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R$ 2 Robinho lança 
música com 

participação 
de Ferrugem

D-D-DAVID

PÁGINA 20

Ceni ganhou 
uma trégua nas 
cobranças e paz 

para trabalhar

APOLINHO

PÁGINA 10
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Mengão 
joga hoje 

para dormir 
na liderança

Cria do Barata, rapper L7nnon 
dá a letra sobre solidariedade, 
ascensão social e preconceito 

a partir das suas vivências

MARCELO MARTINS: 
PREPARATÓRIO SOCIAL 

NA VILA CRUZEIRO

EDILSON DE SOUZA: 
TRANSPORTE NA 
MANGUEIRINHA

‘QUEM MENOS 
TEM É QUEM 

MAIS OFERECE’
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Jojo brinca 
sobre calor 
em Irajá: 

‘Bangu tem 
que virar’

                                                                                                                                                                        ‘VERÃO’ MAIS FOTOS LÁ DENTRO
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BBB? Futebol? 
Que nada! Rivalidade 

do momento é pra 
saber qual é o bairro 
mais quente. Larissa 
e Fernanda sobem a 

temperatura

BEM NA FITA!

Botafogo 
demite Barroca 

depois do 
rebaixamento
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Anônimo
Laranjeiras

Aponte a câmera do seu 
celular e confira a 
edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Direto tem assalto 
em Laranjeiras

 L A Praça São Salvador e as ruas 
Ipiranga, Paissandu, Coelho Neto 
e Senador Corrêa, em Laranjeiras, 
são locais que se transformaram no 
paraíso de bandidos. O movimento 
é pequeno, já que não passa ônibus 
e são poucas pessoas a pé. Então, 
não tem policiamento, deixando 
desprotegido quem precisa passar 
por ali. Precisamos de mais segu-
rança no local, com urgência!

ASSALTO

Árvores precisam 
de poda urgente

 LNa Rua Marques de Leão, no Enge-
nho Novo, as árvores precisam ser 
podadas e as raízes destruíram toda 
a calçada. Algumas parece que nunca 
foram tratadas. Moradores já amea-
çaram jogar veneno nas árvores, mas 
foram impedidos. A prefeitura precisa 
fazer alguma coisa no local antes que 
um galho daqueles caia em alguém e 
ocorra um acidente. Pessoas também 
podem tropeçar nas raízes.

Luciano Peralta
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Banheiro fechado 
na Cidade Nova

 LO banheiro do metrô na Cidade 
Nova está sempre fechado ou em 
manutenção. O serviço é essencial 
para os passageiros! Semana pas-
sada eu passei mal quando passava 
pela estação e precisei usar o banhei-
ro, mas ele estava fechado. Uma das 
principais estações de metrô do Rio 
de Janeiro deveria estar melhor pre-
parada para receber os passageiros 
que necessitam do serviço.

Heloísa Nunes
Por e-mail

METRÔ

Falta ônibus no 
bairro Miguel Couto

 L Está faltando ônibus de Miguel 
Couto, em Nova Iguaçu, para a 
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 
A empresas que possuem ônibus 
nesse trajeto passam longe de 
Miguel Couto. Os moradores do 
bairro precisam se deslocar até o 
centro da cidade para pegar essas 
conduções. Coletivos para o Centro 
do Rio de Janeiro também seriam 
bem-vindos aqui na área.

Marcio Valadares
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Secretaria responde 
a carta de leitor

 L Sobre uma carta publicada no 
dia 02 de fevereiro, solicitando 
asfalto na Estrada dos Palmares 
e na Rua Agai, em Santa Cruz, a 
Secretaria Municipal de Conser-
vação vai mandar uma equipe ao 
local para fazer vistoria e analisar 
a situação. Caso seja necessário, 
obras poderão ser feitas no local, 
para melhorar a qualidade de vida 
dos moradores.

Assessoria de Comunicação da Se-
cretaria Municipal de Conservação

ASFALTO

                        ÁRVORE

Árvore precisa de poda
 L Tem uma árvore na Rua Souto, em Cascadura, que está 

com os galhos muito grandes e extremamente cheia. Ela 
precisa ser podada urgentemente porque atrapalha a 
visibilidade na rua. Fora o incômodo nas casas, porque 
as pessoas precisam ficar varrendo as folhas todos os 
dias. As raízes também estão danificando as calçadas 
e a rua. Alô, prefeitura! Vamos trabalhar!

Rosane Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Lixo na 
Barra

 LA Comlurb informa que rea-
liza regularmente o serviço de 
remoção mecanizada para a 
retirada dos entulhos e bens 
inservíveis, descartados ir-
regularmente, na Av. Ayrton 
Senna e, mesmo assim, há 
descarte indevido de resíduos.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

M
E
IA

 H
ORA

MEIA H
O

R
A

RES
OLV

ID
O

FO
TO

 E
N

V
IA

D
A

 A
O

 Z
A

P 
ZA

P 
D

O
 M

EI
A

 H
O

R
A

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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POVO GOSTA
A QUENTURA QUE O

Duas musas 
aumentam 
(ainda mais) a 
temperatura 
na briga pelo 
título de 
bairro mais 
quente do Rio

U
m tremendo bafafá e 
um verdadeiro zum 
zum zum tomaram 

conta das ruas, das biroscas 
e das rodas de conversas de 
Bangu e de Irajá. A disputa 
é acirrada, acalorada e po-
lêmica. E vocês acham que 
o caô é se o Flamengo vai ser 
campeão brasileiro e o Vas-
co rebaixado? Nada disso. As 
tretas no Big Brother Brasil? 
Muito menos. O que está na 
boca do povo é o fato do bair-
ro da Zona Oeste ter perdido 
o posto de local mais quente 
do Rio para o da Zona Norte. 
Vejam só que absurdo!

O MEIA HORA convi-
dou duas deusas — a loura-
ça belzebu provocante e a 
morenaça da cor do pecado 
—, uma de cada lugar, para 
esse debate de extrema im-
portância para o cotidiano 
carioca (contém doses ho-
meopáticas de ironia, ok?). 
Em local neutro, claro, pa-
ra não nos acusarem de fa-
vorecer ninguém: o ‘Erika 
Bronze’, em Realengo. 

Durante a sessão de 
bronzeamento com fita na 
laje, a modelo e influencer 
Larissa França, de 23 anos, 
duvidou que o bairro on-
de cresceu agora seja vice. 
“Em Bangu, o sol já nasce 
dando moca na nossa cabe-
ça. Querem é fama em cima 
da gente. Só dá pra compe-
tir com o calor do inferno”, 
brincou a morena.

Já a também modelo Fer-
nanda Amaral, de 28 anos, 
pouco importa qual lugar faz 
mais ou menos calor. Ela ago-
ra celebra ter onde se refres-
car em casa. “Quando eu era 
criança, eu fugia da minha 
mãe para ir escondida à pis-
cina do vizinho. Não preciso 
mais fazer isso (risos)”.

De fato, é irrelevante 
qual localidade vai ficar 
com esse título. O que vale 
mesmo é a gente saber que, 
seja em Bangu ou em Ira-
já, não falta aquele calor-
zinho que ninguém nunca 
reclama, o calor humano.
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l Cria de Bangu com muito orgu-
lho, a funkeira Jojo Todynho es-
tufa o peito para defender o seu 
berço. Ela não admite que o bair-
ro não seja o mais quente do Rio. 
Como assim? “Bangu tem que vi-
rar, Bangu sempre virou. Estou re-
voltada”, disse. “O bairro perdeu o 
calor, mas a mulherada de Bangu 
segue mais quente do que nunca”, 
completou, brincando.

Mas nem só de boas recorda-
ções vive a atual vencedora de A 
Fazenda. “Olha, um dia saí para 
comprar uma roupa nova para 
sair de noite. Aí, por conta do ca-
lor, tinham instalado no calça-
dão aquele chuveirinho para re-
frescar, mas eu tinha acabado de 
fazer uma prancha no cabelo. Fui 
ao calçadão para comprar uma 
roupa e ir para a balada à noite. 
Chorei tanto nesse dia, molhou 
meu cabelo, encolheu todo. A mo-
ça do salão ficou com tanta pena 
de mim que escovou e pranchou 
tudo de novo. Que tristeza!”, re-
lembrou Jojo.

Jojo lembra 
perrengues 

Larissa e Fernanda: 
duas beldades que 
estão bem na fita

l LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com
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Repescagem tem 
2,6 mil idosos
Nove drive-thrus da vacinação estrearam ontem

 L LUTA CONTRA A COVID-19

N
o primeiro dia da cha-
mada repescagem da 
vacinação contra a Co-

vid-19 no município do Rio, 
2.605 idosos foram imuniza-
dos, ontem, de acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
O dia foi reservado para quem 
tem a partir de 90 anos.

Para reforçar os postos de va-
cinação, a prefeitura abriu no-
ve drive-thrus em diferentes 
regiões da cidade, que funciona-
ram até o meio-dia e atenderam 
1.337. Além deles, as unidades 
municipais de saúde também 
foram abertas para a aplicação 
das doses. Os novos drive-thrus 
só funcionam aos sábados. Mas 
durante a semana, os cariocas 
também podem contar com um 
posto montado na Uerj, na Zo-
na Norte, desde a segunda-fei-
ra passada. 

A vacinação dos idosos prosse-
gue amanhã com pessoas acima 
de 89 anos. Na terça-feira, será a 
vez da faixa de 88 anos; na quarta-
feira, 87 anos; na quinta-feira, 86 
anos; na sexta-feira, 85 anos. E no 
sábado, dia 13, haverá a segunda 
repescagem, para idosos a partir 
dos 85 anos de idade.

