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Morre 
‘Gordinho 
do Surdo’

COVID-19 3

Agiota 
Tubarão cai na 
rede da polícia 

SÃO GONÇALO 6

Com dois gols de Cano, 
Gigante da Colina 

cozinha o Galo e
se afasta do Z-4

Giulia Be: 
‘Menina está 
se soltando’
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Valeria Valenssa 
fala sobre o 

cancelamento 
do Carnaval

D-D-DAVID

PÁGINA 20

Flamengo joga 
hoje e torcida 

seca o Inter 
no Gre-Nal

APOLINHO

PÁGINA 10

Cria da Rocinha, Danrley Ferreira 
avalia abismo no Enem entre morro 

e asfalto: ‘A pandemia agravou a 
desigualdade educacional’

NOTA 10 NO ALEMÃO

CAROLINA MARINHO 
TRANSFORMA PRÓPRIA 

CASA EM CRECHE

DELÍCIA, JACAREZINHO

DEBORA SILVA FAZ BOLO 
GOSTOSO QUE PARECE 
FEIJOADA, MAS NÃO É

PERDEU OBBB
E GANHOU
O POVÃO

AQUI É 
VASCO!
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Às 20h30, 
Fluzão e 

Fogão fazem 
o clássico 
na Colina

Às 16h, 
Mengão 

parte rumo 
ao Octa

Rubro-Negro vai 
enfrentar o Furacão 
na grama sintética 

VASCO

3
ATLÉTICO-MG

2

ELE É A 

MÁQUINA

DE GOLS!

MODA 8

Famosas se 
amarram 
no biquíni 
da moda
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CARTA DO LEITOR

Cedae responde 
carta de leitor

Linhas de ônibus
são problemáticas

Árvore em Neves 
precisa de poda

Posto de saúde é 
uma vergonha

Amaral Peixoto
toda esburacada

Muitos buracos na 
Ilha do Governador

 L A respeito de carta publicada 
no dia 20/01, sobre bueiros en-
tupidos na Rua Interlagos, na 
Praça Seca, cabe informar que 
técnicos da Cedae estiveram no 
local para realizar os reparos 
necessários e não identificaram 
alteração em rede alguma admi-
nistrada pela companhia.

 LA linha 801 (Bangu-Taquara) é 
precária, sem ar-condicionado e 
temos que sentar em bancos que-
brados. A outra denúncia é sobre 
a linha 391 (Padre Miguel-Centro), 
que não existe mais. Pessoas que 
moram em lugares onde a linha 383 
(Realengo-Praça da República) não 
atende ficam sem ônibus.

 L Pedimos à Enel a poda, urgente, 
de uma enorme amendoeira na 
esquina da Travessa Sena Portu-
gal com a Rua Coronel Ernesto 
Ribeiro, em Neves, São Gonçalo, 
que está causando tremenda es-
curidão à noite, cobrindo as lumi-
nárias. Se houver uma ventania, 
os galhos podem cair.

 L É uma vergonha o estado em 
que se encontra o Posto de Saú-
de Doutor Armando Augusto de 
Almeida, no bairro Nossa Senhora 
de Fátima, em Nilópolis. Ele está 
completamente abandonado, 
com várias salas interditadas e 
com risco de desabamento. Fal-
tam médicos e funcionários.

 L A Rodovia Amaral Peixoto (RJ-
106), que liga o bairro Tribobó, em 
São Gonçalo, a outros municípios, 
está muito esburacada, principal-
mente na pista da direita, até a 
entrada de Ponta Negra. E isso 
não é de hoje. Poderiam pelo me-
nos passar um asfalto vagabundo 
para não deixar a galera na mão.

 L A Ilha do Governador está re-
pleta de buracos nas ruas. A 
prefeitura tem que fazer algo ra-
pidamente. Em algumas vias do 
Cocotá, os carros precisam passar 
bem devagar para não danificar 
as suspensões e pneus. Isso acaba 
causando um trânsito enorme em 
vários pontos da Ilha.

Assessoria de comunicação
da Cedae

Felipe Ribeiro
Bangu

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Anônimo
Nilópolis

Marcelo de Melo
Por e-mail

Maria Clara Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

O QUE BOMBA

RAPPER É PRESO POR TRÁFICO 
DE DROGAS.
PÁGINA 6

POLÍCIA PRENDE ACUSADO 
DE INTEGRAR QUADRILHA DE 
AGIOTAS. PÁGINA 6

ACUSADO DE MATAR ADVO-
GADA É PRESO. PÁGINA 7

NA INTERNET
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 LTENHO 73 anos 
e sou jornaleiro há 
cinco. Antes, eu tra-
balhava como pintor. 
Moro no Rio Com-
prido, um lugar bem 
tranquilo, e o que eu 
mais gosto na minha 
profissão é de fazer 
amizade  com os 
clientes que tenho 
e conhecer pessoas 
novas. Nas minhas 
horas vagas, gosto 
de descansar. Gos-
to de praticamente 
tudo o que leio no 
MEIA HORA.

PAULO ROBERTO —
Rio Comprido

MATEUS 
FRANCIS-
CO DA 
SILVA BRE-
GANHA
tem atual-
mente 25 
anos. Ele 
desapareceu 
em 11 de 
setembro de 1999, na Ilha do Gover-
nador, após ser sequestrado.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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Produção vai começar
Fiocruz deve passar a produzir a vacina contra a Covid-19 nas próximas semanas

 L LUTA CONTRA O CORONAVÍRUS

A 
presidente da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), Nísia Trindade, 

anunciou, durante coletiva de 
imprensa, ontem, que espera 
começar a produzir a vacina 
contra a Covid-19 nas próxi-
mas semanas. Durante cerimô-
nia simbólica, a Fiocruz iniciou 
as primeiras imunizações. Os 
primeiros vacinados foram os 
infectologistas Estevão Portela 
e Margareth Dalcomo.

Doses da vacina desenvol-
vida pela farmacêutica Astra-
Zeneca e pela Universidade 
de Oxford e fabricadas pe-
lo Instituto Serum, na Índia, 
chegaram ao Rio na noite de 
sexta-feira. “Nós chegamos 
ontem (sexta-feira) bastante 
tarde aqui e começamos a ver 
um processo intenso de traba-
lho, que varou a madrugada e 
transcorreu durante a manhã. 
É muito emocionante fazer 

parte dessa história, ainda que 
saibamos que há muito traba-
lho por fazer”, disse Nísia. 

Os imunizantes foram le-
vados à Fiocruz, onde passa-
ram por análises de seguran-
ça, uma exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). As vacinas 
foram etiquetadas com in-
formações em português e li-
beradas para o Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) 

distribuí-las pelo Brasil.
Diretor do Instituto de Tec-

nologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos/Fiocruz), 
Mauricio Zuma afirmou que 
o sentimento é de esperança. 
“Existe uma expectativa mui-
to grande pelas vacinas, essa é 
a esperança de milhões de bra-
sileiros e é explicada pela si-
tuação difícil que estamos vi-
vendo. Hoje é um dia especial, 
estamos recebendo as vacinas 

do Instituto Serum, na Índia.”
Após a cerimônia, Marga-

reth Dalcomo, uma das pri-
meiras vacinadas, destacou 
que o país poderá celebrar 
quando a cobertura vacinal 
for relevante. “Pensei que vai 
chegar um dia que, realmente, 
poderemos comemorar. Hoje 
é um dia simbólico. Nós va-
mos comemorar de verdade 
quando tivermos 70% da po-
pulação vacinada”, ressaltou. 

A infectologista Margareth Dalcomo foi vacinada na cerimônia que deu início às primeiras imunizações

ESTEFAN RADOVICZ

 LA distribuição das vacinas de 
Oxford/Astrazeneca contra a Co-
vid-19 está marcada para a ma-
nhã de amanhã. As doses sairão da 
Coordenação Geral de Armazena-
gem, em Niterói, para os municí-
pios do Estado do Rio de Janeiro. 

Integrantes da Secretaria de Es-
tado de Saúde estão no local para 
organizar as cerca de 180 mil do-
ses que vieram da Índia, produzi-
das pelo Instituto Serum. A divi-
são para os 92 municípios seguirá 
o mesmo critério da CoronaVac, 
pela base populacional. No entan-
to, ainda não há a confirmação ofi-
cial de quantas doses cada cidade 
vai receber nesta primeira leva da 
vacina de Oxford/Astrazeneca.

Pelo cronograma do estado, as 
doses poderão ser aplicadas sem 
a necessidade de guardar metade 
para a segunda dose. Isso porque 
o intervalo entre as vacinas é de até 
três meses, ao contrário da Coro-
naVac, que é de até 28 dias. Há a 
esperança de que, em até 12 sema-
nas, já haja nova leva do imunizan-
te. Porém, ainda não há previsão 
de recebimento de mais remes-
sas das vacinas, nem da Oxford/
Astrazeneca, nem da CoronaVac.

 LO  m ú s i -
co Antenor 
Marques Fi-
lho, também 
conhecido 
como Gordi-
nho do Surdo 
(foto), morreu 
ontem, aos 75 
anos. Amigos próximos confir-
maram que o percussionista fale-
ceu em decorrência de complica-
ções da Covid-19. 

O carioca começou a carreira 
como integrante do grupo Nos-
so Samba, passou a fazer parte do 
ExaltaSamba e, atualmente, tocava 
na banda do cantor Thiaguinho. 
Na internet, a morte do músico 
causou comoção entre os artistas. 
Thiaguinho postou uma home-
nagem na sua rede social: “On-
de eu for, levarei o seu legado. Seu 
neguinho te ama e não sabe como 
será subir num palco sem sua luz, 
mas como o senhor dizia... ‘O sam-
ba não pode parar’. Me sinto um 
dos caras mais privilegiados da 
história da música brasileira por 
ter tocado ao seu lado por 18 anos. 
Vai com Deus, Lenda. Meu amor 
pelo senhor será infinito”.

Distribuição 
é amanhã

Adeus a 
percussionista
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Ações contra a Covid
Prefeitura fiscaliza estabelecimentos pra impedir aglomerações e ausência de máscara

 L NA ZONA NORTE DO RIO

A
 Prefeitura do Rio re-
gistrou três interdições 
e 13 infrações sanitá-

rias em ações noturnas con-
tra a Covid-19 na Zona Norte, 
entre a noite de sexta-feira e a 
madrugada de ontem. As in-
formações são da Secretaria de 
Ordem Pública (Seop). 

