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Buraco enorme em 
via de Cascadura

Muitos arrastões 
em Bento Ribeiro

Estrada muito 
mal sinalizada

Caminhões causam
congestionamento

Camelôs e barracas 
ocupam calçadas

Vans e carros param 
irregularmente

 L Um buraco enorme se abriu na 
Rua Carolina Machado, próximo 
ao número 108, em Cascadura. 
Se ninguém reparar essa cratera, 
acidentes graves podem aconte-
cer. O buraco é bem profundo e, à 
noite, pode passar despercebido 
e um carro pode cair nele.

 L Peço ajuda ao 9º BPM (Rocha 
Miranda) para dar uma assistên-
cia na Rua Gita, em Bento Ribei-
ro. Temos passado sufoco com 
arrastões. Os moradores na área 
têm muito medo de sair de casa 
depois que escurece. Assaltos à 
luz do dia também ocorrem.

 L A Estrada João Paulo, em Bar-
ros Filho, tem pouca sinalização. 
Muitos acidentes acontecem na 
via diariamente. Além de ser es-
cura durante à noite, é muito mal 
sinalizada, tanto em pinturas no 
asfalto, quanto em placas e semá-
foros. Alô, CET-Rio!

 L Na Estrada Águia Branca, em 
Padre Miguel, os caminhões que 
abastecem a central de distribui-
ção de um supermercado param 
no meio da rua para os funcioná-
rios retirarem as mercadorias dos 
veículos. Isso causa trânsito.

 L Muitos camelôs, barracas e trai-
lers ocupam as calçadas do Cen-
tro de Santa Cruz. Isso atrapalha 
muito o ir e vir das pessoas que 
precisam circular por lá. Sei que 
muitos precisam trabalhar, mas a 
calçada fica lotada!

 L Vans e carros de aplicativo pa-
ram em pontos de ônibus das ruas 
Campo Grande e Barcellos Do-
mingos, em Campo Grande. Isso 
causa um congestionamento ter-
rível nessas vias e ruas adjacen-
tes. A GM precisa verificar isso.

Luiz Filemon
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Bento Ribeiro

José Wellington
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Aline Teixeira
Por e-mail

Jarbas Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Wilson Pereira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

O QUE BOMBA

MOTOCICLISTA É MORTO EM 
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 LTENHO 53 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há 32. Moro em São 
Gonçalo. Na minha 
profissão, gosto de 
conversar com os 
amigos que faço. O 
bom daqui é a tranqui-
lidade. Aqui precisa ter 
mais pontos de ônibus. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas, gosto 
de caminhar. Gosto de 
ler os esportes no jor-
nal MEIA HORA.

OSMARILDO
SOARES —

Centro

LUAN DE 
OLIVEI-
RA DOS 
SANTOS 
NOGUEIRA 
tem atual-
mente 32 
anos. Ele 
desapareceu 
em 12 de 
maio de 2004, em São Gonçalo, 
após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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‘Justiça vai ser feita’
Família e amigos de Marcelo Guimarães falam da dor de perder o marmorista 

 L MORTO COM UM TIRO NO PEITO

A
rthur Miguel, de 5 anos, é 
a cara do pai. A única di-
ferença está na cor da ca-

misa: o filho rejeitou a herança 
vascaína e preferiu o Rubro-Ne-
gro. Na segunda-feira, o marmo-
rista Marcelo Guimarães, de 38 
anos, deixou o pequeno na es-
colinha de futebol e foi para o 
trabalho na sua motocicleta. A 
distância entre a Gardênia Azul 

e a Cidade de Deus, duas favelas 
de Jacarepaguá, é de poucos qui-
lômetros. Marcelo voltaria para 
casa para almoçar com a irmã, 
mas não chegou. No caminho, 
foi atingido no tórax esquerdo 
por uma bala. Do outro lado da 
pista, um blindado da Polícia 
Militar estava estacionado. Mo-
radores da CDD tentaram acudi
-lo, em vão. O disparo atravessou 
o peito. Morreu de tiro mais um 
trabalhador brasileiro.

Jorge Luiz Alves foi amigo de 
infância de Marcelo e estava fe-
liz naquela segunda-feira: o par-
ceiro da Gardênia Azul deixaria 
o filho pela primeira vez aos seus 
cuidados na escolinha Favelão 
FC, projeto esportivo da comu-
nidade mantido por uma ONG 
italiana. “Ele deu um beijo no fi-
lho, disse que ‘papai tinha que 
trabalhar’ e aconteceu essa tra-
gédia”, lembra o professor. “A avó 
do Arthur estava sentada ao lado 

do campo. Mandaram mensa-
gem e ela saiu desesperada. Tive 
que suspender a aula e correr até 
o local para ajudar. Sinto tristeza. 
Um garoto de 5 anos vai crescer 
sem o pai. O que vai ser daqui pa-
ra a frente?”, lamenta.

A esposa, Carla Guimarães, 
não sabe a resposta, mas busca 
forças para seguir cuidando de 
Arthur e de Vitória, de 19 anos, 
os dois filhos do casal. Carla pre-
tende se mudar da casa em que 

viviam na Gardênia para outra, 
na mesma comunidade. A me-
mória, no entanto, será eterna 
e dolorosa, como a do momen-
to em que os PMs a colocaram 
sentada dentro do caveirão para 
tentar acalmá-la.

“Não me preocupo com o que 
estão dizendo sobre meu pai. To-
do mundo sabe quem ele era de 
verdade, tanto que o ato foi cheio. 
A Justiça está aí e vai ser feita. Um 
dia, vai”, diz Vitória.

LUCIANO BELFORD

A esposa, Carla, 
e a filha, Vitória, 
exibem nas 
camisetas o 
pedido de ‘justiça 
por Marcelo’

 L YURI EIRAS
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Sofrimento sem fim
Caso dos três meninos desaparecidos na Baixada expõe uma dura realidade

 L TRISTEZA 

‘É 
muito difícil e muito 
triste ficar sem nenhu-
ma notícia, sem saber 

como a criança está, se está sen-
do maltratada. É difícil demais. 
Esses dias têm sido bem com-
plicados para mim e toda a mi-
nha família. Não estou conse-
guindo me alimentar direito 
por conta disso, nem dormir 
eu consigo’. Esse é o desaba-
fo de Hana Silva, de 24 anos, 
mãe do menino Alexandre, de 
10, que desapareceu enquanto 
brincava perto de casa, em 27 
de dezembro. Já são 14 dias sem 
respostas sobre o paradeiro de 
Alexandre, do seu primo Lucas 
Matheus, de 8, e do amigo de-
les, Fernando Henrique, de 11.  

O caso das crianças que su-
miram na comunidade Caste-
lar, em Belford Roxo, na Bai-
xada Fluminense, é um dos 
poucos desaparecimentos de 
2020 que ainda não foram so-
lucionados pela Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF). A especializada 
tem um Setor de Descoberta de 
Paradeiros (SDP). No ano pas-
sado, o núcleo, composto por 
seis policiais, registrou 810 ca-
sos e encontrou 673 desapare-
cidos, uma taxa de 83,3%.

De acordo com o delegado 
Uriel Alcântara, titular da DHBF, 
desde o início das investigações 
do sumiço de Alexandre, Lucas e 
Fernando Henrique, a especiali-
zada já realizou buscas em mais 
de 40 lugares, entre cidades da 
Baixada e bairros do Rio. “Não 
é comum criança desaparecer. 
Quando uma criança desapare-
ceu, ela desapareceu mesmo, não 
saiu para dar uma volta, curtir e 
retornar uns dias depois”, expli-
cou, enfatizando que encontrar 
as crianças é prioridade.

Parentes e amigos de Alexandre, Lucas Matheus e Fernando Henrique estão numa busca incansável 

DIVULGAÇÃO

Alexandre, Lucas Matheus e Fernando Henrique estão desaparecidos

ARQUIVO PESSOAL

 LO levantamento do núcleo da 
Baixada Fluminense aponta que 
a maioria dos desaparecidos tem 
idades entre 15 e 25 anos e some 
por questões familiares. “Aqui te-
mos muito registro de adolescen-
tes desaparecidos, mas a maioria 
costuma aparecer. Meninas saem 
mais por conflitos familiares, me-
ninos saem também para ir a fes-
tas. São poucos os casos de crime 
em si, de rapto e cárcere privado”, 
esclarece o delegado Uriel Alcân-
tara. Dos 810 desaparecidos inves-
tigados pela DHBF em 2020, 48 
foram encontrados mortos, seja 
por homicídio ou causas naturais.

Questões 
familiares

 LA Fundação para a Infância e 
a Adolescência (FIA) registrou 
148 casos de desaparecimentos 
de menores em 2020, no Estado 
do Rio. Desses, 119 foram encon-
trados, o que representa 80,41%. 
A fundação, assim como a DHBF, 
afirma que um dos motivos mais 
recorrentes em casos envolvendo 
menores são os conflitos familia-
res. “Observamos que a questão é 
muito mais social do que de segu-
rança pública. Não há um rapto. A 
estatística, ao longo dos 25 anos de 
programa, mostra que, na maio-
ria dos casos, foram identificados 
conflitos familiares, resultando 
em fuga. Até existem casos de sub-
tração de incapaz, que é comum 
em briga de guarda na família, ca-
sos de homicídio, afogamentos, 
mas são a minoria”, explica Luiz 
Henrique Oliveira, da FIA.

