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Futuro secretário de Paes, 
Salvino Oliveira é nascido 
e criado na Cidade de Deus: 
‘A missão é trabalhar os 
sonhos dos jovens’
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com crianças 

no verão
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Filhas de 
juíza morta 

vão ficar com 
avó materna
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PEITO DO PÉ DO PEDRO 
PERDEU PÊNALTI: 0 A 0

Craque patina e dá 2 toques. VAR não vê invasão e Fla se queixa.
Pra piorar, líder São Paulo vence Flu e Galo também ganha

Jojo: ‘Nunca 
saí de Bangu, 
nem Bangu 
saiu de mim’
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Estrada precisa de 
melhorias em SG

Lixo espalhado 
em rua da Ilha

Buraqueira em 
vias de Realengo

Abandono total 
em Belford Roxo

Escuridão depois 
da chuva

Assaltos constantes 
em São João

 L A Estrada da Lagoinha, no bairro 
Pacheco, em São Gonçalo, precisa 
de melhorias urgentemente. Al-
guns bueiros estão, totalmente 
ou parcialmente, sem a tampa de 
ferro. O asfalto, devido à falta de 
manutenção, já apresenta vários 
buracos. Um descaso!

 L A Rua Morávia, no Cocotá, Ilha 
do Governador, está uma sujeira. 
Tem muito lixo espalhado, o mato 
está alto e tem muitos buracos 
na via. A Comlurb e a prefeitura 
precisam dar uma passada na 
via, pois ela está abandonada há 
anos. Um verdadeiro descaso!

 L As ruas Vicência e Capitão Tei-
xeira estão completamente esbu-
racadas. Realengo é um bairro em 
que suas principais vias são feitas 
de buracos com um pouco de as-
falto. Isso é um absurdo. Pagamos 
todos os impostos para, no final, 
não termos nenhum resultado.

 L Na Rua Manuel Vidal, em Itaipu, 
Belford Roxo, falta luz, não tem 
asfalto, há mato por todos os la-
dos. Um horror! Fora os índices de 
violência, que têm crescido muito 
na região. Nós moradores esta-
mos nos sentindo abandonados.

 L Depois da última chuva, a Rua 
Iguaçu, em Madureira, ficou sem 
luz. Com esse calor, mesmo pa-
gando as contas, a população so-
fre. A RioLuz precisa ir até o local 
e resolver essa situação. Precisa-
mos da energia!

 L Assaltos constantes em Jardim 
Iris, São João de Meriti. Não te-
mos mais sossego. São muitos 
casos de roubos. Casas são inva-
didas, pedestres são roubados, 
carros são furtados e a polícia 
nada faz. Estamos largados!

Paulo Machado
Por e-mail

Ari da Costa
Por e-mail

Aderllan Ribeiro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Belford Roxo

Joana Lima
Madureira

Anônimo
São João de Meriti

O QUE BOMBA

LAUDO APONTA QUE JUÍZA AS-
SASSINADA LEVOU 16 FACADAS.
PÁGINA 4
 
MULHER FOI MORTA PELO MARI-
DO APÓS A CEIA DO NATAL. 
PÁGINA 4
 
PREFEITURA PROÍBE QUEIMA DE 
FOGOS NA ORLA NO RÉVEILLON.
PÁGINA 6
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 LTENHO 24 anos e 
sou jornaleiro há um. 
Moro em Santa Teresa. 
Antes de ser jornaleiro, 
trabalhava com dan-
ça de salão. Na minha 
profissão, gosto da di-
versidade das pessoas. 
Torço pelo Fluminense. 
Nas horas vagas, gosto 
de dançar, ver filmes e 
tomar uma cerveja.  
Gosto de ler o caderno 
de esportes e capa no 
jornal MEIA HORA.

RICARDO
GUIMARÃES —

Botafogo

RICARDO 
SANTOS 
DA SILVA
tem atual-
mente 37 
anos. Ele 
desapareceu 
em 17 de 
dezembro 
de 2002, na 
Barra da Tijuca (Zona Oeste), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Confira sete simpatias poderosas para atrair tudo de bom em 2021 

O 
ano de 2020 virou o mundo de ca-
beça para baixo. Pandemia do coro-
navírus, isolamento social, perdas, 

desemprego e inflação foram assuntos que 
estiveram em alta ao longo destes 12 meses. 
Mas o que esperar de 2021? Segundo o pai 
de santo Sérgio Pina, que é de uma tradi-
cional casa de axé, este novo ano será regido 
pelas águas, marcado por remissão, religa-
ção e reconciliação. Os orixás responsáveis 
por guiar o primeiro ano da nova década 
são Oxum e Oxalá.

Sérgio Pina afirma que será um ano de 
colocar a “casa em ordem” e de pôr o que 
foi perdido no lugar. “Vai ser um período 

ótimo para as finanças e para a renovação 
na família, ou seja, vão nascer mais crian-
ças. Inclusive, é o ano das pazes familiares, 
porque as águas têm o dom de união. Será 
um ano bom para isso e, por meio desse ele-
mento, haverá muitas conquistas”, revela. 

O praticante da espiritualidade uni-
versalista Leonardo Almeida, do Espaço 
Ilumina, explica que, na numerologia, o 
ano de 2021 resulta no 5. Então, a divin-
dade que corresponde a esse número é 
Oxum. Como o ano começa em uma sex-
ta-feira, a outra divindade que também 
será patrono é Oxalá. 

A mescla de Oxum com Oxalá vai tra-
zer, segundo Leonardo Almeida, equilí-
brio e autocontrole. A tendência é que 

tudo fique mais tranquilo e sereno. “Com 
Oxum regendo o ano, a tendência é de 
ser um período mais fácil, amoroso, calo-
roso espiritualmente, com maior união. 
Oxum é a grande mãe, ela cuida, acolhe e 
protege, além de trazer prosperidade pa-
ra a vida das pessoas. Fazer apelos para 
essa divindade pode ser considerado po-
sitivo ao longo de 2021, porque ela traz 
esse amparo que os brasileiros estão pre-
cisando neste momento de pandemia, 
sem emprego, com muita gente passan-
do dificuldade. Já Oxalá traz equilíbrio, 
tranquilidade, as pessoas vão parar e 
pensar antes de tomar atitude”, analisa. 

E para começar 2021 com tudo, confi-
ra sete simpatias nesta página!

Se tem uma coisa que 
aprendemos neste 
2020, é que saúde é o 
que realmente importa. 
Leonardo Almeida sugere 
o banho de Omulu, a 
divindade que ajuda 
na cura das doenças. 
“Estoure pipoca usando 
um fio de azeite. Em 
seguida, acenda uma 
vela branca, pedindo 
proteção e saúde para 
Omulu. Depois, jogue a 
pipoca da cabeça aos pés 
pedindo cura. Por fim, 
devolva as pipocas para a 
natureza”, explica.

EMAGRECER

Se você está pretendendo 
reduzir as medidas no 
próximo ano, pegue sete 
grãos de arroz e uma rodela 
de gengibre. “Coloque os 
ingredientes dentro de uma 
vasilha com um copo de água. 
Deixe ao luar de um dia para 
o outro. No dia seguinte, coe e 
tome a água em jejum. Vá até 
a rua e jogue as sementes do 
arroz e o pedaço de gengibre 
para trás, sem olhar”, 
aconselha Sérgio.

PROTEÇÃO

Pina recomenda levar o 
amuleto para lugares de 
grande movimento, festas e 
ambientes desconhecidos. 
“Você vai precisar separar 
uma fava olho-de-boi, uma 
estrela de aço de cinco pontas, 
sete grãos de pimenta-da-
costa. Pegue um pano branco, 
coloque dentro e costure. Use 
esse amuleto na bolsa ou na 
roupa por dentro”, orienta. 

CONQUISTAR UM 
NOVO AMOR

ACABAR COM
AS DÍVIDAS

Quando o assunto é um novo 
amor, o pai de santo Sérgio 
Pina indica separar duas rosas 
brancas, duas velas, um papel 
e um copo com água. “Escreva 
o nome do pretendente e o 
seu nome, coloque o papel 
no copo d’água junto com as 
duas rosas brancas. Acenda 
as duas velas juntas. Quando 
a vela apagar, tire o papel e 
as rosas brancas da água. 
Pegue as pétalas, esfregue-as, 
adicionando água. Tome o 
banho com essa solução do 
pescoço para baixo. Descarte o 
que sobrar em um jardim, em 
um local limpo.”

Está precisando quitar as dívidas? 
Sérgio Pina sugere pegar um 
punhado de milho vermelho, 
seis moedas, seis búzios e um 
pedaço de pano branco. “Antes 
de tudo, não esqueça de lavar 
as moedas! Coloque o milho 
de molho junto com as seis 
moedas e os seis búzios de um 
dia para o outro no sereno. No 
dia seguinte, coe a solução e 
tome o banho da cabeça aos 
pés. Use o pano branco para se 
secar e, em seguida, embrulhe 
o milho, os búzios e as moedas 
com ele. Leve-o para um local 
que seja limpo e circule bastante 
dinheiro”, ensina.

CONSEGUIR
UM EMPREGO

Almeida indica um 
ritual bem simples para 
conseguir um trabalho. 
“Coloque uma folha seca 
de louro dentro da carteira 
de trabalho. Essa simpatia 
ajuda a abrir caminhos 
e atrair emprego o mais 
rápido possível.”

Para prosperidade e fartura, 
Leonardo aconselha o banho 
de girassol. “Pegue as pétalas 
do girassol, macere na água 
e coloque um pouco de mel. 
Coe e, em seguida, tome o 
banho da cabeça aos pés para 
trazer prosperidade, abrir os 
caminhos e trazer boas energias. 
Antes ou depois do banho, 
acenda uma vela amarela para 
Oxum, pedindo prosperidade, 
trabalho e proteção para a 
família. Também, ofereça 
uma vela branca para Oxalá, 
pedindo tranquilidade, paz e 
prosperidade. Não se esqueça 
do copinho de água do lado.”

l DUDA MONNERAT

QUE TUDO SE 
REALIZE NO ANO 
QUE VAI NASCER!