Na Praia da Bica, na Ilha do 
Governador, mesas e cadeiras 
de quiosques foram retiradas 
da areia após determinação das 
equipes integradas pela Seop. 
Os agentes também atuaram 
em bares, restaurantes e ca-
sas noturnas da Vila da Penha 
e Vista Alegre, identificando e 
coibindo aglomeração, músi-
ca ao vivo, consumo em pé e 
ausência de máscara, além de 
estabelecimentos clandestinos. 

Ainda durante as ações, 17 veí-
culos foram multados e cinco 
removidos por estacionamen-
to irregular nessas áreas.

Os comboios integrados 

pela Seop têm planejamento 
da Subsecretaria de Opera-
ções (Subop) e contam com 
efetivos do Instituto de Vigi-
lância Sanitária (Ivisa) e de ór-
gãos vinculados à própria se-

cretaria — Guarda Municipal, 
coordenadorias de Licencia-
mento e Fiscalização (CLF), 
Controle Urbano (CCU) e 
Fiscalização de Estaciona-
mentos e Reboques (Cfer) —, 
além da Polícia Militar.

Em uma semana, os com-
boios integrados pela Seop 
para fiscalizar as medidas de 
proteção à vida já passaram 
por 30 bairros, resultando em 
178 inspeções em estabeleci-
mentos, 71 infrações sanitá-
rias e 13 interdições. Entre as 
interdições, oito foram em 
eventos clandestinos em ca-
sas de festas, que teriam um 
público total estimado de 
mais de 4,5 mil participan-
tes, e uma em um parque de 
diversão em Bangu. Fiscalização ocorreu em Vista Alegre, Vila da Penha e Ilha 

DIVULGAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (SEOP)

FORAM 
REGISTRADAS 

TRÊS 
INTERDIÇÕES E 
13 INFRAÇÕES 

O problema continua
Há relatos de que água segue com cheiro e gosto ruins  

 L PELO TERCEIRO DIA SEGUIDO

Mesmo após o protocolo de 
emergência realizado pela Ce-
dae, moradores de pelo menos 
três bairros da Zona Norte do 
Rio — Estácio, Ilha do Gover-
nador e Cordovil — ainda se 
queixavam de água com cheiro 
e gosto ruins ontem. Segundo os 
relatos, a condição é a mesma há 
pelo menos três dias e se asseme-
lha ao que aconteceu no ano pas-
sado, durante a crise no abasteci-
mento provocada pela presença 
da alga geosmina na água forne-
cida pela companhia. 

“Eu, aos trancos e barrancos, 
ainda consigo comprar água pa-

ra beber por fora se precisar, mas e 
quem não pode? Pagamos por es-
se serviço porco feito pela Cedae. 
É uma vergonha eles cometerem 
o mesmo erro duas vezes e nós pa-
garmos por isso”, reclama Jeorge 
Barroso, morador do bairro Zum-
bi, na Ilha do Governador.  

Na Zona Oeste, em Campo 
Grande, uma moradora conta 
que a água voltou a chegar trans-
parente e sem odor, mas o gosto de 
terra ainda é sentido. “Limpamos 
o filtro, mas só resolveu uma par-
te do problema. Seguimos aguar-
dando”, diz a professora Rosa Pa-
checo, de 67 anos.

Na quinta-feira, a Cedae in-
terrompeu durante 10 horas o 
fornecimento de água vinda do 
Guandu, estratégia não adota-
da no ano passado, para evitar o 
fornecimento da água com chei-
ro, odor e sabor alterados. O blo-
queio no fornecimento ainda é 
sentido por moradores de al-
guns bairros. No Twitter, usuá-
rios de Pilares, Cachambi, Penha 
e outras localidades reclamaram 
da falta d’água nas torneiras. 
Procurada, a Cedae reforçou 
que o prazo para o fornecimen-
to ser reestabelecido em todos 
os bairros é hoje. 

 LUMA carreata reuniu militantes e políticos da oposição, ontem, para 
pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A carreata começou 
por volta das 10h, em frente ao Monumento Zumbi dos Palmares, 
na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, e foi até a Praça da 
Bandeira antes de voltar ao local. Outras carreatas e manifestações 
pedindo o impeachment de Bolsonaro ocorreram em diversos lugares 
do Brasil, como São Paulo e Salvador.

CARREATA POR IMPEACHMENT

ESTEFAN RADOVICZ 
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POLÍCIA

Policiais da 58º DP (Posse) 
prenderam na sexta-feira uma 
mulher por torturar a própria 
filha de 9 anos, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. Fabíola 
Cristina da Costa foi denuncia-
da pelo marido após queimar o 
rosto e parte do corpo da criança 
com uma colher aquecida. 

Segundo a Polícia Civil, o 
plantão da unidade foi procu-
rado pelo pai da criança, que 
relatou que, ao chegar em casa 
na noite anterior, foi informado 
pela esposa que havia dado um 
“corretivo” e que tinha “discipli-
nado” uma das filhas do casal.

Ao ver o rosto da filha comple-
tamente queimado, o pai procu-
rou apoio médico e a delegacia, 
onde ele e a criança foram acolhi-
dos e enviados ao IML, que atestou 
as lesões apresentadas pela meni-
na. Policiais da unidade consegui-
ram encontrar e prender Fabío-
la, que já não estava mais em casa. 
Os agentes também conduziram 
outro filho do casal, um adoles-
cente de apenas 14 anos. Ele in-
formou que foi obrigado a segu-
rar a irmã durante o ato. Após ser 
confrontada e inicialmente negar 
o crime, Fabíola confessou alegan-
do que queria disciplinar a menina 
e que a real intenção era queimar 
as mãos da criança.

Presa por 
torturar 
a filha
Queimou o rosto e 
parte do corpo com 
colher aquecida

 L NA BAIXADA

Tubarão cai na rede da polícia
Agiota é preso enquanto tentava atendimento na UPA de São Gonçalo

 L FORAGIDO DA JUSTIÇA HÁ SETE ANOS

A 76ª DP (Niterói) prendeu na 
noite de sexta-feira um integran-
te de uma das maiores quadrilhas 
de agiotas do Rio. Adriel Souza da 
Silva, o Tubarão, tinha 16 manda-
dos de prisão preventiva pelos cri-
mes de extorsão, organização cri-
minosa e associação criminosa 
expedidos pelas Varas Criminais 
de Queimados e de Nova Iguaçu. 
Ele estava na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Coluban-
dê, em São Gonçalo, quando foi 
capturado pelos policiais.

Segundo a Polícia Civil, Tuba-
rão era investigado em inquéritos 

instaurados em sete delegacias do 
estado: 52ª DP (Nova Iguaçu), 
40ª DP (Honório Gurgel), 18ª 
DP (Praça da Bandeira), 59ª DP 
(Duque de Caxias), 55ª DP (Quei-
mados), 19ª DP (Tijuca) e 21ª DP 
(Bonsucesso). O suspeito estava 
foragido da Justiça há sete anos. 

Localizado após o setor de inte-
ligência apurar que ele estava ten-
tando atendimento médico em 
uma unidade de saúde, Tubarão 
vai responder por extorsão, orga-
nização criminosa e associação 
criminosa. Não houve confron-
to na ação que resultou na prisão. Adriel Souza, o Tubarão, tinha 16 mandados de prisão preventiva

DIVULGAÇÃO/ POLÍCIA CIVIL DO RJ

Acusado de vender 
drogas nos shows
BigNato e namorada são encontrados com maconha, LSD e ecstasy 

 L RAPPER VAI PRO XILINDRÓ

A 
Polícia Civil do Rio pren-
deu na sexta-feira Diego 
da Silva Simões Filho, de 24 

anos, um rapper de classe média 
alta conhecido como BigNato, e a 
companheira Leidiane Vernes de 
Andrade Ferreira, de 19 anos, am-
bos acusados de fazerem tráfico de 
drogas em shows no Rio e em ou-
tros estados como São Paulo. Os 
dois foram levados para a 13º DP, 
em Ipanema, Zona Sul do Rio.

De acordo com o chefe de in-
vestigação da 13ª DP, delegado 
Luis Filho, eles foram encontrados 
na casa da avó do rapper, na Tiju-
ca, Zona Norte, onde havia gran-
de quantidade de drogas, como 
maconha, LSD e ecstasy, além de 
radiotransmissores, material pa-

ra embrulho de drogas, dinheiro, 
simulacro de armas, joias e máqui-
nas de cartão de crédito. BigNato e 
Leidiane vão responder pelos cri-
mes de tráfico de drogas e associa-
ção para o tráfico. De acordo com 
a polícia, o rapper comprava dro-
gas e frequentava comunidades do 
Jacaré, Salgueiro e Nova Holanda 
ligadas ao Comando Vermelho.

Segundo as investigações, o ra-
pper promovia a venda de drogas 
também nas redes sociais e não fa-
zia questão de esconder os atos ilí-
citos: postava fotos com maconha 
e fuzil, o qual não se sabe se é ver-
dadeiro ou réplica. De classe mé-
dia alta, BigNato saiu de casa e foi 
morar nas ruas, onde se associou 
ao crime. Na música, canta suas vi-

vências, ostentação e apologia ao 
universo das drogas. 

A prisão do rapper está rela-
cionada a do alemão Andreas 
Michael Leyendecker, de 60 anos, 
acusado de chefiar o grupo res-
ponsável pela venda de drogas 
sintéticas na Zona Sul. Segundo o 
inquérito, os dois estão relaciona-
dos a um esquema internacional 
de tráfico. Outros nomes também 
estão sob investigação da polícia.

Em nota, a Kael-El Produções, 
responsável pela carreira artísti-
ca do rapper, informou que “não 
possui nenhum envolvimento 
com a vida pessoal do artista”, nem 
relação com qualquer atividade 
ilícita praticada já que conduz so-
mente a carreira musical dele. O rapper BigNato está 24 anos

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

FILHO MAIS 
VELHO DIZ QUE 
FOI OBRIGADO 

A SEGURAR 
DURANTE O ATO
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POLÍCIA

 L CRUELDADE

Advogada é morta
Acusado de sequestrar e assassinar a vítima é preso

U
m homem foi preso sob 
acusação de matar a ad-
vogada Patrícia Sá Fortes, 

que havia desaparecido após um 
sequestro ocorrido na madru-
gada de sexta-feira, em Itaipava, 
Petrópolis. O corpo da vítima foi 
localizado pela Polícia Civil após 
o acusado confessar o crime.