Fundação ajuda 
nas buscas

 LO Setor de Descoberta de Pa-
radeiros da DH de Niterói não 
registrou desaparecimento de 
crianças na Região Metropolita-
na em 2020. Mas, assim como na 
DH da Baixada, adolescentes re-
presentam a maior parte dos ca-
sos, que, na verdade, se tratam de 
fugas. Segundo o delegado Fábio 
Corsino, responsável pelo SDP, 
as principais causas são questões 
de orientação sexual e relaciona-
mentos desaprovados pela fa-
mília. Em 2020, a DH de Niterói 
investigou 283 casos de desapa-
recimentos e encontrou 196 pes-
soas, além de 20 mortas.

Adolescentes 
são a maioria

 L THUANY DOSSARES
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POLÍCIA

Policiais da 66ª DP (Piabetá) 
prenderam em flagrante, na sex-
ta-feira, um homem de 30 anos 
pelo crime de tráfico de drogas. 
O acusado, que não teve o nome 
divulgado, cultivava uma plan-
tação de maconha em uma área 
de preservação ambiental na 
localidade do Rio do Ouro, em 
Magé, na Baixada Fluminense. 

Os policiais receberam a infor-
mação de que o suspeito amea-

çou alguns vizinhos dizendo que 
“cortaria as mãos” deles caso me-
xessem na plantação. Uma equipe 
da polícia foi, então, até o local e 
abordou o acusado, que levou os 
agentes até o meio da mata, onde 
foram encontrados diversos pés 
de maconha, com alturas entre 
1,20 m e 1,40 m.

A plantação foi destruída pe-
los policiais. O homem foi enca-
minhado para a 66ª DP. 

Pego no flagra 
na Baixada
Homem plantava maconha em 

área de preservação ambiental

 L EM MAGÉ

Plantação tinha diversos pés de maconha, com até 1,40 metro de altura

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

RAPIDINHA...

Polícia prende foragido 
da Justiça dentro de van 
l Um homem identificado 
como José Augusto Flavio Sil-
va foi preso dentro de uma van 
que seguia em direção a Ara-
ruama, na Região dos Lagos, 
na manhã de ontem, duran-
te uma operação do Batalhão 
de Polícia Rodoviária (BPRv) 
na RJ-106, na Serra do Mato 
Grosso, em  Maricá. Contra 
ele, havia um mandado de pri-
são por tráfico de drogas e por-
te ilegal de armas. Segundo o 
BPRv, o acusado demonstrou 
nervosismo durante uma ins-

peção dos policiais na van, que 
fazia a linha Rio-Araruama. 
Após checarem informações 
com o Serviço de Inteligência 
(P2) do BPRv, os agentes des-
cobriram que o suspeito esta-
va foragido da Justiça. Infor-
mações iniciais apontam que 
José Augusto havia sido preso 
em flagrante no Morro da Ba-
rão, na Praça Seca, com fuzil e 
participando do tráfico de dro-
gas da localidade. Ele foi levado 
para 118ª DP (Araruama), on-
de a ocorrência foi registrada.

 L EM SÃO GONÇALO

Morto em assalto 
Motociclista tinha acabado de sair do trabalho 

U
m motociclista foi mor-
to durante um assalto 
em São Gonçalo, na Re-

gião Metropolitana do Rio, na 
noite de sexta-feira. Testemu-
nhas contaram à polícia que a 
vítima tinha acabado de sair 
do trabalho quando foi ataca-
da pelo bandido.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o crime ocorreu na Rua 

Leonor, no bairro Porto Velho. 
O 7º BPM (São Gonçalo) foi 
acionado para uma ocorrência 
com tiros na região. Uma teste-
munha relatou que o assaltan-
te atirou pelo menos duas vezes 
contra o motociclista e fugiu do 

local levando uma mochila e a 
motocicleta da vítima.

A Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itaboraí vai 
investigar o caso. De acordo com 

a especializada, diligências estão 
sendo realizadas. A polícia vai 
analisar as imagens das câmeras 
de segurança do bairro para ten-
tar identificar o autor do crime.

Delegacia de Homicídios investiga o caso. Imagens serão analisadas

FOTO: ARQUIVO MAIS

Preso em Araruama
Pai é acusado de estuprar os filhos trigêmeos

 L NA REGIÃO DOS LAGOS

Agentes da Delegacia de Pro-
teção à Criança e ao Adolescen-
te (DPCA) de Niterói prende-
ram, ontem, um homem de 53 
anos acusado de ter estuprado 
os filhos trigêmeos, de 11 anos. 
Segundo a Polícia Civil, ele esta-
va foragido e foi localizado em 
Araruama. Contra o acusado, foi 
cumprido um mandado de prisão 
temporária por 30 dias.

Investigações apontam que 
os abusos aconteciam em Icaraí, 

bairro nobre de Niterói. Ainda 
de acordo com as investigações, 
após a separação dos pais, os abu-
sos passaram a ocorrer na casa do 
suspeito, em Araruama. A polícia 
apurou que o acusado fazia amea-
ças aos filhos caso fugissem, dizen-
do que mataria a mãe e a avó das 
crianças em caso de denúncia.

Segundo a delegada Carina 
Bastos, titular da DPCA Niterói, 
as crianças, dois meninos e uma 
menina, contaram que os abusos 

começaram quando eles ainda 
tinham 3 anos. Ainda de acordo 
com a delegada, os filhos se enco-
rajaram a denunciar os abusos pa-
ra a mãe após o episódio em que 
o ex-marido de uma juíza a assas-
sinou na frente das três filhas, na 
véspera de Natal do ano passado.

Após a denúncia, a Justi-
ça do Rio determinou busca e 
apreensão na casa do pai das 
crianças. A quebra de sigilo 
também foi determinada.

BANDIDO 
FUGIU LEVANDO 

MOTO E 
MOCHILA 
DA VÍTIMA
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 L LUTA CONTRA O CORONAVÍRUS

‘Vacina está chegando’
O prefeito Eduardo Paes diz que vacinação deve começar no fim do mês

O 
prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, afirmou, on-
tem, que a vacinação 

contra a Covid-19 na cida-
de deve começar no fim do 
mês. “Temos uma luz no fim do 
túnel. A vacina está chegando. 
Devemos começar a vacinação 
até o fim de janeiro”, disse.

Na sexta-feira, Paes chegou 
a anunciar que havia um ter-
mo de compromisso da pre-
feitura para a compra de 3,2 
milhões de doses da vacina 
Coronavac, produzida pelo 
Instituto Butantan em par-
ceria com o laboratório chi-
nês Sinovac. No entanto, após 
uma reunião, ontem, entre o 
secretário Municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, e o Butan-
tan, ficou determinado que a 
compra não seria efetivada.

“A informação que ele (So-
ranz) me deu é que foi assina-
do contrato com o governo fe-
deral na questão de quase 50 
milhões de doses e que a va-
cinação vai começar simulta-
neamente em todo o Brasil, a 
partir do Plano Nacional de 
Imunização. O que é uma fan-
tástica notícia. Essa é a notícia 
que todos os brasileiros sem-
pre esperaram, de que a gente 
não tivesse cidades disputan-
do a aquisição dessa ou daquela 
vacina”, declarou Paes. “A gen-
te, agora, aguarda a data a ser 
anunciada pelo Ministério da 
Saúde do Plano Nacional de 
Imunização, imaginando que 
isso deva acontecer, segundo as 
informações que eu tenho, pelo 
menos até a última semana de 
janeiro”, acrescentou o prefei-
to, que, ontem de manhã, este-
ve na comunidade Cidade de 
Deus, em Jacarepaguá, na Zona 
Oeste do Rio, para a inaugura-
ção do Memorial da Luta da Ju-
ventude contra o coronavírus. 

Eduardo Paes e Salvino Oliveira na inauguração do Memorial da Luta da Juventude contra a Covid-19, na Cidade de Deus

ESTEFAN RADOVICZ

 LA Cidade de Deus foi a primei-
ra comunidade a receber o Me-
morial da Luta da Juventude no 
enfrentamento à Covid-19, uma 
homenagem aos jovens que se 
mobilizaram para reduzir os im-
pactos da pandemia do coronaví-
rus na cidade do Rio. Uma placa 
foi instalada na Praça Padre Júlio 
Groten, na manhã de ontem. 

“É importante homenagear 
pessoas que, diante da tragédia e 
da dificuldade, deram as mãos, 
arregaçaram as mangas e foram 
para luta. Acompanhei de per-
to os coletivos trabalhando pa-
ra salvar vidas. Vocês não estarão 
sozinhos, terão a prefeitura ao la-
do. Nossa tarefa é fazer com que 
as coisas aconteçam. A prefeitura 

tem recursos para fazer acontecer”, 
disse o prefeito Eduardo Paes.

Secretário Especial da Juventu-
de Carioca, Salvino Oliveira des-
tacou a importância da homena-
gem. “Os jovens periféricos foram 
protagonistas na mobilização pa-
ra reduzir os impactos diretos da 
pandemia de Covid-19 em seus 
territórios. É simbólico que, na 

nossa primeira grande ação, des-
taque a juventude carioca.”

A inauguração de ontem foi a 
primeira de um total de 10 me-
moriais que serão inaugurados 
nos próximos dias no Com-
plexo da Maré, na Vila Kenne-
dy, Jacarezinho, Complexo do 
Alemão, Rocinha, Providência, 
Bancários e Santa Cruz. 

Homenagem a jovens que ajudaram a reduzir impactos da pandemia 
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De férias, mas em casa
Pais contam o que fazem para entreter os filhos sem aulas e no confinamento

 L UMA TAREFA NADA FÁCIL NA QUARENTENA

O 
ano de 2020 foi um de-
safio para os alunos 
se adaptarem à no-

va realidade escolar. Para 
quem teve aulas on-line, as 
horas em frente ao compu-
tador ajudaram a passar o 
tempo no confinamen-
to. Mas durante as fé-
rias e em meio ao cres-
cimento dos casos de 
Covid-19, é preciso 
muita criatividade 
dos pais para ocupar 
os filhos em casa.

