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‘SEMPRE GOSTEI
MUITO DE
AJUDAR’
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Fla e Flu
começam
preparativos
pro clássico
JÁ A POSTOS
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PAES TEM DIA
INTENSO

SUCESSO
DE MOTOBOY A
DONO DE PIZZARIA

ANO NOVO, PROBLEMA SEM FIM
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Cria do Alemão,
Deise Gouveia, a Deise do
Tombo, aproveita a fama
repentina e meteórica
para espalhar o bem
RISCO GRANDE 4
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EMOÇÃO E REVOLTA
NOADEUSAALICE
Muito abalada,
mãe não
consegue
acompanhar o
enterro da filha
única, vítima de
bala perdida

REGINALDO PIMENTA

AÇÃO SOCIAL
CLUBE NA BAIXADA É
MAIS DO QUE FUTEBOL

EX

REPRODUÇÃO DO TWITTER

Chuvas
deixam Rio
em estágio
de atenção
SÃO GONÇALO 6

Idosa atacada
com machado

2

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 3/1/2021

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

DE TUDO UM POUCO

ROMULO RISSO

JORNALEIRO JORNALISTA

CARTA DO LEITOR

TENHO 23 anos de
idade e sou jornaleiro
há um. Moro em Coelho da Rocha. Antes
de ser jornaleiro era
estudante. Na minha
profissão gosto da
comunicação com o
público. No meu bairro gosto dos amigos.
Torço pelo Flamengo.
Nas horas vagas gosto
de ir ao cinema. Gosto
de ler o horóscopo no
Meia Hora.
IRVYN
DE CASTRO —
Coelho da Rocha

L

É só chover que a
luz se apaga
Toda vez que chove em Morada do
Império, na reta da base aérea, em
Santa Cruz, falta luz. É um descaso
com a população. Quando ocorrem
essas quedas de energia, demora
horas para normalizar tudo. Algo
precisa ser feito no local para que
isso não ocorra mais.
Jorge Andrade
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

L

Pessoas em
situação de rua

Sem acessibilidade
em Belford Roxo

Assaltos constantes
em Coelho Neto

INDICADORES

NA INTERNET
EMOÇÃO NO ENTERRO DO
CORPO DE MENINA BALEADA.
PÁGINA 3

CHUVA CAUSA TRANSTORNOS.

POUPANÇA: %
(HOJE)
DÓLAR: R$ (C);
R$ (V)

PÁGINA 4

CONTROLE DE LEITOS DE HOSPITAL PODE SER POR SITE.

SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.100

PÁGINA 6
Leia mais no site www.meiahora.com

É tanto lixo na Rua Nossa Senhora de Salete, em Rocha Miranda,
que agora já tem como escalar. A
Comlurb muitas vezes não tem
culpa, porque são os próprios moradores que acabam deixando a
rua com esse nível de sujeira. Vamos ter consciência social!
Carla Figueira
Rocha Miranda

L

A Rua Senador Vergueiro está
repleta de pessoas em situação
de rua. Há mulheres sentadas nas
vias com bebês recém-nascidos e
pedindo esmolas aos pedestres.
Os assaltos são frequentes. Outro
problema é a iluminação.
Luan Peres
Flamengo

O QUE BOMBA

Em Itaboraí estamos vulneráveis. Não tem segurança, andamos sempre preocupados. Estamos nos primeiros dias do ano
e os casos de assalto são muito
grandes. O policiamento no município precisa ser ostensivo. Ninguém aguenta mais!
Anônimo
Itaboraí

Montanha de lixo
em Rocha Miranda

L

L

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

Não há segurança
em Itaboraí

SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

Na Avenida Heliópolis, próximo à praça, as calçadas não têm
acessibilidade para cadeirantes.
Tenho um filho que é portador
de deficiência nas pernas e para
poder circular com ele pelo local
preciso pedir para carregarem ele.
Marília P.
Por e-mail

L

CADÊ VOCÊ
FABIANO
DOS SANTOS
tem atualmente 26
anos. Ele
desapareceu
em 4 de
dezembro
de 2010, em
Nova Iguaçu (Baixada Fluminense),
após sair de casa e não retornar
Informações para 2286-8337

Há muitos assaltos na altura da
Fazenda Botafogo, em Coelho
Neto. É complicado passar por lá.
Homens armados assaltam quem
passa, seja de carro ou a pé. Isso
ocorre tanto de noite quanto de
dia. Cadê a polícia?
Anônimo
Coelho da Rocha

L
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GERAL
L VÍTIMA DE BALA PERDIDA NO TURANO

Família destruída
Enterro do corpo da menina Alice é marcado por muita comoção e revolta
REGINALDO PIMENTA

L YURI EIRAS
yuri.eiras@meiahora.com

esperança por um 2021
de paz no Rio cai por terra
quando, no primeiro minuto da virada de ano, mais uma
criança morre vítima de tiros. O
corpo de Alice Pamplona da Silva
de Souza, de 5 anos, foi enterrado
ontem,sob forte comoção,no Cemitério do Caju, na Zona Norte.
A menina foi atingida no pescoço,quando assistia à queima de fogos de artifício no quintal da casa
da prima, no Morro do Turano,
no Rio Comprido. No cemitério,
a mãe da menina passou mal, na
despedida de sua filha única, precisou ser levada para o hospital e
não acompanhou o enterro.
A prima e madrinha, Mayara
de Souza, gravava o foguetório
quando Alice gritou e começou a
chorar.“No vídeo, deu para ouvir
o exato momento que ela tomou
o tiro. Ela foi atingida no colo da
mãe.Olhei para o corpo,não tinha
visto tiro,no primeiro momento”,
conta Mayara, que reforçou a versão de que não houve confrontos
durante o dia. “O morro estava
tranquilo, todo mundo feliz”.
Alice foi socorrida para o
Hospital Casa de Portugal, também no Rio Comprido, mas
morreu à 1h10. A menina foi ferida durante a queima de fogos,
na virada do ano. A princípio,
acreditava-se que o ferimento
havia sido provocado por fogos
de artifício, mas médicos constataram que a menina estava com
uma bala no pescoço. A equipe
psicossocial da Subsecretaria de
Estado de Vitimados esteve no
enterro e ofereceu atendimento
psicológico e social para a família. Segundo a equipe, a pasta segue acompanhando o caso.