Em Niterói, o prefeito Axel 
Grael (PDT) sancionou uma lei 
municipal que torna obrigatória 
a vacinação contra a Covid-19 
na cidade. De acordo com o tex-
to publicado no Diário Oficial, 
quem se recusar a receber o imu-
nizante poderá ser multado por 
infração sanitária grave.

O município já vacinou 
mais de 18 mil profissionais 
de saúde com 60 anos ou mais 
e idosos acamados a partir de 
90 anos. Amanhã, será a vez de 
quem tem 88 anos ou mais.

A consagrada atriz Laura Cardoso mostra sua guia de vacinação

DIVULGAÇÃO

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), se reuniu, ontem de 
manhã, com todo o seu secretaria-
do para fazer o primeiro balanço 
dos primeiros 30 dias de sua nova 
gestão e o planejamento de novas 
metas para a cidade.

“Os desafios da cidade são 
grandes, teve um foco no tra-
balho feito pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde no combate à 
pandemia, os desafios que a 
gente já vem enfrentando há 
alguns anos. A gente tinha um 
planejamento muito claro pa-
ra os primeiros 100 dias de go-
verno, houve uma cobrança de 
como está esse trabalho. Houve 
uma apresentação do planeja-
mento estratégico, que é algo 
que nós fizemos nas minhas 
administrações anteriores. De-
finir nos próximos meses com 
metas aonde a gente quer che-
gar, como a gente vai avançar, 
abrir isso para a população pa-

ra que possa ser cobrado. Foi 
um apanhado de todas as ques-
tões”, disse Paes, em entrevista 
coletiva, após a reunião. 

O prefeito também abordou a 
paralisação do BRT, ocorrida na 
segunda-feira. “Não tenho a me-
nor dúvida que o que aconteceu 
foi uma ação coordenada, para 
não chamar de lockout. Nós es-
tabelecemos um prazo de 90 dias 
para tomar decisões mais defini-
tivas em relação ao modelo. Infe-
lizmente não vamos ter soluções 
muito imediatas, o que a gente 
quer é melhorar o serviço agora, 
mas pensar a médio e longo prazo 
em soluções definitivas para que 
o serviço, que já funcionou bem, 
volte a funcionar bem”. 

Ao final, Paes falou sobre es-
tar usando uma máscara da es-
cola de samba Portela. “No fi-
nal de semana dá para usar. Eu 
estava com a do Vasco, mas ela 
caiu”, brincou. 

Paes aborda 
questão do BRT
Prefeito reuniu secretariado para 

discutir planejamento estratgégico

 L METAS PARA O RIO

O prefeito brincou sobre o fato de usar máscara da Portela

REGINALDO PIMENTA

 LA atriz Laura Cardoso se uniu 
à lista dos medalhões da cultu-
ra brasileira que já se vacinaram 
contra a Covid-19. Após Lima 
Duarte, Elza Soares e Fernanda 
Montenegro, Laura, que tem 93 
anos, também recebeu a primei-
ra dose do imunizante contra a 
doença. “Pelo amor de Deus, si-
gam as recomendações médicas. 

Tomem a vacina”, disse a atriz, em 
declaração ao site Gshow, após 
ser vacinada. Mais aliviada, Lau-
ra disse que vai continuar a levar 
uma vida mais segura, mantendo 
os cuidados que “o pessoal da Saú-
de pede”. Seu mais recente  traba-
lho na TV é a novela O Outro La-
do do Paraíso, de 2017, quando 
interpretou a dona Caetana.

Laura Cardoso toma a vacina

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 7/2/20214
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Níveis elevados de 
geosmina em janeiro
Alta concentração foi registrada de duas semanas para cá

 L ÁGUA DA CEDAE

R
elatórios da Cedae mos-
tram que a água da es-
tação de tratamento do 

Guandu teve níveis recordes de 
geosmina no fim de janeiro. A 
água testada no dia 25 apresen-
tou concentração de 0,318 mi-
crograma da substância por li-
tro de água (µg/l). Já no dia 27, o 
volume foi de 0,259 µg/l e no dia 
30, 0,260 µg/l. Na mesma sema-
na, houve outros números eleva-
dos, como dia 26, que apresen-
tou concentração de 0,165 µg/l, 
e dia 28, com 0,128 µg/l. Feve-
reiro começou com o volume 
de 0,118 µg/l, no dia 1º, último 
dia com dado disponível.

Desde a última crise da 
geosmina, no início de 2020 - 
que chegou a ter 1,96 µg/l da 
substância na água -, a concen-
tração tem sido menor do que 
0,010 µg/l. Mas a partir do dia 
9 de janeiro, esse volume come-

çou a aumentar.
A geosmina é uma substân-

cia química produzida pela de-
composição de algas, o que deixa 
a água com cheiro e gosto de ter-
ra, e coloração alterada. Apesar 
de relatar a presença da substân-

cia na água que distribui, a Cedae 
diz que ela não faz mal à saúde. 
Por causa da desconfiança, o Mi-
nistério Público e a Defensoria 
pedem na Justiça que a Cedae dê 
desconto de 25% na conta dos 
consumidores.

Dois corpos encontrados
Cadáveres seriam de empresário e pescador. Três continuam sumidos

 L DESAPARECIMENTO DE EMBARCAÇÃO

Dois corpos encontrados pe-
la Marinha do Brasil, na noite de 
quinta-feira, supostamente rela-
cionados aos tripulantes da lan-
cha “O Maestro”, que desapare-
ceram ao navegar entre Farol de 
São Thomé, em Campos, e For-
taleza, no Ceará, chegaram on-
tem ao Instituto Médico-Legal 
(IML) de Macaé.

Os cadáveres já passaram por 

papiloscopia (análise de impres-
sões digitais), mas ainda não fo-
ram identificados, pois aguar-
dam o cruzamento de dados 
entre a Polícia Civil dos estados 
do Ceará e do Rio Grande do Sul, 
para que possam ser reconheci-
dos. Segundo a perícia, eles estão 
em estado de decomposição, o 
que dificulta o reconhecimento 
pelas características físicas.

Um dos corpos pode ser do 
empresário Ricardo Kirts, dono 
da embarcação. A mulher dele, 
Tatiane Cruz, esteve no IML  e re-
conheceu objetos que foram en-
contrados junto ao corpo: uma 
mochila, um relógio e um talão de 
cheques em nome dele. Porém, ela 
não chegou a fazer o reconheci-
mento, pois passou mal e foi enca-
minhada para um hospital.

O outro corpo pode ser do 
pescador cearense Wilson Mar-
tins dos Santos. Do Ceará, o filho 
dele reconheceu um relógio e um 
cordão encontrados com um dos 
corpos, através de fotos.

Havia cinco pessoas a bordo 
da embarcação, que desapare-
ceu no final de janeiro. As bus-
cas começaram no dia 31 e ain-
da não foram encerradas.

Má qualidade da água vem irritando a população nesse verão

REGINALDO PIMENTA

DHBF prende 
2 milicianos

Preso por 
tráfico

 LDois homens suspeitos de 
integrar uma milícia foram 
presos por policiais da Dele-
gacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF), 
que os identificaram como 
Igor Cimas Laia, de 25 anos, 
e Guilherme Henrique Car-
doso Lucinda, de 26. Segun-
do a polícia, eles atuam no 
bairro Maria Helena, em 
Duque de Caxias, eram 
procurados por homicídio e 
tentativa de homicídio e são 
investigados em seis crimes.

 LUm homem suspeito de 
envolvimento com o trá-
fico de drogas em Nova 
Iguaçu foi preso por poli-
ciais civis, na tarde de sex-
ta-feira. O suspeito, identi-
ficado como Felipe Muniz 
da Silva, de 28 anos, atua na 
comunidade da Bacia, no 
bairro Miguel Couto, se-
gundo a Polícia Civil. Ele 
já tinha uma condenação 
a cinco anos e 10 meses de 
prisão por tráfico e asso-
ciação para o tráfico.

RAPIDINHAS...

Assaltante 
é baleado

 LUm jovem de 17 anos foi 
baleado em um confron-
to com policais militares 
na Rua Paulo VI, no Fla-
mengo, Zona Sul do Rio. O 
menor, segundo o 2º BPM 
(Botafogo), havia acabado 
de tentar assaltar um PM, 
na noite de sexta-feira, com 
um comparsa, que conse-
guiu fugir. O menor foi en-
caminhado para o Hospital 
Municipal Miguel Couto, 
na Gávea. Seu estado de 
saúde não foi divulgado.

JUSTIÇA RECEBE 
PEDIDO PARA 

ORDENAR 
DESCONTO DE 
25% NA CONTA
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 LTENHO 50 anos de idade e sou 
jornaleiro há 30. Moro em Honório, 
e, antes de ser jornaleiro, eu era bor-
racheiro. O que mais gosto na minha 
profissão é interagir com o público e 
o que mais me agrada no bairro são 
os amigos. O que poderia melhorar no 
bairro é a segurança. Sou torcedor do 
Flamengo e nas minhas horas vagas 
gosto de bater papo com os amigos.

GEOVANI MARQUES 
Honório Gurgel

REGIMARA 
DA SILVA 
LEMOS  
tem atual-
mente 28 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 16 
de maio de 
2005, no 
município de Angra dos Reis (Costa 
Verde), após ser sequestrada.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Incêndio  
no Crefito

 LUm incêndio atingiu na 
noite de sexta-feira o pré-
dio-sede do Conselho Re-
gional de Fisioterapia do 
Estado do Rio (Crefito), 
na Tijuca, Zona Norte. Os 
Bombeiros apagaram o fo-
go. Não houve vítimas.

RAPIDINHA...