PARA MANTER 
A SAÚDE

PROSPERIDADE
E FARTURA
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POLÍCIA

Agrediu 
mulher

Feminicídio 
no Natal

 LGuardas municipais pren-
deram, sexta-feira, um ho-
mem acusado de agredir 
uma mulher na Praia de Co-
pacabana. Os agentes rea-
lizavam patrulhamento na 
orla quando viram tumulto 
na areia. Um homem esta-
va sendo espancado por um 
grupo de pessoas após ter si-
do acusado de ter agredido a 
companheira, que carrega-
va o filho no colo. O acusado 
foi preso e levado para a 12ª 
DP (Copacabana).

 LO ex-namorado de Tha-
lia Ferraz, de 23 anos, é 
acusado de ter assassina-
do a jovem a tiros na fren-
te da família na noite do 
Natal, em Jaraguá do Sul, 
Santa Catarina. A Polí-
cia Civil investiga o caso, 
que foi registrado como 
feminicídio. O homem, 
identificado como Paulo 
Reningui, está foragido. 
Um dia antes de cometer 
o crime, ele foi até a casa 
da vítima ameaçá-la.

RAPIDINHAS...

Morta a tiros 
após a ceia

 LA cabeleireira Anna Pau-
la Porfírio dos Santos, de 45 
anos, foi assassinada pelo 
marido, o sargento refor-
mado da PM Ademir Tava-
res de Oliveira, de 53, após a 
ceia de Natal, na casa do ca-
sal, em Recife (PE). Segundo 
o site G1, depois de atingir a 
esposa com dois tiros, o acu-
sado foi preso em flagrante. 
Os dois eram casados há 20 
anos e tinham uma filha,de 
12 anos, que estava em casa 
na hora do crime. 

 LO presidente da Associação 
dos Magistrados do Estado do 
Rio (Amaerj), Felipe Gonçal-
ves, contou que a guarda das 
três filhas de Viviane — duas 
meninas gêmeas de 7 anos e 
uma terceira de 9 anos — vai 
ficar com a avó materna. De 
acordo com o juiz, o alvará foi 
expedido pelo plantão judiciá-

rio de Niterói.
Gonçalves, que esteve no 

velório da juíza, disse que a 
Amaerj presta apoio aos fami-
liares da vítima. “A guarda foi 
deferida ontem (sexta-feira) 
pelo plantão de Niterói para 
a avó e nós prestaremos todo 
apoio emocional, além disso, 
apoio jurídico também. Nós 

colocaremos à disposição da 
família o advogado da Amaerj 
para atuar como assistente de 
acusação”, afirmou. 

Gonçalves contou que as 
filhas de Viviane estão muito 
abaladas com a morte da mãe. 
Elas não compareceram ao ve-
lório e estão sob os cuidados de 
uma tia materna.

Guarda das filhas da vítima fica com avó materna

Juíza assassinada pelo 

ex-marido levou 16 facadas
Segundo IML, a maioria das perfurações foi no rosto da magistrada

 L MORTA NA VÉSPERA DO NATAL

A 
juíza Viviane Vieira do 
Amaral Arronenzi, de 45 
anos, do Tribunal de Justiça 

do Rio, levou 16 facadas do ex-ma-
rido, o engenheiro Paulo Arronen-
zi, de 52, na véspera do Natal, na 
Barra da Tijuca. A vítima foi assas-
sinada na tarde de quinta-feira, na 
frente das três filhas do casal.

Segundo o laudo do Instituto 
Médico-Legal (IML), a maioria 
das perfurações foi no rosto de Vi-
viane e havia também ferimentos 
no pescoço e na barriga. Ela deixa-
va as crianças para passar o Natal 
com o pai quando foi atacada pelo 
ex-marido. Nem mesmo os gritos 
das filhas fizeram com que Paulo 
parasse de esfaquear a ex-mulher. 
O engenheiro foi preso em fla-
grante pelo crime de feminicídio.

Ontem, sob forte emoção e 
palmas, o corpo de Viviane foi cre-
mado em uma cerimônia restrita 
aos parentes e amigos no Cemité-
rio da Penitência, no Caju. Cerca 
de 100 pessoas foram ao local. Ins-
tituições como Tribunal de Justiça 
do Rio (TJRJ), Supremo Tribunal 
Federal (STF), Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ), Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio 
(Amaerj) e Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB) en-
viaram coroas de flores.

A presidente da AMB, Renata 
Gil, estava entre os presentes na ce-
rimônia de cremação. Para Rena-
ta, o crime choca pelos requintes 
de crueldade. Ela classificou a cole-
ga como profissional exemplar. “A 
notícia foi devastadora. Para nós, 
foi muito difícil e como mulher, é 
uma juíza que tem a minha ida-
de. Uma pessoa discreta, dedicada 
ao trabalho e que foi surpreendida 
por mais um ato de violência con-
tra mulher”, afirmou Renata.

Corpo de Viviane foi cremado numa cerimônia restrita aos parentes e amigos, ontem, no Caju 

ESTEFAN RADOVICZ
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GERAL

Réveillon será sem 
fogos e som na orla
Objetivo é evitar aglomerações durante a virada 

 L PROIBIÇÃO

O 
prefeito em exercício do 
Rio, vereador Jorge Feli-
ppe (DEM), vai aumentar 

ainda mais as medidas restritivas 
durante a virada do ano. O objeti-
vo é evitar aglomerações por con-
ta da pandemia. Além de restringir 
o acesso para Copacabana só aos 
moradores do bairro, a prefeitura 
decidiu proibir qualquer queima 
de fogos e o uso de equipamentos 
de som em toda a orla.

Na última quarta-feira (23), 
Jorge Felippe já havia destacado 
que, além do bloqueio de Copaca-
bana, a Prefeitura do Rio vai proi-
bir o estacionamento de veículo na 
orla e ruas do entorno, o bloqueio 
do transporte público para aces-
so a Copacabana e a proibição de 
festas privadas tanto no calçadão 
quanto na areia.

Entretanto, vale ressaltar que os 
quiosques estão autorizados a fun-
cionar como vêm operando desde 
a reabertura, ou seja, “com quan-
tidade reduzida de mesas, distan-
ciamento de 1,5 m entre elas, e 
seguindo todos os protocolos de 
segurança e higiene”, segundo a 
concessionária Orla Rio.

O tradicional espetáculo de fogos em Copa não vai ocorrer desta vez

ARQUIVO

Após a forte chuva de sexta-fei-
ra, o município do Rio voltou ao 
estágio de mobilização (segundo 
nível em uma escala de cinco para 
riscos de temporal) logo às 6h15 
de ontem, devido à redução dos 
acumulados de chuva, segundo o 
Centro de Operações. O municí-
pio estava em estágio de atenção 
desde 18h20 de sexta.

Uma árvore caiu na ciclovia 
da Lagoa, na Avenida Epitácio 
Pessoa, altura do nº 1234 e na 
Estrada das Canoas, n° 3036, 
próximo ao Mirante das Ca-
noas, em São Conrado. 

Houve registro de dois desliza-
mentos, um na Estrada da Covan-

ca, em Jacarepaguá, e um na Rua 
Lívio Barreto, 368, no Tanque. Se-
gundo o Corpo de Bombeiros, 
no deslizamento na Estrada da 
Covanca, houve uma vítima com 
ferimentos leves, que foi atendida 
no local e liberada. 

Também foi registrado um 
afundamento de pista na Rua Frei 
Caneca, no Estácio, na altura da 
Rua Professor Lavaquiel Biosque. 
Duas faixas ficaram bloqueadas. 

A Avenida Maracanã chegou a 
ser fechada por conta do transbor-
damento do Rio Maracanã. Fo-
ram acionadas 38 sirenes em 24 
comunidades com áreas de alto 
risco geológico.

Os estragos 
do temporal 
Bolsões de água e deslizamentos

 L CHUVA FORTE

Trecho da Avenida Brasil com bolsão de água na manhã de ontem

REPRODUÇÃO / CENTRO DE OPERAÇÕES (COR)

 L- A queima de fogos ficará proibida em 
toda a orla da cidade desde as 0h do dia 
30 de dezembro até as 7h do dia 1º de 
janeiro. Nem mesmo a rede hoteleira 
poderá acionar fogos de artifício;

 L- O uso de equipamentos de som será 
proibido em toda a extensão da orla a 
partir da 0h do dia 31 até as 6h do dia 1º;

 L- O trabalho dos ambulantes tam-

bém será restringido. A permanência 
de barraqueiro em ponto fixo, tanto 
na areia da praia quanto no calçadão, 
ficará proibida das 0h do dia 31 às 6h 
do dia 1º;

 L- Ônibus, micro-ônibus e vans de fre-
tamento não poderão entrar na cidade 
do Rio de Janeiro a partir do primeiro 
minuto do dia até as 6h do dia 1º.

DECRETO SERÁ PUBLICADO AMANHÃ

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 27/12/20206
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PAPO DE
CARLA RANGEL carlarangel@meiahora.com

idade, mas deve ser verificada a 
faixa etária indicada na embala-
gem, pois nem todos são indicados 
nessa idade. O repelente deve ser 
reaplicado a cada seis ou oito ho-
ras. Devem ser evitadas as áreas 
ao redor dos olhos e da boca. Em 
caso de picadas com muito pruri-
do, o uso de gelo local ajuda no in-
cômodo. Não havendo melhora, o 
pediatra ou o dermatologista deve 
ser procurado.

Cuidados para 
evitar doenças 
típicas do verão. 

