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O MAIS LIDO DO RIO

ESPORTES

‘Ele me bateu’, 
diz MC sobre 
Anderson do 

Molejo

CASO MAYLON 8

Ícones do 
Carnaval são 
vacinados no 
Sambódromo

COVID-19 6

AGLOMERAR  
SEM DOSES 
DE VACINA 

É DOSE
Início de ‘Carnaval’ tem festas clandestinas e 
eventos interditados em várias regiões do Rio

DESRESPEITO TOTAL 3

Drama dos ambulantes 
no entorno da Sapucaí

‘HÁ 6 MESES SEM TRABALHAR DIREITO’

Comerciantes se viram nos 30 sem Carnaval

4
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Rainha Raissa 
de Oliveira fala 

de casamento e 
maternidade

BEIJA-FLOR

BABADO

Se não fosse a 
reação do Inter, 

Flamengo já 
seria campeão

APOLINHO

PÁGINA 16

‘SÓ FUI TER 
LUZ ELÉTRICA 
AOS 20 ANOS’
Neguinho da Beija-Flor relembra infância 
pobre na Baixada e diz que ganhou lata 

de goiabada ao vencer primeiro concurso
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HOJE TEM DESFILES DE 
MENGÃO E VASCÃO!

16h - Maracanã 16h - São Januário
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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
QUE O MEIA AJUDA A RESOLVER O PROBLEMA

Anônimo
Angra dos Reis

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

MEIA HORA multimídia

Tiroteios em 
Angra dos Reis

 LTiros foram ouvidos neste fim de 
semana vindos da comunidade 
Santo Antônio, em Angra dos Reis. A 
cidade era muito pacata até pouco 
tempo. Agora, em algumas comuni-
dades, o bicho pega quase todo dia, 
os moradores mais antigos estão 
muito tristes com a situação vivida 
em Angra dos Reis. A segurança pre-
cisa ser melhorada para que nosso 
paraíso volte a ser tranquilo.

VIOLÊNCIA

Busão caro e 
caindo aos pedaços

 LOs ônibus que fazem o trajeto entre 
o Centro de Nova Iguaçu e a Central 
do Brasil estão cada vez mais es-
cassos. A passagem custa R$ 8,55, 
a qualidade dos carros é horrível e 
ainda são poucos. O trabalhador me-
rece no mínimo veículos de qualida-
de e com ar-condicionado. Ninguém 
merece voltar cansado do trabalho 
e fazer uma viagem longa em um 
ônibus caindo aos pedaços.

André Victor
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

ÔNIBUS

Falta de respeito 
com ciclistas

 LOs motoristas precisam respeitar 
os cruzamentos de ciclovias com 
pistas de carros em Copacabana. 
Na semana passada, um ciclista foi 
atropelado na esquina da Avenida 
Nossa Senhora de Copacabana com 
a Rua Xavier da Silveira. Esses cru-
zamentos são sinalizados com uma 
faixa vermelha no asfalto, mas os 
motoristas não respeitam. Cadê a 
GM pra multar essas pessoas?

João Pedro Lopes
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

CICLISTA

Trem para Itaguaí e 
Mangaratiba já

 LA SuperVia, juntamente com o Go-
verno do Rio de Janeiro, poderia vol-
tar com a linha de trem que ligava 
Santa Cruz a Itaguaí e Mangaratiba. 
Os moradores desses municípios 
perdem muito tempo para se dirigir 
ao Rio de Janeiro. De trem, os tra-
balhadores ganhariam mais tempo. 
Até mesmo para quem trabalha no 
porto de Itaguaí seria melhor. Pre-
cisamos dessa ajuda!

Pedro Romão
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

TREM

Comlurb vai 
fazer vistoria

 L A respeito de uma carta publi-
cada pelo leitor-repórter, pedindo 
a poda de árvores, a Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana in-
forma que um engenheiro florestal 
vai vistoriar a árvore da Rua Souto, 
nº 98, em Cascadura, e, de acordo 
com o laudo técnico apresentado 
e analisado, será programado o 
manejo necessário o mais rápido 
possível no local informado.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

ÁRVORE

TRÂNSITO                                                                                                                                                                                   BURACO

Cratera faz aniversário
 LUm buraco está aberto há mais de dois anos na Rua 

Honório Hermeto, na Pavuna. Já notificamos a prefeitura 
várias vezes, mas nunca atenderam nosso pedido de ta-
pamento dessa cratera. Isso é um absurdo! O buraco é tão 
profundo que alguém pode cair lá dentro e se machucar 
feio. Alguns mal-educados aproveitam a existência da 
cratera para jogar lixo lá. Isso precisa ser resolvido!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

Agentes 
no local

 LSobre o pedido para presença 
de agentes de trânsito na Av. 
Gov. Roberto Silveira, no Cen-
tro de Nova Iguaçu, a Secretaria 
Municipal de Transporte, Trânsi-
to e Mobilidade Urbana informa 
que esses funcionários já atuam 
no controle do fluxo no local.

Assessoria de Imprensa da  
Prefeitura de Nova Iguaçu
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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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Bloco do desrespeito
Aglomerações, festas clandestinas e eventos interditados marcam o início do Carnaval 

 L É MUITA IRRESPONSABILIDADE!

O 
início do Carnaval foi mar-
cado por aglomerações, 
festas clandestinas e even-

tos interrompidos. A Prefeitura do 
Rio proibiu desfiles de escolas de 
samba, blocos e qualquer ativida-
de recreativa em áreas públicas e 
quiosques da orla durante a folia. 
De acordo com o decreto, locais 
que tenham aglomerações e des-
respeitem as regras serão interdi-
tados e multados. As medidas vão 
até as 6h do dia 22.

Da noite de sexta-feira até a 
madrugada de ontem, o Instituto 
de Vigilância Sanitária interditou 
sete estabelecimentos no municí-
pio, aplicou nove multas e apreen-
deu equipamentos de som.

No Centro do Rio, um baile de 
Carnaval foi interditado na Rua 
Riachuelo. O local foi multado por 
falta de licenciamento sanitário e 
teve cinco mesas de som e um mi-
crofone apreendidos. 

A quadra da Unidos da Tijuca, 
no Santo Cristo, também foi inter-
ditada pela Vigilância Sanitária e 
pela Secretaria Municipal de Or-
dem Pública. A escola foi multa-
da por ausência de licenciamento 
e aglomeração. Foram apreendi-
das duas extensões e mesa de som.

Em Ipanema, foi interrompida 
uma festa de Carnaval na Rua Far-
me de Amoedo. O estabelecimen-
to foi interditado por aglomeração 
e falta de licenciamento, multado e 
teve mesa de som apreendida.

Um evento no Jockey Club 
terminou com interdição caute-
lar por aglomeração e apreensão 
de equipamentos. Já em Bangu, 
foram duas interdições cautela-
res por aglomeração e uma total 
em estabelecimento clandestino.

Na Vila Vintém, ontem de ma-
nhã, PMs fizeram operação para 
reprimir festas clandestinas. Hou-
ve tiroteio. Ninguém ficou ferido. 

Aglomeração na Lapa, na 
noite de sexta-feira

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 LA Polícia Civil pediu judicial-
mente o bloqueio de contas de 
três festas clandestinas, determi-
nou o cancelamento de quatro 
e fez uma festa com música se 
transformar em um esquema de 
restaurante, com mesas separa-
das, cumprindo as recomenda-
ções sanitárias.

“Inicialmente, nós estamos 
investigando o crime de infra-
ção à medida de segurança, que 
a pena vai até um ano. Caso, com 
a realização da festa, um grupo 
de pessoas acabe se contaminan-
do e for possível demonstrar que 
a contaminação, pelo tempo que 
aconteceu e pelo grupo, ocorreu 

dentro da festa, os donos da fes-
ta podem responder por epide-
mia, que a pena vai até 15 anos. 
O crime muda para um bem 
mais grave”, explicou o delega-
do Pablo Sartori, da Delegacia de 
Repressão aos Crimes de Infor-
mática (DRCI).

A Polícia Civil está trabalhan-

do desde o início da operação 
em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Ordem Públi-
ca (Seop), que ficou responsá-
vel pela fiscalização das festas. 
A DRCI opera identificando os 
eventos clandestinos. As denún-
cias podem ser feitas diretamen-
te na Polícia Civil ou na Seop.

Polícia pede o bloqueio de contas de três festas ilegais
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  Comércio improvisa no 
O MEIA HORA percorre as ruas para ouvir a galera guerreira que sempre contou 

 L TEMPOS DIFÍCEIS

S
inônimo de espetáculo, ale-
gria e encantamento popu-
lar, a Marquês de Sapucaí 

‘chora’ em silêncio o cancelamen-
to do Carnaval — essa é a primeira 
vez sem desfiles das escolas de sam-
ba desde a construção do Sambó-
dromo, em 1984 — em virtude da 
pandemia da Covid-19. E sem o 
evento que impulsiona diversos 
setores da economia, o comércio 
(formal ou não) no entorno da 
Passarela do Samba enfrenta ainda 
mais dificuldades para se manter.

O MEIA HORA percorreu as 
ruas da Cidade Nova para ou-
vir a galera guerreira que sem-
pre contou com a renda extra 
gerada pelo Carnaval, mas ago-
ra precisa se virar como pode.