Uma mulher, identificada 
como Almira Martins Ferrei-
ra, de 60 anos, foi baleada on-
tem, em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio, suposta-
mente durante uma operação 
da Polícia Militar. Ela foi atin-
gida com um tiro nas costas, na 
favela da Chumbada, no Galo 
Branco, e deu entrada no Pron-
to Socorro Central (PSC). De 
acordo com a Prefeitura de São 
Gonçalo, a paciente foi estabi-
lizada e encaminhada ao cen-
tro cirúrgico. Até o fechamen-
to desta edição, seu estado de 
saúde não havia sido divulgado.

Em nota, a Polícia Civil afir-
mou que as investigações esta-
vam em andamento na 72ª DP 
(São Gonçalo) e que aguardava 
“a melhora do quadro de saú-
de da vítima para ser ouvida na 
unidade policial”.

Mulher é 
baleada 
nas costas

 L SÃO GONÇALO L ESCÂNDALO NO PAGODE

O 
titular da 33ª DP (Realen-
go), Reginaldo Guilher-
me, responsável por in-

vestigar a acusação de estupro 
feita pelo Mc Maylon contra ao 
cantor do Molejo, Anderson Leo-
nardo, disse que pode chamar os 
dois envolvidos no caso para uma 
acareação, “se necessário for”.

Na sexta-feira, um dia após o 
depoimento de Maylon, Ander-
son esteve na delegacia e confir-
mou à polícia que manteve rela-
ções sexuais com o jovem, mas 
negou que tivesse havido estupro. 
Durante a madrugada de ontem, 
em uma live, Anderson assumiu 
ser bissexual e, em conversa com 
o jornalista Betoh Cascardo, vol-
tou a negar as acusações.

“Comi? Comi. Estuprei? 
Não. Comi, com consenso”, dis-
se, usando palavras de baixo ca-
lão para dar sua versão do episó-

dio. Em seguida, o cantor parou 
o relato para dizer que não estava 
tentando se prejudicar ou criar 
provas contra si próprio, mas 
apenas relatando fatos. E conti-
nuou. “Eu não preciso estuprar 

ninguém, não. Não preciso”.
Ainda na live, Anderson con-

tou que conheceu Mc Maylon 
quando marcou uma reunião no 
estúdio, para conhecer seu traba-
lho como cantor. Eu falei: ‘Irmão, 

independente de qualquer coisa, 
você tem alguma música para eu 
ouvir?’. Ele mostrou uma música 
até bem produzida. Falei: ‘Você 
canta bem. Mas eu queria ver vo-
cê cantar ao vivo”. Anderson admi-
tiu que estava em uma fase sensível 
porque tinha terminado recente-
mente um relacionamento, e que 
acabou se encantando.

Em nota publicada no Insta-
gram, Fêh Oliveira, advogada de 
Mc Maylon, condenou os ataques 
que seu cliente vinha sofrendo na 
internet e repudiou o depoimen-
to de Anderson, que disse ter sido 
chantageado. “No ensejo, repudio 
qualquer tentativa de imputação 
de chantagem à vítima ou à sua ge-
nitora, a empresária e mãe de san-
to, Jupira Pinto Nascimento. Mais 
uma cilada na estratégia torpe de 
defesa para tentar desmoralizar a 
vítima”, concluiu Fêh Oliveira.

Acareação à vista
Polícia deve ouvir Anderson do Molejo e MC Maylon juntos

Anderson Leonardo fez live para rebater a acusação de estupro

LUCIANO BELFORD
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Preço do gás nas alturas
Em 10 anos, valor do botijão subiu 101,3% e só no último ano mais do que dobrou 

 L TÁ INDIGESTO

C
om o desequilíbrio econô-
mico agravado por conta 
da pandemia, os brasilei-

ros estão sentindo no bolso a di-
ferença dos itens básicos de casa, 
como o gás de cozinha. Em ja-
neiro de 2011, o preço médio do 
botijão padrão de 13kg era de R$ 
38,16. Atualmente esse mesmo 
botijão sai em média a R$ 76,83, 
segundo dados da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Na práti-
ca, se considerados os últimos dez 
anos, o insumo sofreu uma alta 
de 101,3% em seu valor. Somen-
te no último ano, o GLP registrou 
aumento de 9,24%, ou seja, mais 
que o dobro da inflação de 2020, 
que ficou em 4,52%. 

No município do Rio, o preço 
do gás de cozinha varia entre R$ 
64 e R$ 75, com valor médio de R$ 
72,15. Ainda segundo a ANP, de 24 
a 30 de janeiro, os três bairros que 
registraram o custo mais alto do 
item foram Realengo, Padre Mi-
guel e Bangu, que permaneceram 
na faixa de R$ 75. Já os que apre-
sentaram o melhor preço do GLP 
foram Magalhães Bastos, Jardim 
Sulacap e Marechal Hermes, com 
variação de R$ 64 a R$ 67.

O preço médio do GLP é cal-
culado com base em três pon-
tos: o custo de produção, os im-
postos aplicados sobre ele e a 
porcentagem adicionada pe-
las empresas responsáveis pe-
la distribuição e venda. 

“Segundo a Petrobras, 39% 
do valor se referem ao custo de 
produção, o cálculo de outros 
analistas independentes diz que 
esse gasto seria um pouco maior, 
em torno de 47% do preço, que 
diz respeito aos custos de produ-
ção da própria Petrobras. Outros 
18% são tributos e os 35% res-
tantes dizem respeito a distribui-
ção e revenda”, explicou o econo-
mista Alex Mendes.

Os botijões de gás em Magalhães Bastos, Jardim Sulacap e Realengo saem mais em conta para o consumidor, segundo dados da ANP

PEDRO VENTURA / AGÊNCIA BRASÍLIA / FOTOS PÚBLICAS

 LO economista Alex Mendes 
chama atenção para as reven-
das: “Temos um número muito 
pequeno de empresas que de-
têm o mercado, mais ou me-
nos seis empresas controlam 
a distribuição, o que contribui 
para um preço maior por falta 
de competitividade”.

Uma mudança estabelecida 
no sistema de cálculo de pre-
ços do gás de cozinha durante 
o Governo Temer é um dos fa-
tores mais relevantes para es-
se aumento de preço, ainda se-
gundo Mendes.

“Agora, o cálculo não é ba-
seado somente no custo de pro-

dução da Petrobras, mas sim na 
paridade de importação, que se 
baseia em cotação internacional. 
Isso é vantajoso para a empre-
sa, que passou a ter lucrativida-
de, mas a conta foi colocada di-
retamente no bolso do cidadão”, 
pontua Tiago Sayão, economista 
e professor do Ibmec RJ.

A desvalorização do real 
também é uma outra justifi-
cativa para essa alta. “As mu-
danças no preço do barril de 
petróleo no cenário interna-
cional, acompanhadas das va-
riações cambiais de alta do dó-
lar, impactam o preço do GLP”, 
acrescenta Sayão.

Alguns aspectos que explicam a alta dos preços do GLP
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A CAMINHO DO TOPO
Mengão pode dormir hoje líder do Brasileirão se vencer a equipe do Bragantino

N
a cola do líder Inter-
nacional, que está com 
dois pontos de vanta-

gem, o Flamengo entra em 
campo hoje, às 20h30, para en-
frentar a surpreendente equi-
pe do Bragantino, em Bragança 
Paulista, buscando com todas 
as suas forças uma vitória para 
dormir na ponta  do Campeo-
nato Brasileiro.

Os dois times se enfrentam 
no Estádio Nabi Abi Chedid, o 
caldeirão da equipe paulista. 
Um resultado positivo deixará 
o Mais Querido com 67 pon-
tos, ultrapassando momenta-
neamente o Colorado, que só 
vai jogar na próxima quarta-
feira, contra o Sport, no Beira
-Rio, em Porto Alegre.

Sem poder contar com Die-
go Alves, lesionado e Diego, 
que cumprirá suspensão por 
ter recebido o terceiro cartão 
amarelo na vitória sobre o Vas-
co, na quinta-feira, o Flamengo 
vai manter Hugo no gol e atuar 
com João Gomes como volan-
te, ao lado de Gerson, que, re-
cuperado de lesão, deve ir para 
o jogo. Com isso, Willian Arão 
será mantido na zaga.

O Bragantino também vive 
um bom momento nesta re-

ta final de temporada. A equi-
pe paulista venceu quatro dos 
seus últimos cinco jogos e está 
na briga por uma vaga na Copa 
Libertadores, com o destaque 
Claudinho como artilheiro da 
competição, com 17 gols. 

O retrospecto nas últimas 
partidas é igual ao do Flamen-
go, que também somou 12 
pontos em 15 possíveis.

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Garcia, 
divulgados no site Infobola, o 
Flamengo tem 30% de possibi-
lidade de ser campeão brasilei-
ro. Embora esteja na segunda 
colocação, o Rubro-Negro só 
depende de si para conquistar 
o título e, no próximo domin-
go, dia 21, encara o próprio In-
ternacional no Maracanã, em 
um jogo que já está sendo visto 
como uma decisão.