Rogério dos Santos, de 49 
anos, foi encontrado por equi-
pes da Coordenadoria de Re-
cursos Especiais (Core) da Po-
lícia Civil na Favela do Arará, 
em Benfica, na madrugada de 
ontem. Os agentes acharam, 
primeiro, o veículo da advoga-
da ao lado dos muros do Pre-

sídio José Frederico Marques, 
em um dos acessos ao Arará, e, 
em seguida, localizaram Rogé-
rio, principal suspeito do cri-
me, na casa de uma namorada.

A investigação foi conduzi-
da pelas delegacias de Itaipava 
(106ª DP) e Petrópolis (105ª 
DP), que acreditavam que a 
advogada poderia estar sendo 
mantida em cárcere privado pe-
lo acusado. Rogério é ex-presi-
diário e realizava serviços de pe-
dreiro e confessou o crime logo 
após ser preso. Ele relatou ter 
matado a advogada durante um 
roubo e jogado o corpo numa 
região de mata em Petrópolis. Patrícia: sequestrada em Itaipava

REPRODUÇÃO

RAPIDINHAS...

Tiroteio no Jacarezinho 
 LUm intenso tiroteio assustou 

moradores da Favela do Jacare-
zinho, ontem. Segundo relatos 
postados nas redes sociais, dis-
paros começaram a ser ouvi-
dos às 6h, nas proximidades do 
Buraco do Lacerda. De acordo 
com a Polícia Militar, PMs da 
UPP Jacarezinho faziam po-

liciamento na região quando 
viram três motos. O grupo ati-
rou contra os policiais e houve 
confronto. Um homem foi en-
caminhado para a 19ª DP (Ti-
juca) e um radiocomunicador 
foi apreendido. Por conta do ti-
roteio, a Av. Dom Hélder Câ-
mara chegou a ser interditada. 

Ladrão de bancas vai em cana
 LPoliciais da 76ª DP (Niterói) 

prenderam, sexta-feira, George 
Luiz Ferreira Garcia, o Playboy. 
Segundo a Polícia Civil, ele ti-
nha um mandado de prisão 
temporária expedido por rou-
bo majorado, após investiga-
ção da delegacia sobre assaltos 
a bancas de jornal e comércio 
em geral de Niterói. Com base 

em análises de câmeras de mo-
nitoramento e levantamentos 
estatísticos, os agentes traçaram 
padrão de atuação do acusa-
do, que foi preso no Centro do 
município, quando ia cometer 
mais um assalto. Simulacro de 
arma foi apreendido. São pelo 
menos 21 roubos identificados 
como cometidos por Playboy.
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A moda das famosas
Celebridades usam amarrações criativas, que dão uma cara nova aos biquínis

 L NO MAIOR ESTILO

O 
que Anitta, Iza, Luísa 
Sonza, Bruna Marque-
zine, Sabrina Sato e Ali-

ne Riscado têm em comum? 
Além de lindas e famosas, elas 
se renderam à moda deste verão: 
amarração criativa. É uma for-
ma de dar uma cara nova para o 
biquíni de maneira prática e sem 
nenhum custo adicional. 

A influenciadora digital e con-
sultora de moda Talita Bazilio en-
sina como conseguir o efeito das 
amarrações. “O modelo mais fá-
cil para realizar essas amarrações 
são os biquínis de cortininha. Mas 
você pode utilizar qualquer outro 
modelo, contanto que ele tenha o 
suficiente para amarrar. Por exem-
plo, dá para usar com o maiô se o 
decote das costas não for tão ca-
vado, vale inverter o lado de uso 
ou cruzar as alças em formato de 
x”, explica ela, que dá outra dica. 
“Se você quer adotar a tendência, 
mas é mais discretinha, um estilo 
de amarração charmoso e perfei-
to para quem não gosta de chamar 
tanta atenção é transpassar as al-
ças por baixo dos seios. Esse é um 
dos truques queridinhos entre as 
fashion girls nessa temporada.”

Talita também aponta o mode-
lo que está mais em alta. “O trikí-
ni. Você pode transformar o seu 
biquíni no modelo preferido de 
Anitta e Iza, por exemplo. Para isso, 
basta usar um biquíni com a parte 
de baixo ajustável e prender as cor-
dinhas na parte de cima. O resul-
tado é um modelo bem cavado.”

E o melhor é que todo mundo 
pode entrar nessa moda. “Todo 
mundo pode usar e deve! Acabou 
esse negócio de corpo x é mais va-
lorizado ou corpo y. A moda agora 
é totalmente democrática e o que a 
pessoa precisa para usar é se sentir 
linda! Apenas isso”, afirma Talita.

 L ISABELLE ROSA

isabelle.rosa@meiahora.com
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QUANTA DIFERENÇA...
Fluminense e Botafogo fazem um clássico marcado pelos contrastes no Brasileiro

P
ela sexta vez na atual tem-
porada, Fluminense e Bo-
tafogo se enfrentam, mas a 

partida de  hoje, às 20h30, em São 
Januário, pelo Campeonato Brasi-
leiro, deixa cristalina uma enorme 
diferença entre os jogos anteriores. 
Enquanto a equipe tricolor briga 
para alcançar o sonho de chegar à 
Libertadores da América, o time 
alvinegro, lanterna e virtualmente 
rebaixado à Série B, carrega a sua 
cruz até o fim da competição.

Suspenso pelo terceiro cartão 
amarelo, o ídolo Fred será desfal-
que no Fluminense. O mais pro-
vável é que seja substituído pelo 
garoto John Kennedy, que preci-
sou de somente 13 minutos em 
campo para marcar o primeiro 
gol como profissional, quarta-
feira, diante do Coritiba. Outra 
opção do técnico Marcão é a en-
trada de Wellington Silva, nesse 
caso com Lucca atuando como 
centroavante. Já o atacante Feli-
ppe Cardoso testou positivo para 
Covid-19 e também é desfalque. 

No Botafogo, que vem de cin-
co derrotas consecutivas — 11 
nos últimos 12 jogos —, o téc-
nico Eduardo Barroca não sabe 
se poderá contar com o zaguei-
ro Kanu, que deve ser negocia-
do por empréstimo com o Cruz 
Azul, do México - o Glorioso 
aguarda a resposta da contra-
proposta feita pelo atleta. Rafael 
Forster e Sousa estão de sobrea-
viso. Ausente nas duas últimas 
partidas, o goleiro Diego Cava-
lieri deve voltar ao time titular. 

Na luta pela vaga na Liberta, 
o Tricolor precisa da vitória para 
não correr o risco de ser ultrapas-
sado na tabela por Corinthians e 
Santos. Já o Alvinegro tem que ga-
nhar os sete jogos que restam pa-
ra não amargar o terceiro rebaixa-
mento no Brasileiro.

Marcos Felipe, Calegari, Matheus 
Ferraz (Nino), Luccas Claro e Egídio; 
Martinelli, Yago e Michel Araújo; Luiz 
Henrique (Nenê), Lucca e John Kenne-
dy. Técnico: Marcão

Cavalieri, Kevin, Marcelo, Kanu (Fors-
ter ou Sousa) e Victor Luis; Zé Welison, 
Caio Alexandre e Nazário; Matheus 
Nascimento (Warley), Babi (Kalou) e 
Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca

Local: São Januário  
Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)  
Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gas-
se (Fifa-SP) e Neuza Ines Back (Fifa-SP) 
Horário: 20h30  
TV: Premiere 

FLUMINENSE BOTAFOGO

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gérson

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

 LAliados contra o retorno do 
futebol durante a pandemia do 
novo coronavírus, Fluminense 
e Botafogo fizeram dois jogos 
amistosos pouco antes do co-
meço do Brasileiro. Os duelos 
valeram pela Taça Gérson-Di-
di, que terá seu destino defini-
do no clássico de hoje. 

A vantagem é da equipe tri-

color, que levará o troféu para 
a sede das Laranjeiras se ven-
cer ou até mesmo empatar. Se 
o time alvinegro derrotar o ri-
val em São Januário por um gol 
de diferença, a disputa vai para 
a marca do pênalti. Por dois ou 
mais, fatura a Taça Gérson-Di-
di, craques que vestiram as ca-
misas dos dois clubes.

Duelo vale a Taça Gérson-Didi

Revelação de Xerém, John Kennedy é opção de Marcão no Tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Pedro Raul é o artilheiro em péssima temporada do Alvinegro

VITOR SILVA / BOTAFOGO
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Embolou geral e quem quiser 
disputar o título do Campeo-

nato Brasileiro terá que entrar 
em cada rodada que falta como 
se fosse final de Copa do Mundo. 
O menor descuido pode significar 
o fim da linha e os três pontinhos 
em disputa passam a valer ouro. 
O Flamengo voltou para a briga 
depois que o Internacional travou 
o São Paulo e o Grêmio e o Atlé-
tico Mineiro empataram. Agora 
depende das próprias forças para 
conquistar o título. Jogará esta tar-
de com o Athletico-PR, enquanto 
sua torcida secará o Internacional 
no Gre-Nal, ambos às 16h. Rogé-
rio Ceni (foto) não terá Rodrigo 
Caio, machucado, e Bruno Hen-
rique, suspenso. Será um teste de 

 L O governo do Rio libera 
a  presença de convida-
dos na final da Libertado-
res entre Santos e Palmei-
ras, dia 30, no Maracanã. 
Cota de dez por cento da 
capacidade, ou seja, sete 
mil presentes. Eles acham 

que os convidados não 
passam vírus.

 LWellington Silva pode 
trocar o Fluminense pelo 
Gamba Osaka, do Japão.

 L A onda de Covid-19 po-
de paralisar o Campeo-
nato Português.

Atenção, pista escorregadia

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

 ESCONDIDINHO

 L A boa campanha do Bragantino 
no Campeonato Brasileiro anima 
a Red Bull, empresa que investe 
no clube paulista. A ideia é mon-
tar uma equipe ainda mais forte e 
ambiciosa para 2021. Com asas.

 L Tudo indica que caminha para o 
fim o relacionamento entre Messi e 
o Barcelona. É visível o seu descon-
forto. A impressão é de que o craque 
argentino espera junho chegar para 
se despedir do clube espanhol.  