A

Parentes e amigos participaram do funeral da menina Alice, que foi atingida por um tiro no pescoço, durante o Réveillon, no Turano

Pastor condena cultura de armas no país e uso irresponsável
L Enquanto o caso é investigado pela Delegacia de Homicídio da Capital, um pastor, Antônio Carlos Costa, da
ONG Rio de Paz, questionou
a cultura da arma de fogo no
país e o uso irresponsável do
instrumento. “Faz sentido a

cultura de arma de fogo? Nós
brasileiros queremos um
país armado, com cada cidadão portando uma pistola?
O Rio não produz arma, nem
munição. O que governo federal e estadual fazem para
impedir a entrada de arma e

munição”, questionou, lembrando que, constantemente, crianças têm a vida interrompida por balas perdidas,
não apenas em confrontos
entre policiais e bandidos,
mas em outros incidentes.
“Agora, uma família dilacera-

da em mais um caso de menina pobre”, completou o pastor.
Dados da plataforma Fogo
Cruzado mostram que durante o ano passado, 16 crianças
foram vítimas de bala perdida
na Região Metropolitana do
estado. Cinco delas morreram.
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GERAL
L ESTÁGIO DE ATENÇÃO

L HIGIENIZAÇÃO

Chuva castiga o Rio e
alaga pontos da cidade

Comlurb
intensifica
limpeza

Sirenes foram acionadas em comunidades e BRT ficou interrompido
ma forte chuva, causada pela vinda de umidade do Oceano Atlântico, atingiu a cidade do Rio de
Janeiro, desde a manhã de ontem, provocando diversos alagamentos e bolsões d’água em
vários pontos da capital. Houve
fechamento de vias, interrupção no BRT e acionamento de
sirenes em nove comunidades,
como a Rocinha. A Rua Jardim
Botânico chegou a ser fechada
entre a Rua Pacheco Leão e a
Praça Santos Dumont, por volta das 11h. O município entrou
em estágio de atenção.
De acordo com o Centro de
Operações da Prefeitura do Rio
(COR), o temporal foi mais intenso na período da manhã e, à
tarde, a intensidade das chuvas
foi reduzida. No entanto, ainda segundo o COR, a expectativa era de que a precipitação
seguisse de moderada a forte
em pontos isolados.
Segundo o Sistema Alerta Rio, a chuva teve início por
volta das 8h, em Santa Teresa, na região central da capital, mas com pouco volume de
água. Duas horas depois, devido ao registro acima de 5 mm
em 15 minutos no Jardim Botânico (15,6 mm), Sepetiba
(9,4 mm) e Grota Funda (16,8
mm), o município entrou em
estágio de atenção. A cidade já
estava, inclusive, em estágio de
mobilização desde quinta-feira, no último dia de 2020.
O intenso temporal que
atingiu o Rio também resultou na interrupção parcial das
atividades do BRT, por conta
da formação de alagamentos
na via que interliga o sistema.

Objetivo é reduzir
na cidade contágio
pela Covid-19

DIVULGAÇÃO

U

Bolsões d’água na Autoestrada Lagoa-Barra, na altura do Gávea Golf Club, sentido Gávea
AGÊNCIA O DIA

Alagamento, ontem, na Rua Ramiro Magalhães, na altura da saída 2 da Linha Amarela

Diversas comunidades do
Rio receberam, ontem, operações especiais de higienização
da Comlurb. Segundo a Prefeitura do Rio, as favelas receberam uma lavagem feita com
água de reuso e detergente neutro, e hipoclorito nos pulverizadores. O objetivo da ação é
reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus.
A operação foi realizada na
Zona Sul, Grande Tijuca e Área
Central, nos pontos de maior
circulação de pessoas, como vias principais de bairros,
pontos de ônibus, passarelas,
entorno de hospitais, clínicas
da família e postos de saúde e
acesso às estações de modais de
transportes, entre outros.
As comunidades que receberam o serviço, segundo a prefeitura, foram: Boa esperança e
Parque Alegria, no bairro do Caju; Fogueteiro, no Rio Comprido; Prazeres, em Santa Teresa;
São Carlos, no Estácio; Sumaré
e Paula Ramos, no Rio Comprido; Cerro Corá e Guararapes, no
Cosme Velho; Santa Marta, em
Botafogo; Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana; Chácara do Céu e Cruzada São Sebastião, no Leblon; Vidigal; Barreira
do Vasco e Tuiuti, em São Cristóvão; Coreia e Salgueiro, na Tijuca;
Pantanal, em Vila Isabel; e Favela
do Metrô, na Mangueira.
A Comlurb informou que 52
garis, 34 pulverizadores, três lava
jatos e quatro carros pipa fizeram
parte da ação de ontem.A iniciativa das operações especiais nas comunidades começou em abril,na
Rocinha, em São Conrado, e já foi
levada para todas as 633 favelas.
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GERAL
L MÃOS À OBRA

L EM SÃO GONÇALO

Paes tem primeiro dia
de trabalho intenso

Idosa é
atacada
em casa

Prefeito madrugou e supervisionou ações em diversas áreas

Vítima levou golpes
de machado e foi
jogada na cisterna

REGINALDO PIMENTA

á no primeiro dia de trabalho depois de ser empossado, o prefeito Eduardo Paes
(DEM) enfrentou desafios e problemas crônicos do Rio de Janeiro,
ontem.Logo pela manhã,ele foi ao
centro de Operações acompanhar
os impactos causados pela chuva
que atingiu a cidade, provocando
alagamentos e deixando o município em alerta. A abertura de novos leitos para Covid-19 esteve em
pauta,assim como a interdição da
Av. Niemeyer, na Zona Sul, e pagamentos dos servidores. Além
disso, Paes teve uma série de reuniões no Centro Administrativo
São Sebastião, no Centro do Rio,
onde chegou por volta das 7h.
Em visita ao Centro de Operações do Rio, o prefeito ficou
atento aos estragos da chuva e
alertou a população quanto ao
estágio de atenção. “A chuva foi
muito forte e tem a possibilidade de mais chuva ao longo do
dia. Estamos trabalhando para
minimizar os impactos causados e problemas, mas não custa
nada pedir a atenção de todos,
principalmente nas comunidades. Respeitem as sirenes e se
dirijam a locais seguros”, pediu Paes.
Dentre as medidas e decretos
que Eduardo Paes determinou
estão a abertura de quatro investigações contra o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e um
pacote econômico para recompor
as contas da cidade, reduzir o déficit fiscal e criar condições para a
retomada de investimentos.
Paes ainda não deu certeza a
respeito do pagamento do 13º salário dos servidores do município.
Segundo ele, não há dinheiro no
caixa da prefeitura.