A arquiteta Daniella Cassa-
no e o engenheiro Eduardo Melo 
desenvolveram atividades ao lon-
go do ano para Enrico, de 9 anos, 
e Pietro, de 4. Com as férias, tive-
ram que pensar em coisas novas. 
A lista, que já contava com cine-
ma na sala, leitura, pintura, jogos 
de tabuleiro, videogame e tarefas 
de casa, ganhou mais opções. As 
crianças também fazem biscoito, 
divertem-se na piscina... “O desa-
fio é dos grandes. Eles inventaram 
algumas coisas, nós outras. O vi-
deogame aumentou a frequên-
cia. O Enrico, que tanto era vidra-
do por computador, falou que ia 
tirar férias dele também. E assim 
fez!”, conta Daniella.

Já na casa da corretora Glau-
cia Almeida e do gerente de con-
tas Allyson Bressy, Lana, de 4 me-

ses, ainda não entende bem o 
que se passa, mas o filho Theo, 
de 11 anos, aproveita as férias 
para entrar no mundo dos li-
vros. Com piscina e área de la-
zer do condomínio fechadas, 
encontrou na leitura e no te-
clado uma forma de se distrair 
além do videogame e do celu-
lar. E os pais buscam passeios 
em parques perto de casa pa-
ra ele andar de skate. “Depois 
que a família toda pegou Co-
vid, ele chegou a frequentar 

as aulas presenciais e os olhos 
dele brilhavam, mas voltou a fi-

car só em casa. Pelo tédio, Theo 
buscou outras formas de se di-
vertir”, afirma Glaucia.

Para a funcionária pública Fla-
via Sampaio e o analista de siste-
mas Bruno Figueiredo, os exercí-
cios físicos na área livre do prédio 
ajudam a conter a ansiedade de 
Camila, 6 anos. Também libera-
ram mais o videogame e buscam 
jogos e brincadeiras, além de leitu-
ras. “Ela fazia várias ativi-
dades, como balé, capoei-
ra e natação. E percebemos 
que estava ansiosa e 
querendo comer a ca-
da cinco minutos. Por 
isso a colocamos para 
fazer exercícios com 
profissional de Edu-
cação Física”, diz Flavia.

 LMesmo em ano atípico, com au-
las on-line e em casa, as férias es-
colares são importantes para as 
crianças, apesar de a rotina não 
mudar tanto como em outros 
anos. Para a pediatra Daniela Pio-
to, os pais precisam ficar atentos e 
diminuir o tempo no computa-
dor. Afinal, os filhos ficaram mais 
horas na frente da tela, estudando.

“O mais importante é dar tem-
po para descansar. As férias são pa-
ra recuperar a energia das crianças, 
elas percebem que é para relaxar e 
brincar”, diz Daniela, que aconse-
lha passeios ao ar livre, se for possí-
vel, e atividades físicas, mesmo em 
casa. “As crianças não podem ficar 
sem se exercitar. Podem fazer dan-
ça, andar de bicicleta.”

Atividades e menos computador
 LMudança de humor, perda de 

sono, dependência excessiva 
dos pais, agitação, ansiedade. 
São alguns transtornos psico-
lógicos que podem ser causa-
dos às crianças no confinamen-
to. Mas os pais podem ajudar a 
diminuir o impacto da pande-
mia do coronavírus até mesmo 
nas férias. “Esse período pode 

ser desafiador. Os pais podem 
brincar e desenvolver ativida-
des, inclusive tarefas de casa, de 
forma lúdica, para que apren-
dam brincando. É bom também 
conversar, ensinar valores”, diz a 
psicóloga Aline Saramago.

Para muitos pais, o período 
atual pode ser mais complica-
do por não estarem também de 

férias. Mas, segundo Aline, o 
mais importante é a qualidade 
do tempo dedicado aos filhos. 
“Alguns pais se cobram mui-
to em relação a isso, mas o im-
portante é que o tempo seja de 
qualidade. Mesmo que apenas 
20 minutos, mas que dê afeto, 
converse, brinque. A criança fi-
ca mais segura”, completa.

Brincadeiras, conversas e tempo de qualidade 

FOTOS ARQUIVOS PESSOAIS

Theo, de 11 anos, 
gosta de ler e tocar 
teclado quando não 
está no videogame

Enrico, de 9 anos, e 
Pietro, de 4, têm várias 
atividades em casa 

Camila, de 
6 anos, faz 
exercícios, 
brinca e lê 
durante 
as férias
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Alta pressão no Maraca
Com Rogério Ceni pra lá de pressionado, Mengão encara o Ceará e precisa vencer

S
ob forte pressão da torci-
da em razão dos últimos 
resultados, o Flamengo 

vai a campo hoje para enfren-
tar o Ceará, às 16h, no Mara-
canã, em partida da 29ª roda-
da do Campeonato Brasileiro. 
Com o time em quarto lugar na 
tabela, o técnico Rogério Ce-
ni precisa dos três pontos para 
ganhar um alívio e dar sequên-
cia ao trabalho. Principalmen-
te, porque já vem sendo muito 
questionado desde as elimina-
ções na Copa do Brasil e na Li-
bertadores da América. 

Ontem, integrantes da Ra-
ça Rubro-Negra, maior torcida 
organizada do Flamengo, esti-
veram no Ninho do Urubu. Eles 
foram ao CT para tentar conver-
sar com o elenco e cobrar uma 
evolução do time em campo. No 
entanto, o grupo não conseguiu 
ter acesso aos jogadores.

Anderson Macula, pre-
sidente da Raça Rubro-Ne-
gra, disse que conversou com 
Juan, ex-jogador e membro 
da comissão técnica. Segundo 
Macula, houve a promessa  de 
que o recado seria transmitido 
a jogadores e dirigentes. 

A ideia dos torcedores era 
conversar com líderes do elen-

co e fazer cobranças por me-
lhores resultados em campo, 
tendo em vista que o Flamengo 
não vence há dois jogos no Bra-
sileiro, única competição que o 
clube ainda disputa. Além dis-
so, o time tem apresentado um 
futebol abaixo do esperado e, 
com a derrota de virada no Fla-
Flu, caiu para o quarto lugar e 
viu as chances de títulos serem 

reduzidas a 7%, de acordo com 
cálculos do matemático Tristão 
Garcia, do site ‘Infobola’.  

Em entrevistas recentes, 
Arrascaeta e Bruno Henrique 
concordaram que o Flamengo 
não vem fazendo bons jogos e 
vive um mau momento. O uru-
guaio, inclusive, foi mais duro 
nas poucas palavras, após a 
derrota para o Fluminense, na 
quarta-feira: “Vergonha. Não 
merecemos ser campeões”. O técnico Rogério Ceni ganhou o apoio da diretoria, mas precisa muito vencer para reduzir a pressão

DIVULGAÇÃO / FLAMENGO

O FLA TEM 7% 
DE CHANCES 
DE TÍTULO, DE 

ACORDO COM O 
SITE ‘INFOBOLA’

Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, 
Natan e Filipe Luís; Willian Arão, 
Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Gabigol. 
Técnico: Rogério Ceni 

Richard, Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e 
Bruno Pacheco; Fabinho, Charles´, Fer-
nando Sobral e Vina; Cléber e Léo Chú.  
Técnico: Guto Ferreira

Local: Maracanã 
Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (DF) 
Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) 
e Sidmar dos Santos Meurer (PR) 
Horário: 16h 
TV: Globo 

FLAMENGO CEARÁ

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LO goleiro Diego Alves ainda 
não conseguiu se recuperar de 
uma lesão muscular de grau 
dois na coxa direita e vai des-
falcar o time rubro-negro pe-
la terceira rodada seguida no 
Campeonato Brasileiro. Die-
go Alves, que não enfrentou o 
Fortaleza e o Fluminense, não 
tem uma previsão de retorno 

ao time titular e será substituí-
do por Hugo Souza, que vai pa-
ra o terceiro jogo com titular. 

O departamento médico do 
clube corre para que Diego Al-
ves possa voltar a defender a 
equipe, mas não fixa um pra-
zo para o retorno aos grama-
dos. O goleiro vem fazendo tra-
tamento em dois períodos no 

Flamengo e até de madrugada 
em sua própria casa. 

Já o zagueiro Léo Pereira es-
tá sendo reavaliado pelos mé-
dicos do clube e, após mostrar 
evolução da entorse que sofreu 
no tornozelo direito, tem chan-
ces de ficar à disposição do téc-
nico Rogério Ceni para enfren-
tar hoje à tarde o Ceará.

Diego Alves segue fora e Léo Pereira pode voltar
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A queda para a Se-
gunda Divisão é 

ameaça real que as-
sombra as torcidas 
de Vasco e Botafogo, 
até porque conhe-
cem as consequên-
cias, mais graves 
agora com o cor-
te drástico nas cotas 
de televisão, além da 
fuga de patrocina-
dores. Vanderlei Luxemburgo, 
recém-chegado ao Vasco, e Bar-
roca (foto) conhecem as dificul-
dades para escapar e sabem das 
consequências em caso de insu-
cesso. É nesse clima de suspen-
se e alta tensão que se enfrenta-
rão hoje à noite. O Vasco, com 29 

pontos, tem situação 
um pouco melhor, 
precisando de cinco 
vitórias e um empa-
te em 11 jogos para 
alcançar a ‘praia’ nos 
45 pontos. O Bota-
fogo tendo que ralar 
mais, com 23 pon-
tos, precisa vencer 
sete e empatar um 
dos dez jogos restan-

tes. Essa pesada carga emocional 
deve proporcionar um jogo ten-
so, escamado e de difícil controle 
para a arbitragem. Para o Vasco, 
a derrota será um duro golpe. Pa-
ra o Botafogo, poderá ser a toa-
lha no chão. Não acredito que es-
cape em caso de insucesso.

