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ESPORTES

Mesmo sem jogar bem, 
o Tricolor de Lucca 

vence o Sport por 1 a 0. 
Já o VASCO, com um a 
menos, perde em casa 
de 1 a 0 pro Coritiba

l FOGÃO TEM QUE VENCER OU VENCER O SANTOS HOJE

PAES DESCARTA 
LOCKDOWN 

NO RIO

COVID-19 6

JOVEM É 
ESTUPRADA 
E MORTA A 
FACADAS

CAXIAS 3

METRALHADORA 
APREENDIDA 

PODE DERRUBAR 
HELICÓPTERO

BELFORD ROXO 4

FLUZÃO BOTA 
TRÊS PONTOS 

NO BOLSO

BABADO 21
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Curada de 
câncer, atriz 

Carla Diaz faz 
novos planos

Pegada pop nos 
lançamentos 
de Ana Ruth e 
Gabriel Maqui

D-D-DAVID

PÁGINA 20

Ligações de 
Abel com Inter 
têm a ver com 
o Saci Pererê?

APOLINHO

PÁGINA 10

MC Rebecca relembra com 
carinho da solidariedade entre 
os moradores do São João, dá 

uma coça no preconceito e luta 
pela liberdade sexual da mulher

A PRETA É 
BRABA, NÉ?

CRIA DO MUQUIÇO 

GERALDO GERA CERCA 
DE 100 EMPREGOS COM 

SEUS NEGÓCIOS

MORRO DO 18 

DANIEL DHONATA TEM 
PROJETO SOCIAL DE 

ARTES MARCIAIS

EXCLUSIVO!
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CARTA DO LEITOR

Sem iluminação em
Campo Grande

Por que tantos 
pontos de táxi?

Via cheia de
buracos na Tijuca

Furtos em ônibus 
em Copacabana

Itaboraí precisa de
lazer e atenção

Falta policiamento 
em rua de Realengo

 L A Rua Maestro Ferreira Filho, em 
Campo Grande, tem três postes 
de iluminação. Um está caindo 
aos pedaços, e os outros dois es-
tão queimados. Alguém precisa 
reparar a iluminação da via. Fica 
bastante complicado de circular 
por esta via à noite.

 L Gostaria de saber por que há 
tantos pontos de táxi com vá-
rias vagas ocupando um espaço 
enorme nas ruas de Niterói? Há 
um ponto de táxi na Rua Lopes 
Trovão, Icaraí, por exemplo, que 
dispõe de 18 vagas. Isso acaba 
prejudicando o trânsito.

 L Existem muitos buracos no as-
falto ao longo da Rua do Bispo, no 
bairro da Tijuca, e outros surgem 
a cada dia. A via é uma das prin-
cipais que ligam a Tijuca ao Rio 
Comprido e está horrível de tra-
fegar. Não há carro que aguente 
passar por tantos buracos.

 L Gostaria de alertar quem anda 
de ônibus em Copacabana. Mui-
to cuidado com seus pertences 
porque estão invadindo os ônibus 
pela porta traseira e furtando o 
que podem. Presenciei de longe 
um furto acontecendo.

 L Moradores do Conjunto BNH, 
em Itaboraí, pedem o retorno do 
Grupo da Amizade, que promovia 
esporte e lazer para quem vive na 
região. Além disso, eles reivindi-
cavam melhorias para o conjunto. 
Estamos precisando muito!

 L Os moradores da Rua Marechal 
Agrícola, em Realengo, estão sen-
do assaltados diariamente. Falta 
policiamento e patrulhamento na 
região. As pessoas têm medo de 
ir e vir depois que escurece. Isso 
é um verdadeiro absurdo!

Rose França
Por e-mail

Felipe Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Fernando Morais
Tijuca

Anônimo
Copacabana

Morgana Maia
Itaboraí

Anônimo
Realengo

O QUE BOMBA

JOVEM É ESTUPRADA E MOR-
TA EM CAXIAS.
PÁGINA 3

NEYMAR DIZ QUE NUNCA 
SENTE PRESSÃO.
PÁGINA 10

PAES DESCARTA LOCKDOWN.
PÁGINA 6

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

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

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196
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 LTENHO 50 anos 
e sou jornaleira há 
cinco. Antes, eu era 
vendedora. Moro na 
Tijuca e o que mais 
gosto é de conhecer 
pessoas. Acho que a 
segurança e a parte 
social deveriam me-
lhorar aqui. Meu time 
de coração prefiro 
não falar. Nas horas 
vagas, gosto de via-
jar. No MEIA HORA, 
encontro notícias de 
temas variados.

MARLENE
DE LIMA —
Copacabana

PAULO 
RICARDO 
DE ARAUJO 
BARROS
tem atual-
mente 19 
anos. Ele 
desapareceu 
em 11 de 
abril de 2005, 
em Senador 
Camará 
(Zona Oeste), após sair de casa e 
não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052



POLÍCIA

Rafaella Horsth tinha 19 anos e trabalhava. Sua família saiu da Maré para fugir da violência

ARQUIVO DA FAMÍLIA

CRIME BÁRBARO
Jovem de 19 anos é estuprada e morta a facadas na rua de casa em Caxias

 L MAIS UMA VIDA CEIFADA

U
ma jovem de 19 anos foi 
estuprada e morta a fa-
cadas, na noite de quin-

ta-feira, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. De 
acordo com a família, Rafael-
la Horsth foi atacada em uma 
área de matagal, a poucos me-
tros de sua casa, no bairro Pa-
rada Morabi.

Rafaella foi encontrada por 
um vizinho e levada ainda com 
vida para o Hospital Estadual 
Adão Pereira Nunes, em Saca-
ruruna. A jovem, no entanto, 
não resistiu aos ferimentos.

“Ela estava no meio do ma-
to, agonizando e com as roupas 
levantadas. Eu vi duas perfura-
ções na perna, duas na barriga e 
uma no peito”, conta um primo 
da jovem, Celso Horsth. “Nós a 
colocamos no carro do meu ir-
mão e ela já estava respirando 
muito fraco, dando aquele sus-
piro, como se tivesse com falta de 
ar. A gente ficou tentando falar 
com ela para mantê-la acorda-
da, mas ela já não estava falan-
do mais, forçando para respirar”.

O parente diz que, pouco an-
tes do crime, Rafaella tinha dei-
xado a casa dele, por volta das 
20h, em direção à dela. Os dois 
moravam muito próximos, a 
poucos metros de distância.

“Depois de uns 30 minutos 
que ela saiu da minha casa, mi-
nha tia me ligou perguntando 
se ela ainda estava comigo. A 
primeira coisa que imaginei foi 
que ela não tinha chegado em 
casa”, conta Celso, com quem 
a jovem trabalhava em sua lo-
ja de manutenção de celulares, 
que fica próximo da linha fér-
rea da SuperVia na região.

 LCelso Horsth, que é técnico em 
manutenção de celulares, contou 
que a rua onde tudo aconteceu é 
muito escura e deserta, com pou-
cos moradores. Mas, a família não 
imaginava que uma violência des-
sa gravidade pudesse acontecer. 
“Aqui não é perigoso, mas é uma 
área que é muito escura e muito 
deserta. A casa dela é a penúltima 

da rua. A última não tem nem mo-
rador. Da equina que ela mora até 
a casa dela, dá uns 100 metros e só 
tem o pessoal da casa dela”, disse.

Rafaella tinha quatro irmãos 
e morava com uma de 15 anos, 
a mãe e o pai. Todos estão incon-
formados com a violência que ela 
sofreu tão precocemente. “Ela era 
muito alegre, gostava de festas, a 

gente sempre estava fazendo festa 
na casa dela e churrasco de famí-
lia. A gente vira e mexe saía para to-
mar um chope. Ela me ajudava na 
minha loja com atendimento aos 
clientes, então, era super tranquila, 
bem comunicativa, bem educada 
e sempre para cima. Ela estava, in-
clusive, fazendo autoescola para ti-
rar a habilitação”, afirma o primo.

Rua onde ocorreu o estupro é deserta e escura

 LCelso Horsth conta que os 
pais da jovem estão se sentindo 
culpados pelo que aconteceu. 
Os dois nasceram e se conhe-
ceram na favela Nova Holan-
da, no Complexo da Maré, na 
Zona Norte do Rio, e deixaram 
a região para fugir da violên-
cia. “Eles estão muito abalados. 
O pai dela dizia que para evi-
tar que tivesse que render ho-
menagem para bandido e que 
acabasse fazendo alguma bes-
teira, preferiu sair da favela e 
isso aconteceu fora da favela”, 
lamentou o primo. A morte de 
Rafaella é investigada pela De-
legacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF).

A família 
deixou a Maré

 L Procurada pela reporta-
gem, a Polícia Civil infor-
mou que uma perícia já foi 
realizada no local onde Ra-
faella foi atacada e estupra-
da. A equipe de investigação 
já ouviu familiares da vítima 
e está à procura de pistas que 
levem a suspeitos. “Diligên-
cias estão sendo realizadas 
para colher imagens de câ-
meras de segurança que aju-
dem a identificar e capturar 
o autor do crime”, a corpo-
ração acrescentou, em nota. 
Até o fechamento desta edi-
ção, não havia informações 
sobre suspeitos de envolvi-
mento no crime.

Polícia já  
fez perícia

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com
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PM apreende 
arma de guerra
Metralhadora foi encontrada com dois suspeitos

 L EM BELFORD ROXO

P
oliciais militares do 39º 
BPM (Belford Roxo) 
apreenderam, na noite de 

sexta-feira, uma arma de guer-
ra em poder de dois suspeitos, 
que foram mortos num tiro-
teio em Belford Roxo, na Bai-
xada Fluminense. A corpora-
ção identificou a arma como 
uma metralhadora Madsen, 
calibre .30, que é usada em zo-
nas de guerra e é capaz de der-
rubar helicópteros e destruir 
carros-fortes.

De acordo com as infor-
mações divulgadas pela Polí-
cia Militar, a metralhadora era 
transportada por um dos sus-
peitos, de carro, e este último 
tinha a escolta de um compar-
sa, que estava de moto, no bair-
ro de Santa Tereza.