O volante Willian Arão tem agradado no miolo da zaga e deverá ser mantido hoje como zagueiro

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

SEM DIEGO, 
SUSPENSO, 
DUPLA DE 

VOLANTES TERÁ 
GERSON E GOMES

Cleiton; Weverton (Aderlan), Léo Ortiz, 
Ligger e Edimar; Raul, Ricardo Ryller 
e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo. 
Técnico: Maurício Barbieri 

Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique e 
Filípe Luis; João Gomes, Gerson, Ever-
ton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henri-
que e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (SP) 
Árbitro: Wilson Pereira Sampaio (GO)  
Assistentes: Fabrício Vilarinho (GO) e 
Bruno Raphael Pires (GO) 
Horário: 20h30  
TV: Sportv 

BRAGANTINO FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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O Flamengo vol-
to u  a  j o g a r, 

muito em função da 
melhora na parte fí-
sica. Everton Ribei-
ro, Arrascaeta e  Bru-
no Henrique (foto) 
cresceram, se jun-
tando a Gerson, o 
melhor e mais regu-
lar jogador da equi-
pe, facilitando o conjunto. Isso 
não quer dizer que o Flamengo 
voltou a ser a máquina de 2019, 
apenas encontrou um caminho. 
Rogério Ceni tirou um peso das 
costas, ganhou uma trégua nas 
cobranças e, de quebra, paz para 
trabalhar. O Athletico-PR aju-
dou, travando o Internacional, 

e botou lenha na fo-
gueira. Dois pontos 
apenas os separam, 
a favor dos gaúchos, 
e se chegarem as-
sim na rodada 37, 
quando se enfren-
tarão, teremos uma 
partida frenética. Só 
que, para isso, pre-
cisam se livrar dos 

adversários que restam. Hoje, 
o Flamengo encara o Red Bull 
Bragantino, jogo duríssimo, le-
vando-se em conta façanhas an-
teriores da equipe de Bragança 
Paulista. Um tronco no trilho 
que precisa ser removido pa-
ra que o trem rubro-negro siga 
viagem rumo ao título.

 L Os árbitros, em seu pró-
prio benefício, deveriam 
se rebelar contra as tais 
recomendações idiotas e 
voltar a apitar seguindo 
as regras originais, sim-
ples e claras.

 LA derrota do Botafogo 

para Sport, por 1 a 0, de-
cretou o rebaixamento. 
Tragédia anunciada, que 
enfraquece e entristece o 
futebol do Rio.

 LRoger Machado deve as-
sumir o comando do Flu-
minense no Cariocão.

Tem tronco no trilho

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

PORCO X TIGRES

 LVanderlei Luxemburgo foi claro 
quando disse que a equipe do Fla-
mengo é superior à do Vasco. O mais 
ferrenho dos vascaínos sabe disso. O 
técnico não comparou os clubes ou 
suas histórias.

 LO Benfica acumula insucessos, está 
em quarto lugar na tabela do Cam-
peonato Português, 11 pontos atrás 
do líder Sporting, e com a malta em 
fúria. O técnico Jorge Jesus está na 
beira da panela.

BOLA DENTRO BOLA  FORA

 LO Palmeiras estreia no Mun-
dial de Clubes, em Doha, Ca-
tar, às 15 horas, hora do Rio, 
num dos novos estádios sele-
cionados para palco da próxi-
ma Copa do Mundo, em 2022. 
O futebol mexicano evoluiu e o 
Tigres, seu representante como 

campeão, deve ser adversário 
duro. Ainda não vi uma atua-
ção convincente do Palmeiras, 
mesmo na decisão com o San-
tos, na Libertadores. Ganhou, 
mas ficou devendo. Pode ser 
que hoje, motivado pelo cli-
ma, jogue o que a galera espera.

Nino diz que meta 
é a Libertadores
Zagueiro comemora o bom momento do Tricolor

 L FLUMINENSE

C
om três vitórias seguidas 
no Campeonato Brasi-
leiro, algo que não acon-

tecia desde 2016, e sem tomar 
gols, o Fluminense vive grande 
fase na competição. Brigando 
por uma vaga na Libertado-
res, a defesa do Tricolor tem 
sido a principal arma do time. 
O sistema defensivo voltou a 
melhorar, com a volta de Ni-
no ao time.

O defensor de apenas 23 
anos tem ótimos números na 
temporada, além de ter mar-
cado três gols e sofrido apenas 
um drible. Ele esteve presente 
em seis jogos em que a defesa 
do Fluminense não foi vazada.

“Feliz demais por tudo o que 
tenho vivido. O período em que 
estive fora do time me fez muito 
bem, me deu oportunidade de 
me preparar melhor. Eu sabia 
e entendia que meu momento 
ia chegar, teria oportunidades 
de novo e queria estar o melhor 
possível para aproveitar. Estive 
tranquilo, os números indivi-
duais e as vitórias são impor-
tantes por manter o Fluminen-
se perto dos nossos objetivos”, 
disse Nino, em entrevista ao site 
UOL Esporte.

Em quinto colocado e com 
56 pontos, a classificação pa-
ra a Libertadores parece estar 
bem encaminhada. O foco, ga-
rante o  zagueiro. é  na reta fi-
nal do Brasileirão. “Estaremos 
focados nessa vaga no G-4, em 
somar pontos e chegar ao nos-
so objetivo”, disse o zagueiro.

O Tricolor volta a campo na 
quarta-feira, às 21h30, no Ma-
racanã, onde receberá o Atlé-
tico-MG, adversário direto na 
parte de cima da tabela. Nino participou de seis jogos em que o Tricolor não foi vazado

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

DANIEL CASTELO BRANCO
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A FORÇA
DA RIMA
L7NNON USA O RAP 
COMO FERRAMENTA DE 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 
PÁGINA 13

CRIA DO BARATA

ALÔ,
omunidadeC

DOMINGO, 7/2/2021
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VILA CRUZEIRO
O PROFESSOR 

MARCELO MARTINS É O 
COLUNISTA CONVIDADO
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MANGUEIRINHA
EDILSON DE SOUZA É 

SÓCIO DE COOPERATIVA 
DE TRANSPORTE, QUE 
TEM 30 MOTORISTAS 

CADASTRADOS
PÁGINA 12 
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Eu sou Marcelo Martins, 
filho de Eny dos Santos Mar-
tins, cria da Vila Cruzeiro, fave-
la do Complexo da Penha, pro-
fessor de Matemática das redes 
pública e particular, aluno do 
curso de mestrado da UFRJ e 
integrante do grupo de pes-
quisa Juventude, Escola, Tra-
balho e Território.

A partir do meu trabalho 
como educador na Escola Mu-
nicipal Bernardo de Vasconce-
los, pude compreender melhor 
a realidade em que estavam in-
seridos os jovens da minha co-
munidade e isso gera em mim 
uma inquietação: era necessá-
rio me movimentar, junto com 
a comunidade, para que os nos-
sos jovens alcançassem seus so-
nhos. E foi assim que o prepa-
ratório social Estudando para 
Vencer começou a ser construí-
do de forma coletiva, em 2016.

O Estudando para Vencer 
nasceu com o intuito de acre-

ditar nas potencialidades dos 
jovens do território do Com-
plexo da Penha. E dar as ferra-
mentas necessárias para que 
eles pudessem alcançar o En-
sino Superior em intuições 
públicas, por meio do nosso 
curso de pré-vestibular, e as es-
colas estaduais e federais, por 
meio do nosso curso de pré-
médio/técnico.

Nesses quatro anos de 
atuação, nós aprovamos de-
zenas de estudantes. Mas 
nosso legado não está só nas 
aprovações, mas na cons-
ciência de que construímos 
junto aos nossos alunos a ne-
cessidade de retribuirmos to-
das as nossas conquistas pa-
ra o lugar de onde viemos, o 
Complexo da Penha. E, as-
sim, mostrar que nossa co-
munidade não é só constituí-
da de carências, mas também 
de potências. Aqui, acredita-
mos no crescimento coletivo!

F
oi percebendo a falta de op-
ções de transporte dentro do 
Complexo da Mangueirinha 

que Edilson de Souza, de 38 anos, 
e sete amigos criaram, em 2018, a 
GAC VIP Transporte. A coopera-
tiva oferece uma opção de mobi-
lidade aos moradores do conjunto 
de favelas de Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, diante da ne-
gativa de motoristas de aplicativo 
de acessarem a região.

CRIA DO COMPLEXO DA MANGUEIRINHA 
É UM DOS FUNDADORES DE COOPERATIVA 
QUE FAZ 11 MIL CORRIDAS POR MÊS

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

Três anos depois, dos oito fun-
dadores da GAC, quatro conti-
nuam comandando o negócio 
com seis funcionários e 30 moto-
ristas cadastrados. O crescimen-
to é sentido também no número 
de corridas. Se no início eram 300 
por mês, hoje são 11 mil.

“A gente percebeu que os mo-
toristas de aplicativo cancelavam 
as corridas pedidas pelos morado-
res daqui e não subiam o morro 
quando vinham com passagei-
ro. Além disso, aqui não tem van, 
nem ônibus”, conta Edilson.

‘Acreditamos no 
crescimento coletivo’
Professor Marcelo Martins mantém 

pré-vestibular comunitário na Vila Cruzeiro 

Marcelo é professor de Matemática e faz mestrado na UFRJ

DÉBORA MARTINS / DIVULGAÇÃO

Edilson de Souza percebeu que os moradores da comunidade não tinham transporte na favela
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COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

O motorista deixou o empre-
go de manobrista para investir no 
negócio próprio. Ele percebeu que 
estava diante de um projeto que 
poderia dar muito certo. “A gente 
começou com um número de te-
lefone fixo e WhatsApp, criamos 
um grupo, fizemos cartão e flyer e 
os distribuímos dentro da comu-
nidade. No primeiro mês, foi hor-
rível, porque tivemos cerca de 30 
corridas. Quase desistimos, mas 
fomos persistentes”, relembra.