As doenças “tí-
picas” do verão (gastroenterites, 
desidratação, insolação, mico-
ses) estão relacionadas direta-
mente com os cuidados descritos 
acima. Tomando os cuidados 
adequados com roupas, ali-
mentação e hidratação, já po-
demos evitá-las. Não podemos 
esquecer que estamos vivendo 
um verão atípico, no meio de 
uma pandemia de Covid-19 e 
que esses cuidados de prevenção 
são essenciais também para a 
população pediátrica: o uso de 
máscaras (para crianças acima 
de 2 anos), lavagem adequada 
das mãos, o uso de álcool em gel, 
não compartilhar copos, canu-
dos, louças e talheres e evitar que 
eles fiquem levando as mãos aos 
olhos e à boca. E o mais impor-
tante: não expor nossas crianças 
em locais de aglomeração.

C u i d a d o s 
com a exposi-
ção ao sol. 

A exposição das 
crianças ao sol deve ser sempre cer-
cada de cuidados. O horário ideal é 
antes das 10h e após as 15h e sempre 
com uso de proteção solar (cremes 
e/ou roupas com fotoproteção). O 
protetor solar deve ser aplicado 
sempre que possível em casa, sem 
roupa e em camada dupla, antes 
da exposição, no corpo todo (sem 
esquecer mãos e pés e o couro cabe-
ludo) e deve ser reaplicado a cada 
duas ou três horas durante a exposi-
ção. Não está indicado o uso de pro-
tetor solar para bebês abaixo de 6 
meses. Logo, a exposição ao sol nes-
sa faixa etária deve ser bem restrita, 
procurando mantê-los à sombra e 
com uso de roupas e acessórios com 
fotoproteção (proteção U.V.), hoje 
bastante disponíveis no mercado. 
Não esquecer o uso de chapéus. Os 
filtros solares de uso infantil funcio-
nam como uma “barreira física” e 
devem ser os únicos utilizados entre 
6 meses e 2 anos. A partir de 2 anos, 
devem ser utilizados preferencial-
mente os infantis, mas já podem 
ser utilizados também protetores 
comuns. Devemos evitar o uso de 
protetores solares com cores. O fator 
de proteção deve ser sempre a partir 
de 30 e, em peles mais sensíveis, a 
partir de 50.

Cuidados com 
a hidratação. 

No verão, que 
coincide com período de férias e 
muita diversão, precisamos ficar 
muito atentos ao estado de hidrata-

ção dos nossos pequenos. Devemos 
ofertar líquidos (água, sucos natu-
rais, chás e água de coco) várias 
vezes ao dia, sempre procurando 
oferecer uma quantidade maior 
nos dias mais quentes e de ativida-
des ao ar livre. As crianças, quan-
do estão se divertindo, costumam 
“esquecer” de beber água e por isso 
devemos estar atentos com a oferta 
de líquidos. Nos bebês, devemos 
observar a presença de diurese na 
fralda para a melhor avaliação da 
hidratação. Refrigerantes e sucos 
industrializados devem ser evita-
dos para as crianças maiores e não 
são indicados para os bebês.

Cuidados com 
a alimentação. 

A alimentação no 
verão deve ser mais 

leve, procurando oferecer sempre 
alimentos frescos para não haver 
risco de ingestão de alimentos já 
deteriorados pelo calor. Os sucos 
devem ser naturais e oferecidos 
logo após serem feitos. Frutas são 
sempre excelentes opções para lan-
ches e sobremesas. Não esquecer 
de ofertar bastante líquido entre 
as refeições (água, sucos naturais, 
chás ou água de coco).

C u i d a d o s 
com a pele. 

As lesões de pele 
que costumam estar 

relacionadas ao calor aparecem 

 L Verão é época de calorão, 
sol forte e, principalmente, 
atenção redobrada com as 
crianças. Por isso, a pedido 
da coluna, a coordenado-
ra da pediatria do Hospital 
Real D’Or, Adriane Rêgo, 
traz sete cuidados impor-
tantes que os pais devem 
ter com os filhos na estação 
mais quente do ano.

devido ao excesso de suor provoca-
do pelas altas temperaturas e pelas 
atividades de lazer das crianças. 
Portanto, para evitar as micoses e 
brotoejas, devemos manter nossas 
crianças em ambientes frescos, com 
roupas leves, de preferência de al-
godão (devemos evitar os tecidos 
sintéticos). A pele da criança deve 
estar sempre seca, por isso, após o 
banho, devemos enxugá-los bem, 
sem esquecer as “dobrinhas” e os 
espaços entre os dedinhos. O ba-
nho não deve ser quente. Pode ser 
feito o uso de talco líquido, desde 
que não haja contraindicações. E 
persistindo as lesões, mesmo com 
todos os cuidados, o pediatra ou o 
dermatologista deve ser procurado.

C u i - dados com ar-con-
diciona- do e ventilador. 

O ar- condicionado pode 
ser uti- lizado, desde que 
o filtro seja mantido limpo e a 
temperatura esteja agradável. 
O ventilador deve ser evitado di-
retamente sobre a criança, mas 
também pode ser utilizado.

C u i d a d o s 
com picadas de 
insetos. 

Para evitar as 
picadas de insetos, 

devemos fazer uso de aplicação 
de repelentes quando houver ex-
posição. Pode ser feito o uso de 
repelentes a partir de 6 meses de 

BANCO DE IMAGENS

Cuidados com as crianças no verão

 L É muita fofura reunida em uma foto 
só! O dono deste sorriso encantador 
é o lindo Bernardo Perrotta Adnet, de 
4 meses. Príncipe da mamãe Carolina 
Perrotta, o bebê gosta de brincar na 
cadeirinha de balanço e adora a hora 
do banho. Quer ver seu filho no Fo-
furômetro? Envie fotos para o e-mail 
carlarangel@meiahora.com.
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Programação 
especial

 LNa despedida de 2020, 
o canal infantil Disney 
Junior vai apresentar 
uma programação es-
pecial na quinta-feira, 
31 de dezembro, duran-
te todo o dia, com ma-
ratonas de séries como 
Mickey Mouse: Mix de 
Aventuras e Mira, A De-
tetive do Reino. Já o Dis-
ney XD exibirá filmes 
como Phineas e Ferb 
Através da 2ª Dimensão 
em um Fabuloso 2D. No 
Nat Geo Kids, vai rolar 
um especial que inclui O 
Diário de Pilar, Nat Geo 
Lab, Dino e Dana, Jungle 
Bunch, Kingdom Force: 
Brigada da Nação e Va-
mos, Luna!.
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Flamengo escorregou
Pedro tem gol de pênalti anulado e empate coloca o Rubro-Negro em terceiro lugar

O 
Flamengo visitou ontem o 
Fortaleza, no Castelão, pela 
27ª rodada do Brasileirão, 

e decepcionou. Após uma semana 
inteira para se preparar, o time de 
Rogério Ceni foi sonolento, ficou 
no 0 a 0 e perdeu a vice-liderança 
para o Atlético-MG.

O primeiro tempo foi sem 
grandes emoções. O Rubro-Ne-
gro teve a maior posse de bola nos 
45 minutos iniciais, chegando a 
68%, e finalizou quatro vezes, mas 
apenas uma foi em direção ao gol.

O primeiro lance de perigo foi 
aos 13 minutos. Gerson lançou na 
medida para Renê. O lateral-es-
querdo ajeitou para Bruno Hen-
rique, que chutou de primeira em 
cima do zagueiro Paulão, ex-Vas-
co. A bola desviou, enganou o go-
leiro Felipe Alves e quase entrou. 

Depois desse lance, o jogo en-
trou no marasmo. Pedro, sumido, 
era pouco municiado. Mas, aos 37 
minutos, quando o camisa 21 re-
cebeu uma boa bola, fez ótima jo-
gada e foi derrubado por Jackson. 
O árbitro marcou pênalti, e o ar-
tilheiro do Rubro-Negro na tem-
porada pediu para bater. O cen-
troavante escorregou na hora de 
finalizar, bateu na bola com os dois 
pés e fez o gol, mas o juiz anulou 
corretamente. O VAR não viu in-
vasão de Gabriel Dias na cobran-

ça, que era para ter sido repetida.
Para o segundo tempo, Ceni sa-

cou Isla, que sofreu cartão amarelo 
aos 4 minutos de jogo, e colocou 
João Lucas. Bruno Henrique era o 
jogador que mais tentava chamar 
a responsabilidade. Arrascaeta e 
Everton Ribeiro estavam apaga-
dos. Aos 26, Arão e Everton Ribei-
ro deram lugar a Diego e Vitinho, 
respectivamente.

As alterações não surtiram 
efeito, muito pelo contrário. O 
camisa 10 entrou muito mal e 
tirou a pouca velocidade que o 
time apresentava em campo. A 
última cartada foi Pepê na va-
ga de Arrascaeta. Mas de nada 
adiantou, e o Flamengo decep-
cionou no último jogo do ano.

O Rubro-Negro voltará a cam-
po apenas no dia 6 de janeiro, no 
Maracanã, às 21h30, contra o Flu-
minense, pela 28ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Após dar lençol em Jackson, Pedro é puxado pelo zagueiro: pênalti

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

HOUVE INVASÃO 
NO PÊNALTI, 

MAS COBRANÇA 
NÃO FOI 

REPETIDA 

Felipe Alves; Gabriel Dias (Mariano Vás-
quez), Paulão, Jackson e Carlinhos; Ronald 
(Derley), Felipe, João Paulo (Osvaldo), Tinga 
e David (Wellington Paulista); Romarinho 
(Bergson). Técnico: Marcelo Chamusca

Hugo Souza; Isla (João Lucas), Rodrigo 
Caio, Natan e Renê; Willian Arão (Die-
go), Gérson, Everton Ribeiro (Vitinho) 
e Arrascaeta (Pepê); Bruno Henrique e 
Pedro. Técnico: Rogério Ceni

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) 
Juiz: Rafael Traci (FIFA-SC) 
Auxiliares: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Thiaggo Americano Labes (SC) 
Cartões amarelos: Jackson, Ronald, Carlinhos (Fortaleza); 
e Isla, Renê, Vitinho (Flamengo)

FORTALEZA 0 FLAMENGO 0
FLAMENGO
COBRA DO JOGO
O goleiro Hugo Souza 
fez três boas defesas, 
sem dar rebote.