Policiais militares que es-
tavam patrulhando a Estra-
da Antônio dos Réis Carneiro, 

ainda de acordo com a corpo-
ração, foram atacados a tiros e 
houve um confronto. Os dois 
suspeitos acabaram sendo ba-
leados. Eles foram levados pela 
PM ao Hospital Municipal de 
Belford Roxo, mas não resisti-
ram aos ferimentos.

Além da metralhadora, os sus-
peitos também estavam com duas 
granadas, dois radiotransmissores 
e drogas. Os veículos que estavam 
com eles também foram apreen-
didos. O caso foi registrado na De-
legacia de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF).

A Madsen pode derrubar aeronaves e perfurar carros-fortes

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA MILITAR

RAPIDINHAS...

Três mortos em operação no 
Fallet-Fogueteiro e na Coroa

 LTrês homem foram mortos 
durante uma operação nas 
favelas do Fallet-Fogueteiro e 
Coroa, localizadas na região 
Central do Rio, ontem. Par-
ticiparam da ação policiais 
militares da 18º DP (Praça da 
Bandeira) e agentes da Coor-
denadoria de Operações e 
Recursos Especiais (Core), 
ligada à Polícia Civil. 

De acordo com a polícia, 
os homens mortos teriam li-

gação com o tráfico e teriam 
participado de uma invasão 
ao Morro da Mineira.

Na ação também fo-
ram apreendidos um fuzil 
FAL calibre 7,62 x 51 mm, 
três pistolas importadas, ca-
libre 9mm, 5 granadas, diver-
sas munições calibre .30, 7,62 
e 9mm, carregadores, apare-
lhos celulares, veículos rou-
bados e drogas, tanto em ta-
bletes quanto endoladas. 

Preso por 
estupro

 LUm homem de 57 anos, 
procurado por ter estupra-
do uma menor de idade, em 
2006, em Vilar dos Teles, no 
município de Belford Roxo, 
foi preso na tarde de ontem 
na Rua do Catete, na Zona 
Sul do Rio, após informa-
ções do Disque Denúncia. 
O foragido tem uma con-
denação  a oito anos de pri-
são, pelo crime de estupro 
de vulnerável.

Quatro mortos em colisão de 
lanchas em Angra dos Reis

 LQuatro pessoas morreram 
na colisão entre duas lanchas, 
ontem, em Angra dos Reis, na 
Costa Verde do Rio. O Corpo 
de Bombeiros foi acionado às 
12h41. Três das vítimas fatais 
são da mesma família — uma 
criança, a mãe dela e a avó ma-
terna. Elas foram identificadas 
pelos Bombeiros como Luiza, 
de 11 anos, Tatiana Godim Pi-
nheiro, de 43, e Maria Cândida 
Pinheiro, de 57. A quarta víti-

ma era uma amiga da família, 
identificada como Vânia Maria 
Edde, de 63 anos. Outras qua-
tro pessoas ficaram feridas, três 
delas sem gravidade. Já o quar-
to ferido seria um senhor de 
67 anos, que foi levado para o 
Hospital do Frade, em Angra. 
Um dos sobreviventes é o pai da 
criança, informaram os socor-
ristas. A Capitania dos Portos, 
da Marinha, assumiu as inves-
tigações do acidente.

Policiais da 166ª DP (Angra 
dos Reis) apreenderam um ado-
lescente de 17 anos suspeito de ter 
matado duas mulheres em Angra 
dos Reis, na Região da Costa Ver-
de, no início de janeiro. O jovem 
estava foragido do Centro de So-
cioeducação Irmã Asunción de La 
Gándara Ustara, unidade do De-
gase em Volta Redonda, em no-
vembro do ano passado.

De acordo com o delegado titu-
lar Vilson Almeida, o menor tem 
envolvimento com o tráfico de 
drogas da comunidade da Japuí-
ba, sendo considerado o gerente 
da quadrilha. Ele também foi re-
conhecido como autor do roubo 
de uma carga de cigarros da em-
presa Souza Cruz, no último dia 7.

As duas mulheres mortas, se-
gundo o delegado, também ti-
nham ligações com o tráfico. Uma 
foi morta no dia 2 e a outra no dia 
4, por desavenças no bando.

Os policiais encontraram 

com o adolescente munições 
de calibre 9mm. Ao ser apreen-
dido, o menor deu detalhes do 
roubo da carga de cigarros e da 
morte das duas mulheres. Ele 
foi encaminhado à Vara da In-
fância e Juventude do Tribunal 
de Justiça do Rio (TJRJ).

Já tem as mãos 
sujas de sangue
Menor é apreendido pela morte de 

duas mulheres em Angra dos Reis

 L GAROTO PRECOCE NO CRIME

O menor chega à 166ª DP

REPRODUÇÃO

GERAL
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GERAL

Paes descarta 
lockdown no Rio
Prefeito promete restrições mais rígidas, se necessário 

 L COVID-19

O 
prefeito Eduardo Paes 
(DEM) descartou a 
possibilidade de lock-

down (confinamento) no Rio, 
durante uma live, ontem, em 
suas redes sociais. Ele reforçou 
ainda que, em caso de necessi-
dade, as medidas de combate à 
Covid-19 serão mais rígidas na 
cidade. Também ontem, a pre-
feitura decidiu adiar o anún-
cio da campanha de vacinação 
contra o coronavírus. A divul-
gação seria hoje, e ainda não há 
uma nova data prevista.

“Nós não flexibilizamos ab-
solutamente nada. O que nós 
fizemos foi estabelecer regras 
claras, classificando por re-
gião administrativa os riscos 
moderado, alto, muito alto”, 
declarou.

A live foi realizada no carro, 
enquanto o prefeito voltava da 
reabertura do Passeio Público, 
na Lapa. Ao passar pelo Aterro 
do Flamego, Paes se irritou ao 
flagrar uma turma tirando fo-
tos de formatura: “É um mo-
mento importante, mas a gente 
vive um período de restrição”.

Primeiro parque ajardina-
do do Brasil, o Passeio Públi-
co foi o segundo espaço de área 
verde reaberto por Paes: “São 
espaços fantásticos da cidade, 
que estavam abandonados há 
muito tempo, e assim como o 
Campo de Santana, queremos 
devolver à população. É impor-
tante que eles estejam abertos, 
porque evitam até aglomera-
ção em outros pontos”.

Dos 26 parques públicos do 
Rio, 25 já estão abertos. O úni-
co que permanece fechado ao 
público é o Ari Barroso, na Pe-
nha, Zona Norte.

Paes reabriu o Passeio Público, antes de fazer a live no carro

LUCIANO BELFORD

Em meio ao colapso da saúde, 
com o agravamento da pandemia 
da Covid-19, o governo do Ama-
zonas orientou uma prefeitura do 
interior a abrir valas para enterrar 
seus mortos por não ter previsão 
de chegada de cilindros de oxigê-
nio para fora da capital, Manaus. 
A orientação é citada pelo Minis-
tério Público Estadual, que entrou 
com ação,  ontem, para obrigar o 
governo estadual a enviar oxigê-
nio para o município de Itacoati-
ra, a 269 quilômetros de Manaus.

A Justiça já acatou o pedido, 
mas o governo depende de aju-
da nacional. “Se o Estado não en-
viar o oxigênio a Itacoatiara-AM 
em quantidade suficiente, como 
já comprovado, teremos a morte 
de pelo menos 77 pessoas simulta-
neamente por insuficiência respi-
ratória, devido à falta do material”, 
afirmou o juiz Rafael Almeida Cró 
Brito, estabelecendo multa de R$ 
20 mil por hora de atraso.

Segundo o MP, uma autorida-
de da Secretaria de Estado de Saú-
de, Cássio Espírito Santo, ofereceu 
câmeras frigoríficas ao prefeito da 
cidade, Mário Jorge Abrahim, e o 
orientou a abrir valas no cemité-
rio. Já em Manaus, houve, na sex-
ta-feira, 213 enterros, incluindo de 
vítimas da Covid-19, um recorde 
desde o início da pandemia.

Nenhum dos hospitais do in-
terior tem leito de UTI. De acordo 
com a promotora de Itacoatiara, 
Marcelle Arruda, ontem havia 74 
pacientes com Covid-19 no Hos-
pital José Mendes, o único da cida-
de, recebendo oxigênio.

“Na sexta-feira, quatro fo-
ram a óbito porque faltou oxi-
gênio e tememos que todos pos-
sam morrer entre hoje (sábado) 
e amanhã (domingo) se não che-
gar oxigênio”, disse. A demanda 
atual é de 150 cilindros por dia. 
Metade disso estava sendo usa-
da ontem, o resto estava vazio.

Amazonas à 
beira do caos
Justiça intima governo estadual a 

enviar oxigênio para o interior

 L RISCO DE MORTE PARA PACIENTES

Coveiros enterram corpos de mais vítimas da Covid-19 em Manaus

MICHAEL DANTAS / AFP

 LO governo do estado começou 
ontem a distribuição do primeiro 
lote de seringas para a campanha 
de vacinação contra a Covid-19. 
Nesta primeira fase, a Secretaria de 
Estado de Saúde vai enviar 5,5 mi-
lhões de seringas descartáveis de 
3ml, com agulhas, aos 92 municí-
pios fluminenses. A operação de-
ve durar quatro dias e conta com 

o apoio da Polícia Militar, que dá o 
suporte com 17 comboios fazendo 
a escolta dos veículos da SES, além 
do reforço do Viagem Segura, po-
liciamento que cobre as rodovias 
estaduais e federais. Mais de 100 
PMs participarão diariamente da 
megaoperação. A ação será mo-
nitorada pelo Centro Integrado 
de Comando e Controle (CICC).

Estado já distribui seringas
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Três pontos preciosos
Em jogo sem inspiração, Fluzão aproveita vantagem numérica e derrota o Sport

M
esmo com dificulda-
des e sem apresen-
tar um bom futebol, 

o Fluminense conseguiu ven-
cer o Sport, por 1 a 0, ontem à 
noite, no Nilton Santos, benefi-
ciado pela vantagem numérica 
adquirida aos 39 do primeiro 
tempo, após a expulsão de Ju-
nior Tavares por falta violen-
ta em Calegari. O único gol da 
partida foi marcado por Lucca, 
no segundo tempo.