 BOLA DENTRO BOLA FORA

 LFluminense e Botafogo já ar-
rastaram multidões ao Mara-
canã um sem número de ve-
zes, promovendo espetáculos 
memoráveis. Hoje se encon-
trarão em São Januário, às oi-
to e meia da noite, sem públi-
co e sem o interesse de outras 

épocas. O Fluminense ainda 
brigando por vaga na Liber-
tadores, o Botafogo tendo que 
ganhar o primeiro de uma série 
de sete jogos para fugir do re-
baixamento, tarefa árdua para 
quem em 31 jogos venceu ape-
nas quatro.

Tchau, Flamengo
Atacante Ronald, de 18 anos, acerta com Fortaleza

 L DESTAQUE DA TAÇA DAS FAVELAS

D
e olho no futuro, o For-
taleza acertou a contra-
tação em definitivo do 

atacante Ronald Barcellos, de 
18 anos. A promessa estava na 
base do Flamengo desde 2019, 
após ganhar projeção na Taça 
de Favelas. Campeão pelo Go-
gó da Ema, Ronald ainda foi o 
artilheiro e eleito o melhor jo-
gador da competição. Seu pri-
meiro contrato profissional tem 
validade até 2023.

“Graças a Deus, chegamos”, 
postou Ronald, no Instagram, 
ao desembarcar no aeroporto 
internacional de Fortaleza.

De acordo com o site GE, o 
clube cearense adquiriu 70% 
dos direitos econômicos do ata-
cante, que desembarcou na ca-

pital cearense para realizar exa-
mes médicos e testes físicos para 
em seguida ser oficializado co-
mo reforço tricolor. 

A boa relação entre os clubes 
facilitou as tratativas. A pedido 
de Rogério Ceni, que trocou o 
Fortaleza pelo Flamengo sem 
obstáculos da diretoria, o Ru-
bro-Negro emprestou uma das 
grandes apostas da base para  o 
Leão do Pici: o atacante Yuri 
César, de 20 anos, e multa res-
cisória no valor de 50 milhões 
de euros, cerca de R$ 330 mi-
lhões. Ao término do Brasileiro, 
em fevereiro, ele será reintegra-
do ao Flamengo.

O novo reforço do Fortaleza 
atuou pelo sub-17 do Flamengo 
e se sagrou campeão brasileiro 
da categoria, em 2019.

nervos, porque Paulo Autuori vai 
tirar partido disso, fechando os 
caminhos, trabalhando o sistema 
nervoso do adversário, sobretu-
do se sair com gol na frente. Será 
um teste de fogo para o equilíbrio 
emocional dos cariocas, que pre-
cisam saber que assim será até o 
final, a partir de agora. Vale o lema 
do Horta: vencer ou vencer.
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Ronald, de 18 anos, assinará o primeiro contrato como profissional

DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

O CLUBE 
CEARENSE 

ADQUIRIU 70% 
DOS DIREITOS 
ECONÔMICOS
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‘A PANDEMIA 
AGRAVOU A 
DESIGUALDADE 
EDUCACIONAL’
O EX-BBB DANRLEY FERREIRA 
CHAMA ATENÇÃO PARA A 
DIFERENÇA DE OPORTUNIDADES 
ENTRE O MORRO E O ASFALTO
PÁGINA 13

CRIA DA ROCINHA

ALÔ,
omunidadeC

DOMINGO, 24/1/2021
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CAROLINA MARINHO É A 
COLUNISTA CONVIDADA
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DOCE SUCESSO
MORADORA DO 

JACAREZINHO FAZ BOLO 
QUE PARECE FEIJOADA

PÁGINA 12 

V
IL

M
A

 R
IB

E
IR

O
 / 

V
O

Z
 D

A
S

 C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S



Sou cria do Complexo do 
Alemão, filha de Rosangela Ma-
rinho e nascida na localidade da 
Grota. Apesar de minha mãe ter 
assumido “o papel da materni-
dade” aos 11 anos, cuidando 
dos irmãos, ela só foi “mãe bio-
lógica” aos 27, após muito pla-
nejamento. Depois da gravidez, 
do meu nascimento e do fim da 
licença-maternidade, ela ficou 
desesperada porque não tinha 
uma instituição ou uma pes-
soa que confiava para cuidar 
de mim e da minha irmã, pa-
ra que retornasse ao trabalho.

Diante desta angústia, mi-
nha mãe passou a pensar que 
a falta de acesso às creches era 
um problema recorrente na 
vida das mães faveladas. En-
tão, perante esse cenário, ela 
decidiu dedicar dois cômo-
dos da nossa casa, na área 5, 
para atender as mães solos 
da comunidade, oferecendo 
o serviço de alfabetização e 
atividades pedagógicas pa-
ra crianças de zero a 6 anos, 
possibilitando que essas mu-
lheres-mães pudessem retor-
nar à rotina de trabalho e es-
tudos, não restringindo a vida 
da mulher à maternidade.

Após um ano de trabalho, o 
sucesso foi imediato da Recrea-
ção Infantil Estrelinha. E já em 

1990, formavam-se filas enor-
mes em nossa porta, de mães 
que pediam ajuda e vagas para 
seus filhos e suas filhas para que 
pudessem trabalhar tranqui-
las. Diante de tamanha procu-
ra, minha mãe decidiu dedicar 
toda nossa casa para receber as 
crianças da nossa favela.

Mesmo vivenciando dias ter-
ríveis, não fechamos nossas por-
tas e iniciamos, desde abril, a dis-
tribuição de cestas básicas.

Minha mãe sugeriu que 
eu postasse em minhas redes 
sociais um pedido de ajuda 
sobre doações de livros e de-
senhos para colorir, a fim de 
promover um pouco de en-
tretenimento para os (as) pe-
quenos (as) na quarentena.

Após o post, Otávio Júnior, 
escritor vencedor do prêmio 
Jabuti, conhecido como Li-
vreiro do Alemão, entrou em 
contato comigo, falando que, 
se ele me emprestasse seu acer-
vo pessoal, conseguiríamos ad-
ministrar um clube literário no 
isolamento social. 

Após esta proposta, aceita-
mos imediatamente e nosso clu-
be literário vive. E foi batizado de 
Clube Literário Infantil Rosan-
gela Marinho, em homenagem 
à minha mãe, que alfabetiza há 
31 anos em nossa favela.

J
á imaginou um bolo com ar-
roz, feijão, farofa e couve, co-
mo uma feijoada? Pois De-

bora Silva, de 34 anos, colocou 
em prática a iguaria entre os do-
ces que vende. Mas, por enquan-
to, a cria do Jacarezinho, na Zona 
Norte do Rio, apenas simula os 
ingredientes do tradicional pra-
to brasileiro para seus clientes. A 
receita, aliás, faz muito sucesso.

“Uma amiga pediu um bolo 
de morango, mas como eu não 
tinha morangos frescos, falei que 
iria fazer outro. Pensei na receita, 
fiz o bolo, entreguei e postei nas 
redes sociais. Do nada, meu te-
lefone começou a tocar e o post 
teve várias curtidas e comentá-
rios”, lembra Debora.

CRIA DO JACAREZINHO INOVA E FAZ SUCESSO COM 
BOLO QUE SIMULA OS INGREDIENTES DE UMA FEIJOADA

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

Para fazer o “bolo de feijoa-
da”, a cozinheira usa coco ra-
lado para simular o arroz e a 
couve, sendo que, no segundo, 
aplica corante industrial. Já o 
feijão é substituído por gotas 
de chocolate e a farofa é feita 
de paçoca e amendoim.

Mãe de três filhos, Debora 
começou a vender doces há seis 
anos para complementar a renda 
da família. Ela diz que, desde en-
tão, investe nas receitas entre um 
trabalho e outro. “Como não ti-
nha condições de me manter, ora 
fazia trabalho de limpeza, ora fa-
zia um bolinho e deixava em casa 
para vender”, conta.

Com dificuldades para 
manter a família sozinha, a 
cria do Jacarezinho afirma que 
sempre procurou vender algo 
para não faltar nada em casa. 

Creche de mãe e 
filha no Alemão
Carolina Marinho fala da ideia de receber 
crianças da Grota na própria casa 

Carolina e a mãe transformaram a casa em uma creche
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Debora Silva com seu 
‘bolo de feijoada’: 
ela faz doces 
há seis anos
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VENCEU
A FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

“Já trabalhei em várias coisas, 
em gráfica, em loja de roupas... 
Trabalho com o que tem, o que 
aparece eu faço”, avisa.

Desde a pandemia do co-
ronavírus, no entanto, Debora 
tem enfrentando uma dificul-
dade maior para manter a renda 
da família. Em julho, ela perdeu 
o emprego que tinha de auxiliar 
de produção. Desde então, não 
consegue atender todos os pedi-
dos porque não tem condições 
de comprar os ingredientes.

Para não parar a produção, 
a empreendedora fez uma va-
quinha virtual para arrecadar 
R$ 10 mil. “Quero pelo menos 
dar aquela levantada na cozi-
nha, comprar bastante tabu-
leiro e, se sobrar, comprar uma 
moto, mesmo que seja de se-
gunda mão”, projeta.

12 MEIA HORA · DOMINGO, 24/1/2021
ALÔ,



D
anrley Ferreira se tornou uma 
espécie de porta-voz da juven-
tude periférica ao debater, com 

inteligência e propriedade, o cotidia-
no das comunidades cariocas. Cria da 
Rocinha, favela da Zona Sul do Rio, o 
jovem conquistou o país em sua passa-
gem pelo Big Brother Brasil 19, da Glo-
bo, e usa, hoje, sua visibilidade para 
abrir diálogos e reduzir preconceitos.

“As pessoas estão acostumadas com 
o favelado caricato, representado nas 
novelas e programas de humor, que já 
não são mais engraçados”, avalia. 

O desabafo surge após o influen-
ciador ter sua capacidade intelectual 
questionada por internautas ao di-
vulgar que estava indo fazer a prova 
do Enem. Danrley se viu no dever de 
compartilhar um vídeo em respos-
ta, que viralizou em instantes. “Pare-
ce que assusta quando um favelado 
sabe conversar sobre diversos assun-
tos, ocupa uma posição acadêmi-
ca, quando dá palestras em uni-
versidades. Isso assusta quem 
sempre esteve em posição de 
privilégio”, diz ele, medalhista 
na Olimpíada Internacional 
de Matemática Sem Fronteiras 
e em outras competições.