 LCuca deve escalar reser-
vas contra o São Paulo ho-
je à tarde, no Morumbi, de 
olho no segundo jogo com 
o Boca na Vila Belmiro. A 
galera que segue o líder 
não gostou, mas vai secar 
assim mesmo.

 LEsse Claudinho, do Red 
Bull Bragantino, está se 
destacando a cada parti-
da. O cara joga bola.

 LO Boca Juniors denuncia 
o Santos à Conmebol por 
não respeitar o protocolo 
sanitário.

DRAMA NO CLÁSSICO

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

FALOU TUDO

 LA vitória de virada no Fla-Flu, por 2 a 
1, mudou o ambiente no Fluminense. 
Motivados, os jogadores já pensam 
numa chegada embolados com os 
que estão lá na frente no Brasileiro. 
Sonhar não custa nada.

 LSerá que o Partido Solidariedade 
não tem mesmo nada melhor para 
fazer a ponto de sobrar tempo para 
se intrometer na eleição à presidência 
do Vasco? Por essas e outras é que o 
povo está descrente.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO técnico Rogério Ceni fez o 
seu papel tentando amenizar 
as duras declarações de Arras-
caeta depois da derrota para 
o Fluminense, no clássico de 
quarta-feira. Não foi como Ce-
ni fingiu entender. Arrascaeta 
foi cristalino, disse que jogan-

do desse jeito o Flamengo não 
merece ser campeão. Está fal-
tando criatividade, empenho 
de alguns. Equipe burocrática, 
previsível, desatenta, capaz de, 
com falhas individuais, abrir 
aos adversários os caminhos 
para as vitórias.

Com apendicite, 
Ganso é operado
Meia passa bem, mas não há prazo para o retorno

 L FLUMINENSE

O 
meia Paulo Henrique 
Ganso, do Fluminen-
se, passou por uma ci-

rurgia ontem em consequên-
cia de uma apendicite. Ele 
sentiu fortes dores abdomi-
nais na madrugada de sábado 
e foi operado após avaliação. O 
departamento médico do Flu-
minense não informou quan-
to tempo o jogador ficará afas-
tado das atividades da equipe.

De acordo com a assessoria 
de imprensa do Fluminense, o 
procedimento foi bem-sucedi-
do, o jogador já está no quarto 
e com previsão de alta para os 
próximos dias. Ganso não po-
derá participar da partida con-
tra o o Corinthians, quarta-fei-
ra, às 21h30, pelo Campeonato 
Brasileiro, no Itaquerão. 

Folga no fim de semana
O time tricolor não vai a 

campo neste fim de semana. 
Após a vitória sobre o Flamen-
go, por 2 a 1, de virada, na últi-
ma quarta-feira, no Maracanã, 
o clima de otimismo vem do-
minando as atividades. O due-
lo com o Corinthians é decisivo 
na briga pela vaga na Libertado-
res da América. O time paulista 
está a apenas quatro pontos do 
Tricolor e precisa vencer para 
se aproximar e entrar de vez na 
briga pela classificação à prin-
cipal competição continental.

O site ‘Infobola’, do mate-
mático Tristão Garcia, apon-
ta que o Fluminense tem 10% 
de chances de ir à Libertado-
res, contra 4% do Corinthians. 
Por isso, um bom resultado na 
quarta-feira, fora de casa, é fun-
damental para que o Tricolor se 
aproxime da classificação. Paulo Henrique Ganso foi operado após fortes dores abdominais

DANIEL CASTELO BRANCO

VITOR SILVA / BOTAFOGO
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PEGA A VISÃO!

ONG TEM 300 

VAGAS PARA 

OFICINAS DE 

CAPACITAÇÃO

‘É MINHA 
REFERÊNCIA 
DE TUDO’
O CANTOR ELYMAR SANTOS 

LEMBRA COM ORGULHO 

DAS SUAS ORIGENS, FALA 

DE TRABALHOS SOCIAIS 

E MUITO MAIS  

PÁGINA 13

CRIA DO ALEMÃO

ALÔ,
omunidadeC

DOMINGO, 10/1/2021
D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

CIDADE DE DEUS
SAMANTHA MESSIADES É 
A COLUNISTA CONVIDADA

PÁGINA 12

LI
G

A
Ç

Ã
O

 C
U

LT
U

R
A

L 
/ D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

DIVINEIA
JOÃO DIAMANTE TEM 

TRAJETÓRIA DE SUCESSO 
COMO CHEF

PÁGINA 12 

LU
C

A
S 

LA
N

D
A

U
 / 

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



12 MEIA HORA · DOMINGO, 10/1/2021
ALÔ,

Eu me chamo Samantha 
Messiades, sou mulher, mãe, 
universitária, professora e pro-
dutora cultural. Nascida e cria-
da na Cidade de Deus, sempre 
fui uma sonhadora em busca 
de crescimento. Sempre procu-
ro aprender algo novo e buscar 
novas oportunidades.

A partir desse desejo, bus-
quei acesso a grupos que forne-
ciam entradas gratuitas a even-
tos culturais. A movimentação 
feita por mim cresceu, sendo 
fundado o Ligação Cultural, 
projeto sociocultural na Cida-
de de Deus que possibilita às 
crianças e suas respectivas fa-
mílias terem acesso à cultura 
de modo geral gratuitamente. 

O projeto tem uma sala e suas 
atividades são única e exclusi-
vamente feitas com doações de 
parceiros, contribuições men-
sais de alguns doadores, venda 
de ecocopos personalizados e 
vaquinhas on-line.

Hoje, somos um grupo com 
mais de 180 crianças cadastra-
das com seus familiares. No ano 
passado, conseguimos montar 
um espaço infantil todo feito de 
doações por pessoas que acom-
panham nosso trabalho. Lá, te-
mos uma sala com TV, DVDs, 
livros, brinquedos e materiais 
pedagógicos, chamada de Brin-
quedoteca Ligação Cultural.

Ver nossa trajetória nos úl-
timos três anos é muito gratifi-
cante. Realizamos mais de 100 
integrações culturais com mais 
de cinco mil ingressos forneci-
dos. Esse número é expressivo 
demais. Mostra a necessidade 
de termos mais acesso ao que 
deveria ser de direito a todos. 
Presenciar quatro gerações da 
mesma família ir pela primeira 
vez a um circo juntos nos mos-
tra o quanto ainda devemos lu-
tar pela equidade social para 
que os direitos sejam exercidos 
igualmente a todos.

A
os 29 anos, João Diamante 
já tem uma história de su-
cesso na gastronomia. Cria 

da Favela Divineia, no Andaraí, ele 
já trabalhou em um restaurante da 
Torre Eiffel, foi chef do Museu do 
Amanhã e, mais recentemente, en-
trou na lista dos jovens mais pro-
missores do país da revista Forbes. 

“É importante ter um preto, 
pobre e favelado em uma revista 
como essa. Que as pessoas da on-
de eu vim saibam que é possível”, 

CHEF DE COZINHA RENOMADO, CRIA DA 
DIVINEIA ENTRA NA LISTA DOS JOVENS MAIS 
PROMISSORES DO PAÍS DA REVISTA ‘FORBES’

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

destaca João.
Atualmente, o chef é sócio do 

Grupo JD, prestando consultoria 
para o setor de bebidas e alimen-
tos. A empresa é responsável pela 
sua carreira. “A gente faz consulto-
ria para restaurantes, desde geren-
ciamento do negócio ao cardápio. 
Também dou palestras, contando 
minha história e falando de moti-
vação e empreendedorismo”, diz.

João trabalha desde muito pe-
queno, quando via a mãe deixar 
os filhos em casa e passar o dia na 
rua por causa do emprego de au-

Cultura para os 
moradores da CDD
Professora criou o projeto Ligação 

Cultural na comunidade da Zona Oeste

Samantha Messiades é professora e produtora cultural

LIGAÇÃO CULTURAL / DIVULGAÇÃO

João Diamante 
já trabalhou em 
restaurante da 

Torre Eiffel, 
na França

LU
C

A
S 

LA
N

D
A

U
 / 

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

VENCEU
A FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

xiliar de serviços gerais. O contato 
com a culinária veio aos 18 anos, 
ao entrar para a Marinha. “Ali co-
mecei a fazer os primeiros traba-
lhos na cozinha e me apaixonei. 
Vi que a gastronomia podia mu-
dar a vida das pessoas, além de 
matar a fome”, afirma.

Com o bom desempenho que 
teve na faculdade, João foi convi-
dado para estagiar em um restau-
rante na Torre Eiffel, na França. Ao 
voltar, ele se tornou o responsável 
pela alimentação da delegação es-
panhola nas Olimpíadas de 2016.

Além do próprio negócio, 
João desenvolve os projetos Dia-
mante na Cozinha e Na Minha 
Casa. “No Diamante, oferecemos 
curso e temos um viés para que 
eles aprendam e outro para que 
empreendam”, explica.
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A 
vida de Elymar Santos daria um fil-
me! Dono de canções inesquecíveis 
e uma carreira irretocável, pautada 

por muitos casos e acasos, o cantor, de 68 
anos, é a voz das multidões. Embora o su-
cesso tenha batido com força em sua porta, 
lá pelos anos 70, o carioca, cria do Comple-
xo do Alemão, nunca deixou suas raízes de 
lado. Não é à toa que ele mantém até hoje 
uma cobertura na região, com vista para a 
Igreja da Penha, e não deixa de passar um 
Carnaval sequer sem colocar os pés no Ca-
cique de Ramos e na quadra da Imperatriz. 