Pressionado após a goleada 
sofrida para o Corinthians, o 
Tricolor mostrou no primeiro 
tempo a mesma lentidão que 
vem caracterizando a equipe 
comandada por Marcão nos 
últimos jogos. A marcação 
do Sport dificultou bastan-
te a criação de lances ofensi-
vos pelo Fluminense. A equi-
pe pernambucana, por sua vez, 
conseguiu escapar em alguns 
momentos e criar boas joga-

das ofensivas, porém, as fina-
lizações foram ruins.

O Tricolor conseguiu seu gol 
logo aos 3 minutos da segunda 
etapa. Após cruzamento de Ca-
legari, Lucca cabeceou e a bola 
bateu em Patric antes de mor-
rer no fundo das redes.

Aos 10 minutos, o Tricolor 
quase ampliou. Fred recebeu a 
bola e deu belo passe para Mi-
chel Araújo. Cara a cara com 
o goleiro, o uruguaio finalizou 

forte e a bola explodiu no tra-
vessão do Sport. 

Aos 19 minutos, o Sport te-
ve uma grande chance de em-
patar. Após cruzamento de 
Patric, Dalberto cabeceou no 
travessão, a bola voltou, mas 
Matheus Ferraz acabou afas-
tando. Mesmo com um a me-
nos os visitantes assustavam.

Nos descontos, o Tricolor con-
seguiu segurar a bola no ataque e 
comemorou os três pontos.

O tricolor Lucca cai numa disputa de bola: o atacante aproveitou a única oportunidade que teve e marcou o gol da vitória, no Niltão

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE FC / DIVULGAÇÃO 

Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, 
Ferraz e Danilo Barcelos; Martinelli, Yaho 
e Michel Araújo (Nenê); Luiz Henrique 
(Caio Paulista), Fred (Felipe Cardoso) e 
Lucca (Hudson). Técnico: Marcão

Polli; Raul Prata (Hernane), Maidana, 
Adryelson (Ricardinho) e Junior Tavares; 
Marcão, Ronaldo Henrique (Ewerthon), 
Betinho, Patric e Marquinhos (Sander); 
Dalberto (Mikael). Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio Nilton Santos 

 Juiz: Heber Roberto Lopes (PR) 

Auxiliares: Bruno Boschillia (PR) e 

Johnny Barros de Oliveira (PR).  

Gol: 2º tempo: Lucca, aos 3. 

Cartões amarelos: Sander e Fred. 

Cartão vermelho: Junior Tavares 

FLUMINNSE 1

SPORT 0

 LRecuperado da Covid-19, o 
técnico Marcão comemorou 
com alívio a vitória sobre o 
Sport, em seu retorno ao co-
mando da equipe (o auxiliar 
Ailton Ferraz tinha ficado em 
seu lugar). “É lógico que a gente 
queria terminar o jogo fazen-
do dois, três gols, mas sabe-
mos o quanto é difícil furar es-
se bloqueio deles (do Sport). 
Valorizamos muito esse jogo, 
a entrega, tudo o que fizemos 
na partida. Era um jogo para 
vencermos, para retomarmos 
a confiança. O jogo passado 
(a derrota por goleada para o 
Corinthians, no Itaquerão) foi 
uma noite ruim. Um acidente 
de trabalho”, disse o treinador.

Marcão: alívio 
com a vitória
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R$ 64 milhões por BH
É o que os árabes do Al-Hilal estariam oferecendo ao Mengão para ter o atacante

 L SERÁ QUE VAI?

U
m dos grandes destaques 
do Mais Querido, o ata-
cante Bruno Henrique 

está com a bola cheia no mer-
cado internacional. De acor-
do com o jornal árabe Albilad 
Daily, de língua inglesa, o joga-
dor está para receber uma pro-
posta milionária para deixar o 
Rubro-Negro, que já estaria 
consciente da investida.

E quem estaria por trás da 
oferta, ainda segundo o diá-
rio árabe, é o Al-Hilal, da Ará-
bia Saudita. Os valores estão 
na casa dos 10 milhões de eu-
ros (algo perto dos R$ 64 mi-
lhões). O clube árabe preten-
de agir já na próxima janela 
de transferência local, ainda 
neste início de ano.

Segundo o Albilad, o cami-
sa 27 chamou as atenções após 
sua atuação em “nível maravi-
lhoso” no jogo contra o Al-Hi-
lal, pela semifinal do Mundial 
de Clubes em 2019.

O Flamengo já rejeitou a 
venda de Bruno Henrique 
para o Benfica, em 2020, 
após indicação do ex-trei-
nador Jorge Jesus. O Rubro-
Negro também não teria in-
teresse em negociar com o 
clube árabe, o mesmo que 
contratou o volante Cuéllar 
em 2019.

Bruno Henrique tem multa 
rescisória de 35 milhões de eu-
ros (R$ 214 milhões), e contra-
to válido até dezembro de 2023.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

 LO goleiro Diego Alves con-
tinua sem ter a sua escalação 
contra o Goiás, amanhã, às 20 
horas, em Goiânia, confirma-
da. Ontem, ele participou de 
uma atividade separada do 
elenco, no Ninho do Urubu. 
Em caso de novo desfalque, 
César deve ser mantido no gol. 

Diego Alves fez fisioterapia e, 
depois, foi para campo, em um 
trabalho acompanhado por fi-
sioterapeutas. Ao contrário dos 
dois últimos dias, o experiente 
goleiro não fez trabalho espe-
cífico para a sua posição.

Com lesão na coxa direita, o 
goleiro vem enfrentando altos 

e baixos na temporada. Na par-
tida contra o Fluminense foi 
substituído por Hugo Souza e 
contra o Ceará, por César. Este 
último, que tem 28 anos, deve-
rá ter mais uma oportunidade, 
caso Diego Alves não apresen-
te condições de jogo amanhã.

O Flamengo terá o desfalque 

certo do volante Gerson, que vai 
cumprir suspensão. O técnico 
Rogério Ceni deverá usar a se-
guinte escalação: César (Diego 
Alves); Isla, Rodrigo Caio, Na-
tan (Gustavo Henrique) e Filipe 
Luis; Willian Arão, Diego, Ever-
ton Ribeiro e Arrascaeta; Bru-
no Henrique e Pedro (Gabigol).

Diego Alves volta a treinar em separado e é dúvida para amanhã

BRUNO 
HENRIQUE 
TEM MULTA 

RESCISÓRIA DE 
R$ 214 MILHÕES

Bruno Henrique vem 
sendo um dos grandes 

destaques do Flamengo 
há duas temporadas
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Por estar disputando com chan-
ces de título três competições 

paralelas, o Palmeiras é conde-
nado a jogar a cada três dias pa-
ra atender o calendário nacional 
e internacional. A programação 
massacrante compromete a qua-
lidade, a equipe só joga, não treina, 
o técnico português Abel Ferreira 
(foto) pouco pode fazer e mal tem 
tempo para estudar adversários. 
Jogou sexta-feira com o Grêmio, 
amanhã com o Corinthians, quin-
ta-feira com o Flamengo, domin-
go com o Ceará, na terça-feira, dia 
26, com o Vasco (jogo adiado da 
primeira rodada do turno), para, 
depois, fazer a contagem dos so-
breviventes e ir para a decisão da 
Copa Libertadores da América, 

 LO Real Madrid paga mi-
co, perde por 2 a 1 e é eli-
minado na Supercopa da 
Espanha pelo Athletic Bil-
bao, 12º colocado do Cam-
peonato Espanhol.

 LPrecisando desesperada-
mente de vitórias, o Bo-

tafogo vai a Vila Belmiro 
encarar o Santos, que está 
em grande fase. Barroca 
ainda acredita, mas parece 
que só mesmo ele.

 LA pandemia da Covid-19 
volta a assustar e ameaça a 
Olimpíada de Tóquio.

O PREÇO DO SUCESSO

PEDALADAS 

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

CACHIMBO DO SACI

 LO técnico Vagner Mancini pegou 
a equipe do Corinthians ameaçada 
de rebaixamento no Brasileirão, sob 
desconfiança de grande parte da im-
prensa paulista, e já briga por uma 
vaga na Copa Libertadores.

 LA situação do Cruzeiro na Série B do 
Campeonato Brasileiro é desespe-
radora, com atrasos de pagamento, 
insatisfação no grupo, dívidas com 
fornecedores e a União, Felipão amea-
çando ir embora... o caos.

BOLA DENTRO  BOLA FORA

 L As ligações de Abel Braga 
com o Internacional teriam 
a ver com o Saci Pererê, mas-
cote do clube. Diz a lenda que 
quando era garoto Abel espan-
tava os moleques que queriam 
pegar o Saci com a peneira. O 
Saci estaria agora por trás da 

campanha e iria secar o São 
Paulo à tarde em Curitiba con-
tra o Athletico baforando de-
pois o cachimbo no Beira-Rio 
no jogo com o Fortaleza. Di-
zem que Abel tem o Saci Pe-
rerê tatuado nas costas e não 
mostra a ninguém. Será?

quatro dias depois, no Maracanã, 
com o Santos. Se for campeão, te-
rá o Mundial de Clubes e a decisão 
da Copa do Brasil com o Grêmio 
adiada para os dias 28 de fevereiro 
e 7 de março, depois do Brasileiro 
e misturado com o Paulistão. Se 
ganhar uma dessas taças, será um 
sucesso, duas uma façanha, as três, 
algo sobrenatural.
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Neymar diz que 
não sente pressão
Craque é capa de revista às vésperas dos 29 anos

 L ENTRE OS MELHORES

E
m entrevista à revista britâ-
nica Gaffer, Neymar disse 
ser corajoso, com muita sor-

te, orgulhoso por ser tratado co-
mo um ídolo e afirmou não sentir 
nenhum tipo de pressão. Prestes 
a completar 29 anos, em 5 de fe-
vereiro, o craque do Paris Saint-
Germain, da França, foi capa des-
te mês da publicação, para a qual 
disse que quer “continuar a trazer 
alegria ao futebol”.