A cooperativa deslanchou e 
hoje conta com sede própria e 
aplicativo para receber os pedi-
dos. A ideia é crescer ainda mais. 
“Se crescermos, os motoristas e 
os atendentes também crescerão 
e vamos gerar mais emprego”, diz 
Fernando Nascimento, de 37 anos, 
também sócio da GAC.
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É 
da periferia do Rio que estão surgin-
do os maiores nomes do rap nacional. 
Se antes a cena era dominada por ar-

tistas paulistanos, agora, é em solo carioca 
que as rimas ganham força, representando 
as dores e as delícias das favelas. Usando a 
música como ferramenta de transforma-
ção social, Lennon Frassetti, mais conheci-
do como L7NNON, fez da sua vivência no 
Barata, comunidade de Realengo, na Zona 
Oeste, fonte de inspiração para o álbum Hip
-Hop Rare. Amor, crítica social e motivação 
fazem parte do seu repertório. 

É o caso do hit Freio da Blazer. Na faixa, 
o rapper levanta o debate sobre nunca pas-
sar despercebido numa blitz de trânsito. “É 
uma luta que vem de anos: o preto, pobre e 
favelado é marginalizado. Quando você es-
tá numa situação financeira legal, vão achar 
que você fez algo de errado para ter aquilo 
ali, ao invés de reconhecerem a luta e o es-
forço”, destaca o artista, de 26 anos. “Através 
da minha arte, eu fortaleço os meus, mos-
trando que realmente é possível lutar, ven-
cer e ter uma vida digna”, afirma.   

Outra paixão de L7NNON é o skate. O 
rapper já se envolveu em diversas compe-
tições e vê no esporte sua válvula de escape, 
além dos versos e rimas que cria. Se seu ál-
bum figura, hoje, entre os 50 mais ouvidos 
do Spotify, tudo graças à cultura freestyle 
que aprendeu nas ruas. “Tudo o que me tor-
nei é devido à vivência de onde fui nascido e 
criado e pelas pessoas que me rodeiam. Isso 
só fortalece”, ressalta ele, vendo na solida-
riedade do povo periférico sua maior lição. 
“Quem menos tem é quem mais oferece. A 
pessoa na comunidade pode não ter qua-
se nada, mas se o outro precisar, vai tirar do 
pouco que tem para dividir, isso é um ensi-
namento tremendo”, avalia. 

Morando atualmente em Ipanema, 
L7NNON vira e mexe também transita 
pelo Morro do Vidigal, na Zona Sul, para 
visitar a família. “A simplicidade das pes-
soas é a mesma”, observa, fazendo um con-
trapondo entre as duas realidades. “Existe 
preconceito entre a favela e o asfalto. É uma 
questão de classe. Quando eu saí de Realen-
go e fui morar na Zona Sul, era visto de uma 
forma diferente, como favelado”, conta.

Seguido por 2,6 milhões de pessoas no 
Instagram, o rapper garante que deseja 
ser uma boa influência para o público. “Is-
so me motiva a seguir em frente, acreditar 
e impulsionar pessoas a acreditarem em si. 
Nem nos melhores sonhos imaginei que 
tudo isso pudesse acontecer. Só agradecen-
do a Deus, minha família e a todo mundo 
que me acompanha”, diz ele, que tem a fai-
xa Gratidão como a preferida do seu disco.

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

‘É POSSÍVEL LUTAR, VENCER E

TER VIDA DIGNA’
COM MÚSICAS INSPIRADAS NA SUA VIVÊNCIA NA COMUNIDADE, 

L7NNON SE TORNA UM DOS GRANDES NOMES DO RAP NACIONAL 

E TEM MILHÕES DE SEGUIDORES NO INSTAGRAM

Bons parceiros 
ao longo da 
caminhada
L E por falar em grati-
dão... O sucesso é ta-
manho que, no dia 30, 
L7NNON se apresentou 
no Caldeirão do Huck, 
da Globo, ao lado de 
Xande de Pilares. “Foi 
surreal. Tive a oportuni-
dade de trocar uma ideia 
com o Luciano, um cara 
incrível, somou muito 
na minha vida. O Xande 
eu conhecia ele da gra-
vação do DVD do grupo 
Bom Gosto, que parti-
cipei, um cara especial, 
talentoso. Só tenho a 
aprender. Que venham 
mais momentos assim”, 

comemora o rapper.
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O álbum 
‘Hip-Hop Rare’, 

de L7NNON, 
está entre 
os 50 mais 
ouvidos do 

Spotify
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 • A FALTA de 
saneamento 
básico está 

atingindo moradores da 
região das Casinhas, no 
Complexo do Alemão. O 
rio que corta a localida-
de virou um valão com 
esgoto a céu aberto, acu-
mulando lixos e animais 
indesejados. Como re-
sultado, o mau cheiro e 
insetos transmissores de 
doenças invadem as casas 
dos moradores da região.

 •MORADORES da loca-
lidade conhecida como 
Vila Verde, na Rocinha, 
na Zona Sul, sofrem com o 
acúmulo de lixo próximo 
às ribanceiras, causando 
mau cheiro, chamando 
insetos e dificultando a 
passagem de pedestres. 

GATAGATO

ANA PAULA DA SILVA, 23JHONY VAZ, 26 ANOS

DA LAJEDA LAJE

 LA história do Complexo de 
Manguinhos se confunde com 
a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz). Os primeiros moradores 
do conjunto de favelas da Zona 
Norte do Rio foram trabalha-
dores do então Instituto de Pa-
tologia Experimental de Man-
guinhos, no início do século 19. 
Mas a relação entre a comuni-
dade e um dos principais cen-
tros de pesquisa científica do 
país vai muito além.

“A Fiocruz emprega cente-
nas de trabalhadores de Man-
guinhos. Entre os moradores, 
há gerações inteiras de famí-
lias que foram cuidadas no cen-
tro de saúde da Fiocruz”, des-
taca André Luiz da Silva Lima, 
doutor em História das Ciências 
pela Casa de Oswaldo Cruz.

Com mais de 10 favelas em 
uma área de 1.618.400 m², o 
Complexo de Manguinhos 
está localizado entre vários 
bairros da Zona Norte do Rio, 
como Bonsucesso e Benfica. 

Já a Fiocruz ocupa uma gran-
de parte do território ao lado 
com suas nove unidades.

Para o professor, os cerca de 
35 mil moradores de Mangui-
nhos tentam construir algo 
melhor para a família, mes-
mo diante da falta de políti-
cas públicas. “Esse morador 

é batalhador, rema contra 
a maré e contra a corrente. 
A correnteza quer mantê-lo 
subalternizado, vulnerabili-
zado e adoecido, mas o mo-
rador de Manguinhos tenta, 
cada um à sua maneira, en-
frentar os desafios no dia a 
adia”, elogia.

FALA TU

L O Parque Esportivo e 
de Inclusão Social do Ca-
ramujo, em Niterói, está 
com inscrições abertas 
para vários esportes e 
atividades físicas indivi-
duais. As vagas são para 
levantamento de peso, 
luta greco-romana, atle-
tismo, skate, badmin-
ton, além de ginástica 
funcional para a terceira 
idade e dança.

Por causa da pandemia 
do coronavírus, o espaço 
não está realizando ati-
vidades com esportes co-
letivos e está funcionan-
do com turmas menores 

para respeitar o distan-
ciamento entre os alu-
nos. Atualmente, há 400 
pessoas em atividades 
regulares e quase 1.200 
inscritos em oficinas.

Para se inscrever para 
as novas turmas, é preci-
so ter mais de 7 anos, ser 
morador do Caramujo ou 
adjacências e procurar a 
secretaria do parque, que 

funciona das 8h às 17h, 
munido da certidão de 
nascimento e do docu-
mento do responsável. 

“O parque vai abrigar 
em torno de 30 ativida-
des esportivas, incluindo 
modalidades olímpicas, 
e a ideia é que seja um 
polo de geração de opor-
tunidades para o bairro 
do Caramujo e adjacên-
cias, buscando salvar vi-
das através do esporte. 
Também temos projetos 
com a terceira idade”, 
explica Oto Bahia, ad-
ministrador regional do 
Fonseca e Adjacências.

A gata mora no Morro 
do Juramento e trabalha 
como bombeiro civil e 
guardiã de piscina.

Morador do Conjunto 
Santa Maria, em Campo 
Grande, ele é professor 
de Educação Física.

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DE NITERÓI
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RESPEITA A MINHA HISTÓRIA

Quer ser Gato ou Gata da Laje? Alguma reclamação pro Fala Tu? Mande e-mail: 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
 

BONSUCESSO V/TEXTO
Alugo ou vendo. Excelente pré-
dio 03andares sendo  1loja e 
2andares de escritório,  250m 
de área construída por andar, 
8banheiros cozinha, várias sa-
las ideal para clinicas/ curso/ 
médias empresas. localização 
próximo ao centro Bonsuces-
so, local seguro fácil acesso. 
T.9885-86708.
 

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.

 
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.

 

CAPOTEIRO V/TEXTO
Contrato Capoteiro com expe-
riência em banco soft de Van 
e ônibus. More próximo Penha/ 
adjacências. Salário combinar. 
Tel: 96462-0879 whatsapp
 

RETISTAS V/TEXTO
Overloquistas. Fábrica biquí-
ni, experiência. Assino car-
teira, Salário R$1.600,00. VT, 
lanche. Rua Vereador Jansen 
Muller03 andar102. Cacham-
bi. T.3439-2994. comparecer 
segunda 08:00hs.

 

DEDETIZADOR V/TEXTO
Dedetizadora contrata, preferen-
cialmente com CNH, oferecemos 
treinamento, trazer currículo/ 
entrevista partir amanhã. Rua 
Guilhermina 480, Encantado, 
Próximo  Rei do Bacalhau..

 
MEC. REFRIGERAÇÃO 
Mecânico  Ar Condicionado,  ex-
periência Split, Splitão, Fan Coil 
& VRF. Currículo com pretensão            
salarial viviane@nlpair.com.br. 
Vaga todas as Cidades RJ.