J

Eduardo Paes (de frente) em uma das várias reuniões que manteve ontem em seu gabinete

Prefeitura lança site sobre leitos de hospitais
Já está em funcionamento o
site prometido pela Prefeitura
do Rio para a população carioca acompanhar a oferta de leitos nos hospitais do município.
Constavam no censo hospitalar público, no início da tarde de
ontem, até a publicação desta reportagem, os seguintes dados,
que são atualizados constante-

L

mente: havia 47 leitos de UTIs
vagos, 966 ocupados, 340 impedidos de uso e outros 43 cedidos,
além de 563 específicos para os
pacientes com Covid-19.
Ao todo, segundo os dados da prefeitura, o município
do Rio tem 1.540 leitos livres,
5.596 ocupados, 2.346 impedidos e outros 265 cedidos, in-

cluídos também hospitais dos
governos estadual e federal. Para o combate à Covid-19 são
1.136 vagas distribuídas nas redes de todas as esferas de poder.
Mais cedo, o prefeito Eduardo
Paes reafirmou que os leitos que
estão impedidos de uso, muitos
por falta de equipe médica, voltarão a ficar à disposição.

A Polícia Civil investiga uma
tentativa de feminicídio ocorrida no primeiro dia do ano no
bairro Anaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do
Rio. A idosa Gelsineia Ferreira
da Silva, de 62 anos, foi encontrada com ferimentos na cabeça, jogada dentro da cisterna no quintal da própria casa.
O principal suspeito do crime é
o ex-namorado da vítima, que
está foragido.
A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) apura os
fatos. Em depoimento, familiares da vítima contaram que
ela foi encontrada por uma de
suas filhas. Segundo a filha, o
ex-companheiro da mãe usou
um machado nas agressões e
depois a jogou na cisterna.
Ainda de acordo com o relato da filha, por volta de 7h ela
entrou no quintal e ouviu um
pedido de socorro vindo de
dentro da cisterna. A mulher,
de 35 anos, entrou em estado
de choque ao ver que a mãe estava ensanguentada e sem condições de sair do local.
“Eu vi minha mãe molhada e
ensanguentada.Eu queria morrer,
foi o momento mais triste da minha vida, eu tive que ser forte, eu
só queria chorar, principalmente
porque foi na manhã após o Ano
Novo e, na virada, nós oramos e
estava tudo aparentemente bem!”,
relatou a filha.
Gelsineia foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. De
acordo com a direção da unidade
de saúde, ela permanece internada no CTI. Seu estado de saúde é
considerado estável.
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ESPORTES
L FLAMENGO

L FLUMINENSE
MAILSON SANTANA / FLUMINENSE FC / DIVULGAÇÃO

Chance é grande
pra Libertadores
Rubro-Negro já tem 80% de possibilidade de
garantir vaga na fase de grupos da competição
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

C

om todos os olhos voltados para o clássico com o
Fluminense, na próxima
quarta-feira, no Maracanã, o
elenco do Flamengo se reapresentou ontem, após o recesso
natalino, e já iniciou a preparação para o jogo, sob o comando
do técnico Rogério Ceni.
O treinador poderá contar
com dois importantes jogadores,
que cumpriram suspensão contra o Fortaleza: o lateral-esquerdo
Filipe Luís e o atacante Gabigol.
O título do Campeonato Brasileiro parece distante, porém, uma
vaga direta na Copa Libertadores
da América está bem perto de se
concretizar para o Mais Querido.
De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia,do site Infobola, o Rubro-Negro tem 80%
de possibilidades de ficar entre os
quatro primeiros do Brasileirão e
conseguir uma vaga direta para a
fase de grupos da principal competição da América do Sul.
Caso consiga se classificar,
o Mais Querido vai disputar a
sua quinta Libertadores consecutiva. O Rubro-Negro vem
jogando a competição de forma consecutiva desde 2017. A
equipe conquistou o título do
torneio em 2019, sob o comando do treinador português Jorge Jesus. Foi o segundo título
do Flamengo, que já havia vencido a Libertadores em 1981.
O time rubro-negro também baterá um recorde se
conseguir a classificação para
a Libertadores de 2021. Será a

Fred deve comandar o ataque tricolor contra o Flamengo

Muita labuta
pro clássico
Jogadores começaram o ano a pleno
vapor em busca dos três pontos

Filipe Luís cumpriu suspensão automática e está à disposição

primeira vez na história que o
Flamengo irá disputar a competição por cinco ocasiões de
foram consecutiva.
Com a participação em

2020, os carioca igualaram a
marca de 1984, quando disputaram quatro vezes em sequência o principal torneio de clubes do continente.

O segundo dia do ano foi de
trabalho no Fluminense. Novamente o Tricolor foi a campo, ontem, para se preparar com vistas
ao clássico da próxima quarta-feira com o Flamengo,no Maracanã.
O Tricolor deverá ter somente o desfalque do zagueiro Nino,
que vai cumprir suspensão.Luccas
Claro e Luiz Henrique mostraram
estar recuperados e deverão ficar à
disposição do técnico Marcão,assim como o meia Nenê.
O Tricolor deverá ser escalado com Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus
Ferraz e Danilo Barcelos; Hudson, Yago Felipe, Nenê e Michel
Araújo; Marcos Paulo (Wellington Silva) e Fred.
Marcão busca a sua primeira vitória no comando do
Fluminense. Até o momento

foram duas derrotas e um empate em três jogos.
Fora das quatro linhas, 2021
começou com uma boa notícia
para o clube, que está perto de
quitar o Ato Trabalhista, de dívidas com funcionários e fornecedores, e concluir mais uma etapa
do pagamento de suas dívidas,segundo o globoesporte.com.
O acordo foi assinado em 2011,
durante a gestão de Peter Siemsen.
Ainda falta acerto das parcelas que
foram suspensas no início da pandemia da Covid-19.A última parcela aconteceu no mês de dezembro de 2020.
Desde 2011, as parcelas passaram por reajustes gradativos.
No ano passado, o clube começou pagando R$ 1,2 milhão e
terminou os últimos meses
com o valor de R$ 1,4 milhão.
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ESPORTES
L VASCO

Benítez muito
mais distante
Independiente bate pé e meia tem outras ofertas

O

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

destino de Martín Benítez em 2021 ainda está
indefinido, mas o meia
argentino parece bem distante
do Vasco. Aguardado no Independiente para se reapresentar na próxima segunda-feira,
o jogador tem ofertas para defender outros clubes brasileiros
na próxima temporada.
O Atlético-MG e o Grêmio
desejam a contratação do jogador. Caso acerte com algum
clube brasileiro, Benítez só poderá defender essa equipe após
o término da atual temporada,
por já ter atuado pelo Vasco em
17 jogos do Brasileiro, que só
terminará em fevereiro.
O jogador teria também recebido propostas do futebol
turco. O presidente eleito do
Vasco, Jorge Salgado, ainda nutria a esperança de conseguir
convencer o Independiente a
ampliar o vínculo com o Cruzmaltino até o fim do Brasileiro
para ganhar tempo e condições
de fazer uma oferta de compra
pelo atleta em fevereiro. No
entanto, essa possibilidade foi
descartada pelo diretor executivo do Independiente, Jorge
Damiani.
Revelado pelo próprio Independiente, Martín Benítez,
de 26 anos, foi um dos destaques do Vasco em 2020. O jogador entrou em campo em 28
oportunidades e marcou dois
gols com a camisa do Gigante
da Colina.
O elenco se reapresentou
ontem, após o recesso natalino
e, agora, passa a ser comandado por Vanderlei Luxemburgo,
que foi anunciado pouco antes
do último Réveillon.
Benítez conquistou a torcida do Vasco com seu futebol eficiente