“Nunca senti pressão”, diz o jo-
gador. “Muito pelo contrário, sou 
uma pessoa que consegue lidar 
facilmente com a pressão; sen-
do o camisa 10 da Seleção Brasi-
leira, o camisa 10 do PSG e sendo 
apenas Neymar. Acho que aceito 
bem, mas ao mesmo tempo co-

nheço meu compromisso e sou 
extremamente grato por repre-
sentar times como PSG e Brasil. 
Eu sei que, quando eu toco na bo-
la, eu tenho que fazer diferente, eu 
tenho que dar 100% porque é isso 
que todos esperam”.

Evolução da carreira na Europa
Há quase uma década na Euro-

pa, o brasileiro comentou sua evo-
lução e destacou aquela que consi-
dera sua maior característica. “Eu 
sou uma pessoa muito corajosa, 
minha maior virtude é a minha 
coragem. É difícil dizer o que as 
pessoas podem ver em mim ago-
ra. Quando eu era criança, era fá-
cil. Sempre fui aquele menino que 
estava acima da média em todas 

as faixas etárias, sempre joguei nas 
categorias principais e isso me tor-
nou popular no Santos. Era mais 
fácil naquela época. Mas, agora? É 
difícil responder porque hoje acre-
dito que me tornei um ídolo, um 
ícone do futebol.”

Sem fazer comparações com 
Cristiano Ronaldo e Messi, com 
quem disputa o protagonismo 
no futebol mundial, Neymar as-
sume seu papel de destaque na 
atualidade. “Agora estou ao lado 
dos melhores jogadores do mun-
do, tenho muito orgulho de estar 
aqui e também muito orgulho de 
ser tratado como um ídolo, de ser 
homenageado por tudo o que fiz 
em campo. Só espero continuar a 
trazer alegria ao futebol”.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Neymar disse ainda  
que sua maior virtude  
é a sua coragem
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‘MAIS 
OPORTUNIDADES 
E MENOS 
DESIGUALDADE’
MC REBECCA APONTA O QUE AS COMUNIDADES 
PRECISAM E LEMBRA A ÉPOCA EM QUE MOROU 
NO MORRO DA ZONA NORTE DO RIO. PÁGINA 13

CRIA DO SÃO JOÃO

ALÔ,
omunidadeC

DOMINGO, 17/1/2021

DIVULGAÇÃO

MORRO DO 18
DANIEL DHONATA É O 

COLUNISTA CONVIDADO
PÁGINA 12 
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MUQUIÇO
GERALDO PEDRO DOS 
SANTOS É DONO DE 
VÁRIAS EMPRESAS

PÁGINA 12 

A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L



Me chamo Daniel Dhonata, 
nasci em 14 de fevereiro de 1999, 
em Maricá. Fui criado pela mi-
nha mãe, Débora Henrique, e 
meu avô, Hylário Henrique. Os 
dois deram tudo que eu iria pre-
cisar para chegar em qualquer 
lugar: a educação, a simplicidade 
e toda a humildade do mundo.

Aos 7 anos, me mudei para 
o Morro do 18, em Água Santa. 
Aos 11, um vizinho que lutava 
Jiu-jítsu botava um tapete num 
espaço baldio e eu e algumas 
crianças treinávamos com ele.

Logo depois, encontrei uma 
academia de MMA bem humil-
de. Era do cara que me apoiou, 
me acolheu e me emprestou seu 
Kimono. Ele abriu a porta da sua 
casa para que eu pudesse treinar. 
Com poucos meses de treino, ti-
ve meu primeiro campeonato 
de Jiu-jítsu e fui campeão.

Aos 16, comecei a dar aula, 
abri um projeto social no mor-
ro e tive minhas primeiras lutas 
de Muay Thai e MMA.

Quatro anos depois, fui con-
vidado para dar aula num pro-
jeto da igreja, e lá ouvi muitas 
histórias de pessoas com pro-
blemas maiores do que os meus. 
Isso me deu força e motivação 
para criar o “Projeto Mais Forte 
Que o Mundo”.

O projeto começou a fun-
cionar ontem. Nele, abrirei as 
portas para dependentes quí-
micos e pessoas em condições 
de abandono, para que, de al-
guma forma, eu possa estar 
resgatando a humanidade de-
les e reabilitá-los. Assim como 
a luta me salvou, também pode 
salvar outras pessoas.

O projeto tem diversas lutas, 
reforço escolar, teatro, dentre 
outras atividades. Ele é aberto 
a todos os públicos, com a fina-
lidade de mostrar um novo ca-
minho. A ideia é ocupar a men-
te das crianças da comunidade, 
dar uma segunda chance para os 
maiores e oferecer a mão a quem 
precisa de ajuda.

D
esde muito pequeno, Ge-
raldo Pedro dos Santos es-
teve envolvido com o em-

preendedorismo. O cria da favela 
do Muquiço conta que aprendeu a 
investir no próprio negócio quan-
do tinha apenas 10 anos e vendia 
água nas ruas de Guadalupe. Ho-
je, com 37, ele tem várias empresas 
abertas em diferentes segmentos.

“Quando vendia água, apren-
di que quanto mais produtos eu 
tinha, mais retorno teria. Às vezes 

CRIA DA FAVELA DO MUQUIÇO É 
EMPREENDEDOR NATO E TEM EMPRESAS 
ABERTAS EM VÁRIOS SEGMENTOS

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

a água não estava vendendo, mas 
o refrigerante saía”, conta.

Casado e pai de duas filhas, 
Geraldo tem atualmente uma 
empresa que presta consultoria 
na construção civil e uma casa de 
shows em Vila Valqueire. O local 
de eventos culturais na Zona Oes-
te do Rio também conta com um 
salão de beleza e um bar no mes-
mo espaço, também dele.

O empreendedor ainda man-
tém duas lojas de produtos online; 
uma para vender redutor de gor-
duras e outra para maquiagens.

Salvo pela luta 
no Morro do 18
Com infância difícil, Daniel Dhonata 

criou projeto social de artes marciais

Daniel Dhonata foi criado pela mãe e o avô em Água Santa

ARQUIVO PESSOAL
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VENCEU
A FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

“Aprendi desde criança que 
quanto mais opções tenho para 
dar para o meu cliente, menos difi-
culdade eu passo”, reforça, dizendo 
que gera cerca de 100 empregos di-
retos e indiretos com os negócios.

Geraldo já chegou a trabalhar 
como ajudante de pedreiro, de on-
de tirou a experiência para abrir a 
empresa de construção civil.

“Fui aprendendo como a área 
funcionava até que comecei a tra-
balhar como representante co-
mercial”, relembra.

Mas nem todas as empresas 
do cria do Muquiço deram certo. 
Ele já foi dono de pizzaria, de ou-
tro bar e de uma perfumaria e diz 
que já “quebrou” três vezes.

“Aprendi mais perdendo do 
que ganhando. Parece que você 
vai ganhando experiência”, afirma.

Geraldo Pedro 
dos Santos 

trabalha desde 
muito pequeno
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M
C Rebecca deu uma coça no pre-
conceito ao trazer para sua arte 
um grito de liberdade à sexuali-

dade feminina e a representatividade da 
mulher preta. Com 1,5 milhão de ouvin-
tes mensais no Spotify e seguida por 3,7 
milhões de pessoas no Instagram, a canto-
ra encontrou no funk proibidão seu lugar 
de fala. Nada mal para uma jovem cria do 
Morro São João, no Engenho Novo, Zona 
Norte do Rio, que virou referência para me-
ninas de dentro e fora das periferia.

“Morro São João remete a boas lem-
branças, um orgulho em pertencer, pois me 
fez ser quem sou hoje. Me traz lindas re-
cordações familiares, que envolvem minha 
mãe, minha tia e meu avô, as referências do 
samba e a solidariedade entre os morado-
res”, lembra Rebecca, reconhecendo o lado 
complicado de crescer na localidade. “Uma 
das preocupações era bala perdida e isso, in-
felizmente, ainda é uma realidade.”

Apesar de não morar mais na comuni-
dade, a cantora sentiu na pele os desafios de 
crescer por lá e destaca o que falta para o po-
vo ter orgulho de andar na favela onde nas-
ceu. “As comunidades precisam estar cada 
vez mais no centro do debate, com acesso 
mínimo à segurança, estrutura, educação 
e saneamento básico. É preciso mais opor-
tunidades e menos desigualdade, precon-
ceito e sofrimento”, ressalta.

Quebrando as barreiras do preconcei-
to, foi com suor e dedicação que o sucesso 
bateu à sua porta. Aos 22 anos, ela mantém 
uma carreira estável, mas teve que superar 
obstáculos. Mãe solo de Morena Alves, de 
3 anos, Rebecca tem uma história que se 
assemelha à de outras garotas. “Tive que 
cumprir os dois papéis e não foi fácil. Tive 
a Morena aos 19 anos e ela me deu muita 
força para seguir em frente. Tenho orgulho 
de poder proporcionar a ela o que não tive 
na minha infância”, afirma. 

Dona de uma voz potente contra o pre-
conceito, o palco virou seu palanque de ins-
piração. “O poder da representatividade é 
tão importante e se faz necessário em to-
dos os âmbitos, para mostrar identificação, 
força, o quanto podemos seguir em frente 
e buscar nossos sonhos”, diz. E assim o fez.  

Apesar das adversidades de 2020, co-
mo a pandemia da Covid-19, a artista viu 
sua carreira ganhar ainda mais visibilida-
de, desde o lançamento de Combatchy, no 
fim de 2019, em parceria com Anitta. “Foi 
um ano difícil e desafiador, mas, ao mesmo 
tempo, de grandes ensinamentos. Sou mui-
to agradecida por ter passado com saúde. 
E que 2021 seja melhor, com a chegada da 
vacina e mais esperança para todos nós.” 