BOLA CHEIA
Rodrigo Caio,
Natan e
Renê

DEU PRO GASTO
Bruno Henrique,
Willian Arão
e Gerson  

BOLA MURCHA
Diego, João Lucas, 
Vitinho, Arrascaeta, 
Pepê e Pedro

PERNA DE PAU
Everton Ribeiro
e Isla

TÉCNICO
Fortaleza conhece bem 
Ceni, marcou bem e tirou 
a criatividade do Fla.

ATUAÇÕES

 LChateado com o escorregão na 
cobrança da penalidade máxima, 
o atacante Pedro criticou o esta-
do do gramado do Castelão. Ima-
gens da TV flagraram o apoiador 
Ronald, do Fortaleza, fazendo bu-
raco na marca do pênalti antes da 
batida do artilheiro do Flamengo.

“Foi um resultado ruim, que-
ríamos a vitória. Fizemos de tu-
do, mas não conseguimos. Tive 
duas oportunidades. Na primei-
ra, o gramado prejudicou e acabei 
escorregando, mas sei da respon-
sabilidade. Na segunda, o goleiro 
(Felipe Alves) fez uma grande de-
fesa. Bati bem, acertei o chute. Te-
mos que aprender com esse erro. 
Temos muito campeonato ainda, 
muitos jogos, e vamos fazer de tu-
do para vencer esse campeonato”, 
afirmou Pedro, na saída de campo.

O duelo também marcou o 
reencontro de Ceni com o ex-
clube. “Fico muito feliz em re-
ver meus jogadores. Eu conside-
ro como meus jogadores. Caras 
que são especiais, me ajudaram 
a vencer na vida. E eu tenho o 
maior reconhecimento e grati-
dão por eles”, disse o técnico.

Buraco na 
marca da cal

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 27/12/2020
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Vascão encara Furacão
Após despedidas de jogadores, Gigante da Colina visita o Athletico em Curitiba

 L CINCO FINAIS SEGUIDAS

O 
Vasco inicia hoje, diante 
do Athletico, às 18h15, na 
Arena da Baixada, uma 

sequência de cinco jogos contra 
adversários que estão na parte de 
baixo da classificação. Depois do 
Furacão, que está em 12° lugar, 
pegará Atlético-GO (11°), Bota-
fogo (18°), Coritiba (19°) e Bra-
gantino (13°).

A sequência, recentemen-
te, foi chamada de “favorável” 
pelo presidente eleito do Vas-
co, Jorge Salgado, em coletiva 
após a decisão da Justiça. E é 
em um bom desempenho nos 
próximos jogos que Ricardo Sá 
Pinto tem como estratégia pa-
ra tirar o Cruzmaltino do Z-4 
e ganhar um fôlego extra para 
continuar na missão de se li-

vrar do rebaixamento no Bra-
sileirão. No momento, o time é 
o 17º colocado, com 25 pontos 
e um jogo a menos.

Depois de perder o meia 
Martín Benítez, que não che-
gou a um acordo com a direto-
ria vascaína, Ricardo Sá Pinto 
terá que se virar para encon-
trar o substituto ideal. Duran-
te a semana, jogadores do sub-
20 — Caio Lopes, Arthur Sales, 
Weverton, João Pedro, Gabriel 
Pec, MT e Marcos Dias — fize-
ram parte de alguns treinos no 
CT do Almirante. A tendência 
é que o treinador português re-
pita a escalação da vitória con-
tra o Santos, com exceção de 
Jadson e Henrique suspensos. Germán Cano treinou firme durante a semana para a maratona de jogos decisivos pela frente

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LO Athletico Paranaense anun-
ciou que a partida de hoje con-
tra o Vasco será transmitida 
pela plataforma de streaming 
‘Twitch’. A transmissão será 
realizada da seguinte forma: 
dois torcedores, um de cada 
clube, que realizam streams, 
transmitirão a partida para os 
inscritos nos canais destes. A 
inscrição custa R$ 22,99 e vá-
lida por um mês. Torcedores 
que assinam a Amazon Prime 
têm a inscrição gratuita em um 
dos canais. No lado athletica-
no, a partida será transmitida 
pelo canal ‘Drako Por Cento’, 
enquanto a parte vascaína se-
rá feita pelo streamer Casimi-
ro Miguel, do canal ‘Casimito’.

Transmissão de 
jogo via Twitch

Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago 
Heleno e Abner; Richard, Christian e Léo 
Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato 
Kayser. Técnico: Paulo Autuori.

Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo 
Alves, Castán e Neto Borges; Andrey, 
Marcos Jr (Léo Gil), Juninho e Carlinhos; 
Vinícius e Cano. Técnico: Sá Pinto

Local: Arena da Baixada, 
em Curitiba (PR)  
Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS) 
Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) 
e Lucio Beiersdorf Flor (RS) 
Horário: 18h15

ATHLETICO-PR 

VASCO

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

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Rubem LeãoCOMEÇA A 

MARATONA 
CONTRA TIMES 
QUE ESTÃO NA 
BRIGA DO Z-4
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Entramos na reta fi-
nal desse Brasilei-

rão e a briga para não 
cair para a Segundo-
na está mais dramá-
tica do que na ponta 
de cima para ser cam-
peão. Entre os clubes 
do Rio, Vasco e Bota-
fogo lutam para es-
capar da degola e sa-
bem que as dificuldades são 
enormes. Ambos convivem 
com problemas internos gra-
ves, que se agravarão se não 
conseguirem escapar. Restan-
do 12 jogos, contando com o 
de hoje com o Corinthians em 
casa, o Botafogo precisa de se-
te vitórias e um empate para 

a marca salvadora de 
45 pontos. O Vasco de 
Sá Pinto (foto), com 
um jogo a menos e 28 
pontos, precisa ga-
nhar cinco e empa-
tar dois, começando 
hoje em Curitiba on-
de enfrenta o Athleti-
co-PR. Para ambos, a 
missão não será fácil, 

um verdadeiro pau com for-
miga, mas o que resta é enca-
rar e botar o coração no bico 
da chuteira. A queda de ambos 
seria uma tragédia não só pa-
ra eles como para o futebol do 
Rio, que ficaria enfraquecido. 
Os torcedores adversários têm 
consciência disso.

 LO técnico Abel Braga dei-
xa o Internacional depois do 
jogo de hoje com o Bahia, 
em Salvador. Rodrigo Cae-
tano também está fora.

 LO Boca Juniors bate o Ra-
cing e vai enfrentar o Santos 
na Libertadores. Jogo bom.

 LO alemão Thomas Tuchel, 
técnico do Paris Saint-Ger-
main, achou que mandava 
mais que o Sheik, barrou 
Mbpabbé e foi para pane-
la com batatas coradas. Lá 
também mandam técnicos 
embora.

SALVE-SE QUEM PUDER

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

FAÇANHA DE LISCA DOIDO

 LEstrela do Renato Gaúcho brilhou 

quando o garoto Ferreirinha entrou. 

Na primeira arrancada, rabiscou a 

defesa do São Paulo e deu o gol da vi-

tória para Diego Souza. Grêmio 1 x 0.

 LEmpresário de Benítez nem aceitou 

conversar com dirigentes do Vasco e 

fez valer o que está escrito. Jogador 

está fora e provavelmente a caminho 

do Atlético Mineiro.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO América-MG está a 90 minu-
tos de realizar o maior feito de sua 
história: chegar a uma final de Co-
pa do Brasil — empatou o primei-
ro jogo da semifinal com o Palmei-
ras por 1 a 1 e disputa a segunda 
partida na quarta-feira. O técnico 
Lisca, de doido, não tem nada. In-

dependentemente do que venha 
acontecer, ele já provou seu valor, 
praticamente levando a equipe de 
volta à elite do Brasileiro, botando 
com as etapas vencidas as contas 
do clube no azul e prestes a virar 
estátua, caso consiga a façanha de 
conquistar a Copa do Brasil.

Vasco inicia hoje 
a final no Sub-20
Meninos da Colina encaram o Bahia no Pituaçu

 L COPA DO BRASIL

A
pós conquistar o Carioca 
Sub-20 no dia 13, o Vasco 
inicia a luta por mais um 

título na categoria. Hoje, às 14h, 
no Estádio de Pituaçu, em Salva-
dor, os Meninos da Colina fazem 
o duelo de ida da final da Copa do 
Brasil, contra o Bahia, com trans-
missão dos canais SporTV e Band. 
Já a volta será em São Januário, no 
outro domingo (dia 3), às 19h.

O time comandado por Dio-
go Siston eliminou Trem-AP (2 
a 0), Moto Club-MA (2 a 2 e 4 
a 1), Avaí (1 a 0 e 3 a 0) e Atlé-
tico Mineiro (1 a 1 e 1 a 0). Já o 

Esquadrão de Aço passou por 
Fluminense do Piauí (2 a 1), 
Ceará (2 a 1 e 1 a 2) - 6 a 5 nos 
pênaltis -, São Paulo (1 a 1 e 3 a 
1) e Palmeiras (2 a 1 e 3 a 1) 

Enquanto o Bahia conta com 
o artilheiro da competição - o ata-
cante Thiago tem 5 gols -, o Vas-
co tem remanescentes do time vi-
ce-campeão da Copinha do ano 
passado, como o volante Caio Lo-
pes, o meio-campo Laranjeira e o 
atacante João Pedro. Outros des-
taques são os meias MT e Gabriel 
Pec, este último autor do gol da 
classificação sobre o Galo. O téc-

nico dos profissionais, Ricardo Sá 
Pinto, tem observado as partidas.