O interesse pelos estudos veio 
de berço. Mas o ex-BBB sabe que essa 
não é a realidade de todos os morado-
res da favela. Com a pandemia do co-
ronavírus, o abismo de oportunidades 
entre o morro e o asfalto se agravou. 
“A pandemia agravou a desigualdade 
educacional. Pessoas que moram em 
favelas tiveram que lidar com a falta de 
água em meio a um momento como 
esse, além da falta de luz, operações po-
liciais violentas e trocas de tiros. Como 
comparar com estudantes que perten-
cem à classe média alta?”, questiona.

Após sua participação no BBB 19, 
Danrley viu sua vida mudar. De vende-
dor de picolé e atleta amador a celebri-
dade instantânea. “Eu estaria mentin-
do se dissesse que foi um mar de rosas. 
Hoje em dia, falo que não quero sair 
daqui, mas crescer em favela é falar em 
crescer em meio à falta de uma infraes-
trutura básica. Mas os problemas aca-
bam nos tornando mais fortes. Crescer 
aqui também foi crescer com alegria, 
aprendendo a manter a humildade, a 
ser feliz com o pouco e celebrar com o 
simples”, aponta.

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

ROCINHA

‘PROBLEMAS ACABAM

NOS TORNANDO

PARTICIPANTE DO ‘BBB 19’, DANRLEY FERREIRA USA 

SUA VISIBILIDADE PARA REDUZIR PRECONCEITOS QUE 

ATINGEM OS MORADORES DE COMUNIDADES

ARQUIVO PESSOAL

MAIS FORTES’

‘MUITA COISA MUDOU’

LLA pluralidade de participantes 
do Big Brother Brasil 21, que 
estreia amanhã, na Globo, foi co-
memorada pelo rapaz, que co-
nhece de perto os altos e baixos 
de viver na casa mais vigiada do 
país. “Fiquei feliz com a diversi-
dade do elenco este ano, pare-
ce ter um enorme potencial para 
trazer mais uma edição histórica 
do programa”, ressalta Danrley, 
que viu sua vida se transformar 
completamente de 2019 para cá. 
“Muita coisa mudou na minha vi-
da. Sair do anonimato e ir para o 
estrelato em dois meses com cer-
teza não é uma coisa que seja fá-
cil de lidar e se acostumar. Depois 
do programa, tive a oportunidade 
de trabalhar com as redes sociais 
produzindo conteúdo, no teatro e 
até fazendo participação em no-
velas e filmes. Ter que lidar com 
ódio gratuito é a parte chata, mas 
eu posso dizer com certeza que o 
saldo é positivo”, afirma. 

“PARECE QUE 

ASSUSTA 

QUANDO UM 

FAVELADO OCUPA 

UMA POSIÇÃO 

ACADÊMICA”
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 • A SITUAÇÃO 
é grave em 
Manguinhos e 

no Amorim, na Zona Norte. 
Moradores das duas fave-
las estão sem água há se-
manas. Eles contam que a 
Cedae até esteve no local, 
mas não houve resolução 
do problema, que persiste 
na localidade, dificultando 
ainda mais a higienização 
em tempos de Covid-19.

 •MORADORES da Favela do 
Muquiço, em Deodoro, na 
Zona Oeste, sofrem com a 
falta de manutenção do va-
lão que corta a comunida-
de, mais especificamente na 
Avenida Sargento Isanor de 
Campos. Além do mau chei-
ro, o acúmulo de resíduos 
tem provocado alagamen-
tos em dias de chuva. 

GATAGATO

VANESSA CARVALHOTHALES ANDRADE

DA LAJEDA LAJE

 LA história do Morro do Preven-
tório se confunde com uma casa 
dada de presente para Princesa 
Isabel em Niterói, pelo menos 
no nome. O conjunto de pré-
dios, voltado para a enseada da 
Baía de Guanabara, em Chari-
tas, era chamado de Preventó-
rio na época do Império.

“O casarão histórico foi cons-
truído para presentear a Prin-
cesa Isabel pelo seu aniversário 
e, com o passar do tempo, foi 
chamado de Preventório Pau-
la Cândido, visto que se tornou 
uma casa onde pessoas com 
doenças contagiosas aguarda-
vam tratamento e previamente 
eram afastadas da convivência 
com outras pessoas para evitar 
epidemias”, conta Marcos Ma-
ciel, fundador do Banco Comu-
nitário do Preventório.

O casarão em questão foi 
construído no século 19, no pé 
do Morro do Preventório. Até 
hoje, ele é conhecido como Ca-
sa da Princesa. “Ao longo dos 

anos, algumas pessoas foram 
morar no entorno dessa casa. 
Eram pessoas que, de alguma 
forma, trabalhavam por lá”, 
afirma o ativista.

A ocupação da encosta em si 
aconteceu nos anos 80, com a 
chegada de pessoas de outros 

estados, principalmente do 
Nordeste. Hoje, a favela tem 
cerca de 10 mil moradores. “O 
morador do Preventório é um 
morador que mora na favela, 
mas está no meio do centro ur-
bano, que está sempre no agi-
to”, assinala Marcos.

FALA TU

 LVai até hoje o Projeta 
Rocinha, com projeção 
de filmes pelo lado de 
São Conrado do Morro 
Dois Irmãos para os mo-
radores da comunidade 
da Zona Sul do Rio. A úl-
tima sessão do projeto, 
que começou na sexta-
feira, vai exibir, a partir 
das 19h, vídeos produzidos por moradores, clipes, 
curtas e o longa Gonzagão: de Pai para Filho.

A tela projetada na pedra tem dimensões de 
500 metros, ou cinco edifícios de 18 andares lado 
a lado, sendo a maior projeção já feita na Amé-
rica Latina. O som das exibições é distribuído via 
streaming, com transmissão também pela rádio 
comunitária da Rocinha, para que os moradores 

aproveitem a sessão das 
suas lajes ou janelas.

“Os 100 mil morado-
res da Rocinha viverão 
a experiência de pre-
senciar a maior proje-
ção da América Latina, 
assistindo a conteúdos 
afirmativos que surgi-
ram do vulcão de cria-

tividade e atitude da própria favela, a vida que 
reluz na Rocinha”, diz a diretora e coordena-
dora-geral do evento, Mariana Marinho.

O Projeta Rocinha é organizado pela Dona 
Rosa Filmes e pela Casa de Cultura da Rocinha, 
de Maurício Soca, morador e produtor cultural 
da comunidade. A ideia é mostrar a força e a 
potência da maior favela da América Latina.

Da comunidade da 
Ciclovia, em  Piratininga, a 
gata (@vanessacarvalho.
dantas) é vendedora. 

Morador de Vigário Geral, 
o rapaz (@andradthales) é 
vascaíno e trabalha como 
vendedor. 

DIVULGAÇÃO
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RESPEITA A MINHA HISTÓRIA

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

PEGA A VISÃO
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STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a cemeru. 
aprovado para 4 andares, 8x20 
R$15.000,00 estudo proposta 
fala direto com o proprietário. Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
 

ARARUAMA R$270.000
Vendo terreno grande com 
03casas, precisando obras, 
casa com muro, garagem, 15 
minutos do centro  Araruama. 
T.(21)99920-3327/ 99914-8797/ 
2592-2168. Felipe
 

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

 

V.ALEGRE R$850,00
Quarto, sala, cozinha, banheiro 
área de serviço, 1vaga  gara-
gem, preferencialmente  3me-
ses depósito ou fiador T.3351-
5780/ 2290-2735.Falar com Ana
 

ADVOCACIA T.2220-2679
Consumidor: Bancos, empresas 
de telefonia plano saúde, light, 
lojas, negativação indevida 
SPC/ SERASA. Atendimento 
agendado. Dr. Júlio Silveira 
T.(21)97383-5799/  WhatsApp
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.

 
ADVOCACIA T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídica 
comprovada! Atendemos qual-
quer causa com eficiência, rapi-
dez. Ligue já! Consulta Grátis, 
Plantão 24h. Dr. Milton Santos 
Tel:99161-9013 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.

 

ATENDENTE V/TEXTO
Quiosque Pedra do Leme con-
trata, Atendente/  Auxiliar de 
cozinha, início imediato, salário 
combinar. Ligar T.97008-6791 
Auriceia.T 97019-0716 Regiane 
T.96636-6429 Ednaldo
 

PEDREIRO V/TEXTO
Instalador Hidráulico, experiência 
em execução de obras prediais, 
larga experiência em montagem 
de barriletes, instalações, reves-
timentos, alvenaria. Tel: 99805-
0716/ 99823-7423
 

AUX.SERV.GERAIS 
Hospital Pronil  Nilópolis 
Seleciona:  Pessoas com 
Deficiência (PCD), Necessá-
rio laudo médico com CID. 
Oportunidade:  ASG.   Cadas-
trar currículo:  www.pronil.
com.br

 
ESTOFADOR V/TEXTO
Para Obras finas com ferramenta, 
que seja responsável. Salário á 
combinar. Bairro Barra da Tiju-
ca. Tratar pelos Tel:2493-0635/ 
98777-5666 whatsapp
 
MECÂNICO 
Refrigeração, Meio Oficial e 
Auxiliar.  Empresa refrigeração 
contrata com experiência Ctps. 
Comparecer a partir 8:00h. Rua 
19 de Outubro 65 Bonsucesso.
 

SERRALHEIRO V/TEXTO
Profissional e ajudante  com 
experiência  em serralheria 
de ferro Artística. Compare-
cer: Rua Pompílio de Albu-
querque, 366, Loja: C, Água 
Santa.

 

MECÂNICO T.2569-1821
De Autos, experiente em freios, 
embreagem,  suspensão, cor-
reias e  Eletricista experiência 
em injeção eletrônica   e elétri-
ca em geral . Comparecer para 
entrevista: Rua Barão de Mes-
quita, 120 Tijuca.T.98038-5635
 

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

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

 
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
 

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

Mengão ligado no octa
De olho em mais um título brasileiro, time quer fazer Furacão virar brisa em Curitiba

 L TEM QUE ENTRAR VENTANDO!

O 
Flamengo enfrenta hoje, 
às 16h, na Arena da Bai-
xada, o Athletico-PR, ad-

versário diante do qual não cos-
tuma ter vida fácil jogando fora 
de casa. Em 26 partidas como 
visitante na competição, a equi-
pe carioca venceu somente duas 
vezes. O Furacão levou a melhor 
em 16 e houve oito empates.