 

MEC.REFRIGERAÇÃO V/TEXTO
Com experiência comprova-
da em carteira em  Faincol, 
chiller, trane. Residir próxi-
mo à Nova Iguaçú. Interes-
sados enviar currículo para: 
recrutamentopredial@gmail.
com

 

TEC. ELETRÔNICA 
Com experiência comprova-
da em carteira com apare-
lhos Biomédicos/ formação 
técnica. Residir próximo à 
Nova Iguaçú. Interessados 
enviar currículo para: recru-
tamentopredial@gmail.com

 

AUXILIAR PRODUÇÃO 
Primeiro emprego. Ofereçemos 
treinamento. Preferência morado-
res das proximidades de Bangu, 
Madureira ou Jacarepaguá. Curri-
culo: rh@icram.ind.br  Entrevista 
96477-1232
 
IMPRESSOR V/TEXTO
Offset. Gráfica precisa, expe-
riência comprovada  roland 200. 
Carteira assinada. Currículo com 
pretensão salarial:
curriculum@apeditora.com.br 
ou Av. Guilherme Maxwell, 371, 
Bonsucesso

 
MEC. REFRIGERAÇÃO 
Com experiência comprovada, 
atuar com manutenção, preven-
tiva/ corretiva em: Split, Splitão, 
Vrf e Chiller, fazendo atendimen-
to volante. Plantão 12x36.  Tel.
(21)99824-2567.

 

MONTADOR V/TEXTO
Montador Industrial (Estru-
tura/ Tubulação) para formar 
equipe. Comparecer 3ª feira 
(09/02) 09:00h. Av das Ame-
ricas nº 5.001 loja 152, Barra 
Tijuca (Midtower)

 
OPERADOR TETRAPAK 
Para TBA19. Deixar Currículo de 
02/02 à 08/02 Horário de 08h ás 
15h na Estrada São Tomé 936 
Lote 12 Quadra 11 Jardim Pri-
mavera Duque de Caxias.

 

SERRADOR V/TEXTO
Serrador para Marmoraria com 
experiência. Comparecer Estrada 
dos Bandeirantes, 12993. Vargem 
Pequena.  T. 96419- 6704 pode 
ligar à cobrar.

 

ELETRICISTA V/TEXTO
De autos Com experiência. Traba-
lhar  2ª à 6ªfeira, salário à combi-
nar. Rua Visconde de Santa Isabel 
161/ Vila Isabel
 
LANTERNEIRO V/TEXTO
Oficina contrata: Lanterneiro, 
Pintor,  Montador, Eletricista 
e Polidor. com experiência  
Comparecer Rua Olegario 
Mariano 1403, Vila São Luiz, 
Duque Caxias . T.:97372-8875/ 
2782-6026

 
MECÂNICO V/TEXTO
De autos.Com experiência Traba-
lhar  2ª à 6ªfeira, salário à combi-
nar. 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!
 

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

 

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 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br
 



ESPORTES

Fogo demite Barroca
Um dia após o rebaixamento, diretoria anuncia saída de técnico, auxiliar e gerente

 L PRIMEIRAS CONSEQUÊNCIAS

U
m dia após o rebaixamen-
to matemático do Botafo-
go para a Série B do Brasi-

leirão, o Alvinego decidiu ontem 
pela saída de Eduardo Barroca do 
comando da equipe. O treinador 
não irá nem comandar o time na 
partida de amanhã contra o Grê-
mio. O auxiliar e ex-jogador Lúcio 
Flávio irá dirigir o time no duelo 
contra o Tricolor Gaúcho.

A decisão foi tomada em reu-
nião da diretoria. Além do técni-
co, o gerente de futebol Túlio Lus-
tosa, o auxiliar Felipe Lucena e o 
preparador físico Anderson Go-
mes também deixam o clube. Em 
sua segunda passagem pelo Glo-
rioso, Eduardo Barroca coman-
dou a equipe em 12 jogos, totali-
zando dez derrotas, um empate e 
apenas uma vitória.

Eduardo Barroca foi o quin-
to treinador a assumir a função 
no Botafogo, na atual  tempo-
rada. Antes dele, passaram pe-
lo Alvinegro Alberto Valentim, 
Paulo Autuori, Bruno Lazaroni 
e Ramón Díaz, que foi demiti-
do sem comandar a equipe — 
ele teve problemas de saúde.

Já rebaixado para a Série B, o 
Botafogo ainda fará mais qua-
tro partidas no Brasileiro. Além 
do Grêmio, o time enfrentará 
Goiás, São Paulo e Ceará.

Esta é a terceira vez que o clu-
be sofre um rebaixamento no 
Brasileiro. Tudo em menos de 20 
anos. Em comum com as quedas 
de 2002 e 2014, a troca de dire-
toria, o planejamento equivoca-
do, com muitas contratações, e, 
principalmente, a grave crise fi-
nanceira. Lições que mais uma 
vez não foram levadas em con-
sideração. Ainda assim, os ou-
tros dois rebaixamentos tiveram 
suas características específicas.

Eduardo Barroco 
foi o quinto técnico 

do Botafogo na 
temporada e sai 

com 10 derrotas, um 
empate e apenas 

uma vitória

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 LA primeira vez que a torcida do 
Botafogo lamentou a ida para a Sé-
rie B foi em 2002, último Campeo-
nato Brasileiro antes da era dos 
pontos corridos. Foram apenas 
seis vitórias em 26 partidas (sobre 
Figueirense, Gama, Bahia, Ponte 
Preta, Paysandu e Corinthians), 
com sete empates e 12 derrotas. 

Foi o lanterna, como agora, e o ti-
me teve quatro técnicos: Arthur 
Bernardes, Abel Braga, Ivo Wort-
mann e Carlos Alberto Torres. Pa-
ra jogar a pá de cal, o Botafogo foi 
rebaixado no Caio Martins. Na-
quele 17 de novembro, perdeu pa-
ra os reservas do São Paulo, com 
um gol de Dill, que não marcava 

havia mais de dois anos. 
No segundo rebaixamento, em 

2014, a  temporada começou pro-
metendo, com a disputa da Liber-
tadores, mas a entrada do inexpe-
riente técnico Eduardo Húngaro, 
no lugar de Oswaldo de Oliveira, 
somada  ao desmonte do time, 
com as saídas de Seedorf, Rafael 

Marques, Hyuri e Lodeiro, mergu-
lhou o clube em crise. Eliminado 
da Libertadores, o Alvinegro, com 
Vágner Mancini no comando, até 
o fim, acabou em penúltimo no 
Brasileiro, com apenas nove vi-
tórias, seis empates e 22 derrotas. 
No jogo da degola, perdeu por 2 a 
0 para o Santos, na Vila Belmiro.

Nas três quedas, erros que se repetem e lições não aprendidas

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com
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ESPORTES

Salgado sai em 
apoio ao pofexô
Luxa foca em passar confiança para a equipe

 L VASCO

A 
derrota que decretou o 
rebaixamento do Bota-
fogo não foi ruim ape-

nas para os torcedores alvine-
gros. Os vascaínos também 
sofreram com o resultado, que 
tirou o Sport da zona de rebai-
xamento e empurrou o Cruz-
maltino para baixo, na tabela 
do Campeonato Brasileiro.

Ciente das dificuldades que 
terá pela frente, o técnico Van-
derlei Luxemburgo tratou de 
reunir os jogadores para lhes 
passar confiança. O próximo 
compromisso da equipe será na 
quarta-feira, contra o Fortaleza, 
fora de casa. O rival é adversário 
direto na luta contra a degola, e 
tem um ponto a mais (38 a 37). 

É o que se costuma chamar de 
jogo de seis pontos.

Além do Botafogo, matema-
ticamente rebaixado, o Coritiba 
e o Goiás estão bem próximos 
da Série B. Outro que luta para 
escapar é o Bahia, assim como o 
Fortaleza e o Vasco.

Mensagem do presidente
Na noite de sexta-feira, o 

presidente do Vasco, Jorge Sal-
gado, anunciou que realizou 
um teste para a Covid-19, que 
deu negativo. O dirigente apro-
veitou as postagens que fez em 
suas redes sociais para infor-
mar à torcida que seu plano de 
metas para os 100 primeiros 
dias de gestão já está concluí-

do e será apresentado na pró-
xima semana.

O mandatário reafirmou seu 
apoio a Vanderlei Luxemburgo 
na luta do time contra o rebai-
xamento. “Nosso foco imediato 
está voltado para o futebol, fa-
remos tudo o que for necessário 
para garantir a permanência do 
Vasco na Série A. Luxemburgo, 
comissão técnica e atletas têm a 
nossa confiança e teremos de-
les dedicação total a essa missão. 
Em frente”, postou o presiden-
te, acrescentando que estará re-
tornando amanhã às atividades 
presenciais e agradecendo por 
todas as mensagens de incenti-
vo no período em que cumpriu 
isolamento social.