“Estamos vendo jogadores 
lá (no sub-20), com 18, 19 anos, 
como o Pec, que é de lá, que é de 
cá… Existe já um número de jo-
gadores que já estão conosco, mas 
também que ainda não passaram 
para o outro patamar. Não pode-
mos ter todos ao mesmo tempo, 
mas vamos tentar ajudar todos da 
melhor forma possível. Minha in-
tenção é claramente olhar para a 
base e fazê-los crescer, evoluir e ter 
a transição que eu acho normal”, 
afirmou o português.

Gabriel Pec comemora o 
gol sobre o Atlético-MG 
pela semifinal

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

AFP
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ESPERANÇA QUE VEM 
DA CIDADE DE DEUS 
SALVINO OLIVEIRA DIZ QUE O FOCO VAI SER NO 
PRIMEIRO EMPREGO E NA EDUCAÇÃO EM SUA GESTÃO 
À FRENTE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE. PÁGINA 13

CRIA DA CDD

ALÔ,
omunidadeC

DOMINGO, 27/12/2020

DIVULGAÇÃO

PROJETO MORRINHO
CIRLAN OLIVEIRA É O 

COLUNISTA CONVIDADO
PÁGINA 12 
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EMPREENDEDORA
FERNANDA CRUZ É DONA DE 

ATELIÊ DE DOCES
PÁGINA 12 
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Me chamo Cirlan Oli-
veira, tenho 38 anos e nas-
ci em São Fidélis, no No-
roeste Fluminense. Aos 14 
anos, me mudei para a Fa-
vela Pereira da Silva, entre 
Laranjeiras e Santa Teresa.

Em uma brincadeira com 
meu irmão Maycon Oliveira, 
no quintal de casa, criamos as 
primeiras casinhas de tijolos 
(réplicas dos barracos da fa-
vela). Foi aí que surgiu o Pro-
jeto Morrinho.

Passado um tempo, ou-
tros jovens se encantaram e 
foram chegando para brin-
car com a gente e criar novas 
casinhas. Assim, todos curti-
ram e colaboraram e fomos 
criando a primeira maquete 
de favela já existente.

O tempo foi passando e 
a brincadeira foi se tornan-
do cada vez mais animada. 
Criávamos bailes funk, on-
de representávamos, no lúdi-
co, os bailes reais das favelas. 
Usávamos bonecos de Lego 

e carrinhos de brinquedo pa-
ra representar as pessoas que 
frequentavam esses bailes.

Criamos produtos como 
a TV Morrinho e projetos 
de turismo, oficinas, wor-
kshop de fotografia e gra-
fite, que nos possibilitaram 
participar de exposições, 
entrevistas e viagens, den-
tro e fora do Brasil.

O quintal de nossa casa 
cresceu e ganhou o mundo. 
Com altos e baixos, perdas e 
ganhos, estamos na estrada 
da arte e da cultura até hoje, 
cada dia criando e reinven-
tando nossa brincadeira, que 
se transformou em trabalho.

Hoje, o projeto é a nossa 
fonte de renda e de esperança 
para nós e nossos familiares e 
cada visitante que contempla 
a nossa obra embarca na nos-
sa trajetória de vida. Quem 
visita e adquire um de nos-
sos produtos leva consigo um 
acervo histórico particular 
para sua residência.

F
oi vendo a mãe fazer bo-
los na infância que Fer-
nanda Cruz teve o pri-

meiro contato com o universo 
dos doces. Hoje, aos 33 anos, a 
cria do Morro do Guarabu, na 
Ilha do Governador, tem o seu 
negócio à base de muito açúcar. 
Com um ateliê próprio, a em-
preendedora ganha a vida com 
um cardápio que vai de pirulito 
a bolo com modelagem em 3D.

“Minha mãe era emprega-

CRIA DO MORRO DO GUARABU FAZ 
SUCESSO COM SEUS DOCES, QUE VÃO DE 
PIRULITO A BOLO COM MODELAGEM EM 3D

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

No meio do caminho, Fer-
nanda chegou a abrir uma pe-
quena casa de festas, mas o pro-
jeto não deu muito certo. Hoje, 
apesar da pandemia do corona-
vírus, a empreendedora se diz 
totalmente realizada. Além dos 
pedidos que saem nesta época 
por causa das festas de fim de 
ano, ela comemora os cursos 
do seu ateliê serem um sucesso, 
com fila de espera e tudo. 

A moradora da Ilha aguarda 
o fim da pandemia para poder 
viajar para Portugal e Irlanda, 
de onde recebeu convites para 
dar aula. Tudo isso enquanto 
não consegue realizar seu so-
nho de vida. “O meu sonho é 
poder abrir uma confeitaria na 
Ilha, para que a pessoa entre e 
se sinta em uma lugar especial”, 
projeta Fernanda.

‘Primeira maquete de 
favela já existente’
Morador da Favela Pereira da Silva, Cirlan 

Oliveira é idealizador do Projeto Morrinho

Cirlan Oliveira: ‘O quintal de nossa casa cresceu e ganhou o mundo’

PROJETO MORRINHO / DIVULGAÇÃO

Fernanda 
Cruz  tem um 
ateliê e sonha 
abrir uma 
confeitaria 
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COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

da doméstica e, nas horas va-
gas, era boleira. Ela vendia bo-
lo para uma monte de gente, eu 
ficava apaixonada e queria ver, 
mas ela não deixava”, relembra.

A entrada de vez no uni-
verso dos doces começou há 
10 anos, quando Fernanda se 
viu obrigada a largar o empre-
go de atendente para cuidar do 
filho. “Em casa, decidi fazer bo-
los, doces, bufê, tudo para festa. 
No início, foi muito difícil, por-
que não tinha experiência com 
nada, mas consegui crescer no 
mercado da Ilha”, conta.
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‘N
osso foco é com o primeiro emprego e a 
educação’. É com o olhar de quem sentiu 
na pele e superou todas as adversidades 

de um morador de comunidade que Salvino Oli-
veira, de 22 anos, pretende levar sua gestão à fren-
te da Secretaria da Juventude do governo Eduar-
do Paes. Apesar da pouca idade, o rapaz, nascido 
e criado na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na 
Zona Oeste do Rio, tem uma longa bagagem em 
gestão pública e em movimentos comunitários.

“A juventude de periferia está muito desacredi-
tada. Temos a missão de trabalhar os sonhos desses 
jovens, principalmente sob a perspectiva da peri-
feria. A gente pensa como transformar toda essa 
energia em perspectivas inclusivas e igualitárias. 
Reduzir esse ‘gap’ da educação pública e privada 
para facilitar o acesso ao Ensino Superior”, afirma.

E por falar em educação, foi através dela que 
o secretário viu sua vida mudar. Tudo começou 
quando ele, ainda criança, foi sorteado para uma 
vaga no Colégio Pedro II, do Humaitá, na Zona 
Sul. De um extremo a outro, Salvino começou a 
perceber a desigualdade que fazia o Rio parecer 
duas cidades completamente opostas. “Passei 14 
anos me deslocando entre a Zona Oeste e Zona 
Sul. O que me trouxe uma inquietude muito gran-
de. Como pode uma cidade ser tão desigual? Sinto 
que é hora de retornar para a sociedade a oportu-
nidade que me foi dada, de ter uma educação pú-
blica de qualidade”, destaca.

Prestes a se formar em Gestão Pública na UFRJ, 
Salvino trabalhou como voluntário em pré-vesti-
bular comunitário e participou de tantos outros 
projetos voltados para educação, até ser notado 
por Paes. “Fiquei surpreso com o convite. Comecei 
a trabalhar aos 13 anos. Já fui garçom, animador 
de festa, vendi água em sinal, doce em ônibus. Está 
sendo desafiador esse novo momento.”

Para o próximo ano, Salvino tem grandes pla-
nos. “2021 é esperado com muita ansiedade. A se-
cretaria tem um desafio da implementação do pri-
meiro emprego nos moldes do Jovem Aprendiz, o 
programa Conectados, com integração de tablets 
e internet nas escolas municipais... Estou otimista.” 

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

‘MISSÃO DE TRABALHAR SONHOS

DESSES JOVENS’
SECRETÁRIO DA JUVENTUDE DO GOVERNO EDUARDO PAES, SALVINO OLIVEIRA PRETENDE 

TRAZER OPORTUNIDADES PARA AS NOVAS GERAÇÕES, PRINCIPALMENTE DA PERIFERIA 

Salvino: 
‘Comecei a 

trabalhar aos 
13 anos. Já 
fui garçom, 

animador de 
festa, vendi 

água em sinal, 
doce em ônibus. 

Está sendo 
desafiador 
esse novo 
momento’ 
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‘Marco muito 
importante’

l Num ponto de refle-
xão sobre as oportu-
nidades — ou a falta 
delas — para o povo 
das favelas, Salvi-
no acredita que sua 
nomeação abre um 
portal de oportunida-
des. “O preconceito 
com as favelas tem 
diminuído, mas a 
passos lentos, de uma 
formiga preguiçosa. 
A gente só vai ter esse 
desenvolvimento da 
nossa cidade quando 
conseguirmos pensar 
em políticas públicas 
efetivas para esses 
territórios. Minha 
nomeação é um mar-
co muito importante 
nessa cidade: alguém 
que vem de favela, 
ocupando um espaço 
de poder”, analisa. 
“Há uma elite no Rio 
que não tolera a fa-
vela. Não pode haver 
um olhar glamouri-
zado, mas também 
não pode ver a favela 
como o problema cen-
tral da cidade. É um 
lugar de potência”, 
ressalta ele.
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PAPO DEZ

 • HÁ 10 DIAS 
a entrada da 
Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) 
do Complexo do Alemão, 
na Zona Norte do Rio, loca-
lizada na Estrada do Itara-
ré, está sem luz, dificultan-
do o acesso dos moradores 
do local à unidade de saúde 
em tempos de pandemia 
do coronavírus. Pacientes 
esperam atendimento às 
escuras e funcionários so-
frem com o descaso.