É o caso de Manoel Cordeiro, 
de 52 anos, morador da região e 
mais conhecido como Paulista. 
Ambulante há mais de 20 anos, 
ele é cadastrado pela prefeitura e 
tem se virado como pode desde o 
ano passado. “Já estou há seis me-
ses sem trabalhar direito. Em 2019 
foi ruim porque choveu no Carna-
val, agora ficou pior. O jeito é con-
tar com a ajuda da família, que é 
grande, e com cestas básicas que 
recebo, para ir sobrevivendo”.

O também ambulante An-
dré Luis Costa Ferreira, de 58 
anos, mora em Olaria e foi 
obrigado se reinventar. Com 
redução na faixa de 60% no or-
çamento nesse período, a alter-
nativa foi se dedicar ao Plano B. 
“Tenho quiosque no Piscinão 
de Ramos, mas o Carnaval lá 
é fraco. Um mês trabalhando 
direto no Piscinão não cobre 
o que a gente ganha nos pou-
cos dias no Sambódromo. Meu 
Plano B é esse, manter o traba-
lho que eu tenho anual e tentar 
minimizar os prejuízos”, disse.

 LNo ‘Bar e Restaurante Sam-
bódromo’, colado à Sapucaí, a 
crise do novo coronavírus fez a 
casa perder um fôlego essencial 
na execução de planos futuros. 
“O nosso faturamento caiu pela 
metade. Vendíamos muito mais 
três meses antes do Carnaval, 
pois atendíamos várias pessoas 

que trabalhavam na monta-
gem do Sambódromo. O pós-
-Carnaval também era muito 
bom. Agora já não teremos mais 
aquela folga no caixa para fazer 
uma obra, por exemplo”, contou 
Anderson Zoroasta, de 35 anos, 
filho de Noberto André, dono 
do simpático estabelecimento.

A não realização da festa da car-
ne desfez os planos de Maria Bení-
cio, de 43 anos. Em um dos cômo-
dos da casa que dá para a Travessa 
11 de Maio, onde antes funciona-
va uma birosca, ela tinha se orga-
nizado para tirar uma boa grana. 
O local, que pertence a uma amiga, 
foi todo reformado. “Seria a minha 

primeira vez trabalhando aqui. A 
ideia era investir uns R$ 4 mil em 
mercadorias para os quatro dias de 
folia. Daria para ter o dobro de lu-
cro”, disse ela, que mora em Higie-
nópolis e agora projeta o retorno 
das aulas presenciais da rede esta-
dual, previsto para 1º de março: “A 
venda de doces pode ajudar”.

‘Não teremos aquela folga no caixa’, lamenta comerciante

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com

Em um dos cômodos da casa que dá para a Travessa 11 de Maio, Maria Benício tinha se organizado para tirar uma boa grana no Carnaval 

LUCIANO BELFORD

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14/2/20214
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entorno da Sapucaí
com a renda gerada pelo Carnaval, mas agora se vira como pode

Se já não bastasse toda a di-
ficuldade para colocar comida 
na mesa e pagar as contas, seja 
com ou sem Carnaval, os am-
bulantes que trabalham no Rio 
de Janeiro não contam com um 
sindicato organizado que lute 
pelos seus direitos. Quem tenta 
desempenhar esse importan-
te papel é o Muca (Movimento 
Unido dos Camelôs). Segundo 
Maria de Lourdes do Carmo, 
coordenadora do movimento, 
é importante que esses traba-
lhadores sejam ouvidos.

“A gente tenta fazer com que 
a prefeitura tenha um olhar pa-
ra essa categoria. Sabemos que 
o pessoal que trabalha nas es-
colas de samba é de extrema 
importância, mas os ambulan-
tes também precisam de uma 
atenção melhor. Atrás de cada 
isopor, de cada barraquinha de 
churrasco, de cachorro-quen-
te, existe um pai de família que 
passa por dificuldades. Ainda 
mais agora após o fim do au-
xílio emergencial. Queremos 
que o poder público olhe para a 
gente”, pede Maria de Lourdes.

“Queremos saber como que fi-
ca esse povo, eles são os garçons do 
evento. É uma parcela da popula-
ção que agora necessita de ajuda e 
não tem de onde tirar essa renda”.

O prejuízo para o comércio 
é devastador. Segundo a Riotur, 
o Carnaval de 2020 atraiu 2 mi-
lhões de turistas e movimentou 
cerca de R$ 4 bilhões. A Funda-
ção Getúlio Vargas estimou que 
este ano seriam até R$ 5,5 bilhões.

Mercado 
informal 
não tem 
sindicato
Movimento dos 
camelôs tenta 
ajudar como pode 
os ambulantes

 L SEM APOIO

FOTOS LUCIANO BELFORD

“EU JÁ ESTOU HÁ SEIS MESES SEM 
TRABALHAR DIREITO”

MANOEL CORDEIRO, AMBULANTE

“VENDÍAMOS MUITO MAIS TRÊS MESES 
ANTES DO CARNAVAL”

ANDERSON ZOROASTA (E), COMERCIANTE

“A IDEIA ERA INVESTIR UNS R$ 4 MIL EM 
MERCADORIAS PARA OS QUATRO DIAS”

MARIA BENICIO, AUTÔNOMA

“TENHO QUIOSQUE NO PISCINÃO DE 
RAMOS. MEU PLANO B É ESSE”

ANDRÉ LUIS FERREIRA, AMBULANTE
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Desfile de esperança
Sambódromo recebe personalidades do Carnaval para vacinação contra a Covid-19

 L LUTA CONTRA O CORONAVÍRUS

P
alco de muita alegria no 
Carnaval, o Sambódro-
mo abriga a esperança 

neste ano sem desfiles. A Sapu-
caí é um dos pontos de vaci-
nação drive-thru contra a Co-
vid-19 para idosos a partir de 
85 anos. Na manhã de ontem, o 
secretário Municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, esteve no local 
para acompanhar a imuniza-
ção de personalidades do Car-
naval, que começou às 7h30.  

O primeiro a ser vacinado foi o 
sambista Monarco, da Velha Guar-
da da Portela, de 87 anos. Emocio-
nado e segurando a caderneta de 
vacinação, ele comemorou e fa-
lou sobre a emoção de estar imu-
ne contra a Covid-19. “Vacina sim! 
A emoção é muito grande de estar 
aqui”, vibrou o cantor e composi-
tor, que contou sobre sua “sensa-
ção de esperança” e sobre o quan-
to esperava pela imunização. “Eu 
quero cantar, andar, abraçar meus 

amigos. Estava contando nos de-
dos os minutos até tomar essa va-
cina”, disse. “A vacina é essencial 
nesse momento de dor. Vem para 
nos tirar dessa situação. Perdi mui-
tos amigos. Espero que Deus ilu-
mine eles. Vamos nos vacinar, para 
acabar com isso. O povo quer ale-
gria. Carnaval tem muitos por aí! 
A vida é uma só. Vacina sim. Esse 
é o meu apelo”, reforçou.

Lizette José dos Prazeres, de 85 
anos, do Império Serrano, tam-
bém comemorou a vacinação e se 
disse empolgada com a situação. 
“Só de estar aqui no Sambódromo 
já estamos felizes. Estava com sau-
dade. Lembro dos carnavais passa-
dos, das festas. Que isso possa vol-
tar logo com a vacinação.”

Questionada sobre o que fazer 
quando a pandemia acabar, Mar-
silia Lopes, de 85 anos, respondeu 
que a primeira coisa será visitar 
a quadra da Portela. “Não vejo a 
hora”, afirmou ela. Monarco: ‘Vamos nos vacinar. Carnaval tem muitos. A vida é uma só’

ESTEFAN RADOVICZ

 LA Prefeitura do Rio espera rece-
ber novas doses da vacina contra a 
Covid-19 até amanhã para man-
ter o calendário de imunização. A 
informação foi confirmada pelo 
prefeito Eduardo Paes, ontem. “A 
gente está com muita expectativa 
de que, nas próximas 24, 48 horas, 
cheguem mais vacinas. É óbvio 
que você vai diminuindo a idade 
e vai atingindo mais gente. Então, a 
gente tem uma expectativa de que 
amanhã (hoje), mais tardar segun-
da-feira já chegam algumas doses. 
E chegando, a gente segue a nossa 
programação normal”, afirmou 
o prefeito, que disse ainda que a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
atualmente, tem em seu estoque 
doses para seguir com o plano de 
vacinação até terça-feira. 

À espera de 
mais doses

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14/2/20216
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 LTENHO 40 anos e trabalho como 
jornaleira há oito meses. Antes, eu 
era cozinheira. Moro em Jacarepa-
guá e o melhor da minha profissão 
é o atendimento ao cliente. O que 
mais gosto daqui é a lagoa. Torço 
pelo Flamengo e, nas horas vagas, 
aproveito para dormir. O que mais 
gosto de ler no MEIA HORA são 
as notícias de fofoca.

MAGNA JALES  
Ipanema

ELAINE 
DE SOUZA 
LOPES 
tem atual-
mente 33 
anos. Ela 
desapareceu 
em 20 de 
dezembro 
de 2001, em 
Paciência (Zona Oeste), após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 L ENTREVISTA PARA PROGRAMA DE TV

‘Ele me agrediu’
MC Maylon acusa Anderson Leonardo de estupro

O 
jovem de 21 anos que 
acusa o cantor Ander-
son Leonardo, vocalis-

ta do grupo Molejo, de estupro 
vai falar sobre o assunto pela pri-
meira vez na TV. Maycon Dou-
glas Pinto do Nascimento Adão, 
conhecido como MC Maylon, 
deu entrevista para o programa 
Domingo Espetacular, da Record, 
que vai ao ar hoje. 