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

‘ME FEZ SER QUEM

SOU HOJE’
VOZ POTENTE CONTRA O RACISMO E PELA LIBERDADE FEMININA, MC REBECCA 

FALA DA IMPORTÂNCIA DAS SUAS RAÍZES E DO PODER DA REPRESENTATIVIDADE 

‘Quero levar o 
funk adiante’
l O último lançamento 
de Rebecca foi o single 
Hitzão da Porra. Com 
um clipe supercolorido, 
a música é aposta de 
hit do verão. “Traz esse 
clima alto-astral, é uma 
mistura de funk e pago-
dão baiano. Se entrar 
para os hits do verão, fi-
carei ainda mais feliz”, 
comemora ela, cheia de 
planos para 2021. “Este 
ano continuará sendo 
desafiador, a pandemia 
não acabou. Mas quero 
conquistar mais meu 
espaço e levar o funk 
adiante”, afirma.
A união com mulhe-
res pretas é a meta de 
Rebecca. A colaboração 
com Elza Soares em A 
Coisa Tá Preta foi a rea-
lização de um sonho. 
“Pude realizar colabo-
rações tão importan-
tes com Karol Conka 
e com a diva Elza. É de 
extrema importância 
resgatar nossa ances-
tralidade para mostrar 
a beleza de nossa his-
tória, que sempre foi 
mostrada mediante dor 
e sofrimento”, diz.
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PAPO DEZ

 • O RIO TIM-
BÓ, que corta 
o  C o m p l e x o 

do Alemão, Inhaúma e ad-
jacências, segue esquecido 
pela cidade do Rio. Ainda em 
julho de 2017, a empresa mu-
nicipal de urbanização apre-
sentou um projeto para a re-
vitalização de suas margens. 
No entanto, após quase três 
anos, a promessa ainda não 
saiu do papel.

 •MORADORES de Man-
guinhos, na Zona Norte, 
sofrem com falta de as-
sistência médica, após o 
fechamento da Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), em plena pande-
mia. Pacientes da região 
foram encaminharam 
para outras localidades.

GATA

GABRIELLE VIEIRA, 20

DA LAJE

 LHá 66 anos, os prédios onde 
hoje fica a Cruzada São Sebas-
tião, na Zona Sul, começavam 
a ser erguidos, após um movi-
mento iniciado pela Igreja Ca-
tólica, sob a liderança de Dom 
Hélder Câmara, então bispo 
auxiliar do Rio de Janeiro. Dois 
anos depois, em 1957, os pri-
meiros moradores começaram 
a chegar à região, no Leblon.

Os 10 prédios do conjunto ha-
bitacional receberam o nome 

do padroeiro da cidade, São Se-
bastião, que será celebrado na 
quarta-feira; Oxóssi na umban-
da e no candomblé.

“O nome foi por causa do pa-
droeiro da cidade e também pe-
la associação com a umbanda e 
o candomblé, que eram a maior 
parte da religiosidade dos mo-
radores da favela”, conta Sora-
ya Simões, professora do Institu-
to de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional da UFRJ.

O terreno para a construção 
foi cedido pelo governo do Dis-
trito Federal, que ficava no Rio, 
capital do país, na época. Os pri-
meiros moradores vieram da 
antiga Favela da Praia do Pin-
to, entre o Leblon e a Lagoa.

“O Leblon daquela época 
não era o Leblon de hoje”, 
avisa a pesquisadora. Dados 
da prefeitura mostram que 
cerca de 6 mil pessoas mo-
ram no local.

FALA TU

 LMoradores da Vila Cruzeiro 
passaram a contar com um ser-
viço de caixa postal inteligente 
para receber compras feitas pela 
Internet, os e-boxes. A ideia, de-
senvolvida pela Clique Retire, 
em parceria com a ONG Atitude 
Social, vai ajudar quem tem pa-
cotes, mercadorias ou correspon-
dências para receber na favela do 
Complexo da Penha, mas nem 
sempre pode contar com os ser-
viços dos Correios por causa de 
restrições no CEP.

Os e-boxes estão instalados 
na sede da Atitude Social, na 
Estrada José Rucas, 1.266. Por 
enquanto, eles estão funcio-
nando em fase de testes.

“A iniciativa na Penha, apesar 
de recente, já é um sucesso e nos 
encoraja a avançar imediata-

mente para centenas de comu-
nidades. É com muita alegria que 
fazemos esse movimento”, co-
memora Gustavo Artuzo, diretor 
executivo da Clique Retire. 

Os interessados em usar o e-box 
devem procurar a Atitude Social 
para fazer uma assinatura, que 
pode ser mensal (R$ 19,90) ou 
anual (R$ 199,90). O primeiro mês 
é gratuito e os moradores da Vila 
Cruzeiro têm 10% de desconto.

“Empresas com olhar social fa-
zem muita diferença para quem 
passa tão despercebido, ainda 
mais num momento de alto de-
semprego”, defende Sandra 
Vieira, a diretora-presidenta da 
Atitude Social.

Diretamente da 
Mangueira, a gata é 
flamenguista e modelo.
@gabrielle.fsantos
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GUILHERME ALVES, 20

DA LAJE

Morador da Cidade 
Alta,  em Cordovil, o 
rapaz é atleta e modelo. 
@niggalves
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RESPEITA A MINHA HISTÓRIA

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

PEGA A VISÃO
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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
 

MADUREIRA R$600,00
Apartamento quarto, sala, cozi-
nha, banheiro. Edgard Romero 
239 bloco-01. (chaves com por-
teiro) Aceito proposta compra 
R$150.000,00   Direto proprietá-
rio 2786-7273/ 99884-3431
 

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.
 
ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

GARÇON V/TEXTO
Experiência serviços de bebi-
das, disponibilidade imediata, 
trabalhar em Mangaratiba, 
salário +comissão, Entre 21/ 45 
anos, ambos os sexos. Email: 
michelvinhos@gmail.com
 

VENDEDOR 
Contrata para atendimento Con-
domínios, Lojas, Comércio geral. 
Experiência  vendas produtos 
limpeza/descartáveis. Média sa-
larial R$4.000,00 a R$8.000,00. 
Currículo: realso.rep@gmail.com 
ou Zap: 97990-6837

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Overloquista e Colaretista.  
Com experiência malha e Lycra. 
Comparecer a Rua Carlos Vas-
concelos, 155 Sala: 303 Tijuca. 
Tel: 98162-6184
 

OVERLOQUISTAS V/TEXTO
Auxiliar de corte. Fábrica 
biquíni, experiência. Assino 
carteira, Salário R$1.400,00.  
VT, lanche. Rua Vereador 
Jansen Muller 03 andar102. 
Cachambi. T.3439-2994. com-
parecer segunda 08:00hs.

 

PINTORES V/TEXTO
Para massa/ acabamento. 
Comparecer  com  documen-
tos.  Rua Professor Joaquim 
Cardoso de Matos 745 Bairro 
da Luz Nova Iguaçu. Procurar 
Valdemar

 

SERVENTE 
Contrata-se Servente de Obra 
para trabalhar em Jahu. Contato 
pelo Whatsapp 98490-3950
 

ASS. ADMINISTRATIVO 
Com experiência como Secretária, 
elaboração de planilhas, contra-
tos, propostas e orçamentos. En-
viar curriculo para whatsapp (21) 
99152-9539
 
MEC.REFRIGERAÇÃO 
Com experiência em manu-
tenção  ar condicionado em 
reparos e pequenas instala-
ções.  Comparecer (19/01), com 
carteira 09:00h. Av. das Ameri-
cas, 5001, Loja 152, (Midtown) 
Barra Tijuca
 

MARCENEIRO 
E Maquinista com experiên-
cia comprovada em carteira. 
Comparecer para Entrevista  
Rua Manoel Machado, 22 - 
Vaz Lobo das 7:00hs às 8:30hs  
manhã.

 

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

 

LANTERNEIRO V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
Entrar em contato preferen-
cialmente pelo whatsApp  
98139-8339  Tel.:2437-4777/ 
3258-9673.

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

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

 

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/

 

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

 

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

 

ADMITE-SE V/TEXTO
Casa bombando. Moças maio-
res até 35 anos. Centro do Rio. 
Horário de 10h ás 19:30h  Altos 
ganhos. T.97024-0855  whatsapp
 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. Lapa

 

AUTOS COMPRO 
Compro qualquer tipo de dívi-
da, quito seu carnê, pago em di-
nheiro, cubro qualquer oferta. 
Vou ao Local. Rio/ Grande Rio. 
Tel:97978-6728 whatsapp
 



ESPORTES

Um triste reencontro
Desesperado no Brasileiro, Botafogo visita o Santos, do velho conhecido Cuca

 L DUELO DE OPOSTOS

D
esesperado, o Botafogo 
terá um velho conheci-
do pela frente hoje. O 

time encara o Santos, do téc-
nico Cuca, que teve passagens 
marcantes pelo Glorioso, em 
duelo na Vila Belmiro, às 16h, 
pela 30ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Com 98% de 
risco de ser rebaixado à Série 
B, de acordo com cálculos do 
matemático Tristão Garcia, do 
site Infobola, o Botafogo pre-
cisa de um verdadeiro milagre 
para se manter na elite do fute-
bol nacional. Com apenas qua-
tro vitórias na competição em 
29 partidas, agora a equipe pre-
cisa ganhar pelo menos sete de 
nove jogos.

Se o momento do Glorio-
so é dos piores em sua histó-
ria, o Peixe nada em mares dos 
mais serenos. Sob o comando 
de Cuca, o time não tomou co-
nhecimento do Boca Juniors 
na semifinal da Libertadores e 
vai decidir o título com o Pal-
meiras, dia 30 no Maracanã. 

No Brasileiro, se a campa-
nha não é excepcional, está 
longe de ser decepcionante: 
o time é o nono colocado na 
competição, com 42 pontos e 
um jogo a menos. Já o Botafo-
go está em penúltimo lugar, so-
mando apenas 23 pontos. 

Sem compromissos no 
meio de semana, a tendência 
é que o técnico Cuca escale o 
Santos com o que tem de me-
lhor. No Botafogo, o treina-
dor Eduardo Barroca deverá 
entrar com algumas mudan-
ças em relação ao time que foi 
derrotado por 3 a 0 pelo Vasco, 
domingo passado, no estádio 
de São Januário. 