Vindo de dois triunfos con-
secutivos no Campeonato 
Brasileiro e sem levar gol (3 a 
0 Goiás e 2 a 0 Palmeiras), o ti-
me rubro-negro voltou de vez 
à briga pelo título, com 14% de 
chances de conquistar o octa, 
de acordo com cálculos do ma-
temático Tristão Garcia, do si-
te Infobola. No entanto, não há 
margem para erro nesta final 
da competição, sobretudo por-
que o Flamengo depende so-
mente dos próprios resultados 
para ser campeão.

O técnico Rogério Ceni não 
poderá contar com quatro jo-
gadores, três deles titulares: o 
goleiro Diego Alves e o zaguei-
ro Rodrigo Caio, lesionados, 
e o atacante Bruno Henrique, 
suspenso pelo terceiro cartão 
amarelo. Além deles, o reserva 
Renê levou o terceiro amare-
lo no banco no jogo contra o 
Palmeiras e não poderá atuar. 
Hugo e Gustavo Henrique são 

nomes certos entre os titulares, 
substituindo Diego Alves e Ro-
drigo Caio. 

Para o lugar de Bruno Hen-
rique, o mais provável é a es-
calação de Vitinho, já que Ceni 
não trabalha com a possibili-
dade de escalar Pedro e Gabi-
gol, juntos, de início. “Não os 
vejo nesse momento juntos. 
Nem o Pedro nem o Gabriel 

têm essa característica de lado 
como o Bruno”, disse o treina-
dor logo depois da vitória so-
bre o Palmeiras.

Com 39 pontos, o Furacão 
chegou a estar pressionado pelo 
risco de rebaixamento, mas con-
seguiu dar a volta por cima sob o 
comando de Paulo Autuori, rea-
giu e agora tem planos mais am-
biciosos, como chegar à vaga na 
Sul-Americana ou até mesmo 
crescer na reta final do Brasilei-
ro e entrar na briga pela classifi-
cação à Libertadores da América. Com duas vitórias em sequência, Ceni viu a pressão diminuir: ambiente mais leve na luta pelo título  

DIEGO ALVES, 
RODRIGO 

CAIO E BRUNO 
HENRIQUE SÃO 
DESFALQUES

Santos, Jonathan, Pedro Henrique, 
Thiago Heleno e Abner; Richard (Alva-
rado), Christian, Fernando Canesin e 
Carlos Eduardo; Nikão e  
Renato Kayzer Técnico: Paulo Autuori

Hugo Souza (Diego Alves); Isla, Willian 
Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; 
Gerson, Diego, Everton Ribeiro e  
Arrascaeta; Vitinho e Gabigol  
Técnico Rogério Ceni  

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR) 
Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS) 
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi 
(RS) e Jose Eduardo Calza (RS) 
Horário: 16h 
TV: Globo 

ATHLETICO-PR FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LO Flamengo segue conturbado 
nos bastidores. Na sexta-feira, o 
presidente Jair Bolsonaro fez visi-
ta surpresa no treino rubro-negro, 
no CT do Brasiliense. Sem nenhu-
ma pessoa utilizando máscara, a 
conversa com os atletas foi anima-
da e durou cerca de 30 minutos.

A chegada da comitiva presi-
dencial não estava agendada, tan-

to que o presidente Rodolfo Lan-
dim já havia voltado ao Rio. Coube 
ao vice de futebol Marcos Braz, in-
formado cerca de uma hora antes, 
fazer as honras da casa. Bolsonaro 
posou para fotos com Filipe Luís, 
Arão, Diego Alves, Gabigol e Die-
go. O episódio causou indignação 
no grupo político Flamengo da 
Gente (FdG). “Enquanto em uma 

das cidades mais rubro-negras do 
Brasil, Manaus, falta até oxigênio 
aos pacientes — com criminosa 
contribuição do governo Bolso-
naro e sua política negacionista 
para o enfrentamento do corona-
vírus -, causam assombro e indig-
nação as imagens registradas hoje 
durante o treino do Flamengo em 
Brasília”, informou o FdG.

Visita surpresa de Bolsonaro causa saia justa
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ESPORTES

BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 59 31 17 8 6 53 29 24

 2º SÃO PAULO 58 32 16 10 6 52 34 18

 3º FLAMENGO 55 30 16 7 7 52 39 13

 4º ATLÉTICO-MG 54 31 16 6 9 54 41 13

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º PALMEIRAS 51 30 14 9 7 43 28 15

 6º GRÊMIO 51 30 12 15 3 39 25 14

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 47 31 13 8 10 43 40 3

 8º CORINTHIANS 45 30 12 9 9 38 34 4

 9º SANTOS 45 30 12 9 9 41 38 3

 10º CEARÁ 42 31 11 9 11 45 41 4

 11º BRAGANTINO 41 31 10 11 10 43 37 6

 12º ATHLETICO-PR 39 31 11 6 14 27 30 -3

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 39 31 9 12 10 30 37 -7

 14º VASCO 35 31 9 8 14 33 46 -13

 15º FORTALEZA 35 31 8 11 12 28 30 -2

 16º BAHIA 32 30 9 5 16 36 51 -15

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º SPORT 32 31 9 5 17 24 41 -17

 18º CORITIBA 27 32 6 9 17 27 43 -16

 19º GOIÁS 26 31 6 8 17 29 51 -22

 20º BOTAFOGO 23 31 4 11 16 27 49 -22

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.

32ª RODADA

ONTEM
 SÃO PAULO 1 X 1 CORITIBA 

 VASCO 3 X 2 ATLÉTICO-MG 

HOJE

 INTERNACIONAL  X  GRÊMIO 16:00

 ATHLETICO-PR  X  FLAMENGO 16:00

 CEARÁ  X  PALMEIRAS 16:00

 SANTOS  X  GOIÁS 18:15

 SPORT  X  BAHIA 18:15

 ATLÉTICO-GO  X  FORTALEZA 18:15

 FLUMINENSE  X  BOTAFOGO 20:30

AMANHÃ

 CORINTHIANS  X  BRAGANTINO 20:00

ARTILHARIA

 16  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 15  GOLS: Marinho (Santos) e Claudinho (Bragantino)
 14  GOLS: Luciano (São Paulo)  13 GOLS: Cano (Vasco)
 12  GOLS: Pedro (Flamengo)

1ª RODADA

TERÇA-FEIRA

 PALMEIRAS  X  VASCO 20:00

28ª RODADA

TERÇA-FEIRA

 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 20:00

23ª RODADA

QUINTA-FEIRA

 GRÊMIO  X  FLAMENGO 20:00

30ª RODADA

QUINTA-FEIRA

 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00

Vascão é gigante!
Cano faz dois e vitória sobre Galo tira time do Z-4

 L LÁ VEM O LUXÃO CHEIO DE PAIXÃO, TICATA TICATA TICATA... 

O 
Vasco ganhou mais fôlego 
em sua luta para fugir do 
rebaixamento no Brasi-

leirão. Na noite de ontem, em São 
Januário, o time de Vanderlei Lu-
xemburgo venceu o Atlético por 3 
a 2, pela 32ª rodada. Germán Ca-
no, duas vezes, e Pikachu marca-
ram para os donos da casa. Hyo-
ran e Eduardo Sasha — esse já nos 
acréscimos — descontaram.

Ciente de que a tarefa não se-
ria fácil, o Cruzmaltino começou 
mais recuado, estudando a postu-
ra rival. Aos 12 minutos, após co-
brança de falta da esquerda, Léo 
Matos meteu o braço na bola. Pê-
nalti assinalado algum tempo de-
pois com o auxílio do árbitro de ví-
deo. Na cobrança, Hyoran acertou 
a trave e pegou o rebote, anulando 
a jogada. Alívio na Colina! Aos 17, 
Léo Matos se redimiu, aproveitou 
uma trapalhada da defesa do Galo 
e serviu Cano, que não deu mole. 
O artilheiro argentino, enfim, co-
locou um ponto final no jejum de 
seis partidas sem marcar.

Os mineiros, claro, partiram 
para cima, mandaram outra bola 
na trave do goleiro Fernando Mi-
guel e criaram chances de empa-

Yago Pikachu e Germán Cano celebram um dos gols do Cruzmaltino na importante vitória sobre o Galo

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Fernando Miguel; Léo Matos ( Tenório), 
Marcelo Alves, Castan e Henrique; Bru-
no Gomes, Gil (Caio Lopes), Benítez 
(Carlinhos); Pikachu (Werley), Talles 
(Pec) e Cano. Técnico: Luxemburgo

Everson; Guga, Alonso, Gabriel e 
Guilherme Arana (Nathan); Jair, Allan, 
Hyoran; Savarino (Marrony), Keno e 
Eduardo Vargas (Eduardo Sasha).  
Técnico: Jorge Sampaoli

Local: Estádio São Januário (RJ) Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP) 
Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-
GO)  Gols: 1º tempo: Cano, aos 17, e Pikachu, aos 31. 2º tempo: Cano, aos 13, 
Hyoran, aos 22 minutos, e Eduardo Sasha, aos 48. Cartões amarelos: Léo Matos, 
Talles Magno, Yago Pikachu, Caio Lopes e Jair

VASCO 3 ATLÉTICO-MG 2

tar. No entanto, aos 31, após outro 
bom cruzamento de Léo Matos 
pelo lado direito, Pikachu ampliou 
para o Vasco. Foi o primeiro gol de 
bola rolando do jogador na tem-
porada 2020/21.

Pintura de Cano

No segundo tempo, apesar de o 
Vasco se manter compacto assim 
como na etapa inicial, o árbitro 
Vinícius Gonçalves Dias Araújo 
viu o pênalti de Castan em Keno. 
O VAR entrou em ação de novo e 
mostrou que não houve a infra-
ção. Aos 13, Benítez deu linda as-
sistência para Cano, que matou no 
peito e, sem deixar a bola cair, acer-

tou um chutaço de primeira, de es-
querda. A Máquina de Gols disse 
que foi mais bonito do que a bi-
cicleta de Benítez, diante do mes-
mo Galo, no turno. “O meu (gol 
foi mais bonito). O dele foi bonito, 
mas o meu serviu para ganhar (ri-
sos). Precisamos de Martín (Bení-
tez), é um jogador muito impor-
tante que pôde ficar aqui com a 
gente e ajudar muito”, disse Cano.

O ferrolho cruzmaltino foi 
desarmado pouco tempo de-
pois com Hyoran: 3 a 1. O Galo 
encurralou o Vasco e, aos 48 mi-
nutos, Sasha diminuiu o prejuí-
zo do Galo. Sorte que não tinha 
mais tempo.
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A GATA DA HORA

se considera determinada, forte e teimosa. 
Será que a musa esqueceu de mencionar que também é lin-
da? Ela faz parte do time de modelos do site Bella da Sema-
na. Na entrevista, Natália revelou qual é seu fetiche: “Tenho 
muito tesão em ser amarrada e já tive essa experiência”.