“É minha referência de tudo. E, princi-
palmente, a história de um garoto que nun-
ca poderia imaginar que a vida ia se trans-
formar no que se transformou. Eu tinha 
um leque de opções para dar errado. Sou 
filho de uma mulher batalhadora, não te-
nho nome de pai, dormi na rua, fui preso... 
Mas vivi uma época boa. Brincava na rua 
e trabalhava na feira carregando as bolsas 
das madames”, relembra Elymar. 

A paixão por Ramos é uma espécie de 
conexão com sua essência. “É a minha his-
tória. As pessoas falam que a pobreza não 
sai da pessoa e, talvez, seja verdade. Me sin-
to um estranho no ninho no Leblon”, diz o 
cantor, que mantém um apartamento de 
luxo em um dos endereços mais requisi-
tados do Rio. “É uma solidão naquela casa. 
Na frente, é o mar, mas não tem barulho, 
os vizinhos não se conhecem. Em Ramos, 
não tem isso! Eu conheço cada palmo desse 
chão, desse morro que sou tão apaixonado.”

A ligação com o Carnaval e a religiosida-
de vieram de berço. Elymar faz questão de 
levantar a poeira nos dias de folia, sem dei-
xar de colocar os joelhos no chão em suas 
orações diárias. “Tem dois dias do ano que 
é fácil me encontrar por aqui (na região): 
escolha do samba da Imperatriz e no dia de 
São Sebastião, onde eu fui batizado”, conta. 

Mesmo tendo sido enredo por cinco 
vezes em escolas de samba, faltava algo na 
trajetória do cantor: ter o seu próprio blo-
co. Fato que ocorreu no ano passado, em 
Ramos, tendo Paolla Oliveira como Ra-
inha. “Foi um Carnaval para a família, mais 
de 60 mil pessoas. Eu dei de presente pro 
meu povo. Não teve um beliscão, uma bri-
ga, um problema. Foi uma das coisas mais 
emocionantes da minha vida.”

Disposto a ajudar o povo do Alemão, 
Elymar faz trabalhos sociais e, na pandemia 
do coronavírus, realizou live, diretamente 
da Igreja da Penha, com fundos arrecada-
dos para a comunidade. “Eu não tinha pers-
pectiva de ter nada. Acho que é uma forma 
de agradecer a Deus. Tive pessoas que me 
ajudaram. Então, ajudo outras pessoas.”

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

‘EU CONHEÇO CADA PALMO

DESSE CHÃO’
UM DOS GRANDES NOMES DA MÚSICA BRASILEIRA, ELYMAR SANTOS NUNCA 

DEIXOU SUAS RAÍZES DE LADO E MANTÉM UMA COBERTURA NA REGIÃO

‘Foi uma glória, 
mas fiquei com 
medo’
l Um fato histórico 
que mereceu uma 
comemoração à altu-
ra foram os 35 anos 
do show do Elymar 
Santos no Canecão, 
que ocorreu em 1985. 
Para celebrar, o can-
tor gravou um DVD, 
no ano passado, com 
participações de Zeca 
Pagodinho, Ivete San-
galo, Roberta Miranda 
e muitos outros nomes 
da música. “Isso tem 
que comemorar sem-
pre. Não sonhei nada 
daquilo, foi uma coisa 
de uma hora pra outra. 
Deus me pegou. Foi 
uma glória, mas fiquei 
com medo das pessoas 
não irem”, relembra 
ele, que, da infância 
pobre aos dias de hoje, 
jamais imaginaria 
chegar tão longe como 
cantor. “É muito doi-
do. São coisas difíceis, 
mas não fiz disso um 
peso na minha vida. 
O sofrimento pode te 
amargar, mas também 
pode te humanizar. E 
a minha escolha foi a 
segunda opção.” 
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ALÔ,

PAPO DEZ

PEGA A VISÃO
 • MORADO-

RES da Traves-
sa São Felipe, 

no Morro do Alemão, con-
vivem há mais de um ano 
com a ameaça de queda de 
um poste de luz. O problema 
vem se agravando nas últi-
mas semanas devido às chu-
vas. É preciso que autorida-
des solucionem o problema 
antes de uma tragédia.

 •E POR FALAR em chuva: 
as últimas tempestades 
que caíram no Rio ain-
da causam transtornos 
no Parque Itambé, em 
Ramos. A queda de uma 
árvore atrapalha a passa-
gem na Rua Marquês de 
Oliveira. A Comlurb foi 
notificada, mas ainda não 
compareceu no local, se-
gundo moradores.

GATAGATO

MABEL MORAES, 19 ANOSMÁRCIO REIS, 35 ANOS

DA LAJEDA LAJE

 LSe estivesse vivo, Antônio 
Carlos Bernardes Gomes, 
o Mussum, completaria 80 
anos no dia 7 de abril. Cria 
do Morro da Cachoeirinha, 
no Complexo do Lins, o hu-
morista é conhecido por ter 
feito parte dos Trapalhões, 
mas também teve uma his-
tória com a música e com o 
Morro da Mangueira. “Lá, 
ele descobriu o talento que 
tinha para dançar, para fazer 

música. Foi lá também que 
conheceu a primeira esposa e 
teve o primeiro filho”, conta 
o jornalista Juliano Barreto, 
autor da biografia Mussum 
Forévis: Samba, Mé e Trapa-
lhões. Mesmo fazendo muito 
sucesso na TV, Mussum não 
esquecia suas origens. “Do-
mingo de eleição era uma 
festa, porque ele voltava pa-
ra os lugares que morou para 
votar e ficava por lá.”

FALA TU

 LA ONG Favela Mun-
do está com 300 vagas 
para oficinas de capaci-
tação profissional com 
foco em empreende-
dorismo local. As va-
gas são para aulas de 
maquiagem social, ma-
quiagem artística, tran-
ças afro e turbantes, 
decoração de unhas, 
fantasias e adereços 
e artesanato e fazem 
parte do projeto A Arte 
Gerando Renda.

Para participar das 
aulas, é preciso ter no 
mínimo 15 anos de 
idade. As inscrições 

A modelo e maquiadora 
é flamenguista e mora 
na Comunidade do 
Partido, em Deodoro.

Morador da Vila Vintém, 
na Zona Oeste, o rapaz é 
flamenguista e trabalha 
como vendedor. 

Vagas: ‘Voz’ 
contrata

 L O jornal comunitá-
rio Voz das Comuni-
dades está com vagas 
abertas para repórter 
e editor de vídeo for-
mados ou ainda em 
formação para sua 
equipe. As vagas são 
prioritariamente pa-
ra moradores de fave-
la e periferia do esta-
do. O profissional vai 
trabalhar em repor-
tagens para o jornal 
e edições de conteúdo 
audiovisual da ONG. 
As inscrições podem 
ser feitas até sexta-
feira, através do en-
dereço https: / /bit .
ly/3pWfTb6.

ÚLTIMAS

NOTÍCIAS

CACAU FERNANDES / DIVULGAÇÃO
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RESPEITA A MINHA HISTÓRIA

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

podem ser feitas pelo 
WhatsApp, através 
do telefone (21) 2236-
4129. As oficinas vão 
acontecer nas redes 

sociais do projeto.
“Nosso foco são mo-

radores das comunida-
des, que, com a pande-
mia, estão procurando 

novas formas de ge-
rar renda para suas 
famílias”, diz Marcel-
lo Andriotti, idealiza-
dor do projeto.

Segundo a ONG, al-
gumas ex-alunas do 
projeto vivem do que 
aprenderam nas ofi-
cinas. Elas chegam a 
ganhar até R$ 3,5 mil 
por mês.

“A procura pelos 
cursos on-line supe-
rou todas as nossas 
expectativas. Deci-
dimos atender aos 
pedidos e abrir essas 
300 vagas”, conta.
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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
 

ITACURUÇÁ R$20.000
Terreno com 1.040m2, plano, 
luz, bem localizado, muito ver-
de e vegetação. Aceito propos-
ta. Preço de Ocasião. Urgente. T. 
2242-4838/ 99997-3060
 

CENTRO R$1.300,00
+taxas (perto rebouças). Rua 
Barão de Itapagipe 71, varanda, 
vista Cristo, piscina,academia, 
salão festas, 2quartos, 1suite, 
72m2, garagem, T.98056-0815/ 
97616-7374.
 

ESTÁCIO R$700,00
Alugo Quitinete, quarto, sala, co-
zinha, banheiro, independente, 1 
mês depósito, próximo ao Metrô, 
fácil acesso transportes. Contato 
(21)99595-7280

 

RAMOS R$1.680,00
Apartamento, 3quartos, área 
serviço grande, interfone, ga-
ragem, 2por bloco, entrada in-
dependente, sem condomínio, 
ótimo local próximo rua barrei-
ros.T.99993-9256 Zap
 

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.
 

AJ.COZINHA V/TEXTO
Com prática comprovada. Ho-
rário comercial. Comparecer 
munidos de documentos, 2ªfei-
ra 07:00h. Folga domingo. Ave-
nida Ministro Edgard Romero, 
81, loja22, Madureira.
 

OPERADORA CAIXA V/TEXTO
Casa do Biscoito contrata Re-
positor/ Operadora Caixa  São 
Januário, 28, N.S  Copacabana 
1.168. Rua Aristides Lobo 248, 
Rio Comprido. Entregar Cur-
riculo
 
REPOSITOR V/TEXTO
Cia do Biscoito contrata Repo-
sitor e Caixa  Entregar Curricu-
lo na Av. Presidente Vargas 542 
loj Cd Centro/Rj

 

PILOTISTA V/TEXTO
Retista, Colaretista, cortador. 
Facção tecido/ malha. Con-
fecção contrata: Comparecer 
segunda-feira, horário co-
mercial.ou aclmalharia@hot-
mail.com.  Estrada São Pedro 
de Alcântara, 4.753 Realengo.