 •MORADORES do Morro 
São João, no Engenho Novo, 
na Zona Norte do Rio, sofrem 
com a falta de coleta de lixo 
nas vielas que dão acesso à 
favela. Além disso, o lixo acu-
mulado provoca a passagens 
de insetos e animais. 

GATAGATO

FABI RODRIGUES, 24 ANOS JOHNNY FRANÇA, 27 ANOS

DA LAJEDA LAJE

 LO Rio de Janeiro tem mais 
de dois milhões dos cerca de 
16,4 milhões de moradores 
nas favelas de todo o esta-
do. São mais de 600 mil resi-
dências nas cerca de três mil 
comunidades fluminenses. 
A maior delas é a Rocinha, 
na Zona Sul da capital, com 
aproximadamente 70 mil 
moradores, seguida de Rio 
das Pedras, na Zona Oeste, 
com mais de 50 mil. Em to-

do o país, entre as duas co-
munidades, em número de 
habitantes, está apenas a 
Favela Sol Nascente, que fi-
ca em Ceilândia, no Distrito 
Federal. A Rocinha, aliás, pas-
sou a ser considerada um dos 
163 bairros da cidade em 18 
de junho de 1993. De 2000 a 
2010, a comunidade teve um 
crescimento que passou dos 
20% em relação à quantida-
de de moradores.

FALA TU

 L A ONG Espaço Demo-
crático de União, Convi-
vência, Aprendizagem e 
Prevenção (Educap) está 
com inscrições abertas 
para um curso gratuito 
de cuidador de idosos. 
São 20 vagas para 160 ho-
ras de aula teórica e 100 
de aula prática. As aulas 
vão acontecer às segun-
das e quartas-feiras, na 
sede da Educap, na co-
munidade da Matinha, 
no Complexo do Alemão, 
a partir de fevereiro e vão 
durar quatro meses. As 
inscrições podem ser fei-
tas em https://bit.ly/2K-
bi1wC.

Do Cantagalo, na Zona 
Sul, a morena é a Gata 
campeã de dezembro, 
com 80% dos votos.

Do Complexo da Penha, 
na Zona Norte, ele foi 
eleito o Gato deste mês, 
com 64% dos votos.

Doação de 
alimentos

 LFamílias de 46 comu-
nidades da capital e da 
Baixada Fluminense 
receberam, neste fim 
de ano, cestas básicas 
que foram doadas pe-
lo IRB Brasil RE à ação 
Rio Contra Corona, ini-
ciativa do movimento 
União Rio. Foram dis-
tribuídos mil kits com 
alimentos não-perecí-
veis, como feijão, sal, 
macarrão, fubá, açúcar 
e leite em pó. São 14 to-
neladas de alimentos, 
que garantiram 200 mil 
refeições e beneficia-
ram cinco mil pessoas 
em situação de vulne-
rabilidade.

ÚLTIMAS

NOTÍCIAS

EDUCAP / 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

No curso, os alunos apren-
dem uma série de técnicas, 
como primeiros socorros, 
aferição de pressão arterial 
e temperatura corporal e 

banho no leito. Eles tam-
bém recebem lições de con-
vulsão, anatomia humana, 
legislação do idoso, feridas, 
engasgos, entre outras.

“A gente também faz 
faz ação social com os 
próprios alunos que for-
mamos, já voltada para 
dentro da comunidade”, 
conta o radiologista Yan 
Barbosa, que vai minis-
trar o curso.

Um dos locais onde as 
aulas práticas acontecem 
é o Lar Pedro Richard Re-
pouso Para Idosos, que 
fica na Praça Seca, atra-
vés de uma parceria da 
Educap com a Faculdade 
Frasce. Depois de forma-
dos, os alunos do curso 
oferecido pela ONG con-
seguem descontos em 
cursos na universidade.
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

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.
 

CONTADOR 
Procura-se Contador com 
experiência. Enviar currículo 
para o e-mail : alfredo-rego@
ig.com.br

 

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

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

 

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

VALÉRIA  XANGÔ 
Ababa curandeira Valéria  de 
Xangô vidência dos búzios, 
cartas. Faz e desfaz qualquer 
tipo de trabalho rápidos e 
garantidos vudu do amor e 
amarração. Garrafadas p im-
potência sexual. Não cobro 
consulta!!! Trabalho  pago 
após  resultado. Tel: 2452 
5100/ 98039-3732 zap

 



ESPORTES

Vou te apoiar até o final
Após treinar forte nos dias 24 e 25, Fogão encara o Corinthians hoje no Niltão

 L BOTAFOGO

N
a zona de rebaixamento 
do Brasileirão, o Botafo-
go não teve descanso no 

feriado de Natal e o clima é de 
foco total. A equipe de Eduardo 
Barroca treinou forte nos dias 
24 e 25 em preparação para o 
jogo de hoje contra o Corin-
thians, às 16h, no Estádio Nil-
ton Santos, pela 27ª rodada.

“Não teve Natal, não tem 
Ano Novo, não tem descan-
so, a gente precisa reverter esse 
cenário. Se tivermos compro-
metimento, vamos brigar pelo 
nosso objetivo”, disse Barroca.

O Glorioso soma 23 pontos, 
cinco a menos do que o Bahia, 
primeiro time fora do Z-4. Na 

O técnico Eduardo 
Barroca comanda 
os treinos junto com 
os auxiliares Lucio 
Flavio e Lucena

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Bene-
venuto, Kanu e Rafael Forster; Zé We-
lison, Caio Alexandre e Cícero; Warley, 
Victor Luis e Pedro Raul. 
Técnico: Eduardo Barroca

Walter, Fágner, Jemerson, Gil 
e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro 
e Juan Cazares; Rómulo Otero, 
Gustavo Silva e Jô. 
Técnico: Vágner Mancini

Local: Nilton Santos  
Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC) 
Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Éder 
Alexandre (SC) 
Horário: 16h 
TV: Globo 

BOTAFOGO CORINTHIANS

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Dé Aranha

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

quinta-feira, as atividades fo-
ram realizadas na parte da ma-
nhã, às 9h. Na sexta, o treino foi 
no fim da tarde, às 17h30.

Agora, o Botafogo quer 
aproveitar a sequência de jogos 
no Rio de Janeiro para conse-
guir escapar da zona da dego-
la. Após o duelo com o Corin-
thians, o Alvinegro vai encarar 
o Athletico Paranaense, no Nil-
ton Santos, e o Vasco, em São 
Januário, nos dias 6 e 10 de ja-
neiro, respectivamente. 

Após o triunfo do último sá-
bado, no Couto Pereira, sobre o 
Coritiba, por 2 a 1, que fez com 
que o Glorioso quebrasse uma 
sequência de 12 jogos sem vitó-

ria, o técnico Eduardo Barroca 
garantiu que o fim de ano seria 
de foco total do grupo. Em en-
trevista coletiva, Barroca já ha-

via adiantado que o feriado de 
Natal seria com treinamentos 
e frisou que é preciso ter com-
prometimento para reverter o 

atual cenário do Glorioso. 
Neste período de ativida-

des, Barroca não contou com 
o meia Bruno Nazário, que tes-
tou positivo para Covid-19 nos 
últimos dias e ainda não tem 
condições de jogo. Cícero de-
ve ser o titular.

O técnico Eduardo Barro-
ca também não contará com o 
meia japonês Honda, lesiona-
do na coxa, e vai empurrar Vic-
tor Luis para o setor ofensivo, 
escalando Rafael Forster na la-
teral-esquerda.

Quem volta ao time alvine-
gro é o atacante Warley, após 
ter sido liberado para resolver 
problemas pessoais. 
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ESPORTES

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 56 27 16 8 3 47 22 25

 2º ATLÉTICO-MG 49 27 15 4 8 46 34 12

 3º FLAMENGO 49 26 14 7 5 46 35 11

 4º INTERNACIONAL 44 26 12 8 6 39 25 14

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º GRÊMIO 42 25 10 12 3 33 21 12

 6º PALMEIRAS 41 25 11 8 6 36 25 11

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 40 27 11 7 9 37 31 6

 8º SANTOS 38 26 10 8 8 37 34 3

 9º CORINTHIANS 36 26 9 9 8 28 30 -2

 10º CEARÁ 35 26 9 8 9 37 36 1

 11º ATLÉTICO-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6

 12º ATHLETICO-PR 31 26 9 4 13 21 28 -7

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 31 26 7 10 9 31 30 1

 14º FORTALEZA 31 27 7 10 10 24 25 -1

 15º SPORT 29 27 8 5 14 23 36 -13

 16º BAHIA 28 26 8 4 14 32 46 -14

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 28 25 7 7 11 26 36 -10

 18º GOIÁS 23 27 5 8 14 27 42 -15

 19º BOTAFOGO 23 26 4 11 11 25 37 -12

 20º CORITIBA 21 27 5 6 16 21 37 -16

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

27ª RODADA

ONTEM 

 ATLÉTICO-MG 2 X 0 CORITIBA

 FORTALEZA 0 X 0 FLAMENGO 

 GOIÁS 1 X 0 SPORT

 FLUMINENSE 1 X 2 SÃO PAULO 

HOJE

 BOTAFOGO  X  CORINTHIANS 16:00

 BAHIA  X  INTERNACIONAL 16:00

 PALMEIRAS  X  BRAGANTINO 18:15

 SANTOS  X  CEARÁ 18:15

 ATHLETICO-PR  X  VASCO 18:15

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-GO 20:30

 

ARTILHARIA

 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 14  GOLS: Marinho (Santos)   12  GOLS: Luciano (São Paulo)
 11  GOLS: Cano (Vasco), Pedro (Flamengo) e Brenner (São Paulo)

28ª RODADA

06/01

 BOTAFOGO  X  ATHLETICO-PR 19:15

 GRÊMIO  X  BAHIA 20:30

 SPORT  X  FORTALEZA 20:30

 CORITIBA  X  GOIÁS 20:30

 FLAMENGO  X  FLUMINENSE 21:30

 BRAGANTINO  X  SÃO PAULO 21:30

07/01

 CEARÁ  X  INTERNACIONAL 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  VASCO 21:00

18/01

 PALMEIRAS  X  CORINTHIANS 19:00

27/01

 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 19:15 

Flu perde para o 
líder São Paulo
Time de Guerreiros continua fora do G-6

 L TRÊS JOGOS SEM VENCER

O 
Fluminense recebeu o São 
Paulo no Maracanã, pela 
27ª rodada do Brasileirão, 

e perdeu por 2 a 1. Brenner abriu 
o placar no primeiro tempo e Fred 
igualou na etapa final, mas o mes-
mo Brenner fechou o resultado. 
Foi a terceira partida sem vitória 
(Vasco 1 a 1 e Atlético-GO 2 a 1). A 
última foi no dia 5, sobre o Athleti-
co Paranaense, por 3 a 1.