“Eu fui (estuprado), porque a 
palavra não é não. Ele me agre-
diu, ele me bateu”, disse Maylon 
ao Domingo Espetacular. 

O MC também negou ter 
extorquido Anderson. “Eu só 
queria que ele pagasse meus 
exames, porque eu sabia que, 
denunciando ele, isso tudo ia 
acontecer na minha vida. Eu 
não tenho mais vida!”, declarou 
Maylon, que também afirmou 
que não teria feito a denúncia se 

tivesse recebido ajuda. “Minha 
índole não é essa.” 

De acordo com a denúncia 
de Maylon, o crime teria acon-
tecido em dezembro, em um 

motel em Sulacap, na Zona 
Oeste do Rio. Em depoimento 
na 33ª DP (Realengo), Ander-
son disse que a relação sexual 
com o jovem foi consentida. 

À polícia, Anderson disse que a relação com Maylon foi consentida

REPRODUÇÃO

RAPIDINHAS...

Mulher é morta a facadas
 LUma mulher foi morta a 

facadas em Santa Cruz, na 
Zona Oeste do Rio, na ma-
nhã de sexta-feira. Segundo 
a PM, equipes do 27º BPM 
(Santa Cruz) foram aciona-
das para um homicídio no 
Conjunto Cesarão. No local, 
os policiais encontraram o 

corpo da mulher. O autor 
do crime fugiu. A Delega-
cia de Homicídios da Capi-
tal (DHC) investiga o caso. 
Procurada, a Polícia Civil 
informou que a DHC pren-
deu um homem em flagran-
te, acusado de matar a espo-
sa na sexta-feira. 

Assalto 
a igreja

 LPoliciais da UPP São João 
prenderam, na madrugada 
de ontem, um homem no 
momento em que assalta-
va uma igreja na Rua Barão 
do Bom Retiro, no Engenho 
Novo. Os PMs faziam uma 
ronda na região quando um 
pedestre avisou sobre a inva-
são na igreja. A equipe foi ao 
local e prendeu o ladrão em 
flagrante. Uma guitarra, uma 
televisão e um notebook fo-
ram recuperados.

Casal tenta 
roubar carne

 L Um casal tentou roubar 
11 peças de carne — oi-
to de picanha e três de fi-
lé mignon —, avaliadas 
em R$ 1.637,81, de um 
supermercado em Nite-
rói, na sexta-feira. Fun-
cionários do estabele-
cimento perceberam a 
movimentação e chama-
ram a PM. A mulher, de 
43 anos, foi detida. O ho-
mem não foi localizado. 

 LJAIR BOLSONARO está em São 
Francisco do Sul, cidade do lito-
ral norte de Santa Catarina. Na 
chegada, ontem de manhã, o 
presidente cumprimentou apoia-
dores em frente ao Forte Mare-
chal Luz, onde ficará hospedado 
até terça-feira com a filha mais 
nova Laura e a primeira-dama 
Michelle Bolsonaro. A presença 
do presidente causou aglome-
ração. Nem ele nem vários dos 
apoiadores utilizavam máscara.

OLHO VIVO
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CLÁSSICO DE ARREPIAR
Mengão busca hoje a vitória sobre o Corinthians, mas com um olho em São Januário

F
altando três rodadas para 
o encerramento do Cam-
peonato Brasileiro, o Fla-

mengo entra em campo hoje, 
às 16h, no Maracanã, contra o 
Corinthians, pensando em re-
petir o feito de 2009, quando 
derrotou o Timão, assumiu a 
liderança e arrancou para a sua 
sexta conquista de Série A. 

No entanto, o duelo de hoje 
à tarde no Templo do Futebol 
tem componentes bem dife-
rentes daquele de 12 anos atrás.

Em 2009, as equipes se en-
frentaram em Campinas, no 
interior paulista, e, em vez de 
ter sido na 36ª rodada, o jogo 
foi válido pela 37ª. Além disso, 
o Corinthians, que atualmen-
te luta por uma vaga direta na 
Copa Libertadores, apenas 
cumpria tabela naquela época. 

Outro fator em 2009 era a ri-
validade do Timão com os con-
correntes do Flamengo na lu-
ta pelo título. Palmeiras e São 
Paulo disputavam a taça ponto 
a ponto com o Rubro-Negro. 
Atualmente, o Tricolor Paulis-
ta até tem chances matemáticas 
de título, mas o caminho pare-
ce quase impossível.

Bem mais motivado que em 
2009, o Corinthians entrará em 

busca de um resultado positivo 
não somente por conta da luta 
pela vaga na Libertadores. No 
primeiro turno, o Timão so-
freu uma humilhante goleada 
de 5 a 1 e quer dar o troco. Além 
disso, o título do Brasileiro fa-
ria com que o Flamengo ultra-
passasse o Timão em número 
de conquistas. No momento, os 
clubes que têm as maiores tor-
cidas do país e contam com sete 
taças cada um.

Para assumir a liderança 
nesta rodada, o Mais Querido 
precisa vencer e torcer por um 
tropeço do Internacional, que 
entrará em campo no mesmo 
horário, contra o Vasco, em São 
Januário. O Cruzmaltino, que 
está na zona de rebaixamen-
to, luta desesperadamente por 
pontos para evitar a sua quarta 
queda para a Série B.

Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique no Ninho do Urubu

MARCELO CORTES / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

DUELO NO 
MARACANÃ TEM 
SEMELHANÇAS 

COM JOGO  
EM 2009

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

Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Jemer-
son), Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantil-
lo, Gustavo Mosquito, Cazares (Araos) 
e Otero; Léo Natel (Jô).  
Técnico: Vagner Mancini

Local: Maracanã 
Árbitro: Rafael Traci (SC)  
Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Alex 
dos Santos (SC) 
Horário: 16h 
TV: Globo 

FLAMENGO CORINTHIANS

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LO zagueiro Rodrigo Caio vol-
tou a participar do treinamen-
to, ontem, no Ninho do Urubu, 
e mostrou estar completamen-
te recuperado da lesão na coxa 
direita. O jogador deverá for-
mar dupla de zaga com o im-
provisado Willian Arão na par-
tida de logo mais. O zagueiro 
se lesionou durante a partida 
contra o Palmeiras, no dia 21 
de janeiro, e foi desfalque con-
tra Athletico, Grêmio, Sport, 
Vasco e Bragantino. Na atual 
temporada, Rodrigo Caio en-
trou em campo em apenas 29 
partidas e não marcou nenhu-
ma vez. Em 2019, ele atuou 60 
vezes e fez cinco gols.

 LO Flamengo segue confian-
te em um acerto pelo retorno 
de Rafinha. Porém, a contra-
tação do lateral-direito de 35 
anos pode demorar um pouco 
mais. De acordo com o portal 
globoesporte.com, as partes não 
têm pressa e o anúncio oficial 
poderá acontecer apenas após 
o Brasileirão. A diretoria man-
tém contato diário com o late-
ral, e há confiança de ambas as 
partes de que tudo se resolve-
rá. Ainda seria necessário sen-
tar com o jogador e seu repre-
sentante para formatar todos 
os detalhes do vínculo de um 
ano, com um salário menor 
que recebia na outra passagem.

Rodrigo Caio 
treina bem

Novela Rafinha 
longe do fim
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Fernando Miguel; Pikachu, Ricardo, 
Leandro Castan e Henrique; Bruno 
Gomes, Caio Lopes, Juninho, Benítez 
e Gabriel Pec (Talles Magno); Cano. 
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribei-
ro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo 
Dourado; Edenilson, Praxedes, Caio 
Vidal e Peglow (Mauricio ou Nonato); 
Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

Local: São Januário 
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)  
Assistentes: Danilo Manis (SP) e Alex 
Ang Ribeiro (SP) 
Horário: 16h  
TV: Premiere 

VASCO INTERNACIONAL

Locutor: Odilon Júnior 
Comentarista: Beto Júnior

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

Jogo do desespero
Goiás vence e cola no Vascão, que precisa vencer hoje o líder Inter em São Januário

 L TARDE DE TENSÃO EM SÃO JANUÁRIO

O 
Vasco recebe o líder In-
ternacional em São Ja-
nuário, hoje, às 16h, pre-

cisando desesperadamente da 
vitória para ampliar as chances 
de se livrar da zona do rebaixa-
mento do Brasileirão, a três ro-
dadas do fim. E o que já estava 
difícil complicou ainda mais 
ontem: o Goiás, último adver-
sário do Gigante da Colina, dia 
25, venceu o Botafogo por 2 a 0 
e agora está a um pontinho do 
time de Vanderlei Luxemburgo.

Em busca da reabilitação após 
a derrota para o Fortaleza, por 3 a 
0, no meio da semana, o Vasco terá 
o desfalque do zagueiro Marcelo 

Alves, suspenso pelo terceiro car-
tão amarelo. A dupla de zaga se-
rá formada por Ricardo Graça e 

Leandro Castan, que é a mais utili-
zada na temporada: em oito jogos, 
foram quatro vitórias, um empa-

te e três derrotas, aproveitamento 
de 54%. Ao todo, o Vasco já entrou 
em campo com 12 duplas de zaga 
diferentes em 35 rodadas.