O zagueiro Marcelo Bene-
venuto e o volante Caio Ale-
xandre voltam de suspensão 
pelo terceiro cartão amarelo 
e estão confirmados. O meia 
Bruno Nazário deve ganhar 
nova chance como titular, as-
sim como o atacante Matheus 
Babi. A dúvida ficaria entre 
Kelvin, que em momento al-
gum conseguiu apresentar um 
bom futebol, e o peruano Leca-
ros, um dos poucos jogadores 
poupados da revolta da torcida 
nas redes sociais.

Os atacantes Pedro Raul e Matheus Babi devem jogar como titulares hoje à tarde, na Vila Belmiro

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan 
Peres e Felipe Jonatan; Sandry,  
Jobson e Diego Pituca; Marinho,  
Kaio Jorge e Soteldo.  
Técnico: Cuca 

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Bene-
venuto, Kanu e Victor Luis; José Weli-
son, Caio Alexandre e Bruno Nazário; 
Kelvin (Lecaros), Matheus Babi e Pedro 
Raul. Técnico Eduardo Barroca

Local: Vila Belmiro 
Árbitro: Leandro Vuaden (RS) 
Assistentes: Jorge Bernardi (RS) e José 
Calza (RS) 
Horário: 16h  
TV: Globo 

SANTOS BOTAFOGO

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

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

SE A FASE DO 
GLORIOSO É 

TENEBROSA, O 
PEIXE ESTÁ NA 

FINAL DA LIBERTA
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 L PRIMEIRA DERROTA DO POFEXÔ

Foi mal em casa
Expulsão de Henrique complica Vasco contra Coxa

A
pós conquistar quatro pon-
tos em dois jogos, Vander-
lei Luxemburgo conheceu 

a sua primeira derrota no coman-
do do Vasco em 2021. Em São Ja-
nuário, a equipe  jogou com um a 
menos desde a parte final do pri-
meiro tempo, com a expulsão de 
Henrique, por falta violenta, e aca-
bou  não resistindo ao Coritiba. O 
Coxa venceu por 1 a 0 e dormiu 
como vice-lanterna do Brasileirão.

Mesmo perdendo, o Vasco 
não corre risco de voltar à zona 
da degola nesta rodada, porque 
o Bahia só irá encarar o Corin-
thians no próximo dia 28, em 
partida adiada. 

Apesar de jogar em casa, o Vas-
co encontrou muitas dificulda-
des ainda com o time completo. 
O Coxa veio determinado a dar 
trabalho e acabou aproveitando 
a vantagem de jogar com um a 
mais. Aos 29 minutos, Henrique 
— que havia salvado o Vasco de re-
sultados adversos nos dois últimos 
jogos — acertou o braço em Sar-
rafiore. Após intervenção do VAR, 
o lateral-esquerdo foi expulso. A 
partir daí, o goleiro Fernando Mi-
guel começou a ter trabalho com 
os visitantes, principalmente com 
o arisco Neilton, que o obrigou a 
boa defesa, aos 34.

Aos 43, Hugo Moura apro-
veitou uma bobeira da defesa, 
finalizou e viu a bola morrer no 
gol de Fernando Miguel.

Na volta do intervalo, o Vas-
co ainda tentou ensaiar uma 
reação, mas acabou esbarran-
do em suas próprias limitações 
e numa defesa do Coxa muito 
bem fechada.

Apesar de buscar mais o jo-
go, o Vasco não conseguiu criar 
reais chances de gol. Cano ainda 
teve uma grande chance no fim, 
mas Wilson fez bela defesa. Me-
lhor para o Coritiba, que conse-
guiu um importante resultado 
na luta contra a degola.

DANIEL CASTELO BRANCO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 56 29 16 8 5 49 27 22

 2º INTERNACIONAL 53 29 15 8 6 44 26 18

 3º ATLÉTICO-MG 50 28 15 5 8 48 36 12

 4º GRÊMIO 50 29 12 14 3 38 24 14

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLAMENGO 49 28 14 7 7 47 39 8

 6º PALMEIRAS 48 28 13 9 6 39 26 13

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 46 30 13 7 10 40 37 3

 8º CORINTHIANS 42 28 11 9 8 35 30 5

 9º SANTOS 42 28 11 9 8 39 35 4

 10º CEARÁ 39 29 10 9 10 40 39 1

 11º ATHLETICO-PR 38 29 11 5 13 26 28 -2

 12º ATLÉTICO-GO 36 29 8 12 9 26 33 -7

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 35 29 8 11 10 37 35 2

 14º SPORT 32 30 9 5 16 24 38 -14

 15º VASCO 32 29 8 8 13 29 40 -11

 16º FORTALEZA 32 29 7 11 11 24 26 -2

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BAHIA 29 29 8 5 16 35 51 -16

 18º GOIÁS 26 29 6 8 15 29 44 -15

 19º CORITIBA 25 30 6 7 17 23 39 -16

 20º BOTAFOGO 23 29 4 11 14 25 44 -19

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se enfrentam em dois turnos, 
num total de 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos conquista o título. Os 
quatro primeiros colocados na competição se classificam automaticamente para a fase de gru-
pos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores. 
No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil e/ou campeão da 
Copa Sul-Americana 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 Sé-
rie 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.

30ª RODADA

15/01
 PALMEIRAS 1 X 1 GRÊMIO 

ONTEM
 FLUMINENSE  1 X 0 SPORT 
 VASCO  0 X 1 CORITIBA 

HOJE
 SANTOS  X  BOTAFOGO 16:00
 ATHLETICO-PR  X  SÃO PAULO 16:00
 ATLÉTICO-MG  X  ATLÉTICO-GO 18:15
 INTERNACIONAL  X  FORTALEZA 20:30
 CEARÁ  X  BRAGANTINO 20:30

AMANHÃ
 GOIÁS  X  FLAMENGO 20:00

28/01
 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00

ARTILHARIA

 16  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 15  GOLS: Marinho (Santos) 12  GOLS: Luciano (São Paulo) 
 11  GOLS: Brenner (São Paulo), Germán Cano (Vasco), Pedro (Flamengo) e 
Claudinho (Bragantino)  10 GOLS: Keno (Atlético-MG)

31ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 BOTAFOGO  X  ATLÉTICO-GO 17:00

 BAHIA  X  ATHLETICO-PR 18:00

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-MG 19:15

 CORITIBA  X  FLUMINENSE 20:30

 SÃO PAULO  X  INTERNACIONAL 21:30

 BRAGANTINO  X  VASCO 21:30

QUINTA-FEIRA

 FLAMENGO  X  PALMEIRAS 19:00

 FORTALEZA  X  SANTOS 19:00

 GOIÁS  X  CEARÁ 19:00

 CORINTHIANS  X  SPORT 21:00

Desta vez, Cano esbarrou no bom goleiro do Coritiba, Wilson

 LApesar de o Vasco nada ter a 
ver com a disputa da Copa Li-
bertadores desta temporada, a 
competição acabou influen-
ciando na tabela de jogos da 
equipe no Campeonato Brasi-
leiro. A CBF confirmou ontem 
a alteração de datas e horários 
de dois jogos do Cruzmalti-
no pelo Brasileirão. Um deles 
é contra o o Atlético-MG, que 
mudou para sábado, 23, às 21 
horas, e o outro é contra o Pal-

meiras, que será realizado na 
terça-feira, 26, às 20 horas.

Como o Palmeiras está na 
final da Libertadores, marca-
da para o dia 30, no Maracanã, 
contra o Santos, o Verdão soli-
citou à CBF o adiantamento da 
partida contra o Vasco. A enti-
dade acatou o pedido. A partida 
contra o Galo foi alterada para 
que, seguindo o regualamento, 
o intervalo de três dias entre as 
partidas fosse mantido.

Datas de dois jogos mudadas

Fernando Miguel; Léo Matos (Cayo 
Tenório), Werley, Castan e Henrique; 
Bruno Gomes, Léo Gil (Gabriel Pec), 
Juninho (Benítez) e Pikachu (Neto Bor-
ges); Cano e Talles Magno (Caio Lopes).  
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Sabino 
(Vermudt) e Biro; Hugo Moura, Nathan Sil-
va, Matheus Bueno (Martinez) e Sarrafiore 
(Luiz Henrique); Neilton (Jonathan) e Pablo 
Thomaz (Ricardo Oliveira).  
Técnico: Gustavo Morínigo

Local: São Januário Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (SP) Auxiliares: Daniel Luís 
Marques (SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). Gols: 1º tempo: Hugo Moura, 
aos 43. Cartões amarelos: Léo Matos, Bruno Gomes, Nathan Ribeiro, Nathan 
Silva. Cartão vermelho: Henrique.

VASCO 0 CORITIBA 1
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A GATA DA HORA

abriu aquela ‘cerva’ de respeito pa-

ra celebrar a impressionante marca de mais de um milhão de 

views no Instagram. Dona de um corpo de tirar o fôlego, a 

loiraça é uma das atrizes do programa “João Kléber Show”, 

na RedeTV! Babe mais por ela em @marciacarolinebastos.

MARCIA CAROLINE BASTOS

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

ARQUIVO PESSOAL

 LO técnico Adilson Batista, 
internado em Curitiba após 
sofrer um infarto na última 
quinta-feira, deve deixar a 
UTI hoje e ir para um quar-
to comum, segundo sua as-
sessoria de imprensa. O es-
tado de saúde do treinador, 
de 52 anos, melhorou, disse 
seu médico responsável, e a 

expectativa é de que não se-
ja necessária uma cirurgia. 

Adilson comandou o Cru-
zeiro até março de 2020 e 
atualmente está sem clube, 
depois de passagens por Co-
rinthians, São Paulo, Atléti-
co-GO, Figueirense, Améri-
ca-MG e Athlético-PR. Ele 
mora em Curitiba.