Vanderlei Luxemburgo recebeu apoio público ao seu trabalho do presidente Jorge Salgado

DANIEL CASTELO BRANCO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 66 34 19 9 6 57 31 26

 2º FLAMENGO 64 34 19 7 8 62 43 19

 3º ATLÉTICO-MG 60 34 18 6 10 58 42 16

 4º SÃO PAULO 58 33 16 10 7 53 36 17

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 56 34 16 8 10 49 40 9

 6º PALMEIRAS 53 33 14 11 8 46 32 14

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º GRÊMIO 53 34 12 17 5 46 35 11

 8º CORINTHIANS 48 33 13 9 11 41 39 2

 9º BRAGANTINO 47 34 12 11 11 48 39 9

 10º ATHLETICO-PR 46 34 13 7 14 31 31 0

 11º SANTOS 46 33 12 10 11 47 47 0

 12º CEARÁ 45 34 12 9 13 48 46 2

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 45 34 11 12 11 34 40 -6

 14º SPORT 38 34 11 5 18 27 44 -17

 15º FORTALEZA 38 34 9 11 14 31 35 -4

 16º VASCO 37 34 9 10 15 34 49 -15

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BAHIA 36 34 10 6 18 38 55 -17

 18º GOIÁS 32 34 8 8 18 34 57 -23

 19º CORITIBA 28 34 6 10 18 29 47 -18

 20º BOTAFOGO 24 34 4 12 18 28 53 -25

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

*Jogos não encerrados até o fechamento desta edição

34ª RODADA

03/02
 GRÊMIO 3 X 3 SANTOS

 BRAGANTINO  2 X 0 ATLÉTICO-GO 

 CORINTHIANS 2 X 1 CEARÁ 

 BAHIA 0 X 1 FLUMINENSE 

 GOIÁS 1 X 0 ATLÉTICO-MG 

04/02
 FORTALEZA 3 X 1 CORITIBA

 FLAMENGO 2 X 0 VASCO

 ATHLETICO-PR 0 X 0 INTERNACIONAL

05/02
 BOTAFOGO  0 X 1 SPORT

19/02
 SÃO PAULO  X  PALMEIRAS 

ARTILHARIA

 17  GOLS: Claudinho (Bragantino) 
16 GOLS: Thiago Galhardo (Inter) e Marinho (Santos) 
14  GOLS: Luciano (São Paulo) 13  GOLS: Pedro (Flamengo) e Cano (Vasco)
 12  GOLS: Vina (Ceará) e Diego Souza (Grêmio)

35ª RODADA

ONTEM
 BAHIA  X  GOIÁS* 

 ATLÉTICO-GO  X  SANTOS* 

HOJE
 BRAGANTINO  X  FLAMENGO 20:30

AMANHÃ
 BOTAFOGO  X  GRÊMIO 20:00

QUARTA-FEIRA
 INTERNACIONAL  X  SPORT 19:00

 FORTALEZA  X  VASCO 19:15

 SÃO PAULO  X  CEARÁ 21:00

 FLUMINENSE  X  ATLÉTICO-MG 21:30

 CORINTHIANS  X  ATHLETICO-PR 21:30

17/02

 CORITIBA  X  PALMEIRAS 
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A GATA DA HORA

tirou nota máxima em perfeição, gracio-

sidade e sensualidade. A musa, que é torcedora do Atlético 

Mineiro, arrasa nas redes sociais com a sua excelente for-

ma e esse sorriso espetacular. Dê aquele confere esperto no 

Instagram dela e fique maluquinho de vez: @stephani_rez.

STEPHANIE REZENDE

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

VIVIANE PERES / DIVULGAÇÃO

Aposta no 
talismã
Palmeiras vai de Luiz Adriano 
na semifinal, contra o Tigres

 L MUNDIAL DE CLUBES

O 
atacante Luiz Adriano é a 
grande esperança do Pal-
meiras para fazer o time 

passar pelo Tigres, hoje, às 15h 
(de Brasília), no Catar, e conquis-
tar uma vaga na final do Mundial 
de Clubes. A expectativa recai so-
bre o jogador, de 33 anos, princi-
palmente pelo currículo. O camisa 
10 foi decisivo pelo Internacional, 
no título de 2006, e espera repetir 
o desempenho. 

Na consagração do Inter, Luiz 
Adriano tinha apenas 19 anos e 
havia acabado de ser promovi-
do das categorias de base quando 
foi levado pelo técnico Abel Braga 
para o Mundial, disputado no Ja-
pão. E o jogador foi essencial jus-
tamente na semifinal, etapa pela 
qual o Palmeiras sonha em pas-
sar. Em 2006, o atacante marcou 
no segundo tempo o gol da vitória 
por 2 a 1 sobre o Al Ahly, do Egito.

Na decisão, Luiz Adriano foi ti-

tular na vitória por 1 a 0 sobre o 
Barcelona, em Yokohama. “Para 
mim essa competição foi muito 
especial. Fiquei feliz por ter feito 
um gol e levado o Inter à final. A se-
mifinal daquele torneio foi o mo-
mento mais importante”, contou.

Além de Luiz Adriano, apenas 
o lateral Marcos Rocha já parti-
cipou da competição, em 2013, 
pelo Atlético-MG. Foi elimina-
do na semifinal pelo Casablan-
ca, do Marrocos. Aliás, o peso da 
estreia preocupa o Palmeiras pe-
lo nervosismo. O rival mexicano 
teve a oportunidade de jogar pela 
fase anterior e vencer o Ulsan, da 
Coreia do Sul, por 2 a 1. 

O técnico português Abel 
Ferreira deve usar a seguinte es-
calação: Weverton; Marcos Ro-
cha, Luan, Gómez e Viña; Dani-
lo, Zé Rafael (Patrick de Paula), 
Gabriel Menino e Raphael Veiga; 
Rony e Luiz Adriano.

Luiz Adriano já conquistou um Mundial pelo Inter, em 2006

CESAR GRECO / PALMEIRAS / DIVULGAÇÃO



TELEVISÃO

TRABALHADA NO ROSA
Quer deixar o cabelo no estilo da Ana Maria Braga? Veja dicas para adotar o visual

A
na Maria Braga gosta de 
ousar no visual. Aos 71 
anos, a apresentadora já 

adotou vários tipos de cabelo. 
Nos últimos meses, ela apare-
ceu de dreads e, ultimamente, 
está com as madeixas rosas. 

Segundo a hairstylist Da-
niele Lara, do Daniele Lara 
Studio Vip, homens e mu-

lheres têm perdido o medo 
de ousar nas cores do cabe-
lo. “Os tons pastéis estão super 
em alta! Azul, lilás, rosa, ver-
de... Tem para todos os gostos. 
Também, claro, tem a galera 
que prefere as cores mais me-
tálicas e, com o desbotamen-
to gradual da cor, pode expe-
rimentar tanto o tom gritante 
quanto o bem clarinho. São 
várias nuances: do rosa pastel 
ao pink metalizado, agradan-

do todas as mulheres que são 
apaixonadas por cabelos co-
loridos. Basta encontrar qual 
a nuance ideal para seu tom de 
pele e valorizar ainda mais a 
sua nova versão”, explica. 

Daniele diz que o rosa usado 
por Ana Maria, por exemplo, é 
apenas o pigmento. Quem tem 
cabelo claro é mais fácil de a cor 
pegar. No caso dos cabelos es-
curos, é necessário o processo 
de descoloração. “Para o cabe-

lo não ficar com um aspecto de 
palha, principalmente os escu-
ros, que passam por descolora-
ção, a hidratação é obrigatória 
no calendário pelo menos uma 
vez na semana. Isso vai evitar 
que ele quebre ou que fique 
muito ressecado. Uma questão 
com essas cores também é que 
elas desbotam bem mais rápi-
do. Então, retocar a coloração a 
cada 15 dias é importante para 
a manutenção da cor.”

A profissional afirma que, 
apesar dos cuidados com a 
manutenção da cor periodica-
mente, no dia a dia, é fácil man-
ter o cabelo tingido. “Os cuida-
dos são os mesmos que de um 
cabelo de cores mais comuns. 
Usar produtos específicos pa-
ra cabelo tingido, evitar água 
quente, prancha e secador sem 
uso de protetor térmico, pois 
eles ajudam no desbotamento 
da cor”, ensina. 
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Ana Maria 
gosta de 
mudar o 
visual. Ela já 
usou dreads 
e, agora, 
está com o 
cabelo rosa

 L ISABELLE ROSA

isabelle.rosa@meiahora.com
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

 QUE DUPLA!
 LCom 25 anos de idade, Robinho é 

a nooova aposta do pagode. Esse 
pernambucano canta desde a in-
fância, quando se apresentava em 
colégios e igrejas. Aos 15 anos, criou 
seu pri-pri-primeiro grupo de pago-
de e não parou mais. Seus maiores 
sucessos são Coração Carente, In-
compatível e Frase do Dia. E, na pró-
xima terça-feira, ele vai lançar mais 

uma música que promete ser suces-
so, Eu Não Vou Esquecê-la, com a 
participação mais que especial do 
Ferrugem, de autoria de Robinho e 
seu amigo Allefy, com produção de 
Seul e Allan Lima. O single contará 
com um clipe superlindo, produzi-
do pela produtora Duup e dirigido 
por Marcos Onex. Terça em todas as 
plataformas digitais. 

ANDMARQUES
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 L Quando vi este hooomão saindo do Piscinão de 
Ramos na gravação do clipe da Anitta, perdi até a ga-
gueira. Mo-mo-morador de Santa Cruz, Maicon tem 
25 anos, 1,92 m de altura, é flamenguista, técnico em 
edificações e modelo. Que espetáculo, né?

 L Fooormada pelas irmãs Carol e 
Priscila, esta dupla surgiu no cenário 
musical capixaba em 2000, quan-
do elas eram estudantes do Ensino 
Fundamental, da rede municipal de 
Vitória. Buscaram inspiração na sua 
mãe, que já havia sido cantora. Aos 
poucos, foram conquistando seu es-
paço. Hoje, essas lindas e ta-ta-talen-
tosas meninas contagiam o público 
por onde passam. Aqui no Rio, a dupla 
tem fã-clube fiel. Euzinho faço parte. 