“O mais importante é que 
temos de aceitar as críticas 
dos jornalistas. Aceitar a torci-
da pegar a gente pesado e dar 
pancada, e dizer tudo que tem 
que falar”, admitiu Luxa, em 
entrevista ao canal Vasco TV, 
no YouTube. “Mas temos que 
nos preparar para o próximo 
jogo (contra o Inter), porque 
não terminou. A nossa pro-
posta é manter o time na Série 
A, então, é muito importante 
que essa preparação exista para 

que nós possamos jogar contra 
o Inter”, acrescentou o treina-
dor Luxemburgo.

O comandante ressaltou que 
o Vasco ainda terá pela frente o 
Corinthians, no próximo do-
mingo, além de Inter e Goiás. 
“Ninguém pode afirmar que nós 
já perdemos pro Internacional. 
Até porque teve uma situação 
que nós perdemos (para o For-
taleza), mas o Sport ganhou do 
Internacional, na casa do Inter-
nacional. Então, no futebol, não 
existe aquela coisa de que você 
não pode ganhar de uma equipe 
que está melhor momentanea-
mente”, encerrou o comandante.

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

Vanderlei 
Luxemburgo 
conversa com 
o presidente 

do Vasco, Jorge 
Salgado
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DEU TUDO’DEU TUDO’

50 ANOS DE FOLIA50 ANOS DE FOLIA
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CINEMÃO

JORNALISTA COMANDA 
PROJETO QUE LEVA 

FILMES PARA AS 
COMUNIDADES 
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DE PAI PARA FILHO

OFICINA FUNCIONA HÁ 
MAIS DE 40 ANOS NO 

MORRO DA 
CASA BRANCA 
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No curso de Jornalismo, 
me identifiquei com a lin-
guagem do audiovisual. Fiz 
pós-graduação em cinema e 
atualmente sou sócio-dire-
tor de uma pequena, atuante 
e premiada produtora — tão 
cria da Zona Oeste quanto eu. 

A produtora produz, dis-
tribui e exibe filmes; tem o no-
me de batismo do motivador 
projeto que toco há quase 10 
anos — Cinemão. Esse proje-
to tem como objetivo princi-
pal ocupar espaços públicos 
e populares com cinema bra-
sileiro, através de uma supe-
restrutura de cinema móvel.

O Cinemão é o projeto que 
mais realiza intervenções de ci-
nema ao ar livre no Rio de Janei-
ro. Diga um nome de uma favela 
ou bairro desta cidade que te di-
go que já fomos, se não, marca aí 
que vamos chegar!

São muitas histórias pa-
ra contar sobre o Cinemão e a 
incrível oportunidade de pro-
duzir essas ações afirmativas. 
De sessão de filmes em hospi-
tal psiquiátrico a sessão de fil-
mes no meio de um tiroteio no 
Complexo de São Carlos.

Para você ter uma ideia, já fe-
chamos a Via Ápia, principal rua 

da Rocinha. Tem noção disso? E 
outra vez fizemos uma mostra 
de filmes junto com um baile 
funk em Santa Cruz. Bagulho 
doido. Pô, são quase 10 anos de 
atividades; uma bênção.

O Cinemão agora é solar. 
É o primeiro cinema movido 
100% a energia solar do Estado 
do Rio. É nós da ZO lançando 
outra “novidade nova”.

Hoje, tenho 38 anos, mo-
ro em Vargem Grande, no 
Maciço da Pedra Branca, e 
tenho orgulho de ser ope-
rário da honrada e pulsante 
indústria da cultura. Aliás, a 
cultura, nesta pandemia, teve 
papel central nos lares brasi-
leiros e terá papel central não 
apenas para a retomada eco-
nômica da cidade, mas para 
celebração da vida.

E seguindo a receita de ou-
sadia e sorte, preparo um pro-
jeto que vai ser uma espécie de 
levante cultural da ZO – um 
megafestival de artes integra-
das que vai inserir e remunerar 
artistas em praticamente todos 
os bairros. Vai dar bom!

Para nós, moradores dessa gi-
gante região, é urgente disputar 
um novo imaginário da cidade. 
Mas isso é outro papo...

H
á mais de 40 anos na fa-
mília Santos, a Oficina 
do Senhor José foi cuida-

da por José pai até 2010, quando 
passou para José filho. O negó-
cio, que fica no Morro da Casa 
Branca, na Tijuca, faz lanterna-
gem e pintura de automóveis. 
Hoje, está sob o comando de José 
Ricardo dos Santos, de 52 anos.

“Ao longo da minha vida, aju-
dava meu pai nos fins de sema-

CRIA DO MORRO DA CASA BRANCA, NA 
TIJUCA, COMANDA A OFICINA QUE ESTÁ 
NA SUA FAMÍLIA HÁ MAIS DE 40 ANOS 

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

na e feriados, mas queria manter 
meu emprego fixo. Até que per-
cebi que, se me dedicasse à ofi-
cina, conseguiria ter uma renda 
melhor”, diz José Ricardo.

Quando decidiu assumir o ne-
gócio, José Ricardo era estoquis-
ta em uma loja de sapatos. Apesar 
de ter acumulado experiência nas 
vezes em que ajudava o pai, fez vá-
rios cursos na área. Em dezembro, 
ele se formou em Administração, 
após ganhar uma bolsa de 70% de 
um cliente. “Comecei a me qualifi-
car no Senai, em cursos que eram 

Projeto leva filmes 
de graça às favelas
Cid César Augusto é idealizador do 

Cinemão Solar, que exibe longas nacionais

O jornalista Cid César Augusto é pós-graduado em cinema
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José Ricardo se especializou 
em lanternagem e pintura para 

ficar à frente do negócio

A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L

VENCEUVENCEU
A FAVELAA FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

chamados de Corujão, porque 
aconteciam das 21h às 5h”, lembra.

Hoje, José Ricardo conta que 
já conquistou clientes de fora da 
favela da Zona Norte do Rio, que 
atualmente são a maioria. “Tenho 
tudo para mostrar para o cliente 
que faço um bom serviço. Neste 
momento mesmo, estou restau-
rando um Fusca de um coleciona-
dor que aluga carros para filma-
gens da Globo”, afirma.

Sobre o futuro do negócio, José 
Ricardo pensa em expandi-lo para 
ter a oportunidade de contratar os 
freelances que trabalham com ele. 
“Aqui tem uma molecada que ve-
jo na rua, que posso ser o respon-
sável pelo primeiro emprego dela 
um dia. Posso contratar esses jo-
vens para eles aprenderem uma 
profissão”, projeta.
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DIVULGAÇÃO

SEM DESFILES POR CONTA DA PANDEMIA 
DO CORONAVÍRUS, NEGUINHO DA 
BEIJA-FLOR PARTICIPA DE UMA LIVE 
SHOW COM OUTROS INTÉRPRETES DO 
GRUPO ESPECIAL, HOJE, ÀS 18H

‘CARNAVAL 

É MINHA 

HISTÓRIA’

‘O SAMBA  
É CULTURA’
 A arte foi o bote salva-vi-
das de Neguinho. Além 
da brilhante história no 
Carnaval, o samba deu ao 
intérprete a possibilidade 
de sonhar. “O samba é cul-
tura, quem se envolve com 
o samba não tem tempo 
para se envolver com o que 
não deve. Ocupa o tempo 

nos ensaios, tem que estu-
dar. Te dá perspectivas”, des-
taca ele, que faz um paralelo, 
em forma de alerta, entre as 
diferenças das comunidades 
da sua infância e as de hoje 
em dia. “Na minha época, ti-
nha mais respeito pelo mo-
rador. Hoje, não se respeita 
ninguém. Mata-se com muita 
facilidade. Uma morte era um 
absurdo. Hoje, banalizou”, diz 
o cantor, apostando nas trans-
formações positivas. “Evoluiu 
na possibilidade de estudo e 
com os serviços prestados pe-
las ações sociais. Antes, isso 
tudo era inviabilizado.”

O
lha o Neguinho da Beija-Flor aí, gen-
te! Não existe a possibilidade de falar 
sobre o Carnaval carioca sem citar um 

dos maiores intérpretes da Marquês de Sapu-
caí. Aos 71 anos, 50 deles dedicados à folia, esta 
é a primeira vez que Luiz Antônio Feliciano 
Marcondes, o Neguinho da Beija-Flor, não vai 
colocar seu bloco na rua. Com os desfiles can-
celados devido à pandemia do coronavírus, 
o cantor conta como será um dos carnavais 
mais atípicos de toda a sua trajetória. 

“Muito triste, isso nunca aconteceu. São 
50 anos de Carnaval, 46 de Beija-Flor. 
Me pegou de surpresa, mas, ao 
mesmo tempo, concordan-
do que não aconteça devi-
da à pandemia. Eu nunca 
imaginei passar um mo-
mento como este na vi-
da. O Carnaval é minha 
história, é minha vida, é 
o que eu vivo. Nestes qua-
tro dias, vamos disfarçar o 
luto”, afirma ele, que, como 
todo bamba do samba, não vai 
deixar a data passar despercebida. 