Adilson melhora após infarto
CRUZEIRO / DIVULGAÇÃO

Zidane em 
baixa no Real

 LEm baixa, após a elimina-
ção da semifinal da Superco-
pa da Espanha, o técnico do 
Real Madrid, Zinedine Zida-
ne, foi questionado sobre o es-
gotamento físico dos titulares, 
demonstrado na derrota por 
2 a 1 para o Athletic Bilbao, 
na quinta-feira, e o porquê 
de não estar utilizando joga-
dores como os brasileiros Vi-
nicius Junior e Éder Militão. A 
grande crítica veio do jornal 
espanhol Marca, dizendo que 
o treinador não tem rodado o 
elenco como esperado.

Gancho por 
strip-tease

 LUm strip-tease feito por 
Raúl Bobadilla na come-
moração do terceiro gol na 
vitória do Guaraní sobre o 
Libertad, por 3 a 1, no Cam-
peonato Paraguaio, rendeu 
ao jogador um gancho de 
cinco jogos e multa de R$ 
12 mil. O jogo em questão 
aconteceu às vésperas do Na-
tal. Na comemoração de seu 
gol, Bobadilla tirou a cami-
sa, se posicionou em frente 
às câmeras de TV e baixou o 
calção, causando polêmica 
nas redes sociais.



TELEVISÃO

‘Feliz com os resultados’
Grávida, a cantora Simone comemora o sucesso do seu canal no YouTube

F
azer sucesso profissional, ro-
dar o Brasil em turnês e ain-
da dar atenção à família não 

são tarefas fáceis. Como se todas 
essas atividades fossem poucas, Si-
mone, da dupla com Simaria, ain-
da idealizou ter um canal no You-
Tube. O resultado: em apenas sete 
meses, a coleguinha já alcançou a 
marca de 110 milhões de visuali-
zações. Isso tudo em meio a uma 
pandemia, gravidez e lançamen-
tos ao lado da irmã.

No canal, Simone produz dife-
rentes conteúdos, desde percorrer 
sua mansão no Estados Unidos até 
contar como está sendo uma via-
gem em família. Sempre com seu 
jeito espontâneo e sincerão de ser, 
a cantora vai acumulando segui-
dores, que ela chama de miglos. 
Mas mesmo com tantos anos de 
carreira e sucesso em outras redes 
sociais, a coleguinha não espera-
va o resultado do canal do You-
Tube em tão pouco tempo. “Não 
esperava um número tão expres-
sivo em pouco tempo, mas queria 
muito que fizesse sucesso, que as 
pessoas gostassem. Estou extre-
mamente feliz com os resultados 

e interação com o público. É mui-
to bom ver todo esse alcance do 
canal, saber que os fãs estão real-
mente curtindo e sempre esperan-
do pelo próximo vídeo”, explica.

Para Simone, o sucesso é re-
sultado direto da identificação do 
público. “Acredito que muitas pes-
soas se identificam comigo, pelo 
meu bom humor, por eu dividir 
meu dia a dia e eles enxergarem 
que eu sou ‘gente como a gente’”, 
reflete a cantora.

Parto nos EUA

A chegada de Zaya está previs-
ta para fevereiro. A cantora, que, 
ao lado do marido, Kaká Diniz, 
já é mãe de Henry, de 6 anos, es-
colheu os Estados Unidos como 
o país onde dará à luz. Segundo 
ela, Zaya foi um pedido do filho. 
“Henry sempre me pediu muito 
uma irmãzinha. Ele cresceu com 
os filhos da Simaria. Sentia falta de 
um irmão. Ele está superfeliz e es-
tamos sempre conversando e ex-
plicando cada etapa da gestação 
da Zaya. Inclusive, compartilhei 
com meus seguidores um vídeo 
do Henry contando para a irmã-
zinha o primeiro dia de aula dela. 
Incentivamos muito essa partici-
pação e interação dele com ela.”

DIVULGAÇÃO / @KARINEBASILIO

 L Simone vem compartilhan-
do nas redes sociais cada fase 
da gravidez. Recentemente, 
ela falou sobre a dificuldade 
de se achar bonita e que esta-
va muito inchada. Mas, ape-
sar disso, a segunda gravidez 
está sendo mais tranqui-
la para a cantora. “A minha 
segunda gestação está sen-
do bem mais tranquila, ain-
da mais que fomos obriga-

dos a ficar em casa por conta 
da pandemia. Tive mais tem-
po de me cuidar e descansar. 
O maior desafio para mim é 
sempre a balança e alimenta-
ção”, conta. 

A coleguinha não escon-
de a ansiedade em ter a pri-
meira menina. “Vou enfeitar 
muito ela (risos). Já tenho 
muitos lacinhos, vestidi-
nhos”, revela a cantora.

‘O maior desafio é a balança’

 LSe o sucesso é garantido no 
canal, na música, não poderia 
ser diferente. O mais recente 
lançamento de Simone e Sima-
ria, o clipe Foi Pá Pum, ultra-
passou a marca de 60 milhões 
de visualizações no YouTube 
em apenas um mês. A músi-
ca faz parte do EP Debaixo do 
Meu Telhado. Das quatro faixas 
já lançadas, o projeto passa de 

80 milhões de visualizações 
e 15 milhões de reprodu-

ções no Spotify. As irmãs 
ainda prometem a parte 

2 do EP e uma turnê assim 
que for possível lotar as casas 
de shows pelo Brasil. 

E você se imagina cuidan-
do de dois filhos, fazendo tour 
e ainda alimentando um ca-
nal no YouTube? “Uma coi-
sa de cada vez (risos). Vai dar 
certo, com fé em Deus. Gra-
ças a Deus, tenho uma rede de 
apoio incrível, vamos organi-
zar bem certinho a logística de 
tudo”, explica Simone.

‘Tenho uma 
rede de apoio 
incrível’

 L NATHALIA DUARTE
nathalia.duarte@meiahora.com

Simone, que já 
é mãe de Henry, 
de 6 anos, está 

esperando 
a chegada 
de Zaya. O 

nascimento 
da bebê está 

previsto para o 
mês que vem

CELEBRIDADES
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 L Que homão da pohan esse Bruno, né! Com 36 
anos, ca-ca-carinha e corpinho de 26, esse vascaí-
no, morador da Taquara, em Jacarepaguá, é um 
diiisputado personal trainer. Gostou? Vai no Ins-
tagram @brunomuniz84 e marque seu treino.

 L Vi-vi-vice-campeã da oitava temporada 
do The Voice Brasil, Ana Ruth, esta cearense 
arretada, lançou, na sexta-feira, o single Pra 
Sempre, que foi composto por João Napoli, 
ex-The Voice Kids. A peeegada da canção 
é pop e convida a viajar por uma história 
sobre a intensidade das mulheres bem de-
cididas. A música leva o selo do Rap Box. 
Dirigido por Roberto Well, o clipe poderá ser 
assistido no canal do selo no YouTube e no 
perfil da artista no Instagram (@anaruthof). 
Sucesso, minha coisa rica!

COM VOCÊS... ANA RUTH

SUZANNA TIERIE

BRUNO MUNIZ

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

SUCESSO
À VISTA

 LNova pro-pro-promessa 
do pop romântico, o lindo 
e talentoso Gabriel Maqui 
(@gabriel_maqui), que, 
além de cantar, compõe 
todas as suas canções e foi 
contratado pela Warner 
Music Brasil, está lançan-
do seu novo trabalho, Ca-

rinho, que contou com a 
produção musical dos Tro-
pkillaz. E tem um clipe es-
trelado pela beeeelíssima 
modelo e digital influen-
cer Laura Fernandez, mãe 
da coisa mais linda desse 
mundo Sol de Maria, que 
é filha do gente boa Fran-
cisco Gil, neta 
do meu amor 
Preta Gil e bis-
neta do ícone 
Gilberto Gil.



RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 17/1/2021 · MEIA HORA 21

BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

‘É POSSÍVEL 

VENCER’

l Carla Diaz está no ar em 
dose dupla na telinha: nas 
reprises das novelas Laços de 
Família e A Força do Querer, 
na Globo. A atriz ainda lan-
çou o documentário Meta-
morfose, após descobrir um 
câncer. À coluna, ela fala so-
bre a cura da doença, seus 
trabalhos na TV e adianta 
seus projetos para este ano. 
Confira a entrevista!

Você lançou seu documentário, 
“Metamorfose”, que mostra sua tra-
jetória desde a descoberta de nódulo 
maligno até a recuperação. Como 
foi o processo desse trabalho, Carla? 

Já recuperada, decidi dividir a minha 
experiência com outras pessoas que passam 
pelo que eu passei. Quando descobri o nódu-
lo, comentei nas redes sociais e me surpreen-
di com as diversas mensagens de pessoas que 
estavam no mesmo momento em que eu e 
outras que superaram e se curaram. E assim 
como foi importante para mim tantos in-
centivos positivos, quis dividir esse momento 
delicado com meus fãs no “Metamorfose” e 
mostrar que o câncer tem tratamento, que 
é possível vencer como eu venci. Sofri com a 
falta de informação na internet, essa cirur-
gia que fiz é muito inovadora e queria poder 
disseminar essa informação, ajudar quem 
está passando por isso. 

A postura em relação ao câncer 
que teve foi muito bonita. Você, 
em algum momento, sentiu me-
do? Ou sempre foi otimista?

Claro! Muito medo. Assim que soube, 
meu mundo caiu. Entrei no carro e me 
acabei de chorar. Não é fácil receber um 
diagnóstico desse. Mas, depois, respirei 
fundo e pensei: vamos lá fazer o que tem 
que ser feito. Minha mãe foi muito impor-
tante nesse momento. Me ajudou muito a 
segurar as pontas. Para ela também não 
foi fácil, mas ficamos ali segurando uma a 
mão da outra no pensamento positivo e a 
certeza de um final feliz. 

Você disse que se agarrou na sua 
fé. Você sempre foi religiosa?

Sempre fui uma pessoa de muita fé. E ela 
foi muito importante nas fases mais difíceis. 
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BABADO

Tive medo, mas nunca perdi a esperança de 
que sairia bem. Acredito muito em energia 
e o pensamento positivo também me ajudou 
a atravessar essa fase difícil. Tudo tem um 
propósito e o meu foi aprender a valorizar 
as coisas mais simples da vida, a me olhar 
e a me cuidar mais. O nosso corpo fala, por 
isso, temos sempre que estar atentos a ele.