Nos 45 minutos iniciais, o São 
Paulo foi mais eficiente para ir ao 
vestiário com a vantagem no pla-
car de 1 a 0. O Fluminense teve di-
ficuldade para atacar. Sem Nenê, 
machucado, a bola praticamente 
não chegou a Fred, que jogou iso-
lado no ataque. Marcão optou por 
marcar o Tricolor paulista com os 
cariocas inteiros no campo de de-
fesa e permitiu que os visitantes 
trocassem passes com facilidade.

Foi assim que saiu o gol do São 
Paulo, aos 14 minutos. Reinal-
do recebeu de Igor Gomes na es-
querda e cruzou rasteiro. Brenner 
apareceu livre no segundo pau e 
marcou sozinho. Lento e sem for-
ça ofensiva, o Fluminense rondou 
a área, mas não levou perigo.

No segundo tempo, Gabriel 
Sara tentou sair jogando na en-
trada da área, mas entregou no pé 
de Fred, que com força soltou um 
míssil, na gaveta: 1 a 1. Aos 26 mi-
nutos, porém, a estrela de Brenner 
voltou a brilhar. Reinaldo deu lin-
da bola para Sara, que de primei-
ra cruzou na medida para o cami-
sa 30 desviar e Marcos Felipe fazer 
um milagre. Pablo pegou o rebo-
te, bateu mascado, e Brenner, desta 
vez, não perdoou e marcou o seu 
quinto gol no Maracanã em 2020, 
em três partidas disputadas (duas 
contra o Flamengo e uma diante 
do Tricolor carioca).

Autor do gol do Flu, Fred é marcado pelo equatoriano Arboleda

DANIEL CASTELO BRANCO

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Ferraz e 
Barcelos; Yuri (Miguel), Yago Felipe e 
Michel Araújo (Felippe Cardoso); Wel-
lington Silva (Caio Paulista), Marcos 
Paulo (Lucca) e Fred. Técnico: Marcão

Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno 
Alves e Reinaldo; Luan (Nestor), Daniel 
Alves, Sara (Toró) e Igor Gomes (Vitor 
Bueno); Brenner (Hernanes) e Luciano 
(Pablo). Técnico: Fernando Diniz

Local: Maracanã Juiz: Anderson Daronco (FIFA-RS) 
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS) 
Gols: 1º tempo: Brenner aos 14. 2º tempo: Fred aos 6 e Brenner aos 26 minutos. 
Cartões amarelos: Nino, Danilo Barcelos e Yuri (Fluminense); 
e Luan (São Paulo)

FLUMINENSE 1 SÃO PAULO 2
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A GATA DA HORA
ANDREA SCHAEFER / DIVULGAÇÃO

 LTécnico do time que eliminou 
o Flamengo da Libertadores, 
Sebastián Beccacece anunciou 
que sairá do Racing ao término 
da temporada. A equipe argen-
tina caiu diante do Boca Juniors 
nas quartas de final. “O cami-
nho se tornou adverso, normal 
em um ano político. Quiseram 
inventar um monte de coisas. 
Decidimos com a comissão 
técnica que vamos encerrar as-
sim que acabar o torneio. Com 
toda a dor”, afirmou.

Algoz do Fla deixa o Racing

 LO filho do técnico Fer-
nando Tonet, Lucas Na-
than, foi encontrado com 
vida, ontem, no estado do 
Amazonas. O jovem de 22 
anos havia desaparecido 
há quatro dias em Campo 
Largo, 30 km de Curiti-
ba. O treinador do Altos, 
do Piauí, mobilizou ami-
gos, familiares e seguido-
res em busca do filho.

Encontrado 
após 4 diasREPRODUÇÃO

entrou 
ontem aos 36 minutos 
do segundo tempo no 
lugar de Nathan e, 31 se-
gundos depois, fechou o 
placar para o Atlético Mi-
neiro, que venceu o Cori-
tiba por 2 a 0, no Minei-
rão. Após receber passe 
de Guilherme Arana, 
Sasha dividiu com o za-
gueiro Rhodolfo, ex-Fla-
mengo, e tocou no can-
tinho de Wilson. Hyoran 
foi quem abriu o placar, 
aos 20 da etapa final.

de vôlei 
Ana Moser comentou ao 
SporTV que desistiu do em-
bate ideológico com Ana 
Paula Henkel, que, assim co-
mo ela, fez parte da geração 
de bronze (Atlanta-1996). 
Moser relembrou o caso em 
que a atleta de vôlei de praia 
Carol Solberg gritou ‘Fora, 
Bolsonaro’, ao vivo, che-
gando a sofrer represálias 
da CBV: “A participação dos 
atletas (em posicionamentos 
sociopolíticos) é importante 
para várias causas”.

 LEDUARDO SASHA LA EX-JOGADORA

nasceu em Florianópolis, na 

Ilha da Magia, e atualmente desfila todo o 

seu encanto na Cidade Maravilhosa. A mode-

lo promete tirar o fôlego no ensaio de Réveil-

lon para a Diamond Brazil. Que venha 2021! 

GRAZIELI NUNES

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



TELEVISÃO

‘É o início de 
um sonho’
Morador de Caxias, o 
campeão do ‘The Voice’, 
Victor Alves, pretende viver 
exclusivamente da música

O 
atual campeão do The 

Voice Brasil, Victor Al-
ves, já fez de tudo pa-

ra viver: entregou lanches, 
montou móveis planejados, 
fabricou portões de alumí-
nio... Agora, aos 20 anos, o jo-
vem, morador de Duque de 
Caxias, pretende viver exclu-
sivamente da música. 

“Eu já passei por mui-
ta coisa. Nunca imaginei 
chegar até aqui. Não te-
nho palavras para descre-
ver o quanto estou feliz! É o 
início de um sonho”, come-
mora Victor. “Estar no The 

Voice foi uma experiência 
sensacional e me mostrou 
até onde a minha voz pode 
me levar”, completa. 

Quando tinha 16 anos, 
Victor ouviu uma músi-
ca do cantor Ferrugem, 
se apaixonou e decidiu 
se aventurar no universo 
musical postando vídeos 
na internet. Seus estilos 
preferidos são o pagode e 
o R&B. Mas, nas redes so-
ciais, é possível encontrar 
vídeos de Victor cantando 
até música gospel. Após di-
vulgar seu talento na web, 
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começou a ser chamado para 
participar das primeiras ro-
das de samba na sua cidade 
natal, Macaé.

Quem inscreveu o jovem 
no The Voice foi sua mãe. 
Cantando Pra Você Acre-

ditar, de Ferrugem, ele fez 
todas as cadeiras virarem e 
entrou para o time da can-
tora Iza no reality show 
da Globo. “A audição às 
cegas foi um momento 
muito marcante. A pri-
meira vez que pisei na-
quele palco, a primeira vez 
que olhei para os técnicos, 
que são incríveis, a primei-
ra vez que fui aprovado por 
eles. Sem dúvidas, me mar-
cou muito”, lembra o cantor, 
que é só elogios para Iza, sua 
mentora. “Ela é incrível e tem 
uma energia muito boa.”

E Iza também retribui to-
do o carinho de Victor. “O 
Victor é luz. Todas as vezes 
que ele subiu no palco eu es-
queci que era técnica e fui le-
vada pela paixão e pelo dom 
que ele tem. Ele sempre en-
trega o coração e deixa meu 
coração derretido quando 
canta. É um talento que nas-
ceu com ele. Eu sou fã”, afir-
ma a cantora.

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 27/12/2020
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 L Para encerrar o ano com chave de ouro, vamos 
de Gusttavo Lima, né, bebê? Além de lindo e ta-
ta-talentoso, mesmo na péssima situação que 
estamos passando, o cara explodiu em tudo que 
se meteu. Mais suuucesso, bebê!

 L Naaascido e criado no PPG, Com-
plexo Pavão-Pavãozinho e Canta-
galo, que eu me amarro, Cris tem 
25 anos, é MC e vocalista no grupo 
Pahpagode. Aos 18 anos, ga-ga-ga-
nhou o The Voice Universal — cam-
peonato de canto — na IURD, onde 
frequentava. Essa coisa rica também 
compõe desde os 15 anos de idade. 
E está cheio de planos para 2021: 
novas músicas, clipes, enfim... Foco 
na carreira. Boa sorte, coisa rica!