É que hoje, a partir das 18h, Negui-
nho da Beija-Flor se junta a outros intérpretes 
do Grupo Especial para uma live show pra lá 
de animada no canal Carnavalesco, no You-
Tube. “É para não deixar passar em branco, 
vai ser uma grande festa.” A folia terá Milton 
Cunha no comando do espetáculo, realiza-
do pela Casa Interativa Produções, Do Porto 
e conta com o apoio da Riotur e da Prefeitura 

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

do Rio. Além disso, os 10 sambas finalistas 
para o Carnaval de 2021 da Beija-Flor de Ni-
lópolis serão lançados pelo cantor. 

A paixão pelo samba é o que move Ne-
guinho da Beija-Flor. Cria de Nova Amé-
rica, em Nova Iguaçu, o ícone do Carna-
val teve uma infância pobre na localidade 
e, inspirado pelo pai, trompetista, viu na 
arte sua grande chance de mudar de vi-
da. “Eu fui ter luz elétrica aos 20 anos, pas-
sei por muitas dificuldades, mas o samba 
me deu tudo. Me proporcionou estar no 
mundo inteiro”, destaca o artista, que, aos 
10 anos, ganhou seu primeiro concurso 
ao interpretar um clássico de Jamelão. Seu 

prêmio? Uma lata de goiabada.  
Dos perrengues da infân-
cia a ícone do Carnaval, Ne-

guinho se tornou a voz de 
uma geração. A grande 
reviravolta veio com 
sua primeira vitória 
com a Beija-Flor, em 
1976. “Nem pensar, 
nunca pensei chegar 

onde estou. Era uma 
realidade muito distan-

te do que eu vivia. Eu servi 
a Aeronáutica, porque tinha 

o sonho de voar de avião. Fiquei 
quatro anos lá e não consegui voar. A pri-
meira vez foi graças a esse título com a Bei-
ja-Flor”, lembra o cantor, que, a partir daí, 
só foi alcançando voos cada vez maiores. 

E os planos do sambista para a pos-
sibilidade da realização dos desfiles em 
2022? Ele revela: “Vai ser o Carnaval da 
explosão. De matar essa saudade”.

“EU FUI TER 

LUZ ELÉTRICA AOS 

20 ANOS, PASSEI 

POR MUITAS 

DIFICULDADES”
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PAPO DEZ

 • MORADO-
RES do Com-
plexo de Man-

guinhos e Jacarezinho, na 
Zona Norte, clamam pela 
reabertura da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
do local. Eles reclamam do 
desamparo da saúde pú-
blica num momento tão 
delicado como da pandeia 
do coronavírus. 

 •HÁ MAIS de uma sema-
na, os moradores da co-
munidade Santa Marta, 
em Botafogo, na Zona 
Sul do Rio, estão sofren-
do com a falta d’água. Em 
algumas partes da favela, 
o abastecimento está re-
tornando, ainda que com 
dificuldade. Mas quanto 
às outras partes, o proble-
ma persiste.

GATAGATAGATOGATO

POLLY, 23 ANOS YURI PATRICK, 26 ANOS

DA LAJEDA LAJE

 LCom cerca de quatro mil mo-
radores, de acordo com o últi-
mo Censo do IBGE, em 2010, e 
mais de 10 mil, segundo as es-
timativas, o Complexo do Ja-
caré, na Região Oceânica de 
Niterói, enfrenta duas realida-
des bem distintas: de um lado, 
há a presença de condomínios 
de luxo e, do outro, a faveli-
zação. A área é formada por 
várias comunidades, cortadas 
pela Estrada Frei Orlando.

“Você vê a diferença social. 
Quando entra na região, de 
um lado, tem os condomínios 
de mais renome. Do outro la-
do, você vê a parte favelizada”, 
conta o ativista Edson Brito.

Morador do complexo há 
mais de 20 anos, Edson de-
fine a região como “um dos 
lugares mais singulares do 
mundo”. “Tem muitos con-
domínios que por si só já são 
uma comunidade. Um exem-
plo é o Ouro Verde, que tem 
nove blocos”, afirma.

A região era formada por 
vários sítios antes da sua ocu-
pação maciça, entre os anos 
70 e 80. O nome do complexo 
foi dado por causa do rio que 
atravessa a região, que tinha 
muitos jacarés no passado. 
“No decorrer do tempo, esses 
sítios foram loteados, prin-
cipalmente a partir da desa-
propriação das pessoas que 

moravam na beira da Lagoa 
de Piratininga”, diz.

Ao falar da situação atual 
do complexo, o ativista vê 
a necessidade de se investir 
principalmente na juventu-
de. “É você ter atenção espe-
cial para nossos filhos e nos-
sas crianças. Com isso, você 
vai ter uma sociedade mais 
justa e uma ascensão social.”

FALA TU

 LO projeto Vivências em Danças Populares realiza, 
a partir deste fim de semana, oficinas de pernas 
de pau no Morro da Babilônia, na Rocinha e em 
Realengo. A ideia é fortalecer a cultura local para 
jovens e adultos a partir dos 10 anos de idade.

Serão quatro encontros por fim de semana, com 
duas turmas aos sábados e duas aos domingos, de 
13h30 às 15h30 e de 16h às 17h30. Todos os proto-
colos sanitários de segurança para a prevenção da 
Covid-19 serão respeitados.

“As dinâmicas vão acontecer orientadas por diá-
logos sobre referências e histórias que compõem as 
manifestações, valorizando a cultura popular por 
meio do resgate da oralidade, viabilizando grupos 
tradicionais, mestres, mestras que atuam protago-
nizando os processos que mantêm vivos os saberes 
populares e muito nos influenciam”, afirma Natalia 
Sant’Anna, do Vivências em Danças Populares.

Da comunidade Terreirão, 
no Recreio, ela (@polly_
annah) trabalha como 
cabeleireira. 

Morador da Cohab, 
em Realengo, ele 
(@yuri_patrick_muniz) é 
paraquedista. 
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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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S.J.MERITI R$ 270.000,00
Vendo 2casas com 112m2. En-
genheiro Belford Na Rua José 
Ferreira Lemos 171. Próximo ao 
centro. Direto com Proprietá-
rio. Tel:2650-4252
 

ARARUAMA V/TEXTO
Oportunidade Casa 2Quartos, 
Area  Serviço, Varanda, Garagem, 
10Minutos Centro Araruama, R$ 
65/mil. Aceito Proposta/ Carta 
Credito, Proprietário T. 22 99871-
1914.
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r

 

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

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

BAR V/TEXTO
Passo ponto no Centro de Duque 
de Caxias. Preço só R$ 30.000,00. 
Tratar com Proprietário. Tel: (21) 
97024-7803/ 99014-1894
 

BAR V/TEXTO
Passo ponto. Barzinho Centro 
Niterói. Lugar muito movimen-
tado, lado Avenida Rio Branco. 
Aluguel barato ideal para casal. 
Tel: 99136-8837/ 99471-6246.

 

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.
 

COZINHEIRO V/TEXTO
Restaurante em Del Castilho 
contrata, Caixa, Atendente,  
Asg, Horário noturno, Morar 
próximo. Marcar entrevista. T. 
21 2281-2113. Horário comer-
cial.
 

VIDRACEIRO V/TEXTO
Somente com experiência em 
vidraçaria, para trabalhar com  
temperados, comum e espelho. 
Preferência habilitado. Bairro: 
Recreio.  
sosvidros1@hotmail.com
 T.2490-0702/  2490-2699
 

ZELADOR V/TEXTO
Ensino fundamental completo, 
preferencialmente sexo mascu-
lino, para trabalhar na Zona Sul, 
salário da categoria, CLT +VT . 
Enviar currículo: 
lurdemberg@hotmail.com.

 

MECÂNICO V/TEXTO
Trabalhe conosco. Precisamos 
de Mecânico de suspensão que 
seja também alinhador. Tel: 
2445-2170 
e-mail: 
rcrmolasltda@yahoo.com.br
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 

AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/
 

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

 
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
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A Grande Procissão 
está caminhando 

para o final, com dú-
vidas sobre quem vai 
cruzar a faixa de che-
gada em primeiro, no 
Campeonato Brasi-
leiro. Flamengo, an-
tes apontado como 
grande favorito, osci-
la. A coisa cai no colo e ele não 
pega. Em condições normais, 
poderia estar com a vida defi-
nida. A pandemia contaminou 
a competição, fazendo com que 
o nível técnico desabasse. São 
Paulo e Atlético Mineiro der-
reteram, o Grêmio não con-
seguiu engrenar, o Palmeiras 
não suportou se dividir entre 

competições parale-
las, e, não fosse a in-
crível reação do Inter-
nacional, renascendo 
nas mãos de Abel Bra-
ga (foto), o Flamen-
go já seria campeão, 
mesmo sem jogar a 
metade do que sa-
be. Foi ruim, mas foi 

bom, porque esse achatamento 
técnico aproximou os mais for-
tes dos mais fracos, garantindo 
emoções nas rodadas finais, co-
mo hoje, quando, em estádios 
vizinhos, São Januário e Mara-
canã, dois jogos, Vasco x Inter-
nacional e Flamengo x Corin-
thians, farão bater mais forte o 
coração da galera.

 LO técnico Abel Ferreira 
gostou do quarto lugar do 
Palmeiras no Mundial de 
Clubes. Afirmou que seu 
time é o quarto melhor do 
mundo. Será que ele acre-
dita no que disse?

 LA torcida do Flamengo 

reforçou o estoque de fo-
gos para comemorar de 
casa também possíveis 
gols do Vasco sobre o Inter.