 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 
Empresa contrata com experiên-
cia em carteira. Salário conforme 
convenção coletiva da categoria. 
Curriculo com telefone para: con-
tato@elosadm.com.br
 

ASS.ADMINISTRATIVO 
Com experiência em elaboração 
de planilhas, contratos, propostas 
e orçamentos. Enviar curriculo 
para whatsapp (21) 99208-5587
 

AUX.SERV.GERAIS V/TEXTO
Com disponibilidade de viajar 
dentro do estado. Curriculo para 
currículo: rh@icram.ind.br  ou 
laplace.rodrigues@globo.com
 
LUSTRADOR V/TEXTO
Laqueador com experiência  
em verniz e laca na pistola. Pa-
ra móveis sob medida, fino aca-
bamento. Fábrica em Caxias. Tel 
3069-1488.

 

PINTOR AUTO V/TEXTO
Precisa-se  com experiência com-
provada. Comparecer com muni-
dos de documentos à  Rua Barão 
de Mesquita 685 Tijuca
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 
AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/

 

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

 

MORENO 
50 anos, procuro companheira 
para formar casal liberal. tam-
bém aceito casal liberal  para 
amizade  ou algo mais  Sem 
envolvimento financeiro. Com 
Local. edsonduoli@hotmail.
com  Tel:98289-0796 
 

PRETA BOMBOM 
Sou uma negra estilo passista. 
Meu atendimento é totalmente 
diferenciado, Liguem e confira! 
Frescura zero. Á partir  R$50,00 
Tel:98770-6712 Centro
 



ESPORTES

Decisão na luta contra o 
Vasco e Botafogo se enfrentam hoje à noite, em São Januário, num clássico de 

 L BRASILEIRÃO

V
asco e Botafogo fazem 
hoje, às 20h30, em São 
Januário, um duelo de 

times desesperados na luta 
para permanecer na Série A 
do Campeonato Brasileiro. 
Com o técnico Vanderlei Lu-
xemburgo à frente da equipe, 
o time cruzmaltino conse-
guiu um empate em 0 a 0 com 
o Atlético-GO, na quinta-fei-
ra, fora de casa, pontinho su-
ficiente para levá-lo à 16 po-
sição na tabela do Brasileiro, 
fora da apavorante zona de re-
baixamento. 

Já o Botafogo, sob o coman-
do do treinador Eduardo Bar-
roca, vem tropeçando segui-
damente na competição e não 
consegue apresentar uma rea-
ção. O time vive situação deses-
peradora na competição, em 
19º lugar, com 23 pontos, seis 
a menos do que o rival. Por is-
so, a vitória no clássico é funda-
mental para manter as escassas 
chances de seguir na Primeira 
Divisão. Uma derrota é prati-
camente a decretação da queda 
à Segundona.

Na fase de preparação do 
Vasco, Luxa dividiu o treina-
mento em três momentos, 
com exercícios físicos, uma 
atividade com bola e  e treino 
de fundamentos, como passes, 
finalizações e cruzamentos. A 
surpresa foi a  participação de 
Caio Lopes, capitão do time 
sub-20 nas conquistas da Co-
pa do Brasil e do Campeona-
to Carioca, que, pela primeira 
vez, esteve presente às ativida-
des com o treinador.

O Botafogo tem 95% de ris-
co de cair à Série B, conforme 
cálculos do matemático Tris-
tão Garcia, do site ‘Infobola’. Já 
o perigo de o Vasco não seguir 
na Primeira Divisão é de 30%, 
também segundo Tristão.

Luxemburgo conversa 
com Antônio Mello, 

responsável pela 
preparação física: partida 

fundamental para 
ficar na Série A

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Fernando Miguel, Cayo Tenório, Wer-
ley, Leandro Castan e Henrique; Bruno 
Gomes, Léo Gil e Juninho; Pikachu, 
Cano e Talles Magno. 
Técnico: Vanderlei Luxemburgo  

Diego Cavalieri, Kevin, Rafael Forster, 
Kanu e Victor Luis; José Welison, Ren-
tería, Cícero e Bruno Nazário; Kalou e 
Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca

Local: São Januário 
Árbitro: Raphael Claus (SP)  
Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e 
Alex Ang Ribeiro (SP) 
Horário: 20h30  
TV: Premiere 

VASCO BOTAFOGO

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

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

 LVelho conhecido da torcida vas-
caína, o volante Souza, que defen-
de o Besiktas, da Turquia, voltou a 
afirmar que pretende  vestir nova-
mente a camisa do time cruzmal-
tino. Em entrevista ao ‘De Placa’, 
do Esporte Interativo, ele reafir-
mou  que a preferência, em caso 
de retorno ao futebol brasileiro, 
será do Vasco. 

“Sempre deixei claro que 
quero voltar ao Brasil para jo-
gar no Vasco. Quero viver no 
Rio, ao lado da família, e voltar 
a jogar no clube que me reve-
lou. Mas não quero prometer 
isso a ninguém para não criar 
mais problemas futuramente, 
caso eu volte a jogar no futebol 
brasileiro”, afirmou Souza. 

Souza quer voltar à Colina
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ESPORTES

rebaixamento
desesperados na briga para seguir na Série A

 LLesionado, o goleiro Gatito Fer-
nández segue de fora do Botafogo. 
A expectativa era que ele voltasse à 
equipe contra o Athletico-PR, na 
últioma quarta-feira, mas a ten-
dência é que o jogador não entre 
em campo até o fim da temporada. 
Segundo informações do site ‘GE’, 
um medicamento que o goleiro 
usou para tratar de um edema ós-

seo no joelho direito, enquanto es-
tava com a seleção paraguaia, pode 
ter piorado o quadro. 

“Simplesmente tive uma con-
tusão grave e o tratamento está em 
andamento. Não tem ninguém 
mais revoltado do que eu. Minha 
família e meus amigos percebem 
isso todos os dias”, declarou Gati-
to. O departamento médico tenta 

reverter a situação. Enquanto is-
so, Gatito busca formas de ajudar 
o elenco na briga contra o rebaixa-
mento. “No último jogo contra o 
Athletico, eu estava com o grupo 
no estádio. É muito melhor estar 
em campo, mas como estou aqui 
há muito tempo, tenho a liberda-
de de poder usar a experiência co-
mo exemplo ou inspiração”, disse.

Gatito: ‘Não tem ninguém mais revoltado que eu’

Eduardo Barroca vem 
tendo dificuldade em 
dar um bom padrão 
ao time do Botafogo

VITOR SILVA / BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 56 28 16 8 4 49 26 23

 2º INTERNACIONAL 50 28 14 8 6 43 26 17

 3º ATLÉTICO-MG 49 27 15 4 8 46 34 12

 4º FLAMENGO 49 27 14 7 6 47 37 10

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º GRÊMIO 48 27 12 12 3 37 23 14

 6º PALMEIRAS 44 26 12 8 6 37 25 12

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 43 28 12 7 9 39 32 7

 8º SANTOS 39 27 10 9 8 38 35 3

 9º CORINTHIANS 39 27 10 9 8 30 30 0

 10º ATHLETICO-PR 37 28 11 4 13 26 28 -2

 11º CEARÁ 36 28 9 9 10 38 39 -1

 12º ATLÉTICO-GO 35 28 8 11 9 25 32 -7

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 34 28 8 10 10 35 33 2

 14º SPORT 32 28 9 5 14 24 36 -12

 15º FORTALEZA 31 28 7 10 11 24 26 -2

 16º VASCO 29 27 7 8 12 26 39 -13

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BAHIA 28 28 8 4 16 34 50 -16

 18º GOIÁS 26 28 6 8 14 29 43 -14

 19º BOTAFOGO 23 28 4 11 13 25 41 -16

 20º CORITIBA 21 28 5 6 17 22 39 -17

* Jogos não encerrados até o fechamento desta edição.

28ª RODADA

6/01
 BOTAFOGO  0 X 2 ATHLETICO-PR 
 GRÊMIO  2 X 1 BAHIA 
 SPORT 1 X 0 FORTALEZA 
 CORITIBA 1 X 2 GOIÁS 
 FLAMENGO 1 X 2 FLUMINENSE 
 BRAGANTINO 4 X 2 SÃO PAULO 

7/01
 CEARÁ  0 X 2 INTERNACIONAL 
 ATLÉTICO-GO 0 X 0 VASCO 

18/01
 PALMEIRAS  X  CORINTHIANS 19:00

27/01
 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 19:15

ARTILHARIA

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

29ª RODADA

ONTEM *
 SPORT  X  PALMEIRAS 
 CORITIBA  X  ATHLETICO-PR 
 FORTALEZA  X  GRÊMIO 

HOJE
 FLAMENGO  X  CEARÁ 16:00
 SÃO PAULO  X  SANTOS 16:00
 INTERNACIONAL  X  GOIÁS 18:15
 ATLÉTICO-GO  X  BAHIA 18:15
 VASCO  X  BOTAFOGO 20:30

AMANHÃ
 BRAGANTINO  X  ATLÉTICO-MG 20:00

QUARTA-FEIRA

 CORINTHIANS  X  FLUMINENSE 21:30

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-Libertado-
res. 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.
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A GATA DA HORA

adora praia, água de coco e o pôr do sol. 

Ela é gaúcha de Parobé e deixou geral babando num en-

saio que fez para a Bella da Semana. Pro estagiário, aqui, ela 

contou que o olhar e o sorriso são suas armas de sedução.