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

SÃO PAULO ZEROU 2020
Eliminado tamram quatro
bém na Libertadosem
Fs u cotentativas
res, Sul-americana
esso do São
Paulo ao longo do
ano e o fracasso no
Campeonato Paulista, eliminado por
uma equipe improvisada do Mirassol,
foi só o início. O técnico Fernando Diniz (foto), que balançou, mas não caiu na primeira
traulitada, tendo em Daniel Alves uma bengala para se equilibrar, superou a forte pressão
externa, que exigia sua demissão em manifestações na porta do Centro de Treinamentos.
Diniz continuou no cargo, mas
os resultados não ajudaram.

e Copa do Brasil,
fechou o ano com a
quádrupla coroa de
espinhos. A manutenção do emprego
dependerá do resultado no Brasileirão, onde lidera com sete pontos de vantagem sobre Flamengo e Atlético
Mineiro e tem onze jogos para
disputar. A nova direção está
reformulando o departamento
de futebol e Diniz náo é unanimidade. O título, se vier, poderá ser a salvação, mas, mesmo
assim, será no novo ano. 2020
fechou zerado.

BAITA DESAFIO
L Vanderlei Luxemburgo mal
sai do hospital, onde enfrentou momentos difíceis, contaminado pelo vírus, para aceitar
o desafio de assumir o Vasco
e tirá-lo do buraco em que se
meteu. A ameaça é real, a arrancada terá que ser heroica,

exigindo o máximo de cada
um para vencer cinco e empatar dois, nos 12 jogos restantes, para chegar aos 45 pontos
salvadores. Luxemburgo, contrariando conselhos médicos,
escapou da Covid-19 para encarar o CoVASCO-21.

PEDALADAS
Acerto entre Grêmio e
Cruzeiro engasga e Renato perde Orejuela.
L Digão deixou o Fluminense para jogar na Tailândia, indicado pelo extécnico tricolor Alexandre
Gama.
L

Levir Culpi não resiste, dá
um tempo na aposentadoria e volta ao Japão para
dirigir o Cerezo Osaka pela quarta vez.
L A Conmebol assumirá o
Maracanã para a decisão
da Libertadores.
L

BOLA DENTRO

O craque argentino Lionel Messi,
cujo contrato com o Barcelona termina em junho, a partir de agora está
liberado para assinar pré-contrato
com qualquer clube. O Manchester
City está antenado.

L

BOLA FORA

O São Paulo teve 180 minutos, mais
acréscimos nos dois jogos com o Grêmio, e não fez gol. O técnico Fernando
Diniz foi expulso porque queria dois
minutos a mais. Será que ele acha que
viraria o jogo?

L
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UM ANJO NA WEB

SURFANDO
NA ONDA DA
REPERCUSSÃO
DEISE GOUVEIA, A DEISE DO
TOMBO, APROVEITA A FAMA
PARA AJUDAR AS PESSOAS

ARQUIVO PESSOAL

PÁG 11

EMPREENDEDOR
MOTOBOY REALIZA SONHO
E VIRA DONO DE PIZZARIA

PROJETO SOCIAL
PARQUE IPANEMA FC É
MAIS DO QUE UM CLUBE
PÁG 10

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

PARQUE IPANEMA FC / DIVULGAÇÃO

PÁG 10
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ARQUIVO PESSOAL

10

Ygor Henrique tirou do
papel o sonho que tinha
há mais de 10 anos

COLUNISTA CONVIDADO
PARQUE IPANEMA FC / DIVULGAÇÃO

Cria do Parque Ipanema, Paulo Silva foi jogador de futebol

A FAVELA

VENCEU
CRIA DE ACARI REALIZA SONHO E VAI
DE MOTOBOY A DONO DE PIZZARIA NA
COMUNIDADE DA ZONA NORTE DO RIO
L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

Y

gor Henrique esperou
mais de 10 anos para
realizar o sonho de toda uma vida. Desde junho, o
cria da Favela de Acari, que está com 29 anos, tem uma pizzaria na comunidade da Zona
Norte do Rio. Até abrir o próprio negócio, Ygor trabalhou
por 11 anos como motoboy.
“A ideia surgiu há 10 anos,
quando trabalhava numa pizzaria no Parque Colúmbia”, diz.

Foi ali, no contato com as
massas do antigo trabalho, que
Ygor percebeu que poderia ir
além. Há cerca de seis meses,
ele pegou umas economias que
tinha e abriu a PPizza.
“Sempre achei legal essa
parte da cozinha, ficava sempre olhando, querendo saber
das coisas”, narra.
Para abrir a pizzaria, Ygor
fez uma parceria com o antigo
patrão. Ele combinou do exchefe treinar a esposa na cozinha dele e vender suas massas
a preço de custo.

“Minha esposa ia para lá nos
fins de semana para aprender a
rechear as massas”, afirma.
Atualmente, além da esposa, Ygor tem outras três pessoas
trabalhando com ele: a irmã,
que fica no caixa, um motoboy
e uma ajudante para a linha de
montagem. Todos são de Acari.
O empreendedor se diz feliz
pela pizzaria estar crescendo,
mesmo em plena pandemia.
Ele vai longe quando pensa
no futuro do negócio e espera
abrir franquias fora de Acari.
“O pessoal gosta muito da
nossa massa e tenho a visão de
levar o produto para fora. Quero me profissionalizar também
como pizzaiolo e fazer com que
a PPizza fique conhecida em
todo o Rio de Janeiro”, projeta.