 LA galera do Atlético-MG 
está em pé de guerra, quer 
mudanças já. Chapa quen-
te em Belo Horizonte.

Abel salvou campeonato

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

CARIOCÃO

 L Mesmo sabendo que não tere-
mos público nos estádios, a Policia 
Militar monta esquema para evi-
tar confrontos entre vascaínos e 
rubro-negros, hoje, no entorno de 
São Januário e do Maracanã.

 L O Mundial de Clubes, no forma-
to atual, caminha para o fim. Essa 
edição, conquistada pelo Bayern de 
Munique, da Alemanha, pode ter 
sido a última. E, se foi, não poderia 
ter sido mais melancólica.

 BOLA DENTRO BOLA FORA

 L Com início adiado em uma 
semana, o Cariocão 2021 
abrirá a temporada no dia 6 
de março e terá exibição em 
TV aberta pela Record, que 
ganhou a concorrência, supe-
rando o SBT. O adiamento vi-
sou dar uma semana a mais de 

descanso aos atletas. As equi-
pes que saíram do Brasileirão 
poderão ainda usar escalações 
alternativas por duas rodadas, 
ampliando o descanso para 
15 dias. Justo, porque depois 
não haverá mais descanso até 
o mês de dezembro.

Uma boa parada
para desintoxicar
Roger Machado fala sobre planos na carreira

 L PERTO DO FLU...

O 
técnico Roger Machado 
está muito perto de acer-
tar com o Fluminense, 

clube pelo qual marcou o título 
da Copa do Brasil de 2007. Sem 
dirigir nenhum time desde se-
tembro do ano passado, quan-
do deixou o Bahia, o ex-jogador, 
de 45 anos, falou que o período 
afastado do esporte foi impor-
tante para ele e seus familiares.

“Eu preciso sempre de um 
período para me desintoxicar e 
foi uma opção também na mi-
nha ornamentação de carrei-
ra. Depois que terminasse um 
trabalho, ficasse em casa para 
aproveitar um pouco a minha 
família, minhas filhas. Mas sei 
que logo vou querer voltar”, 
afirmou, em entrevista ao por-
tal UOL. “Eu tenho um escritó-
rio com tela gigante e, às vezes, 
chamo uns amigos para ver jo-
gos, analisar, trocar modelos de 
treinamento. Então... (o fute-
bol) é uma cachaça”, admitiu.

Dúvidas sobre o futuro

Apesar não ter tanto tempo 
trabalhando como treinador, 
Roger Machado disse que não 
sabe se sua carreira será longa. 
Ele projetou mais cinco anos de 
trabalho e, depois, irá repensar 
a sua continuidade na função.

“Mas essa balança, em função 
de tudo o que estamos vivendo.... 
Essa polaridade da política tem 
reflexos no esporte também. Es-
sa balança, para mim, está come-
çando a desequilibrar porque es-
tá impactando na minha saúde 
física e mental. O meu planeja-
mento é mais cinco anos e, de-
pois, dar uma boa parada e ver se 
de fato é isso que quero fazer da 
minha vida”, disse Roger.

Roger Machado: pausa para curtir a família e repensar os projetos

DIVULGAÇÃO

 LO Fluminense não deverá con-
tar com Fred na partida de ama-
nhã com o Ceará, em Fortaleza. 
De acordo com o portal Globoes-
porte.com, o atacante tem sus-
peita de lesão no adutor da co-
xa direita e dificilmente terá 
condições de entrar em campo. 

Na sexta-feira, dois dias após 
o jogo contra o Atlético-MG, 

Fred se reapresentou no CT 
Carlos Castilho e fez tratamen-
to no local. O atacante corre até 
o risco de não jogar as últimas 
três partidas da temporada, de-
pendendo dos exames. 

Desfalque contra o Galo, o za-
gueiro Nino deu início à fase de 
transição no campo, mas ainda 
deve ficar fora do time.

Fred é dúvida para a reta final

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14/2/202116
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 L SACO DE PANCADAS

Que triste rotina!
Goiás impõe 20ª derrota ao rebaixado Botafogo

N
ão perca a conta, torcedor 
alvinegro. Já rebaixado 
para a Série B, o Botafogo 

alcançou a marca de 20 derrotas 
no Campeonato Brasileiro. Na 
luta para permanecer na elite, o 
Goiás, com gols de Rafael Mou-
ra e Fernandão, soube explorar a 
falha marcação da pior defesa da 
competição, com 59 gols sofridos 
em 36 rodadas, para confirmar a 
vitória por 2 a 0, no Serrinha, e 
ganhar uma sobrevida na parti-
cular disputa com Vasco e Bahia 
para fugir da degola.

Com oito desfalques, Lúcio 
Flávio, técnico interino, optou 
pelo esquema com três zaguei-
ros e promoveu a volta de Bene-
venuto. O zagueiro, punido pelo 
atraso numa atividade há duas 
semanas, havia começado os dois 
últimos jogos na reserva.

Com a corda no pescoço, o Es-
meraldino tomou a iniciativa e, 
em menos de cinco minutos, o 
goleiro Diego Loureiro já havia 
feito duas defesas difíceis. Aos 7, 
Rafael Moura aproveitou cruza-
mento de Jefferson e, de cabeça, 
abriu o placar. O Alvinegro era 
uma presa fácil. Sem conseguir 
contra-atacar, em nada ameaçou 
o adversário no primeiro tempo. 

Com Luiz Otávio e Warley 
no lugar de Kayque e Cesinha, o 
Botafogo voltou com uma pos-
tura mais ofensiva, pressionando 
a saída de bola do Goiás. Rafael 
Navarro obrigou o goleiro Mar-
celo Rangel a fazer a primeira de-
fesa, mas foi pouco. Com dificul-
dade de construção, o Botafogo, 
sem encaixar a marcação, conti-
nuava a ser ameaçado pelo alto. 
E foi após o preciso cruzamento 
de Shaylon que Fernandão, livre 
de marcação, aumentou a vanta-
gem, aos 18 minutos.

A expulsão de Kanu, aos 37, 
jogou por terra qualquer chance 
de reação. Dos últimos 45 pontos 
disputados, o Botafogo conquis-
tou apenas três. Uma vergonha.

Fernandão fecha o placar e é festejado por He-Man, autor do primeiro

PREMIERE / REPRODUÇÃO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 66 35 19 9 7 58 33 25

 2º FLAMENGO 65 35 19 8 8 63 44 19

 3º ATLÉTICO-MG 61 35 18 7 10 58 42 16

 4º SÃO PAULO 59 34 16 11 7 54 37 17

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 57 35 16 9 10 49 40 9

 6º GRÊMIO 56 35 13 17 5 51 37 14

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º PALMEIRAS 53 33 14 11 8 46 32 14

 8º CORINTHIANS 49 34 13 10 11 44 42 2

 9º BRAGANTINO 48 35 12 12 11 49 40 9

 10º ATHLETICO-PR 47 35 13 8 14 34 34 0

 11º SANTOS 47 34 12 11 11 48 48 0

 12º CEARÁ 46 35 12 10 13 49 47 2

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 46 35 11 13 11 35 41 -6

 14º SPORT 41 35 12 5 18 29 45 -16

 15º FORTALEZA 41 35 10 11 14 34 35 -1

 16º BAHIA 37 35 10 7 18 41 58 -17

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 37 35 9 10 16 34 52 -18

 18º GOIÁS 36 36 9 9 18 39 60 -21

 19º CORITIBA 28 34 6 10 18 29 47 -18

 20º BOTAFOGO 24 36 4 12 20 30 60 -30

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se enfrentam em dois turnos, num 
total de 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos conquista o título. Os quatro 
primeiros colocados na competição se classificam automaticamente para a fase de grupos da Copa 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. 

36ª RODADA

ONTEM

 GOIÁS 2 X 0 BOTAFOGO

 SANTOS  X  CORITIBA *

 ATLÉTICO-MG  X  BAHIA *

HOJE

 FLAMENGO  X  CORINTHIANS 16:00

 VASCO  X  INTERNACIONAL 16:00

 PALMEIRAS  X  FORTALEZA 18:15

 ATHLETICO-PR  X  ATLÉTICO-GO 18:15

 GRÊMIO  X  SÃO PAULO 20:30

AMANHÃ

 CEARÁ  X  FLUMINENSE 18:00

 SPORT  X  BRAGANTINO 20:00

ARTILHARIA

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

37ª RODADA

20/02

 CORITIBA  X  CEARÁ 18:30

 FORTALEZA  X  BAHIA 21:00

21/02

 FLAMENGO  X  INTERNACIONAL 16:00

 CORINTHIANS  X  VASCO 16:00

 SPORT  X  ATLÉTICO-MG 16:00

 SANTOS  X  FLUMINENSE 18:15

 GRÊMIO  X  ATHLETICO-PR 18:15

 GOIÁS  X  BRAGANTINO 20:30

22/02

 PALMEIRAS  X  ATLÉTICO-GO 18:00

 BOTAFOGO  X  SÃO PAULO 20:00

Marcelo Rangel; Shaylon, Fábio Sanches, 
Heron e Jefferson; Breno (Ariel Cabral), 
Henrique e Miguel Figueira (Iago); Fer-
nandão (Índio), Rafael Moura (Baggio) e 
Vinícius (Daniel) Técnico Gluber Ramos

Diego Loureiro; Marcelo Benevenuto, 
Kanu e Sousa; Kevin, Kayque (Luiz Otávio), 
Caio Alexandre, Cesinha (Warley) e Hugo 
(Babi); Matheus Nascimento (Nazário) e 
Rafael Navarro Técnico Lúcio Flávio 

Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)  Árbitro: Felipe F. de Lima (MG) 
Auxiliares: Felipe Costa de Oliveira (MG) e Ricardo de Souza (MG) 
Gols: 1º tempo: Rafael Moura (7 minutos). 2º tempo: Fernandão (18 minutos) 
Cartões amarelos: Heron, Miguel e Breno (GOI); Sousa, Kayque e Caio (BOT) 
Cartão vermelho: Kanu (BOT) Renda e público: Jogo com portões fechados

GOIÁS 2 BOTAFOGO 0
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A GATA DA HORA

entrou de cabeça no concurso ‘Musa do Brasi-

leirão’ como candidata do São Paulo, seu clube de coração. A 

piauiense é um show de ousadia e sensualidade nas redes sociais, 

onde exibe a sua excelente forma. Além de modelo, a beldade é 

empresária e arrasa muito no Instagram como @fabricia_fitness.