ANDRESSA VERNO

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

ALEX RIBEIRO / DIVULGAÇÃO

 LO volante Fernandinho pode 
voltar ao futebol brasileiro. Se-
gundo o empresário Giovanni 
Branchini, ele vem receben-
do sondagens, uma vez que o 
contrato com o Manchester 
City não deve ser renovado. 
“Temos recebido várias pro-
postas, bons projetos de clubes 
brasileiros e da Europa para o 

Fernandinho. É um jogador e 
uma pessoa fenomenal. Acre-
dito que não vá demorar mui-
to para saber qual decisão irá 
tomar”, disse Giovanni ao site 
‘GE’. Apesar de não revelar o 
nome dos clubes, o empresá-
rio admitiu ser difícil imaginar 
o cliente voltando ao Brasil pa-
ra não jogar no Athletico-PR.

Fernandinho perto da volta

 LO trabalho de Jorge Jesus no 
Benfica vem sendo alvo de du-
ras críticas da imprensa e de 
torcedores. Ele declarou, após 
a vitória de ontem por 2 a 0 so-
bre o Tondela, pelo Campeo-
nato Português, que vem sen-

do perseguido: “Estive mais de 
dois anos fora e sabia que em 
Portugal há uma comunicação 
com especulação. É outro jogo 
fora do jogo, com intenção de 
desvalorizar treinadores, joga-
dores e presidentes”.

Jesus se vê perseguido

DIVULGAÇÃO

por 3 a 0 o Stade Brestois 
pela 19ª rodada do Fran-
cês. O resultado deixa o 
time um ponto atrás do 
Lyon, que empatou em 2 
a 2 com o Rennes, fora de 
casa. Neymar ainda não 
se recuperou de uma le-
são no tornozelo.

Paulo Diamantino, do Mi-
randela, passou mal duran-
te uma partida da Quarta 
Divisão de Portugal e não 
resistiu. Ele teve uma para-
da cardiorrespiratória, em 
Paços de Ferreira, foi socorri-
do, mas morreu. Paulo com-
pletaria 36 anos ontem. 

 LSEM NEYMAR, O PSG VENCEU  LO JOGADOR DE BASQUETE 



TELEVISÃO

Chegou chegando!
Ludmilla é uma das técnicas do ‘The Voice+’, que estreia no próximo domingo, na Globo

S
ão 33 quilômetros que sepa-
ram Duque de Caxias, on-
de Ludmilla nasceu, e Jaca-

repaguá, onde estão os Estúdios 
Globo. A distância geográfica, no 
entanto, está longe de represen-
tar todo o caminho que a cantora 
percorreu até chegar à cadeira de 
técnica do The Voice+, que estreia 
no próximo domingo, na Globo.

Aos 25 anos, Ludmilla é a in-
tegrante mais jovem da equipe, 
que também conta com Claudia 
Leitte, Daniel e Mumuzinho. “Eu 
estou aqui como a caçula e na ex-
pectativa de aprender. Estou doi-
da para o programa ir ao ar, por-
que, só nos dois primeiros dias de 
gravação, eu já me emocionei de-
mais”, conta a cantora.

Mas antes de dar ‘start’ na no-
va fase, Lud faz questão de con-
tar como se sentiu ao ser convi-
dada para participar do reality 
show musical. O pedido veio por 
telefone, em um ligação do dire-
tor do programa, Creso Eduardo 
Macedo. “Quando eu atendi e ele 
falou quem era, na hora, veio na 
minha cabeça: ‘O que será que eu 
fiz de errado?’. Mas aí ele me con-
vidou para ser técnica e eu fiquei 
muito nervosa. Meu Deus, onde 

eu fui parar? Quase tive um piri-
paque”, brinca.

Acostumada com críticas des-
de o começo da carreira, quando 
ainda cantava como MC Beyon-
cé, Ludmilla decidiu aceitar o 
novo posto, mesmo entendendo 
que seria um desafio e que po-
deria ser alvo de julgamentos. “A 
primeira coisa que eu pensei foi: 
‘A galera vai cair matando em ci-
ma de mim por eu ter só 25 anos 
e estar julgando gente que é bem 
mais madura que eu’. Mas olha 
tudo o que eu construí na minha 
vida, olha onde eu já cheguei, por-
que sou muito determinada. Eu 
vi que, sim, eu tenho capacidade 
para estar ali”, explica Lud, fazen-
do referência ao novo modelo do 
reality, exclusivo para talentos a 
partir de 60 anos.

O argumento da cantora, nes-
se sentido, leva em conta a sua 
própria experiência artística. “Eu 
já estive no lugar dessas pessoas. 
Eu tinha o sonho de ser cantora. 
Queria que, por onde eu tivesse 
passado, as pessoas tivessem mais 
cuidado com meu sonho. Então, 
uma coisa que eu tenho é cuidado 
com os sonhos dos outros. Uma 
responsabilidade que tenho nas 
minhas mãos, ali, é o sonho de al-
guém”, defende.

JOÃO MIGUEL JÚNIOR / TV GLOBO

 L Ao lado de Mumuzinho, 
Ludmilla traz também a lu-
ta por uma representativida-
de negra em espaços de des-
taque. Para a cantora, que 
é vítima de ataques racis-
tas diariamente, esse tipo de 
movimento deveria se tor-
nar cada vez mais comum. 
“Eu vejo como um avanço, 

apesar de ainda caminhar-
mos a passos lentos, mas es-
tamos na luta e isso é o mais 
importante. Não vamos mais 
recuar, porque foi assim que 
começamos a fazer mais ba-
rulho e, consequentemente, 
a ganhar mais espaço. É daí 
para mais, já passou da hora, 
Brasil”, ressalta Lud.

‘Não vamos mais recuar’

Ludmilla é a mais jovem no time de técnicos: ‘Eu estou aqui como a caçula e na expectativa de aprender’

 L JULIANA PIMENTA
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BRUNO VOLTOU
 L Ícone de uma ge-ge-geração, 

onde fez história como vocalista 
do Jeito Moleque, Bruno Diegues 
está de volta depois de quatro 
anos. “Após minha saída do grupo, 
minha vida mudou. Saí da loucu-
ra da estrada e de eventos para 
viver uma vida mais pacata. 
Durante a pandemia, rece-
bi milhares de mensagens, 
que me fizeram refletir e 
sentir vontade de reviver 
essas músicas. Estou me 
entregando com 
gratidão”, diz 
o cantor, 
que lan-
ç a r á 
M e u 

Jeito Moleque, com a participação 
da banda Entre Elas, na quinta-fei-
ra e já lançou em todas as plata-
formas digitais mais uma versão 
exclusiva dos sucessos da carreira, 

Ela É. “Sempre brinquei nos 
shows que as mulheres 

iriam dominar o mun-
do e parece que es-
tamos vivenciando 
esse tempo na busca 

da igualdade e dos 
direitos. Essa música 
mostra isso.” E tem 
mais: dia 28 vai rolar 

lançamento do 
CD Nas Nuvens. 
Suuucesso, 
coisa rica!

FOTOS DIVULGAÇÃO

 L Coisa mais liiinda do titio esse Robson, gente! 
Ele tem 20 aninhos, mo-mo-mora no Recreio e é 
um digital influencer de respeito, lindo e gente boa. 
Qual é o Instagram dele? Toma... @robsonloboo. 

 L Ex-jogador de futebol, Ma-
theus Nunes da Silva está fa-
zendo suuucesso na internet 
com seus vídeos superdiver-
t idos de pa-pa-paródias de 
“vida de jogador”. Conhecido 
como Negrete, ele está man-
dando muito bem como ator, 
com seu conteúdo humorístico 
de futebol no Instagram. Segue 
e compartilha @eunregrete. 
Esse cara é bom!

COM VOCÊS... NEGRETE

DIEGO ALMEIDA

ROBSON LOBO

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA
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 L Juliana Boller vai pintar na 
telinha da Record a partir do 
dia 19. É que a atriz dará vi-
da a Eva na novela Gêne-
sis. À coluna, ela fala sobre 
a preparação para a perso-
nagem, conta como foi usar 
pouca roupa nas gravações, 
diz que se considera feminis-
ta e muito mais. Confira!  

Como foi sua preparação para 
interpretar a Eva?

Foi a preparação mais intensa que eu 
vivi, sem sombra de dúvidas. Eu e o Carlo 
(Porto) fizemos uma preparação com a Fer-
nanda Guimarães durante dois meses. Nos-
so cronograma era bem puxado. Então, foi 
uma vivência bem profunda. E isso foi muito 
útil, porque agilizou o tempo de gravação.

Vi que vocês vivenciaram coisas 
do tipo: fazer fogueira, cozinhar e 
manusear o barro. Como foi? 

Foi muito interessante. A direção de arte 
possibilitou que a gente tivesse contato com 
esses objetos de arte antes do set de gravação. 
O que também foi muito útil. A gente apren-
deu muitas coisas. Desde comida: como fa-
zer pão, assar os legumes sem queimá-los. 
Como fazer utensílios: lanças, facas. 

Qual é a expectativa para a es-
treia da novela?

Vai ser uma superprodução. A expec-
tativa vai ser grande, até porque teve uma 
pandemia nesse meio tempo, o que a gente 
até conseguiu aproveitar bem para os recur-
sos de pós-produção. A expectativa é grande, 
porque foi um trabalho muito intenso, de 
muita entrega da parte de todo mundo. Es-
pero que o público consiga sentir toda essa 
força de união para fazer um lindo trabalho 
para todo mundo.  

A Eva é a primeira mulher. Tem 
um peso diferente para você in-
terpretar esse papel?