Futuro nos pés de
jovens da Baixada
Há oito anos, Parque Ipanema FC leva
esperança à comunidade de Queimados
Meu nome é Paulo José, tenho 32 anos, e sou conhecido
como Dedé.Sou ex-atleta de futebol e há oito anos desenvolvo
um projeto voltado ao esporte
em Parque Ipanema, Queimados.Pés no chão,sonhando alto,
esse é o lema que carrego desde
que me entendo por gente.
Meu sonho é ver um atleta da nossa comunidade vestir a camisa da Seleção Brasileira, mas também ver jovens que
passaram pelo projeto serem
pessoas de bem. Acredito muito que o trabalho realizado no
Parque Ipanema FC pode auxiliar o jovem a tomar decisões em
sua vida pessoal, que vão ajudar
a mantê-lo distante dos males
que assolam os adolescentes em
áreas de vulnerabilidade social.
Sabemos que os maiores talentos estão nas periferias, mas
sabemos também que as condições financeiras e educacionais
são precárias e muitos desses ta-

lentos são perdidos para o tráfico e outras ações negativas na
vida de um jovem.Costumo utilizar o slogan do Barcelona FC,
“Mais que um clube”, pois além
do futebol, nosso trabalho atua
em diversas áreas.
Encontrar no Brasil um moleque que joga futebol bem é a
coisa mais fácil. Porém, levar
esse moleque até o nível de um
atleta profissional é uma das tarefas mais difíceis do mundo.
A maior dificuldade é fora do
campo, pois a maioria vêm de
famílias humildes, com dificuldades financeiras e violências
domésticas. Esses são só alguns
dos fatores que contribuem para o insucesso de muitos deles.
Hoje, me vejo como parte da
família de vários desses jovens.
Além de sonharmos juntos,nossa visão empreendedora ainda
nos possibilita ter a chance de gerenciar sua carreira e dar o suporte pessoal necessário.

O texto é de responsabilidade do autor
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cance nas redes para ajudar Ana Paula,
dona da casa em que ela adentrou, por
volta das 9h daquela manhã. Com uma
oi da noite para o dia que Deise Gou- vaquinha on-line, a estudante arrecadou
veia, mais conhecida como Deise do R$ 132 mil para ajudar a mulher que pasTombo, se tornou uma verdadeira ce- sa por um tratamento de câncer. Praticalebridade da internet. Aos 21 anos, a estu- mente um anjo que caiu do céu.“É muito
dante de contabilidade voltava de uma noi- bom trazer essa visibilidade boa para o
tada, na companhia de uma amiga, quando Complexo do Alemão. Muita gente fala
mal, mas não conhece a realidade,
se escorou num portão e acabou levando o maior tombo de sua vitem seus prós e contras, claro”,
da. A filmagem caiu na redes
reflete ela, que não pretende deixar a comunidade.
sociais, alavancando a fama
A
M
“Não tenho planos de
repentina da moradora do
“FOI U SSÃO
sair daqui de dentro,
Complexo do Alemão, na
CU
R
E
P
quero reformar miZona Norte do Rio. Para
E
R
, EU
A
D
A
nha casa, melhorar a
muitos, o fato poderia ser
DAN ERAVA
estrutura
e me manmotivo de vergonha,para
P
S
NÃO E ILO”
ter aqui”.
ela, a chance de transforAQU
Após virar meme
mar sua vida.
nas redes, a jovem viu
Fazendo do limão uma
sua vida mudar da água
saborosa limonada, a jovem,
para o vinho. Andou de
hoje influenciadora digital,
avião pela primeira vez e ainda
quer usar sua visibilidade para fazer
o bem. Antes do fatídico escorregão, Deise recebeu contato de vários famosos, inera acompanhada por 1.200 pessoas no Ins- clusive do apresentador Luciano Huck.
tagram. Agora, ela contabiliza impressio- “A fama veio numa hora boa, mudou
nantes 612 mil seguidores.“Foi uma reper- minha vida totalmente de uma hora
cussão danada! Eu não esperava aquilo, me para outra”, comenta, vislumbrando
surpreendeu demais. Quero aproveitar esse um 2021 ainda melhor para ela e sua
momento para continuar nessa de digital família. “Espero que todos nós tenhainfluencer, mas seja o que Deus quiser”, diz. mos muita fé em Deus, saúde, amor ao
O tombo turbo, no entanto, não ficou próximo. É isso que importa. O resto a
apenas na graça. Deise aproveitou seu al- gente corre atrás”, declara.
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L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

‘SEMPRE GOSTEI DE AJUDAR’
LLDeise acredita que o bem está em todas as pessoas.
“Sempre gostei muito de ajudar e fazer pelo próximo” diz. “Isso não faz parte só da comunidade, faz
parte do ser humano. Todo mundo pode e deve ser
desse jeito”. Não bastasse o número de seguidores,
Deise gravou uma colaboração com a DJ Bárbara
Labres, no hit Moso Deise Ativado. Será que vem
uma carreira musical por aí? Ela revela que vem mais.

REP

RO
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ÇÃ

OD

O IN

STA
GR

AM

F

UM ANJO QUE

CAIU DO CÉU
Com 612 mil seguidores após queda, Deise Gouveia, mais conhecida
como Deise do Tombo, aproveita influência nas redes para fazer o bem
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PAPO DEZ
FALA TU

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

PEGA A VISÃO

• NO JARDIM
C ATA R I N A ,
em São Gonçalo, moradores da Rua
Sampaio Rodrigues, no
trecho entre as avenidas
Padre Vieira e Doutor
Albino Imparato, estão
sem iluminação pública.
São cinco postes apagados. Segundo eles, é preciso instalar lâmpadas na
porta de casa para amenizar a escuridão.

LToda quinta-feira, um
grupo de artistas se reúne no mirante do Complexo do Alemão para
uma batalha de saraus
de poesia. Eles fazem
parte da Roda Cultural
DAZN, que existe há
quatro anos na Favela
da Alvorada, graças a JP
Black, Iasmin Nóbrega,
Robson Panda, Flávia
Costa, LIS MC e Thiago
Pato. A próxima edição será no dia 14.
Além dos saraus, a
roda também conta
com apresentação de

•NO JARDIM MARAVILHA, em Guaratiba, moradores relatam que uma
montanha de lixo tem se
acumulado no cruzamento
da Rua Tefé com a Avenida
Barão de Cocais. Eles dizem
que sofrem com a enchente
por conta do lixo espalhado
no local.

ÚLTIMAS
NOTÍCIAS

RODA CULTURAL DAZN / DIVULGAÇÃO

rap e ações para doação de livros e outros
objetos, como agasalhos, no inverno.
“Através da roda, a
gente consegue levar

cultura às pessoas que
não têm acesso e fazer
uma ponte entre novos
artistas e produtores independentes que querem mostrar seu traba-

LEO TAVARES / DIVULGAÇÃO

RESPEITA A MINHA HISTÓRIA
DIVULGAÇÃO

Vaquinha
virtual
O pré-vestibular comunitário da Rocinha
(PVCR) faz uma campanha para arrecadar
R$ 10 mil para manter
suas atividades neste
ano. Com 35 voluntários e mais de 20 alunos, o projeto vive de
doações. O valor será usado para ajudar
nos gastos de um novo espaço para funcionamento do PVCR,
que existe desde 2008.
Mais de 70 alunos do
projeto já foram aprovados em universidades do estado. Ajude
em instagram.com/pvcr.rocinha

lho”, destaca JP Black.
O grupo espera que o
projeto cresça e que outros moradores do Conjunto de Favelas da Zona
Norte do Rio possam
aproveitar o evento.
“A gente espera que a
roda se torne algo muito mais forte, para poder futuramente trazer
pessoas de nome para
poder cantar e mostrar
o trabalho, para que
outras pessoas também possam ter acesso
à musica, poesia, arte e
à dança”, projeta JP.