FABRICIA GOMES

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

ERNESTO EILERS / DIVULGAÇÃO

 LSem clube desde agosto, quan-
do rescindiu com o São Paulo, 
o atacante Alexandre Pato, de 
31 anos, foi anunciado ontem 
como reforço do Orlando City 
para disputar a partir de abril a 
MLS, o principal campeonato 
de futebol dos Estados Unidos. 
“Ele possui um histórico de su-
cesso internacional”, disse Luiz 
Muzzi, vice-presidente execu-
tivo de operações de futebol. 
O Orlando conta com outros 
quatro brasileiros: o lateral-di-
reito Ruan, ex-Ponte Preta, o 
zagueiro Antônio Carlos, ex-
-Palmeiras, o meia Júnior Ur-
so, ex-Corinthians, e o atacante 
Matheus Barrozo, que se pro-
fissionalizou na Espanha.

Time dos EUA contrata Pato

 LO atacante Jobson, ex-jo-
gador do Botafogo, sur-
preendeu a sua namorada 
com um pedido de casa-
mento na noite de sexta-fei-
ra, em uma choperia. Ele pe-
gou o microfone do local e 

se declarou para a mulher, 
que aceitou o pedido. “Gol 
do Botafogo”, brincou Job-
son, de 32 anos. Na Série D 
do Campeonato Brasileiro 
de 2020, ele marcou três gols 
pelo Campinense-PB.

Noivo Jobson: ‘Gol do Bota’

REPRODUÇÃO

derrotou ontem o Gra-
nada por 2 a 1, fora de 
casa, pela 23ª rodada do 
Espanhol, e manteve a li-
derança folgada com 54 
pontos. O vice-líder Real 
Madrid tem 46 e recebe 
hoje o 12º colocado Va-
lencia, que soma 24.

o Bayer 
Leverkusen ficou no 2 a 2 
em casa com o vice-lanter-
na Mainz, foi aos 36 pontos 
e desperdiçou a chance de 
ultrapassar o terceiro na ta-
bela Wolfsburg (38), que ho-
je recebe o sétimo colocado 
Borussia Mönchengladbach 
(32), pela 21ª rodada.

s e 
precipitou ao sair da área, 
errar um chutão e permi-
tir a virada do Leicester, 
vice-líder do Inglês com 
46 pontos, sobre o quarto 
colocado Liverpool (40), 
por 3 a 1. O líder Manches-
ter City (53) bateu o Totte-
nham (36) por 3 a 0.

lesionado 
na coxa, o Paris Saint-Ger-
main venceu o Nice por 2 a 1, 
ontem, no Parque dos Prínci-
pes, pelo Francês. O gol ad-
versário saiu em falha do za-
gueiro Marquinhos, que saiu 
jogando errado no início do 
segundo tempo. O PSG está 
no G-3 com 54 pontos.

 LO ATLÉTICO DE MADRID  LNA ALEMANHA,

 LO GOLEIRO ALISSON LSEM NEYMAR,
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Para brincar o 
Carnaval em casa

Preta Gil faz hoje live do Bloco da Preta. Cantora 
quer arrecadar doações para trabalhadores da folia

N
ão me leve a mal, mas es-
tá mentindo quem diz 
que não tem Carnaval 

este ano. A dinâmica pode 
estar — bem — dife-

rente, mas a folia 
não desapa-

receu com 
a pan-

d e -

mia do coronavírus. Com todas 
as medidas de segurança, Preta Gil 
faz, hoje, às 16h, mais uma edição 
do seu aclamado Bloco da Preta. 
Só que, dessa vez, claro, como live. 

“Meu coração carnavalesco 
estava no freezer, mas coloquei 
para aquecer e encontrar o pú-
blico mesmo que virtualmente”, 
diz Preta, que dá um bom exem-
plo ao fazer um evento seguro. “Já 
aprendemos que aglomerar é pre-
judicial à saúde de todos nós. E, no 
fundo, sabemos que não é possível 
celebrar a vida quando muitos es-

tão morrendo. As lives carnava-
lescas serão boas companhias 

para ficarmos em casa.”
Preta conta que a inten-

ção da live é ajudar quem precisa. 
“Foi lembrança de uma vez que 
catador de lata me disse que o dia 
do meu bloco era esperado por 
eles porque rendia muito. Lembrei 
dos ambulantes e essa foi a força 
que me fez reunir equipe, patroci-
nadores e convidados para incen-
tivarmos o público a doar e para 
que a gente possa ajudar uma pe-
quena parcela de trabalhadores do 
Carnaval de rua”, explica. “Estou 
ansiosa. Imagina estar no coração 
da cidade, ao lado do meu bloco e 
de convidados como Alcione, Te-
resa Cristina e Mumuzinho. Sou 
carioca, amo Carnaval e me sin-
to incentivada a cantar músicas de 
alegria em troca de doações.”

Preta Gil: ‘Meu 
coração carnavalesco 
estava no freezer, 
mas coloquei 
para aquecer’

 L JULIANA PIMENTA

 LPreta lembra quando te-
ve Covid-19. “Fui uma das 

primeiras a ser diagnosti-
cada com o vírus no Brasil e 

acabei dividindo as sensações 
com o público. Me senti pres-
tando um serviço. Hoje, ainda 

pratico todos os cuidados”, diz a 

cantora, que, recentemente, viu o 
pai, Gilberto Gil, ser contamina-
do pelo vírus, assim com a esposa, 
Flora Gil. “Esse vírus é muito sério, 
mexe com o psicológico de quem 
está doente e todos em volta. Eles 
foram muito bem cuidados e pas-
samos bem por essa prova.”

‘Mexe com o psicológico’

 LPreta se acostumou a falar so-
bre a valorização de corpos reais e 
a libertação de padrões estéticos. 
“Não existe perfeição, é muito 
mais fácil se aceitar por mais du-
ro que isso possa ser. Se ame para 
amar o próximo e ser amada pe-
lo que você realmente é. Um dia, 

também caí nessa, também fui ví-
tima dessa doença chamada ‘pa-
drão de beleza’. Vi que não adian-
tava mudar o externo se dentro de 
mim eu não estava me amando. 
Fiz as pazes comigo, fiquei amiga 
do espelho, cantei ‘sou como sou’ e 
cheguei até aqui para contar.”

‘Fiquei amiga do espelho’

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14/2/2021
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

CABOFOLIA VOLTA EM 2022
 LEvento que maaarcou a história 

da cidade de Cabo Frio, a Cabofo-

lia, que ficou nacionalmente co-
nhecida como o maior esquenta 
de Carnaval entre 1998 e 2016, vai 
voltar, hein! A micareta está previs-
ta para acontecer no fim de 2022. 
Euzinho tive o prazer de apresentar 
a live Bora Reviver o Cabofolia com 
Tuca Fernandes, que ocupou a po-

sição de vocalista da banda Jammil 
e Uma Noites durante 13 anos e fez 
históóória no evento, onde cantou 
em quase todas edições. Entre as 
no-no-novidades está o clube de 
vantagens Sou Cabofolia, que é 
cheio de benefícios para os associa-
dos. Para mais informações sobre o 
Sou Cabofolia, acesse o site www.
cabofolia.com.br/clubefoliao.

DIVULGAÇÃO
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 L Feeestas de Carnaval não temos este ano, mas em 
2022 vamos ter, re-re-regadas a muita saúde e ale-
gria. Por falar em saúde, que espetáculo este Robert, 
hein! Saúde pra dar e vender... Dez, nota 10!

 L Bruno Cesar é estilista dos deeesta-
ques da Grande Rio. Ele teve que se 
reinventar du-du-durante a pande-
mia do coronavírus. “Como outros 
profissionais da minha área, vivemos 
do Carnaval. Toda minha renda vem 
do meu trabalho dentro do Carnaval. 
Está sendo muito difícil para todos nós 
ficarmos sem a renda de todo ano e 
sem fazer o trabalho que adoramos. 
Esperamos por dias melhores e que 
venha o Carnaval 2022!”, diz. 

COM VOCÊS... BRUNO CESAR
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ROBERT OLIVEIRA

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

lRainha de Bateria da Beija-Flor de Nilópolis, Raissa de Oliveira não 
vai pisar na Sapucaí neste Carnaval, após 18 anos. Com o cancelamen-
to dos desfiles devido à pandemia do coronavírus, ela vai curtir a festa 
de outra maneira: com um churrasquinho em casa. À coluna, a jorna-
lista fala sobre o Carnaval sem desfiles e revela suas expectativas para 
a folia do ano que vem. Confira a entrevista!