NATÁLIA MARTINS

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

DIVULGAÇÃO

 LO brasileiro William José, de 
29 anos e 1,89cm, é o novo re-
forços do Wolverhampton, 
14º colocado na Premier Lea-
gue Inglesa. O atacante chega 
por empréstimo junto ao Real 
Sociedad até o fim da tempo-
rada, com opção de compra ao 
término do vínculo. Ele deixa 
o clube espanhol com 62 gols 
em 170 jogos em cinco tem-
poradas. Revelado pelo Grê-
mio Prudente-SP, o alagoano 
passou por São Paulo, Grêmio, 
Santos, Las Palmas, Zaragoza e 
Real Madrid. William José foi 
convocado por Tite para de-
fender a Seleção nos amistosos 
contra Rússia e Alemanha, em 
março de 2018.

William José muda de clube

 LNão haverá venda de ingres-
sos para a final da Libertadores 
entre Palmeiras e Santos, sába-
do, dia 30, às 17h, mas o Mara-
canã terá um limite estimado 
de 5 mil pessoas credenciadas: 
estafe de operações da Conme-

bol; pessoal de segurança e pro-
tocolos sanitários; empregados 
do estádio; imprensa; convida-
dos dos patrocinadores e diri-
gentes da Conmebol; autori-
dades da cidade, estado e país; 
e convidados dos dois clubes.

Liberta: só credenciados

DIVULGAÇÃO

da Ar-
gentina, estuda incluir 
mais duas estrelas em seu 
escudo, que hoje tem 69. 
A de número 70 seria rela-
tiva à primeira conquista 
do time feminino profis-
sional, enquanto a 71 se-
ria para a Copa Diego Ar-
mando Maradona.

empatou 
com o Nova Iguaçu em 1 a 
1, ontem, no Giulite Couti-
nho, pela terceira rodada da 
1ª fase do Cariocão. Luã Lú-
cio abriu o placar para os visi-
tantes e Richarlyson igualou 
no primeiro tempo. O Me-
cão soma três pontos e o ti-
me iguaçuano lidera com 7.

o 
zagueiro Lucas Freitas, de 
20 anos, estreou no time 
principal do Real Vallado-
lid no último dia 16 no 4 a 
1 sobre o Peña Deportiva: 
“Será um sonho poder re-
presentar o Brasil nos Jo-
gos Olímpicos e um dia 
atuar pelo Flamengo.”

d a 
Juventus, da Itália, recu-
sou um ‘troco’ de cerca de 
R$40 milhões do governo 
da Arábia Saudita para pro-
mover o turismo no país. O 
atacante português é dono 
de uma fortuna de mais de 
R$1 bilhão. Ou seja, para ele 
o valor não é tão tentador.

 LO BOCA JUNIORS,  LO AMÉRICA-RJ

 LCRIA DO FLAMENGO, LCRISTIANO RONALDO,



TELEVISÃO

‘Um trabalho especial’
Agatha Moreira fala sobre sua personagem em ‘Haja Coração’, onde vive Camila

Q
uase cinco anos após sua 
estreia, Haja Coração 
continua fazendo suces-

so durante sua reprise na fai-
xa das 19h, na Globo. Além da 
trama, os fãs comentam sobre a 
mudança e evolução dos atores, 
como é o caso de Agatha Morei-
ra, que interpreta a Camila. Para 
a atriz, por sinal, a reapresenta-
ção da novela, que tem temática 
leve, ajuda a aliviar o momento 
difícil que o país enfrenta.

“Foi uma novela muito gos-
tosa de fazer, com uma equipe 
muito unida e afinada. E contá-
vamos uma história leve, que, 
mesmo no drama, tinha o to-
que de comédia. Se não fosse a 
pandemia, teria ficado 100% fe-
liz. O motivo da reprise me en-
tristece porque estamos viven-
do um momento delicado no 
nosso país, com tantas perdas. 
Ao mesmo tempo, o público 
merece ver uma história como 
essa e respirar um pouco diante 
de tantas notícias pesadas e tris-
tes”, pondera Agatha. 

Na época da estreia, em 
2016, a atriz já estava famosa 

por sua participação na pre-
miada série Verdade Secretas e 
teve que se dedicar para conti-
nuar atendendo às expectati-
vas dos fãs. “Gosto muito de ler 
o texto do autor, de entender o 
que ele quer dizer com os diá-
logos, com a forma que ele des-
creve o papel. Isso é o meu guia. 
E, depois, fui buscando inspi-
rações. Pesquisei os gestos, o 
corpo, a maneira de falar. Ca-
da trabalho exige um caminho 
de composição. E a Camila foi 
a minha primeira personagem 
mais madura, mais adulta. Até 
então, minhas personagens ti-
nham um pé na adolescência. 
Foi interessante também trazer 
isso para cena”, lembra.

Agatha destaca um desafio es-
pecífico na construção da Cami-
la. “Foi uma personagem muito 
instigante e que gostei bastante 
de fazer. Ela tinha a questão da 
perda da memória. Então, ti-
ve que trabalhar duas persona-
gens. A Camila com memória e 
a sem memória. E elas eram bem 
diferentes. Foi muito legal ver a 
redenção, a descoberta dela, a 
mudança diante da vida. Foi um 
trabalho especial”, conta.

REPRODUÇÃO

 LDe volta das férias em Fernando 
de Noronha, onde passou o Ré-
veillon com o namorado, Rodrigo 
Simas, Agatha relembra o começo 
da pandemia do coronavírus. “Fi-
quei mais introspectiva e colada 
nos meus, isolada na serra. Voltei 
a praticar ioga. Fiquei mais cons-
ciente do presente, porque sempre 
estamos projetando e pensando 
no futuro. Mas sou muito privile-
giada, porque pude ficar em casa. 

Infelizmente, não é a realidade da 
maioria das pessoas”, afirma. 

E mesmo sem revelar os pró-
ximos planos profissionais, a atriz 
garante que está empolgada com 
os próximos trabalhos. “Tenho já 
algumas novidades, mas ainda 
não posso falar. Ainda tenho um 
tempinho de férias, mas estou 
bem animada. Eu amo trabalhar e 
sou muito sortuda por poder viver 
daquilo que eu sou apaixonada.”

‘Eu sou muito sortuda’

 L TABATA UCHOA

Agatha Moreira: ‘Camila foi a minha primeira personagem mais madura, mais adulta’
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

VALERIA 
ICÔNICA

 LGlobeleza que marcou 
uma ge-ge-geração, a icôni-
ca Valeria Valenssa, no auge 
dos seus 49 aninhos, toda 
linda e maravilhosa, fez har-
monização facial e vai mos-
trar tuuudinho na segunda 
temporada do seu progra-
ma no YouTube. Quando 
perguntada se concorda 
com o fato de não ter Car-
naval este ano, Valeria diz: 
“É muito triste ver tantas fa-
mílias sem emprego. Pois o 
Carnaval oferece emprego 
para milhares de pessoas. 
Só que acho que o melhor 
é estarmos vivos ao lado de 
quem nós amamos. Se não 
tiver vacina, o melhor é não 
ter Carnaval. Precisamos ter 
vacina para todos os nossos 
irmãos e nos livramos deste 
vírus”. Também acho!

DIVULGAÇÃO

D
IV

U
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 L Pense num pernambucano gooostoso e arretado. 
É Ramonis! Mo-mo-morando em Miami há 10 anos, 
ele conquistou seu espaço como personal trainer, já 
tem sua própria academia em Miami Beach e prepara 
o lançamento de um livro motivacional. Aguardem!

 L Fi-fi-figura onipresente nos 
programas da RedeTV!, onde 
vai de animadora de plateia 
a repórter e produtora, Juju 
também faz um beeelo tra-
balho voluntário de ajuda às 
comunidades próximas à sua 
casa. A meta dessa coisa rica, 
queridinha dos artistas que 
passam pela emissora, é aju-
dar todas do ABC Paulista! Aí, 
sim, hein! Arraaasou!

COM VOCÊS... JUJU BONITA

FA
YA

RAMONIS CAMPELO

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

 LGiulia Be está 
fazendo o maior 
sucesso. Aos 21 
anos, a cantora está 
no topo entre as 
mais ouvidas das 
plataformas digitais. À 
coluna, ela fala sobre 
a versão deluxe do 
EP Solta, revela com 
quem gostaria de fazer 
parcerias musicais e 
muito mais. Confira! 

Você lançou a versão 
deluxe do EP “Solta”. Co-
mo surgiu a ideia para es-
se trabalho?

A versão deluxe surgiu como 
um presente para meus fãs. O EP 
“Solta” foi muito importante para 
mim, foi um projeto que transfor-
mou minha vida em muitas ma-
neiras e os beers (apelido carinho-
so que dou aos meus fãs) estiveram 
do meu lado em todo esse processo. 
Eu quis retribuir de alguma forma 
esse carinho imenso e constante 
que eles me dão e acho que o de-
luxe é meio isso, uma forma de 
retribuir todo esse amor que eu 
estou recebendo. Além disso, eu 
também tinha algumas canções 
guardadas há tempos, algumas 
que fiz também recentemente e o 
deluxe me deu a chance de divul-
gá-las ao público.

Além de cantar, você 
também compõe. Como 
é o seu processo de com-
posição? Como surge uma 
música da Giulia Be?

Todas as minhas composi-
ções são inspiradas em histórias 
da minha vida ou de amigos 
próximos. Então, tudo começa 
assim, vivendo ou escutando 
algo. Eu acho superimportante 
trazer a verdade para minha 
música e é o que eu amo fa-
zer, sabe? Acho que aproxima 
as pessoas, traz mais verdade, 
principalmente porque elas 
se reconhecem na letra e isso 
é muito bacana. O resto vem 
naturalmente, tanto a letra 
quanto o som.

O EP “Solta” é do início de 
2020. Ele foi um divisor de 
águas na sua carreira? Você 
amadureceu ainda mais pro-
fissionalmente com ele? 