DGKIMAGEM / DIVULGAÇÃO
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L

Localizado entre a Usina e o
Andaraí, na Grande Tijuca, o
Morro do Borel completa 100
anos em 2021. Os primeiros
moradores da favela da Zona Norte do Rio começaram
a ocupar a região em 1921.
Eles vieram dos antigos morros do Castelo e Santo Antônio, no Centro, que foram
demolidos. Na época, funcionava no local uma fábrica de cigarros da Souza Cruz,

L

dos irmãos Borel. Daí o nome
da comunidade. Cercado pela Floresta da Tijuca, o Borel
tem uma área de cerca de 350
mil metros quadrados e uma
população estimada em 20
mil moradores. A favela é a
casa da escola de samba Unidos da Tijuca, fundada em 31
de dezembro de 1931. Uma
das crias mais conhecidas da
região é Leno Maycon Viana
Gomes, o Nego do Borel.

GAT0

GATA

DA LAJE

DA LAJE

MAYCON, 28 ANOS

SAMIRA QUEIROZ, 21 ANOS

Morador da comunidade
do Barbante, na Ilha, o
rapaz trabalha como gari e
torce para o Flamengo

A morena é auxiliar
administrativa e mora na
Comunidade Falcão, em
Belford Roxo.
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ESPORTES
L BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

Sonho pessoal
Apesar da crise, Caio Alexandre busca ser positivo

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

47

27

13

8

6

41

26

15

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

U

m dos principais jogadores do Botafogo, Caio
Alexandre deixou uma
mensagem de esperança para
os torcedores alvinegros nas redes sociais. Ao falar sobre o seu
momento individual, o jogador
ressaltou o fato de ter assumido a posição de titular da equipe. O jovem, no entanto, admitiu o momento difícil alvinegro
e prometeu muita luta para mudar a situação do Glorioso, que
está na penúltima colocação no
Campeonato Brasileiro e tem pela frente 11 jogos para tentar escapar do rebaixamento.
“2020 foi embora, um ano
muito difícil para todos nós,
uma doença atingiu e destruiu
muitas famílias, mas creio que
com muita força e fé em Deus
iremos seguir!! Nessa primeira foto está o meu refúgio para
tudo que faço, agradeço por ter
vocês em minha vida e vai ser
sempre por vocês!! Agora pelo
lado profissional estou realizando tudo aquilo que sonhei,
no clube desde os 15 anos, hoje
com muita garra, muita vontade busco sempre ajudar para
o clube estar sempre no topo.
A situação é complicada mas
vamos fazer de tudo para reverter e ver a felicidade de todos vocês!! Vamos juntos e um
2021 repleto de bênçãos, alegria, saúde e muito sucesso para todos. Gratidão a papai do
céu sempre”, afirmou.
Dois gols no profissional
Em 2020, Caio Alexandre entrou em campo em 42 oportunidades, vestindo a camisa do
Botafogo, e marcou dois gols. Revelado pelo clube carioca, ele se
tornou titular absoluto do Glorioso nesta temporada, que só
terminará em fevereiro.
O Alvinegro volta a campo
na quarta-feira, às 19h15, contra o Athletico-PR, no Niltão.

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

5º GRÊMIO
6º PALMEIRAS

45

26

11

12

3

35

22

13

44

26

12

8

6

37

25

12

ZONA DA SUL-AMERICANA
7º FLUMINENSE

40

27

11

7

9

37

31

6

8º SANTOS

39

27

10

9

8

38

35

3

9º CORINTHIANS

39

27

10

9

8

30

30

0

10º CEARÁ

36

27

9

9

9

38

37

1

11º ATHLETICO-PR

34

27

10

4

13

24

28

-4

12º ATLÉTICO-GO

34

27

8

10

9

25

32

-7

ZONA NEUTRA
13º BRAGANTINO

31

27

7

10

10

31

31

0

14º FORTALEZA

31

27

7

10

10

24

25

-1

15º SPORT

29

27

8

5

14

23

36

-13

28

27

8

4

15

33

48

-15

16º BAHIA

ZONA DE REBAIXAMENTO
17º VASCO

28

26

7

7

12

26

39

-13

18º GOIÁS

23

27

5

8

14

27

42

-15

19º BOTAFOGO

23

27

4

11

12

25

39

-14

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
grupos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores. No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil 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.

28ª RODADA

29ª RODADA
09/01/2021

QUARTA-FEIRA
BOTAFOGO
GRÊMIO
SPORT
CORITIBA
FLAMENGO
BRAGANTINO

X
X
X
X
X
X

ATHLETICO-PR
BAHIA
FORTALEZA
GOIÁS
FLUMINENSE
SÃO PAULO

19:15
20:30
20:30
20:30
21:30
21:30

QUINTA-FEIRA
CEARÁ
ATLÉTICO-GO

FLAMENGO
SÃO PAULO
INTERNACIONAL
ATLÉTICO-GO
VASCO

INTERNACIONAL 19:00
VASCO
21:00

X

CORINTHIANS

19:00

PALMEIRAS
ATHLETICO-PR
GRÊMIO

19:00
19:00
21:00

X
X
X
X
X

CEARÁ
SANTOS
GOIÁS
BAHIA
BOTAFOGO

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

BRAGANTINO

X

ATLÉTICO-MG

20:00

X

SANTOS

19:15

CORINTHIANS

X

FLUMINENSE

21:30

11/01/2021

13/01/2021

27/01/2021
ATLÉTICO-MG

X
X
X

10/01/2021

X
X

18/01/2021
PALMEIRAS

SPORT
CORITIBA
FORTALEZA

ARTILHARIA

Caio Alexandre está no Botafogo desde os 15 anos de idade

16 GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
15 GOLS: Marinho (Santos)
12 GOLS: Luciano (São Paulo)
11 GOLS: Cano (Vasco), Pedro (Flamengo), Brenner (São Paulo)
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A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO
AFP

Philippe
Coutinho
para 3 meses
O Barcelona anunciou ontem que Philippe Coutinho
foi submetido a uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo e deve ficar parado
por três meses, até a sua recuperação total. O meia brasileiro se lesionou durante a
partida contra o Eibar, pelo
Campeonato Espanhol, no

último dia 30 de dezembro.
Com isso, Coutinho vai
desfalcar o Barça nas oitavas
de final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain, nas partidas do
dia 16 de fevereiro (ida) e
10 de março (volta), além
de ficar fora de 11 rodadas
do Campeonato Espanhol.