Acredita que sua história vai 
inspirar outras pessoas? Tem rece-
bido mensagens dos internautas?

Já inspira! Tenho recebido muitas men-
sagens de gente se identificando e agradecen-
do por eu ter dividido minha experiência. Eu 
sei o que essas pessoas estão passando e isso as 
deixa à vontade para dividirem comigo toda 
a angústia. Foi tudo tão bem-sucedido comi-
go que eu queria poder falar em esperança. 
A gente usa a nossa voz, as nossas redes para 
disseminar tantas coisas, tantas marcas e 
trabalhos. Por que não prestar esse serviço 
de utilidade e falar de superação?

Este ano era para ter sido lançado 
o filme sobre a Suzane von Richtho-
fen. Como foi interpretar Suzane? 
Como foi sua preparação?

Não foi um personagem fácil. Como 
atriz, foi desafiador, por se tratar de um ca-
so real, um dos crimes mais estarrecedores 
que já vimos no nosso país. Li tudo sobre o 
caso incansavelmente, porque os roteiros dos 
filmes são baseados nos autos do processo. 
Então, foi um longo trabalho de preparação. 
Fora que são dois filmes com dois pontos de 
vista diferentes, ou seja, tivemos que cons-
truir versões da mesma personagem.

Foi difícil gravar alguma cena? 
Tive que me distanciar do meu julga-

mento pessoal em relação ao caso, para 
poder interpretar com veracidade a per-
sonagem. Essa foi a principal parte da pre-
paração, porque é uma história pesada. A 
sequência de cenas que mais me marcou foi 
a do julgamento, porque fizeram o cenário 
igual e também tinha a participação de uma 
grande figuração. Foi um final de semana 
longo de gravação e de muita emoção. 

Na televisão, você está no ar em 
duas novelas. Em “Laços de Famí-
lia”, você ainda é uma criança. Em 
“A Força do Querer”, você aparece 
como um mulherão. Como é para 

você se ver em dois períodos pro-
fissionais tão diferentes? 

Pois é! É uma delícia! Passa um filme na 
cabeça! Amei fazer “Laços de Família”, foi 
minha primeira novela na Globo e tenho 
lembranças maravilhosas! Toda vez que 
assisto me divirto e morro de saudade. De 
lá para cá, tanta coisa aconteceu... Tantas 
outras personagens vieram, no teatro, na 
TV... E a Carine (de “A Força do Querer”) 
foi muito especial. Ali pude mostrar para o 
público e até para mim mesma que posso 
fazer diversos tipos de personagem. Com 
certeza depois da Khadija (de “O Clone”), 
a Carine foi outro presente da Gloria Perez 
para mim. Sou muito feliz e grata pelas mi-
nhas oportunidades profissionais.

 
Você tem um carinho especial por 

essas personagens? 
Muito carinho por cada uma delas. 

Com cada uma, foi um aprendizado, um 
momento. Seria injusta destacar uma ou 
outra como preferida. Cada uma delas teve 
valores importantíssimos no meu ofício e 
crescimento profissional, fora que cada uma 
também marcou uma fase da minha vida.

Você cresceu aos olhos do público. 
Mas muitos ainda devem te ver ou 
associar àquela menininha. Você ou-
ve muitos comentários desse tipo?

Exatamente porque cresci em frente às 
câmeras e por ter tido personagens marcan-
tes ainda criança, como a Maria de “Chi-
quititas”, a Rachel de “Laços de Família”, 
a Khadija de “O Clone”, percebo que elas 
ficaram no imaginário do público e sempre 
são lembradas com muito carinho. Mas vejo 
que cresci junto com as minhas personagens, 
cada uma representou uma fase da Carla 
também e as pessoas foram acompanhando 
esse meu crescimento pessoal e profissional. 
Então, os comentários que escuto hoje em dia 
são sobre a minha trajetória e não sobre me 
confundirem ainda como menininha, até 
porque ano passado eu trintei, né?!  

O que você deseja para 2021?
Saúde! Depois de tudo que passei, en-

tendi que o bem maior é saúde. Além disso, 
mais empatia um pelo outro, humildade e 
que essa vacina finalmente chegue.

Quais são seus planos profissio-
nais para este ano? 

Estou na espera da estreia dos dois fil-
mes, “A Menina Que Matou os Pais” e “O 
Menino Que Matou Meus Pais”. Estou 
louca para ver o resultado! Este ano está 
cheio de novidades boas.

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

FRASE DO DIA
“O amante sabe o que deseja, mas não vê o que 

sabe.” (Mimo Públio)

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

 LNamore e paquere bastante 
neste domingão. O astral fa-
vorece o romance. Afaste os 
pensamentos tristes de sua ca-
beça. Dedique um pouco mais 
de tempo para a sua família.
Números da sorte: 45, 00 e 99.

 LSonhos e aventuras românti-
cas podem melhorar o seu dia. 
Foque em atividades físicas no 
conforto do seu lar. Na intimi-
dade, bom momento para cur-
tir um programa a dois.
Números da sorte: 82, 55 e 46.

 LAproveite a preguiça da ma-
nhã para descansar com o seu 
par. As exigências do dia a dia 
podem desequilibrar. Aceite 
os imprevistos com adaptabi-
lidade, saiba improvisar.
Números da sorte: 47, 29 e 83.

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

 LEmoções conflituosas irão 
aparecer ainda hoje. Existirá 
uma pressão sobre suas finan-
ças. Cuidado com as preocu-
pações que podem afetar seu 
relacionamento amoroso.
Números da sorte: 21, 48 e 30.

 LO namoro e o contato com 
o parceiro estarão em alta. A 
sua sensibilidade estará muito 
aflorada e pode sair do con-
trole. Adote uma postura mais 
equilibrada com as finanças.
Números da sorte: 85, 94 e 04.

 LVocê pode retomar um sonho 
engavetado do passado. Con-
verse com o par para alcançar 
seus objetivos. Dia bom para 
namorar e paquerar. Um ex-a-
mor pode voltar à tona.
Números da sorte: 23, 14 e 05.

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

 LCuidado com tarefas que 
envolvam riscos para você. 
Procure se distrair e relaxar na 
companhia da família e ami-
gos. O astral pode ajudar você 
a melhorar seu romance.
Números da sorte: 69, 06 e 78.

 LDia para cuidar do corpo e da 
mente. O descanso e uma boa 
alimentação vão te ajudar a 
repor energias. Na paquera, 
chances de conquista podem 
surgir, aproveite o momento.
Números da sorte: 97, 79 e 88.

 LFoque em boas energias para 
realizar grandes escolhas. Cui-
dado especial com a família e 
amigos. Os encontros com a 
pessoa amada podem te for-
talecer mais neste domingo.
Números da sorte: 62, 80 e 35.

SANTO ANTÃO
Pai do monaquismo cristão, Santo 
Antão nasceu no Egito, em 251, e 
morreu em 356, ou seja, viveu mais 
de 100 anos. Ficou órfão com ape-
nas 20 anos, herdando muitos bens 
materiais, mas o maior bem que os 
pais lhe deixaram foi uma educa-
ção cristã. Ao entrar numa igreja, 
ele ouviu a proclamação da Palavra 
e se colocou no lugar daquele jovem 
rico, o qual Cristo chamava para dei-
xar tudo e segui-lo. Antão vendeu 
parte dos seus bens e garantiu a for-
mação da sua irmã. O Espírito Santo 
o iluminou e ele abandonou todas 
as coisas para viver como eremita.

SANTO DO DIA

TEATRO I
No teatro, o marido não para 
de gargalhar. A mulher pergun-
ta o que aconteceu.
— Estou pensando em qual 
reação teria o público se eu 
beijasse uma das bailarinas 
no palco. Dali a pouco, a mu-

lher começa a rir e ele per-
gunta por quê.
— Pensei no que você faria se o 
público gostasse!

TEATRO II
Um sujeito está sentado na 
primeira fila de um daqueles 

espetáculos majestosos e ca-
ríssimos da Broadway, onde, 
normalmente, os ingressos 
são vendidos com vários me-
ses de antecedência. Até que 
um rapaz, ao ver uma poltro-
na vazia entre eles, comenta:
— Que coisa esquisita! Um 

lugar desses vazio?! Você 
pode acreditar que alguém 
paga uma fortuna por um 
lugar desses e não aparece 
no espetáculo?
O homem responde:
— Na realidade, esse lugar 
era da minha mulher, mas ela 

faleceu.
— Oh, meus pêsames — descul-
pa-se o vizinho.
— Mas o senhor não poderia 
ter dado o ingresso para um 
amigo ou um parente?
— Infelizmente, não! Estão 
todos no enterro.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxum
MENSAGEM:
Oxum vem trazendo sorte 
no amor, sedução e a magia. 
Hoje estão presentes as ener-
gias do amor, do encanto e 
beleza, nos garantindo a cer-
teza de uma vida amorosa de 
sucesso e harmonia.
SAUDAÇÃO:
Orayêyê ô
CORES:
Amarelo, dourado e branco.
ELEMENTO:
Águas doces.
SIMPATIA:
Para obter crescimento fi-
nanceiro nos negócios, du-
rante uma semana, antes de 
ir ao trabalho tome banho 
com água de arroz (lavar o 
arroz cru e separar essa água) 
e três pitadas de canela em 

pó, da cabeça aos pés. Na 
hora do banho peça bons 
negócios e fartura a Oxum.

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

 LFocar em atividades de lazer 
irá ajudar você na recuperação 
a ficar bem. Dedique um tem-
po à mais aos amigos. Cuidado 
com lembranças negativas no 
relacionamento.
Números da sorte: 87, 60 e 33.

 LHoje você irá enfrentar difi-
culdades para realizar ativi-
dades fora de casa. Também 
terá pouca disposição para 
reuniões sociais. Dedique um 
tempo maior ao par.
Números da sorte: 61, 43 e 25.

 LO astral é favorável a sonhos 
e projetos traçados para o fu-
turo. Aproveite e aposte em 
novos projetos profissionais. 
O ritmo da paixão será repleto 
de romantismo e criatividade.
Números da sorte: 98, 53 e 17.
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