Foi demais! “Solta” foi um pro-
jeto que mudou minha vida, como 
eu comentei antes. Foram muitas 
conquistas que jamais imagina-
ria. Foi nesse EP que a Giulia cheia 
de sonhos começou a realmente 
vivê-los e a amadurecer mais. Eu 
consegui passar a verdade que eu 
sempre quis, fico muito feliz com 
isso. Agora no deluxe, sinto que a 
Giulia sonhadora está colocan-
do os pés no chão e vivendo uma 
“nova era”. Realizando os sonhos, 
se transformando, amadure-
cendo. Sinto que agora, de fato, a 
“menina solta” está se soltando de 
verdade. Acredito que muita coisa 
incrível está por vir!

Você tem 21 anos e já 

BERNIE WALBENNY / DIVULGAÇÃO

BABADO

está no topo entre as mais 
ouvidas do Spotify. Como 
é lidar com tanto sucesso 
sendo tão nova? Você sem-
pre quis ser famosa?

Meu sonho sempre foi fazer 
música, tocar as pessoas com 
minhas composições. Eu respiro 
música desde os 6 anos. Então, eu 
torcia para conseguir mostrar isso 
pro mundo. Ficar famosa pode ser 
uma consequência desse sonho, 
mas acho que o principal é viver da 
música! Estou aprendendo muito 
com essa transformação e busco 
sempre focar no positivo, acho que 
é a melhor forma de fazer tudo.

Você é essa “menina sol-
ta” que sua música fala?

Acho que essa menina está se 
soltando, sim! O ano passado foi 
cheio de transformações, cresci-
mento profissional e pessoal. En-
tão, acho que se, antes, eu ainda 

não era 100% essa “menina solta”, 
agora eu sou de fato (risos). 

Você tem suas fragilida-
des, Giulia?

Claro, acho que todo mundo 
tem, né? É algo natural. Eu tento 
sempre focar em coisas positivas, 
sabe? Ainda mais na internet! 
Meu maior foco é sempre dar 
mais atenção para tudo que vibra 
positivamente, sejam elogios ou 
críticas construtivas, o que está ali 
para agregar sempre é bem-vindo!

A música “Se Essa Vida 
Fosse um Filme” foi um dos 
hits de 2020. Imaginou que 
fosse fazer tanto sucesso?

Eu não imaginava, mas 
fiquei muito animada com 
o resultado! A música veio de 
um sentimento lindo que vivi e 
adorei que outras pessoas tam-
bém se viram na letra.

ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

E se sua vida fosse um 
filme, você pararia em 
qual cena?

Na de agora, talvez? É lindo 
ver tudo que eu passei, como 
amadureci e como realizei muito 
do que a Giulia sonhadora sem-
pre quis. Quero pausar agora, 
gravar muito esse momento para 
lembrar disso no futuro.

Você fez algumas parce-
rias musicais. Tem algum ar-
tista que gostaria de dividir o 
palco ou fazer um feat?

Olha, são muitos, mas já pen-
sou escrever uma música com o 
Ed Sheeran? Ou com a Billie Ei-
lish? Este é um dos meus maiores 
sonhos hoje, mas tenho muitas 
outras pessoas que gostaria de 
dividir o palco ou fazer uma cola-
boração. No Brasil, são tantos, fica 
até difícil falar! Mas, com certeza, 
seria incrível escrever uma sofrên-
cia com a Marília (Mendonça), 
uma canção de arrepiar com o 
Caetano (Veloso)... Já no âmbito 
latino, tenho muita admiração 
pela Rosalía e pelo Bad Bunny, 
por exemplo. Ia ser incrível fazer 
alguma parceria com eles!

Quais são seus planos 
para 2021? 

Ainda não posso revelar muita 
coisa! No momento, estou fazendo 
algumas viagens de trabalho pa-
ra alinhar projetos e tenho certeza 
que vocês amarão. 2021 terá bas-
tante novidade!

Você está de visual novo. 
Já se acostumou com a nova 
cor do cabelo?

Já me acostumei, sim! Acho 
que essa mudança foi meio que 
uma conclusão dessa “era” muito 
linda que foi “Solta” . O lança-
mento da versão deluxe concluiu 
essa fase. Eu sou muito grata por 
tudo que aconteceu e do jeitinho 
que aconteceu! As pessoas que es-
tiveram comigo durante todo esse 
caminho de crescimento pessoal e 
artístico. Esta nova Giulia é uma 
mulher que ainda mantém sua 
essência, mas que está em cons-
tante transformação, com uma 
sede imensa de soltar e evoluir 
cada vez mais.

‘ESSA MENINA ESTÁ 
SE SOLTANDO, SIM’

Colaborou: Nathalia Duarte
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A semelhança que existe entre amigos e bajuladores 

é a mesma que há entre cães e lobos” (Chapman)

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

 LTenha muita paciência hoje. 
Novas oportunidades no am-
biente de trabalho podem 
acontecer. Permita-se viven-
ciar momentos de relaxamen-
to com o seu par amoroso.
Números da sorte: 34, 61 e 43.

 LAs reuniões, mesmo que vir-
tualmente, são indicadas para 
hoje. Compartilhe seus proje-
tos com amigos e familiares. A 
noite será recheada de jogos 
íntimos com seu par.
Números da sorte: 62, 35 e 26.

 LVocê pode acordar com a im-
pressão de não ter descansa-
do, o dia será bem preguiçoso. 
Foque nos seus objetivos pes-
soais. Você pode dedicar um 
tempo especial à vida a dois.
Números da sorte: 18, 00 e 36.

LIBRA ESCORPIÃO SAGITÁRIO
de 23 de setembro a 22 de outubro de 23 de outubro a 21 de novembro de 22 de novembro a 21 de dezembro

 LUma situação conflituosa 
pode surgir ainda hoje. Tenha 
cautela e prudência com ativi-
dades esportivas e físicas. Tam-
bém preste atenção para não 
se estressar com o par. 
Números da sorte: 46, 73 e 19.

 LHoje, o dia será focado em es-
tudos ou cursos. Aprimore seu 
conhecimento pessoal, apren-
dendo coisas novas. Você pode 
ficar um pouco distraído, o 
que exigirá um cuidado extra.
Números da sorte: 56, 65 e 47.

 LOs momentos com pessoas 
queridas estarão em alta, pro-
cure estar com amigos e fami-
liares. A alegria fará parte do 
seu dia. Aproveite para relaxar 
bastante com o seu par.
Números da sorte: 30, 39 e 57.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO foco na relação com os 
amigos e familiares vai te fa-
zer curtir o dia. Tome cuidado 
para não magoar alguém com 
a franqueza. No amor, muita 
conversa e troca de ideias.
Números da sorte: 04, 13 e 22.

 L Hoje, você vai acordar um 
pouco mais agitado. Os in-
vestimentos da sua carreira 
vão chamar sua atenção. 
Com o par, o sexo vai ser bas-
tante movimentado.
Números da sorte: 05, 32 e 68.

 LAlguns desequilíbrios pes-
soais podem surgir no dia de 
hoje. Nas conversas com ami-
gos, evite assuntos chatos de 
trabalho. A dois, descanse ao 
lado da pessoa amada.
Números da sorte: 51, 96 e 87.

SÃO FRANCISCO DE SALES
Fundador da Ordem da Visitação, 
titular e patrono da família salesia-
na, este santo nasceu no Castelo de 
Sales, na França, em 1567. Sua mãe, 
uma condessa, buscou formá-lo mui-
to bem com os padres da Companhia 
de Jesus. Muito cedo, fez um voto de 
castidade e buscou sempre a von-
tade do Senhor. Estudou Direito em 
Pádua, na Itália, mas, contrariando 
familiares, quis ser padre. Anos mais 
tarde, escreveu Introdução à vida 
devota e Tratado do amor de Deus. 
É patrono dos escritores e dos jorna-
listas devido ao estilo e ao conteúdo 
dos seus escritos.

SANTO DO DIA

PAÇOCA
Joãozinho quer comer paço-
ca e pergunta para a mãe:
— Mãe, compra paçoca 
para mim?
— Te dou o dinheiro e você 
vai comprar. Pode ser?
— Claro, mãe. Mas não sei 

onde comprar.
— É só entrar onde tiver um 
monte de gente entrando.
Assim, segue Joãozinho. De 
repente, ele vê um monte de 
pessoas entrando numa es-
cola e vai lá. Joãozinho fica 
esperando. Até que um pro-

fessor pergunta:
— O que o povo vem fazer 
na escola?
Joãozinho responde:
— Comprar paçoca.

CICATRIZES
No faroeste, o sujeito chega 

no salão com aquela pinta 
de durão e levanta a camisa, 
mostrando as cicatrizes para 
outro cara. Ele diz, apontan-
do para a costela:
— Essa foi em México City!
Todos admiram. Então, o ho-
mem mostra outra no peito 

e dispara:
— New York City!
E aponta uma nas costas:
— Washington City!
Por fim, o sujeito mostra uma 
cicatriz do lado direito do ab-
dômen e afirma:
— Apendicite!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obá.
MENSAGEM:
Obá nos ensina os grandes va-
lores da vida. Ensina a reparar e 
a ser grato a pequenos gestos e 
atitudes. Também nos lembra 
que precisamos acreditar mais 
no potencial do próximo, dar 
chances e mostrar o caminho 
da evolução e do crescimento.
SAUDAÇÃO:
Obá Xirè.
CORES:
Marrom, vermelho e amarelo.
ELEMENTOS:
Fogo e águas de rio agitadas.
SIMPATIA:
Para obter calma no ambien-
te de trabalho, faça um banho 
com três folhas de boldo, três 
colheres de melado de cana, 
três rosas brancas e três punha-
dos de arroz cru. Ferva tudo 

em dois litros de água, espere 
esfriar e jogue da cabeça aos 
pés, pedindo a Obá para trazer 
calma e paciência.

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

 LAs dificuldades de descansar 
podem surgir, tente relaxar. 
Evite se preocupar demais com 
assuntos desnecessários. No 
amor, prepare-se para um sexo 
bem gostoso para se divertir.
Números da sorte: 22, 49 e 40.

 LOs problemas financeiros 
podem atrapalhar a sua har-
monia. Tome cuidado com as 
finanças, evite gastos desne-
cessários. Um bom papo na pa-
quera pode te ajudar a relaxar.
Números da sorte: 59, 77 e 23.

 LUm mal-estar pode aconte-
cer, fique atento. Dedique um 
tempo à família e aos amigos, 
sem se exceder ou arriscar a 
sua saúde. Cuidado com a in-
conveniência na vida em casal.
Números da sorte: 06, 33 e 87.
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