L O PSG o f i c i a l i z o u o n tem o nome do argentino
Mauricio Pochettino como o novo treinador do
clube. Ele assinou contrato até junho de 2022, com
possibilidade de ampliação por mais um ano. Pochettino já jogou no clube,
entre 2001 e 2003.

L LUTO! O ex-jogador Cleber Arado morreu ontem, aos 47 anos, vítima
da Covid-19. Ele estava
há mais de um mês internado na UTI, em Curitiba.
Nascido em São José do
Rio Preto-SP, Cleber teve
passagem marcante pelo
Coritiba, de 1997 a 2000.

L

ALLANA COSTA gosta de ler, caminhar, escutar música e, o que

é mais impressionante, comer. E com esse corpão todo, ela
pode. Aos 23 anos, a gata, que torce pro Mengão, estuda
Direito e faz estágio. Vai lá no Insta dela @lannacostaaa
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

Domingo, 3.1.2021
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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 impotência sexual. Não cobro
consulta!!! Trabalho pago
após resultado. Tel: 2452
5100/ 98039-3732 zap

COLORISTA
V/TEXTO
De Autos, com experiência.
Bom salário + benefícios.
Entrar em contato preferencialmente pelo whatsApp
98139-8339 Tels.:2437-4777/
3258-9673.

SAQUAREMA
T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS
450m2 com RGI, Licença Ambiental, Projeto aprovado na
PMS. Partir R$297,00 mensais
(+pequena entrada facilitada)
. "RJ-106/ Km.56". Próximo
praias, lagoas, cachoeiras.
Torne-se "Parceiro" !! Indique
e Ganhe!! Visitas sábado/ domingo. Tels.(21)3607-0707/ (21)
98513-2155 (WhatsApp). Cj.
4967-0.
www.segimoveis.co
m.br

AREIA

T.2653-1172

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

SARA D'CIGANA

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

Pág. -
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com
DIVULGAÇÃO

RODRIGO RODRIGUES

SOZINHA
SOZINHA
L Muuuita gente não acredi-

tou quando nooossa amada
Jojo revelou que iria passar
a virada do aaano sozinha,
mas sooozinha mesmo, sem
parentes, amigos e muito
menos bofe. Eeeuzinho quis
saber da própria. “Esse ano
decidi passar a virada em Paraty, numa pousada sozinha,
e foi a decisão certa! Tive um
momento de intimidade
com Deus que vai fazer toda
a diferença no meu caminhar
desse novo ano! 2021 será um
ano de restituição e acima de
tudo a fé em Deus inabalável”, diiz a graaande vencedora da Fazenda, que jáááá
comprou uma bela casa com
parte do dinheiro do prêmio.
Saaudade e proooosperidade, lindeza!

O aaano mal começou e Vinny já está
aaaa todo vapor,na divulgação do-do-do
seu album “Rugal”. O Prooojeto conta
com deeez músicas compostas pelo próprio artista e lançaaado pela KondZilla Records.A faixa principal já é hit viiiral e trend
nos apps de vídeo — “Tipo Rugal”, que
mistura as gíiirias brasileiras com frases em
inglês e virou treeeend no Brasil, gravado
pelos principais Tik Tokers do momento,
caaantando e daaançando “Your way to
beautiful girl, mas não vale um real”.
L

DIVULGAÇÃO

COM VOCÊ... MC VINNY

D-D-DELÍCIA!
DA SEMANA
CLEYLTON CRUZ
Pense numa pessoa que ca-ca-causa nas redes
sociais, principalmente com seeeus comentários.
É o Cleylton, esse gostosão da cidade de Aperibe
-RJ. Ele teeem 29 anos, é flamenguista e essstá
solteiro tá. Vão lá @cleyltoncruz

L
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BABADO
NATHALIA DUARTE nathalia.duarte@meiahora.com
DIVULGAÇÃO / CAUE TARNOWSKI

Em 2019 você lançou seu
primeiro EP e em 2020 o primeiro álbum. Em pouco tempo, já é um dos grandes nomes do momento da música
brasileira. A que você acha
que se deve isso?
Eu trabalhei muito para conquistar um espaço com minha
música e, hoje, estar no meio de
grandes nomes do cenário, para
mim é resultado de muito foco, estudo e dedicação. Agradeço muito
e quero crescer mais e mais.
Você também tem grandes parcerias na sua carreira, com Anitta, Ivete, Projota,
a própria Luísa. E rola uma
mistura de gêneros musicais.
Como você define com quem
vai fazer parceria?
Na verdade, não tenho uma
definição pra escolher um feat,
é mais uma identificação não só
com o artista, mas com o projeto que foi apresentado. É mais
eu olhar e me identificar do que
qualquer outro critério.
Além de cantar, você também compõe. O que mais te
inspira para compor? Como
nasce uma música do Vitão?
Minhas músicas costumam ser
autobiográficas, tudo que estou
passando na minha vida no meu
dia-a-dia, boas ou ruins, fáceis
ou difíceis, acabam se espelhando
nas minhas composições. Algo que
aconteceu ontem, hoje eu sento e
escrevo aquele acontecimento e vira uma letra musical, acredito que
essa forma de trazer o meu dia a dia
pra música faz com que as pessoas
possam se identificar muito.
Dá para ver que você é um
cara que se preocupa bastante com o visual. Você é ligado
em moda? Em quem você se
inspira para se vestir?
Sempre me inspirei em muitas
coisas, na galera do Hip Hop Americano mais antiga, na cultura do
Rock Americano, Guns N’ Roses,
AC/DC. O Slash por exemplo é
uma grande inspiração pra mim,
sempre usava as camisas abertas
com cabelão comprido, assim
como Zeca Pagodinho, que usa

QUERO
CRESCER MAIS
Com apenas 21 anos, Vitão já é um dos grandes nomes
da música brasileira. O cantor, que lançou seu primeiro
álbum em 2019, já acumula parcerias de peso como Anitta, Ivete Sangalo, Projota e Luísa Sonza e os números são
o reflexo do sucesso (são 570 milhões de views em seu
canal no YouTube, quase 5 milhões de ouvintes mensais
no Spotify Brasil). À coluna, Vitão contou um pouco sobre
carreira, inspirações e, claro, polêmicas. Confira!
L