Com certeza. É uma responsabilida-
de muito grande. Primeiro, que a gente se 
uniu muito, estudou muito, para abolir 
um pouco essa culpa da Eva. Fazer com 
que a culpa fosse do casal em si, das esco-
lhas daqueles seres humanos. Isso foi muito 
importante. Tirar das costas do feminino a 
responsabilidade pela dor do mundo, pela 
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Juliana? Imagino que você tenha pre-
cisado gravar com pouca roupa ou 
sem nenhuma. 

Do meio para o final da preparação, a 
gente (ela e o Carlo) começou a usar um 
shortinho cor da pele e um top, no meu ca-
so, cor da pele. Até para se familiarizar com 
essa ausência de figurino. O que foi muito le-
gal, porque, quando a gente chegou no set, a 
gente já não tinha mais aquela vergonha de 
estar vestido daquele jeito, né? Tirando o frio, 
que muitas vezes era em cenas que tinham 
água, cena de chuva, de cachoeira. Porque a 
gente passou bastante frio. Às vezes, estava 8 
graus no Rio Grande do Sul. E alguns insetos, 
em alguns momentos, por estar no meio do 
mato, mas nada que um repelente não desse 
conta, né? (risos). Então, foi bem tranquilo 
assim na maior parte do tempo, tirando es-
sas partes de natureza (risos). 

As primeiras cenas da novela 
foram gravadas no Rio Grande do 
Sul. Como foram?  

Umas foram no Rio Grande do Sul e ou-
tras no Paraná. A gente pôde conhecer par-
ques municipais, lugares onde a natureza é 
bem gritante. Então, foi um privilégio estar 
nesses lugares, onde a natureza era selvagem 
e bem presente. A conexão foi muito forte 
devido a esses cenários. 

A Eva traz uma bandeira do fe-
minismo. Você também se consi-
dera feminista?

Sim, ela traz uma bandeira do feminis-
mo. Através de cada situação machista e 
opressora que ela vai passar na trama, vai 
estar ali implícita uma bandeira bem gran-
de do feminismo. Acho que é muito impor-
tante o espectador assistir esse tipo de cena. É 
muito comum ainda, infelizmente, hoje em 
dia, muitas mulheres passarem por situações 
agressivas, opressoras e machistas. E, sim, 
sou feminista.  Acho que nós ainda temos 
que lutar pela igualdade, pelo direito de es-
colha. Os espectadores vão ver que bons ares 
estão vindo e que essa nossa voz está cada vez 
mais forte pra gente conseguir finalmente 
um equilíbrio social. 

A novela bíblica faz a gente pen-
sar na própria vida, nas escolhas que 
fazemos... Acha que esse vai ser um 
dos motivos dela agradar? 

Além das pessoas estarem mais ávi-
das a um novo conteúdo na TV, acho 
que a história que a gente conta é uma 
história de amor, de família, de supe-
ração, de união. Acho que traz muitas 
lições inspiradoras pras pessoas.  

‘Toda mulher 
se identifica 

com Eva’
maldade do mundo. Isso é muito legal da 
empresa. Fora isso, a outra responsabili-
dade é que a gente não tinha nenhuma 
referência do pós-Éden, de Adão e Eva. A 
gente não conseguiu encontrar nada em 
audiovisual para ter alguma referência. É 
uma responsabilidade grande mostrar o 
que ainda não foi filmado. Apesar de que, 
isso também dá uma liberdade enorme.

Você se identifica com a Eva? 
Acho que toda mulher se identifica com 

Eva em algum lugar. Acho que realmente 
essa responsabilidade que colocaram em 

cima da mulher, de ter trazido as mal-
dades pro mundo, não só nesse mito de 
Adão e Eva, mas também em vários outros 
a mulher carrega isso. Acho que a gente 
sempre se identifica com esse arquétipo 
feminino que sofreu penalidades por 
causa de suas escolhas humanas, talvez 
não tão benéficas pro ser humano. Mas de 
suma importância pra um aprendizado 
e evolução humana. Então, todo mundo 
se identifica. Espero que transforme as 
pessoas de alguma forma essa história. 

E como foi a questão do figurino, 
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FRASE DO DIA
“Meu desejo é cantar a sua música.”

(Luciano Serafim)

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

 LHoje a sensação de preguiça 
vai ser dobrada, mas não deixe 
atrapalhar seu dia. Utilize isso 
para se aproximar do seu par 
romântico.  Mude um pouco 
a rotina e permita-se sonhar.
Números da sorte: 20, 02 e 47.

 LNovas oportunidades de 
trabalho vão surgir. Financei-
ramente, aproveite as portas 
que podem se abrir para você. 
Utilize fantasias para seduzir 
a paquera ou o par.
Números da sorte: 21, 48 e 03.

 LO dia é bom para elaborar 
alguns planos para a vida pro-
fissional. Fortaleça sua auto-
confiança para evoluir como 
pessoa. Aposte em programas 
a dois no romance.
Números da sorte: 22, 67 e 85.

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 momento é de relaxar um 
pouco mais. As perspectivas 
para o seu futuro são positi-
vas e você pode vislumbrar no-
vos horizontes. A criatividade 
pode atrair a paquera.
Números da sorte: 41, 68 e 77.

 LFaça contato com seus ami-
gos e familiares, usando cha-
madas de vídeo. Alguns inves-
timentos financeiros podem 
render frutos. Com o seu par, 
desfrute novas possibilidades.
Números da sorte: 78, 69 e 87.

 L As sensações de saudade e 
desilusão podem surgir. No 
amor, converse com o seu 
par e aproveite a intimidade. 
Cuidado com as exigências 
na paquera.
Números da sorte: 88, 79 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

 LAfaste-se de pensamentos 
negativos neste domingo. 
Dedique-se a novos hobbies. 
Financeiramente, os planos 
vão bem. Na vida a dois, inove 
um pouco, surpreenda o par.
Números da sorte: 26, 89 e 35.

 LAposte em um almoço capri-
chado ou em conversas produ-
tivas com os familiares. Busque 
relaxar, não pense em coisas 
do trabalho hoje. No romance, 
confiança é a palavra da vez.
Números da sorte: 72, 27 e 63.

 LExcelente dia para focar nos 
seus objetivos pessoais. Utilize 
o bom momento para ir atrás 
do futuro. Adote uma postura 
determinada para ir bem na 
paquera ou no namoro.
Números da sorte: 64, 73 e 19.

FREI GONÇALO 
DE AMARANTE
Nasceu em uma freguesia próxima 
a Guimarães, no Norte de Portugal, 
no século 13. Viu-se chamado ao 
sacerdócio ainda novo. Frei Gonçalo 
passou pelo Convento Beneditino e, 
depois, pela cidade de Braga, onde 
foi ordenado pelo arcebispo. Em 
seguida, tornou-se abade em São 
Paio. Fez inúmeras peregrinações, 
que muito valeram para sua vida 
apostólica e espiritual. Foi a Roma, 
visitou os túmulos de São Pedro e 
São Paulo e, na Terra Santa, conhe-
ceu os lugares por onde Jesus pas-
sou. Deixou a vida terrena em 1262.

SANTO DO DIA

FUGINDO DA POLÍCIA
Ao ver uma viatura pelo retrovi-
sor, Mário não pensa duas vezes 
e acelera o carro. Mas, mesmo 
depois de ultrapassar todos os 
veículos, a viatura continua no 
encalço dele. Alguns quilôme-
tros depois, a gasolina acaba. 

Um policial salta da viatura e vai 
em direção a Mário.
— Boa tarde, o senhor foi 
multado em seis pontos di-
ferentes, infringiu oito leis 
de trânsito e quase causou 
um acidente. O que você tem 
a dizer? — indaga o policial.

— Sabe o que é, seu guarda? 
É que há duas semanas mi-
nha mulher me trocou por 
um policial — diz Mário.
Sem entender o que uma coi-
sa tinha a ver com a outra, o 
policial questiona:
— E, então, por causa disso, o 

senhor achou prudente andar 
em alta velocidade e arriscar a 
sua vida e a de outros motoris-
tas, passageiros e pedestres?
— Desculpe-me, mas eu fiquei 
com medo quando vi a viatura! 
— explica Mário.
— Medo de quê? O senhor está 

devendo alguma coisa à polí-
cia? — insiste o policial.
Mário respira fundo e revela 
o real motivo de ter tentado 
fugir da viatura:
— É que achei que fosse o po-
licial que levou minha mulher, 
tentando devolvê-la.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Cigana Carmem.
MENSAGEM:
Carmem avisa que buscar o 
passado e querer revivê-lo 
vai ser uma péssima ideia. 
Lembre-se dos erros e das 
decepções passadas como 
ensinamento.
SAUDAÇÃO:
Optchá, salve o povo cigano.
CORES:
Vermelho, dourado e branco.
ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para eliminar energias do 
passado, mágoas e desaven-
ças do seu lar, acenda cinco 
incensos de rosas e cinco de 
canela por toda a casa e peça 
para Carmem a reconciliação 
e a união entre todos os seus 
amigos e familiares.

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

 LO bom humor vai abrilhantar 
seu domingo. No relaciona-
mento, compartilhar é a palavra 
da vez. Novos caminhos podem 
aparecer em sua vida e você 
pode conhecer pessoas novas.
Números da sorte: 89, 44 e 08.

 LVocê vai acordar com espe-
rança e positividade neste do-
mingo. Muita disposição no 
mercado de trabalho vai lhe 
trazer satisfação. Carinho e 
amor na vida a dois.
Números da sorte: 99, 90 e 45.

 LFoque em atividades físicas 
ou espirituais hoje. Não se 
preocupe tanto com os de-
safios profissionais, tire o dia 
para espairecer. Na paquera, o 
convívio é o melhor caminho.
Números da sorte: 64, 01 e 46.
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