COM VOCÊS... CAROL & PRISCILA
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MAICON ALMEIDA

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

BABADO

 L Kaysar Dadour já tem uma profissão a mais para colocar no 
currículo. É que, além de ator, ele ingressou na carreira de can-
tor e lançou a música Fogo no Parquinho, na sexta-feira. A 
canção é em homenagem ao Big Brother Brasil, reality 
show que participou em 2018 e conquistou o segun-
do lugar. À coluna, ele fala sobre a música, o que está 
achando do BBB 21, adianta que está rodando um filme, re-
vela que quer casar com uma brasileira e muito mais. Confira!

Como surgiu essa paixão pela 
música, Kaysar? Você se preparou 
muito para virar cantor?

Eu sempre tive vontade de lançar um 
funk. Quando eu cheguei no Brasil e 
comecei a ouvir funk, eu me apaixo-
nei, porque funk é alegria, é felicidade, 
é dança, todo mundo animado. Em 
2018, eu participei de dois clipes. De-
pois, lancei feat com MC Bin Laden. 
Depois, lancei com o DJ Guga e, agora, 
é o meu primeiro lançamento solo.

A sua primeira música a ser lan-
çada foi escrita por você e vem em 
um ritmo de funk e pop. Acha que 
a galera vai se identificar?

Estou muito feliz e ansioso para 
esse lançamento! Quero muito que as 
pessoas se divirtam ouvindo “Fogo no 
Parquinho”.

Você disse que essa música 
é em homenagem ao “Big Bro-
ther Brasil”. Sobre o que espe-
cificamente fala?

Isso, a música é uma homenagem 
para o “BBB”. Espero que o povo goste, 
dê risada. A música está bem dançante 
e eu espero muito que as pessoas gostem.

O “BBB” te abriu muitas portas, 
né? Como você avalia a mudança 

de vida que teve de lá para cá? 
O “BBB” mudou a minha vida e sou 

muito grato! Eu entrei no programa 
com um sonho de ganhar e trazer mi-
nha família ao Brasil. Graças a Deus, 
eu consegui trazer minha família 
e fiquei em segundo lugar. Depois 
do “BBB”, muitas oportunidades 
surgiram e eu estudei muito (e 
ainda estudo diariamente) para 
agarrar todas. 

Você deixou claro que 
curte muito funk. Tem al-
gum cantor desse ritmo que 
você goste mais? Pediu di-
cas para algum funkeiro 
para ingressar nessa no-
va carreira de cantor?

Eu tenho muitos amigos 
e conversei com alguns, que 
me apoiaram muito! 

Você levou o prêmio 
de R$ 150 mil. O que fez 
com o dinheiro?

Eu trouxe minha fa-
mília para cá, graças a 
Deus!

O que está achan-
do do “BBB 21”? 

Eu estou assistindo todo 

dia e este ano o fogo no parquinho 
começou cedo e com grandes emoções. 

Se pudesse, qual dica daria pa-
ra os participantes desta edição?

Para se divertirem e aproveitarem 
muito, o “BBB” é uma experiência úni-
ca e mudou minha vida! Se eu fosse con-
vidado, participaria novamente!

Muito tem se falado 
em cancelamento, 
né? Você tem medo 
de ser cancelado, 

já foi? Se sim, 
como se sentiu?

Sim, é um as-
sunto muito im-
portante! Acredito 
que todo mundo 
erra, aprende, 
evolui e não po-

demos julgar. 

Além de can-
tor, você também 

é ator. Vai conse-
guir conciliar as 
duas carreiras de 

forma tranquila?
As duas são artes e eu vou 

conciliar as duas carreiras! Eu 
estudando muito e quero me 

desafiar a cada dia mais. 

Você está terminando de 
rodar um filme. Pode adian-

tar algo pra gente sobre esse 
trabalho?

Claro! Eu acabei de gravar um 
filme, que se chama “Me Tira da Mi-

ra”. Ainda não posso contar sobre meu 
personagem, mas estou muito ansioso. 

Quais são seus planos para 
2021?

Como já contei para vocês, acabei 
de gravar um filme e tem algumas 

outras coisas chegando, logo, logo 
eu já posso contar para vocês! Tam-
bém vou lançar novas músicas! Es-
tou muito feliz com tantos projetos 
lindos.

E o coração, como está? Você 
está solteiro, namorando, em 
busca de alguém? 

Eu estou solteiro, mas tenho sonho 
de casar e ter seis filhos. Quero casar 
com uma brasileira, se Deus quiser!

 MIKE BONFIM / DIVULGAÇÃO

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

FRASE DO DIA
“Cair sete vezes, levantar-se oito.”

(Provérbio japonês)

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

 LO campo astral vai te dar 
forças para fazer mudanças. 
Retome exercícios físicos ou 
comece um novo hobby ainda 
hoje. A intimidade estará in-
tensa, apimentando a relação.
Números da sorte: 54, 81 e 45.

 LContate seus familiares e 
amigos, mate as saudades de 
quem ama. Quem tem filhos 
poderá se divertir muito com 
jogos. Cuidados com a saúde e 
com o amor darão resultados.
Números da sorte: 28, 82 e 73.

 LExcelente momento para 
limpar e organizar sua casa. 
Preocupar-se com a sua beleza 
vai gerar benefícios à sua au-
toestima. Uma paquera pode 
surpreender você.
Números da sorte: 47, 56 e 29.

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

 LO desejo de conversar com as 
pessoas vai estar em alta hoje. 
Aposte em chamadas de vídeo 
com as pessoas que sente fal-
ta. Clima intenso no romance. 
Capriche no jogo da sedução.
Números da sorte: 39, 93 e 48.

 LCurtir o conforto do lar com a 
família vai marcar seu domin-
go. Dedique uma atenção es-
pecial aos filhos, se tiver, e ao 
par. Cuidado com as palavras 
para não magoar pessoas.
Números da sorte: 76, 67 e 31.

 LA Lua vai te deixar entusias-
mado hoje. Evite se descuidar 
na saúde e correr riscos desne-
cessários. Seu jeito extroverti-
do vai te ajudar a manter uma 
paquera animada.
Números da sorte: 68, 50 e 77.

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

 LFalar com amigos distantes 
te dará boas energias neste 
domingo. Planeje com caute-
la a sua semana e cuide do seu 
visual. Na vida a dois, bom mo-
mento para falar do futuro.
Números da sorte: 42, 78 e 60.

 LDê uma caprichada nas rou-
pas. Foco nos cuidados pes-
soais e na saúde. Mudanças 
no mundo do trabalho podem 
aparecer. Seu charme pode 
atrair alguém interessante. 
Números da sorte: 16, 88 e 70.

 LDemonstre carinho e amor 
hoje pelo par ou pela paquera. 
Fortaleça a união com familia-
res ou amigos mais próximos. É 
importante equilibrar as emo-
ções e a saúde mental.
Números da sorte: 26, 62 e 08.

SÃO RICARDO
Nasceu na Inglaterra, no século 7 
e teve três filhos, que também fo-
ram reconhecidos pela Igreja como 
santos. Ao descobrir sua vocação 
para a vida matrimonial, quis ser 
santo, mas também quis que seus 
filhos o fossem, formando uma 
família santa para Deus. Ricardo 
quis fazer uma peregrinação, jun-
tamente com os filhos, chamados 
Winebaldo, Wilibaldo e Walberga. 
Mas, ao saírem da Inglaterra, rumo 
à Terra Santa, passaram por Luca, 
no norte da África, onde de repente 
São Ricardo adoeceu gravemente e 
faleceu no ano de 722.

SANTO DO DIA

ÁLCOOL
O médico tenta examinar o 
paciente, que está comple-
tamente embriagado.
— O senhor bebe muito ál-
cool?
— Não, doutor! Muito difí-
cil... Só mesmo quando não 

tem uma cachacinha por 
perto!

QUEM É O PAI
Prestes a morrer, aconchega-
do nos braços de sua esposa, 
Renato toma coragem e diz:
— Querida, em todos esses 

anos de casado, em que nós 
tivemos dez filhos, o décimo 
não se parece nem um pouco 
com os outros nove... Por fa-
vor, me responda com hones-
tidade: quem é o pai dele?
Nesse momento, ela desvia o 
olhar e num fio de arrepen-

dimento, responde dura e 
friamente:
— Você!

GEOGRAFIA
A mãe de Joãozinho chega 
em casa e vê que ele está es-
tudando. Então ela vira para 

o filho e pergunta:
— Joãozinho, o que você está 
estudando?
O menino responde:
— Geografia, mamãe.
— Então, me diga: onde fica 
a Inglaterra?
—Fica na página 83, mãe.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obaluayê
MENSAGEM:
Obaluayê diz que estamos 
em um ótimo período para 
mudança de casa e para re-
solver problemas com famí-
lia. Uma boa conversa pode 
mudar o final da história.
SAUDAÇÃO:
Atotô, Ajuberô
CORES:
Branco, preto e terracota.
ELEMENTO:
Terra.
SIMPATIA:
Para conseguir ter um dia 
de boas resoluções e de 
atitudes positivas, ao ama-
nhecer, tome um banho de 
arruda da cabeça aos pés e 
logo em seguida coloque 
uma roupa clara e se perfu-
me com absinto.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LO seu astral indica que você 
vai buscar descansar neste do-
mingo. Problemas financeiros 
poderão ser solucionados ain-
da hoje. Melhore o diálogo no 
relacionamento a dois.
Números da sorte: 24, 69 e 96.

 LAlguns imprevistos em casa 
ou conflitos com parentes po-
dem surgir. Tente resolver com 
calma, evitando discussões. 
Busque privacidade e abuse 
da sintonia no romance.
Números da sorte: 61, 88 e 34. 

 LUma preocupação com a apa-
rência vai surgir. Faça mudan-
ças para levantar a sua autoes-
tima. No amor, compartilhe 
seus sonhos e faça planos para 
o futuro junto do par.
Números da sorte: 53, 44 e 08.
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