sempre as camisas estampadas
abertas, os sambistas também se
vestem dessa forma. Minhas inspirações vêm de muitos lugares,
meu estilo é uma mistura de tudo.
Você tem aproveitado
esse tempo de quarentena
para preparar novos lançamentos? Já pensa em um novo álbum?
Sim, esse momento de ócio foi
um momento de ‘ócio muito criativo’ pra mim, me reinventei muito, criei muita coisa nova, mudei a
forma de falar e de escrever, juntei
tudo isso em uma coletânea que
será lançada no ano que vem.
Seu namoro com a Luísa
desde antes de virar namoro
já veio gerando polêmica.
Um exemplo é o vídeo de
‘Flores’ ter ganho vários dislikes. Em algum momento
isso te abalou?
Não me abalou, eu e ela sabíamos que haveria uma onda hate
forte, mas sabemos de nossa história e estamos muito felizes juntos.
Muitos artistas não divulgam a vida amorosa para evitarem esse tipo de controle
das pessoas. Vocês chegaram
a pensar em não assumir para o público o romance?
Sim, no começo sim, mas vimos que não tinha necessidade
de esconder nada. Nos amamos
e pronto.
O que você acha do “tribunal” da internet? E do “cancelamento”?
Funciona para algumas coisas
que devem ser condenadas de uma
vez por todas e a internet tem essa
força, mas, em outros casos, acaba
fazendo mal para outras pessoas,
passando dos limites nesse “tribunal” e acaba condenando coisas
que não deveriam ser condenadas.
Receber tantos julgamentos exige muita força para continuar. O que te dá essa força?
Eu tenho uma família incrível,
uma cachorra, amigos maravilhosos e trabalho com o que eu amo,
isso me dá força para continuar.
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA: Yansã
MENSAGEM: Yansã começa o
dia nos dizendo que as mudanças
são sempre necessárias. Não
devemos ter medo de evoluir.
Grande momento para caminhar
sozinho, não é hora de envolver
pessoas alheias em negócios
profissionais e nem nos assuntos
particulares. Momento propício
para venda de imóveis.
SAUDAÇÃO: Eparrey oyá
CORES: Vermelho, salmão e
coral.
ELEMENTO: Fogo e ar.
S I M PAT I A : Pa r a c o n s e g u i r
vender um imóvel com a ajuda
de Yansã, varra o chão do imóvel
que desejar vender e deposite
esta terra ou pó dentro de uma
caixa. Pegue uma chave de cera
e passe na porta principal e
coloque também na caixa. Em
seguida amarre a caixa com uma

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

de 21 de março a 20 de abril

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

L Domingo com muito desejo
de trabalhar. Prepare-se para
seus compromissos e se organize. Muito diálogo e harmonia no relacionamento.
Cor: laranja.
Números da sorte: 37, 10 e 01.

SANTA GENOVEVA
Nasceu na cidade de Nanterre, próximo de Paris, na França, no ano de
422. Desde cedo, sentiu o chamado
de Deus. Ainda muito jovem, ela fez
um voto de virgindade e foi consagrada a Deus. Quando perdeu seus
pais, foi morar na casa de uma tia,
onde ficava em oração e penitência
a Deus para a salvação das almas.
Era famosa em sua cidade pelo seu
amor a Cristo e pelo seu desejo de
testemunhar Cristo a todos. Em Paris, ficou gravemente enferma. Com
a doença desconhecida, chegou a
ficar três dias em coma, mas foi
curada pela vontade de Deus.

L A Lua gera uma energia
positiva para a organização.
Dedique-se a uma faxina. Na
vida a dois, o astral proporcionará uma noite prazerosa.
Cor: pink.
Números da sorte:75, 30 e 84.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

Separe um tempo para cuidar
das finanças. Aproveite o bem
-estar na saúde. Com amigos
e relacionamento, o domingo
pode oferecer grandes momentos. Cor: cinza.
Números da sorte: 22, 85 e 58.

Foco em atividades profissionais e na produtividade vai
estar em alta. Busque equilibrar as finanças. Desfrute
de conversas com o parceiro.
Cor: verde.
Números da sorte: 77, 32 e 50.
L

O dia será mais calmo. Momento para se dedicar à família e ao contato com os familiares. No amor, demonstrações
de respeito e carinho podem
surgir. Cor: azul-claro.
Números da sorte: 15, 51 e 60.
L

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

de 23 de setembro a 22 de outubro

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de novembro a 21 de dezembro

L As compras do final de ano
podem ter gerado despesas.
Aproveite a posição da Lua
para organizar os gastos. Na
conquista, um encontro gostoso pode pintar. Cor: lilás.
Números da sorte: 97, 16 e 07.

SANTO DO DIA

L Relaxe com familiares e amigos, mesmo em reuniões on-line. Cuidado com a saúde. Na
paquera, existem boas chances de um encontro sexual
quente. Cor: creme.
Números da sorte: 56, 83 e 02.

de 21 de junho a 22 de julho
L

fita verde e coloque na porta de
um cartório de imóveis. Peça a
Yansã que sopre bons fluidos
sobre a venda.

FRASE DO DIA

“O desejo é a metade da vida; indiferença é a metade
da morte.” (Autor desconhecido)

L Os preparativos para a semana de trabalho irão começar. O contato com os amigos
pode evitar problemas. Foque
em cuidados com a saúde.
Cor: marrom.
Números da sorte: 53, 71 e 35.

L Busque deixar tudo em ordem para aliviar um pouco do
estresse com a rotina. No amor
e na paquera, desfrutar de experiências a dois fica em alta.
Cor: vinho
Números da sorte: 99, 00 e 72.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Calmaria e tranquilidade
para tomar decisões. Aproveite para fazer planos. Dediquese ao cuidado do corpo, tanto o seu quanto o do seu par.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 10, 28 e 82.
L

A preguiça irá marcar o seu
dia. Atenção redobrada para
não se aborrecer com besteiras. No romance, conversas e
afeto são os melhores caminhos. Cor: branco.
Números da sorte: 02, 83 e 38.

Um bom dia para a limpeza
da casa. O contato com familiares vai se manter em alta na
sua vida. Fantasias e um excelente astral vão impactar a
paquera. Cor: branco.
Números da sorte: 12, 03 e 21.

— Ontem? Mas ontem não começa com a letra S.
— Começa, sim, professora. Ontem foi sábado.

que minha mulher quer que eu
vá buscar a mãe dela pra passar
um tempo lá em casa.
— Tem muito trabalho a ser feito, eu não vou poder te liberar
amanhã.
— Obrigado. Eu sabia que podia contar com o senhor.

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
FUNÇÕES
O menino pergunta à mãe:
— Mãe, foi a cegonha que me
trouxe para o mundo?
— Sim, meu filho.
— E é Jesus que nos dá o pão de
cada dia?
— Sim, meu amor.

— É o Papai Noel que dá brinquedos no Natal?
— É isso mesmo.
— Então, para que serve o papai?
LETRA S
A professora percebe que João-

zinho não está prestando atenção na aula e resolve fazer uma
pergunta:
— Diga uma palavra que comece com a letra S.
Joãozinho responde:
— Ontem, professora.
A professora diz:

CHEFE E SUBORDINADO
— Chefe, o senhor pode me
liberar amanhã de manhã? É
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