COM VOCÊS...  MC CRIS ROC
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GUSTTAVO LIMA

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

TUDÃO SABE TUDO!
 LGracyanne Barbosa cooonta para a colu-

ninha como será seu Réveillon. “A virada do 
ano vamos passar em casa, concentrando 
muito os pensamentos, energia e vibração 
para emanar e receber boas coisas”, diz a 
musa fitness, que revela seus desejos para 
o novo ano. “Para 2021, desejo saúde e 
que possamos ter um mundo com menos 

desigualdade. Quando penso que esta-
mos caminhando para um mundo mais 
igualitário de oportunidades e direitos, 
uma chuva de casos inaceitáveis com mu-
lheres, negros, pobres e demais assolou 

2020. Depois de um ano de 
profunda análise e ree-
quilíbrio, em 2021, pre-
tendo deixar meu lado 
mais expressivo, forte 
e sincero em destaque. 
Tenho muitos planos de 
atuação e alguns traba-
lhos internacionais que 
foram adiados por con-
ta da pandemia. Muita 
novidade está por vir”, 
afirma. O ma-ma-ma-
ridão Belo é só orgulho 

da sua Tudão!
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 ‘A fama não 
tirou minha 
essência’

 L Campeã de A Fazenda 12, Jojo To-
dynho fala sobre sua participação no 
reality show da Record, sobre Bangu, 
bairro onde tem orgulho de ter nasci-
do, e revela seus planos para o Réveil-
lon. Confira a entrevista!

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

Maravilhosa!

Você está milionária. Já 
pensou o que vai fazer com 
o prêmio?

Já, sim, tudo com respon-
sabilidade.

Você conquistou milhares 
de admiradores aqui fora. 
Como está sendo receber 
todo esse carinho?

Não tem preço, esse é meu 
verdadeiro prêmio.

Você falou muito so-
bre seu jeito durão den-
tro do reality. Em algum 
momento, achou que seu 
perfil sincerona ia con-
quistar o público?

Não fiz nada de caso pen-
sado, pensando no resultado 
das minhas ações. Eu sou isso 
que vocês viram no meu dia a 
dia. A Jordana da “Fazenda” 
é a mesma Jordana de Bangu.

Você foi a várias roças 
e voltou. Em algum mo-
mento, sentiu que esse 
prêmio já era seu?

Nunca.

Você fez muitas amiza-

des lá dentro. Quem você 
pretende continuar tendo 
contato aqui fora? Tem al-
guém que você não queria 
ter mais contato aqui fora?

Mariano e Raissa são es-
peciais.

Você virou notícia ao 
mandar recados para 
o Bispo Macedo. Pediu 
óleo ungido e até cantou 
ponto de macumba. Você 
tem alguma religião, Jo-
jo? Ou transita bem entre 
todas elas?

Minha religião é Deus e 
deixei isso muito claro du-
rante a minha participação 
no programa.

Como foi seu reencon-
tro com a sua família, 
Jojo? Foi muito emocio-
nante?

Ainda não fui a Bangu por 
causa dessa pandemia e não 
quero provocar aglomeração. 
É momento de se cuidar e de 
cuidar de quem se ama. Mas 
já vi minha família e eles são 
tudo pra mim.

Você tem muito orgu-
lho de falar que veio de 
Bangu. Você ainda fre-
quenta o bairro, Jojo? 

Quais são as maiores 
lembranças que você 
tem de lá?

Eu nunca saí de Bangu, 
nem Bangu saiu de mim. Nada 
mudou na minha vida. A fa-
ma não tirou a minha essência, 
sem chance!

E quais são seus planos 
para este Réveillon? Já sa-
be o que vai fazer?

Cuidado total! Nada de fes-

tinha nem aglomeração. Esta-
mos numa pandemia ainda, as 
pessoas não podem esquecer 
que o vírus tá aí! Tem gente in-
fectada, gente morrendo, não 
é hora de se aglomerar. É hora 
de amar o próximo e se cuidar.

E o que você tem em 
mente para o ano que 
vem? 

Deve ter muita oportuni-
dade de trabalho pintando por 

aí, né? Muito trabalho! Quero 
trabalhar muito e peço a Deus 
saúde pra isso.

Na “Fazenda”, você 
contou que tem um boy. 
Já conseguiu falar com 
ele depois que saiu do 
programa. Esse romance 
vai pra frente?

Nada... Foco no trabalho 
que é disso que a gente precisa 
pra pagar as contas.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A dança: uma expressão perpendicular de um desejo 

horizontal.” (George Bernard Shaw)

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

 LDiminua sua lista de afaze-
res domésticos e cuide da sua 
saúde física e mental. No amor, 
a paixão vai incendiar os mo-
mentos de intimidade e forta-
lecer os laços com o par.
Números da sorte: 65, 92 e 11.

 LÉ um bom momento para 
procurar ajuda ou conse-
lho dos amigos. Seus amigos 
também podem trazer uma 
surpresa especial no amor ou 
apresentar alguém para você.
Números da sorte: 21, 84 e 30.

 LA sua vida social vai se des-
tacar. Aproveite para fazer 
contatos profissionais. Para 
conquistar uma paquera, apri-
more o seu visual, procure se 
vestir um pouco melhor.
Números da sorte: 49, 31 e 67.

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

 LO seu lado aventureiro está 
mais ativo hoje. Você estará a 
fim de interagir com pessoas 
diferentes. A descontração 
marca os momentos a sós com 
o companheiro.
Números da sorte: 32, 95 e 50.

 LO dia inicia uma fase de desa-
pego aos velhos hábitos. Con-
fie nos seus instintos. Pode se 
surpreender dando uma nova 
chance para uma paixão que 
acreditava ter esfriado.
Números da sorte: 60, 15 e 87.

 LO contato com as pessoas 
queridas será o grande des-
taque de hoje. Converse com 
os amigos. A vida amorosa vai 
contar com a proteção das es-
trelas, surpreenda o par.
Números da sorte: 79, 25 e 16.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO desejo de conhecer gente 
nova vem à tona, prefira usar a 
internet. Cuidado com a saúde 
na pandemia. Você não terá 
que fazer muito esforço para 
viver uma paixão.
Números da sorte: 26, 71 e 62.

 LReserve um tempo para re-
ver gastos de casa ou planejar 
melhor o orçamento de fim de 
ano. Tanto na vida amorosa 
como na conquista, os astros 
estarão favoráveis.
Números da sorte: 54, 45 e 09.

 LVocê deve encontrar novi-
dades tanto na vida pessoal 
quanto na profissional. Confie 
na intuição e aproveite o seu 
dia. Para os compromissados, 
o lado encantador em alta.
Números da sorte: 01, 73 e 28.

SÃO JOÃO EVANGELISTA
Filho de Zebedeu e de Salomé e ir-
mão de Tiago Maior, João nasceu 
em Betsaida e ocupou um lugar de 
primeiro plano entre os apóstolos. O 
nome desse santo significa “Deus é 
misericordioso”, uma profecia que 
foi se cumprindo na vida do mais 
jovem dos 12 apóstolos de Jesus. 
Como Pedro e André, era pescador. 
João é chamado de “Evangelista” 
porque escreveu o Quarto Evange-
lho. Além disso, ele escreveu três 
epístolas e o Livro do Apocalipse. 
Quando nomeado apóstolo, tinha 
por volta de 20 anos de idade. Mor-
reu quase centenário.

SANTO DO DIA

ESTRATÉGIA
Duas amigas vão jantar em um 
restaurante muito chique. Ao 
chegarem lá, as amigas perce-
bem que o estabelecimento 
está completamente lotado 
e que não há mesa disponível 
para elas. A maioria das mesas 

está ocupada por casais. Uma 
delas pega o celular e faz uma 
ligação em voz alta:
— Oi, amiga. Cheguei agora 
aqui no restaurante e o seu 
marido está aqui com outra 
mulher. Se eu fosse você, viria 
até aqui para ver com os seus 

próprios olhos.
Imediatamente, cinco ho-
mens saem correndo e dois 
desmaiam. Resultado: sete 
mesas ficam livres.

BÊBADO
Maciel, ao sair do boteco, de-

pois de beber todas, como se 
não houvesse amanhã, conse-
gue, a muito custo, chegar em 
casa. Trôpego, ele abre a porta 
e vai correndo para o banheiro. 
Assustado, vai em seguida para 
o quarto e acorda a mulher:
— Marcela, essa casa tá mal-as-

sombrada. Eu abri a porta do 
banheiro e a luz acendeu sozi-
nha. Depois, fechei a porta e a 
luz apagou sozinha.
Marcela, revoltada com o mari-
do, levanta gritando:
— Desgraçado, você fez xixi na 
geladeira de novo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obá.
MENSAGEM:
Obá nos traz a sabedoria para 
saber lidar com as aventuras 
amorosas e amores. Hoje, o dia 
estará propício para reconci-
liações amorosas. Com as ami-
zades, devemos nos preservar 
mais, para evitar decepções.
SAUDAÇÃO:
Oba siré!
CORES:
Marrom, Vermelho e ama-
relo.
ELEMENTO:
Fogo e água.
SIMPATIA:
Para trazer de volta seu grande 
amor, coloque seu nome e o da 
pessoa amada dentro de uma 
maçã bem vermelha e faça um 
pequeno talho. Em seguida, 
coloque em um pote com tam-

pa e cubra de melado. Coloque 
este pote enterrado em uma 
planta comigo-ninguém-po-
de e deixe ali. Não fale para 
ninguém e sempre regue com 
água e açúcar, pedindo a Obá 
que te traga seu amor.

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 avisam que é neces-
sário cuidar do corpo, seu bem
-estar não pode ficar de lado. 
O trabalho pode gerar bons 
resultados. As obrigações vão 
deixar as paqueras distantes.
Números da sorte: 62, 80 e 26.

 LOs seus relacionamentos es-
tarão protegidos. Será difícil 
encontrar alguém capaz de re-
sistir ao seu charme. Não deixe 
de fazer contato com a família, 
mesmo que seja pela internet.
Números da sorte: 09, 72 e 27.

 LConverse, relembre bons 
momentos e fortaleça os laços 
com amigos e familiares, mes-
mo à distância. Na vida a dois, 
boas lembranças do início do 
romance podem vir à tona. 
Números da sorte: 55, 73 e 10.
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