Após 18 anos desfilan-
do, como está sendo para 
você não poder pisar na 
Avenida este ano? 

É estranho! 
Uma sensa-
ção de vazio 
avassalado-
ra. Eu nunca 
imaginei que um 
vírus pudesse parar o 
mundo e causar tantos da-
nos, perdas, sofrimentos. Tenho 
orado bastante para me manter 
em equilíbrio espiritual e mental. 
Não foram só os profissionais do 
Carnaval que perderam, o mun-
do parou. E toda essa situa-
ção me fez rever um monte 
de coisas na minha vida 
pessoal e profissional.

O que mais você vai 
sentir falta neste Carnaval 
sem desfiles e sem blocos? 

Sinto falta do calor hu-
mano, de abraçar as pes-
soas, sambar junto. Eu 
gosto de gente. E Carna-
val é sempre momento de 
alegria, de esquecer as dores, 
os problemas e brincar. 

Tem algo que você nun-
ca pode fazer no Carnaval, 
por causa da sua agenda de 
ensaios, desfiles, e que vai 
conseguir fazer este ano? 

Carnaval eu paro muito 
pouco em casa, não consigo 
dormir cedo e nem por mui-
tas horas, não consigo fazer 
viagem em família. A rotina é 
bem puxada e eu tento sempre 
conciliar tudo com os horários 
da minha filha, cuido da casa, 
do marido, sou proprietária de 
uma academia, tenho a ONG 
Raydi, onde assisto crianças, 
jovens e idosos, por tudo isto 
eu não paro. Este Carnaval eu 
vou ficar em casa, em Nilópo-
lis mesmo. Vou curtir a minha 
filha, meu marido, nossa di-
versão será em casa em total 
segurança, acho que ainda não 
é o momento de exposição. 

Você tem esperança que 
todos sejam vacinados e que 
o Carnaval do ano que vem 

EVERTON RAMOS / DIVULGAÇÃO

seja ainda mais lindo que o 
dos outros anos? 

O próximo Carnaval será 
muito emocionante, eu não te-
nho dúvidas. A Beija-Flor vai 
apresentar um grande espetá-
culo na Sapucaí com o enredo 
“Empretecer o pensamento é 
ouvir a voz da Beija-Flor”. Um 
enredo rico, cultural, atual e 
que nos fará refletir bastante 
sobre o nosso povo. Nosso vice-
-presidente, o Almir, a direção 
da escola, demais segmentos e a 
comunidade estão empenhados 
em trazer o título para Nilópo-
lis. Queremos repetir o Carna-
val histórico de 2018, onde todo 
mundo cantou o samba e ficou 
arrepiado com um enredo tão 
forte, atual e reflexivo. 

Como pretende curtir o 
Carnaval este ano, já que o 
feriado existe? 

Vai rolar um churrasquinho 
em casa, minha filha fantasiada, 
maridão curtindo cada momento 
em família conosco. Mas nada de 
aglomeração, é só a gente mesmo. 

Você se reinventou na 
pandemia. Fez várias lives 
superlegais, colocou sua 
experiência como jornalis-
ta pra jogo. Não pensa em 
voltar a fazer mais conteú-
dos parecidos ou até mesmo 
criar um canal no YouTube?

Eu amei fazer o “Papo de 
Rainha”. Foi a forma que eu 
encontrei de me manter co-
nectada com as pessoas, de 

levar informação e alegria 
para todos neste momento tão 
delicado. Muita gente me pede 
para dar continuidade ao “Pa-
po de Rainha”, eu amei fazer, 
fomos pautas de diversões, veí-
culos de comunicação, todos os 
convidados eram especiais de-
mais. Agora, estou totalmente 
focada na política, estou estu-
dando sobre, lendo, assistindo 
documentários, meu marido 
tem sido fundamental neste 
processo por já ter sido secretá-
rio de governo por duas vezes, 
ele tem experiência e as divide 
comigo. O desejo de ajudar 
mais e mais pessoas ainda está 
muito latente em mim. 

A pandemia aproximou 

muitas famílias, assim co-
mo a convivência também 
afastou muita gente. Co-
mo foi para você e o seu 

marido, Drigão 
Henriques, es-
sa convivência? 
Aqui em casa o 

amor só aumentou. Eu 
e o meu marido já estamos 

juntos há oito anos, nem passa-
mos pela crise dos sete anos. So-
mos amigos, cúmplices, parceiros, 
a gente conversa muito sobre tudo. 
Então, prevalece sempre o que é 
bom para todos nós. A pandemia 
nos uniu ainda mais. Escolhemos 
um ao outro, estamos juntos por 

amor e deste amor nasceu um 
fruto lindo, que é a nossa 
filha, Rhayalla. Somos fo-
cados na nossa família, é o 

nosso bem maior. Drigão é 
um excelente marido, um 
grande chefe de família, 

um pai maravilhoso, mi-
nha admiração por ele só 

cresce, eu me apaixono por ele 
todos os dias. 

Por outro lado, deve ter 
sido muito bom você ter fi-
cado mais tempo com sua 
filha, Rhayalla. Como está 
sendo essa sua fase mãe? 
Tem aprendido muito? 

Ser mãe é lindo, é incrível... 
Mas dá muito medo. Tem dias que 
eu acho que o meu coração vai sair 
do peito. É um mix de sentimento, 
eu me cobro muito e tenho medo 
de errar. Tudo que eu mais desejo 
é que a minha filha seja sempre 
feliz, tenha sempre saúde e seja 
uma menina do bem. Eu ensino 
para ela que Deus é maravilhoso 
e que devemos ajudar as pessoas, 
independente de quem seja. Se 
ela aprender isso, já serei muito 
feliz. Rhayalla sem saber me en-
sina um monte coisas e desperta 
em mim bons sentimentos, todo 
dia eu descubro que sou capaz de 
ir além. É tudo por ela, para ela, 
pela nossa família. Em primeira 
mão, já vou contar para a coluna: 
Rhayalla é sambista, ela samba! 
Ela já toca instrumentos! Eu fico 
babando! Ela adora dançar, é ob-
servadora, inteligente como o pai. 
Rhayalla é a alegria da casa.

‘Sensação de vazio‘Sensação de vazio

avassaladora’avassaladora’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Vencem os que acreditam que vencerão”

(Emerson)

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

 LA saudade vai marcar seu dia. 
Busque conversar com amigos 
e familiares por meio de cha-
madas de vídeo. Você pode 
atrair alguém até sem querer. 
Sensualidade em alta.
Números da sorte: 25, 43 e 79.

 LVocê pode acordar com uma 
vontade irresistível de mudar 
algo na sua vida. Redecore a 
casa ou altere seu visual. No 
amor, chance de oficializar a 
relação com a paquera.
Números da sorte: 62, 71 e 80.

 LFaça algumas alterações pro-
fundas na sua casa. Livre-se do 
que não precisa mais ou doe 
para quem necessita. Cuide 
mais da sua saúde. O relacio-
namento continuará forte.
Números da sorte: 63, 27 e 99.

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

 LFoque na sua saúde e em cui-
dados pessoais. Evite tomar 
remédios por conta própria. 
A fase é perfeita para namorar 
e curtir a vida. Procure passear, 
mas tomando os cuidados.
Números da sorte: 91, 01 e 10.

 LDomingo excelente para 
reunir a família, mesmo que 
seja numa chamada de vídeo. 
Organize hoje a sua agenda 
semanal. No relacionamento, 
a fase é de muito romantismo.
Números da sorte: 56, 74 e 20.

 LA Lua incentiva você a passar 
mais tempo em casa. O con-
tato com familiares pode até 
ajudar em uma dura decisão 
do trabalho. Na paquera, in-
tensifique os contatos.
Números da sorte: 12, 03 e 21.

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

 LHoje o foco estará nas fi-
nanças. Corte alguns gastos 
e controle o orçamento para 
não passar apertos. Descanse e 
reponha as energias. No amor, 
terá muita parceria com o par.
Números da sorte: 22, 13 e 67.

 L Muita determinação para 
concluir seus projetos pes-
soais. Fortaleça o contato 
com os amigos e familiares. 
Utilize o seu poder de sedu-
ção com seu par.
Números da sorte: 23, 32 e 68.

 LReflita e planeje os próximos 
passos da sua carreira de tra-
balho. Aposte em novas ati-
vidades para o seu cotidiano, 
não tenha medo de inovar. Es-
tabilidade na vida a dois.
Números da sorte: 87, 78 e 06.

SÃO CIRILO
Nasceu na Grécia, no ano de 826. 
Vocacionado em busca da verdade, 
ele estudou Filosofia, por amor, e 
chegou a lecionar. Abandonou tudo 
para viver uma grande aventura 
santa com seu irmão, São Metódio, 
que já era monge. Juntos, foram 
ao encontro dos povos eslavos e 
conheceram a cultura, a língua, os 
costumes e o amor ao povo. Tudo 
isso foi fundamental para que São 
Cirilo, juntamente com seu irmão, 
pudesse apresentar o Evangelho 
vivo, Jesus Cristo. Em 1980, foi pro-
clamado patrono da Europa pelo 
Papa João Paulo II.

SANTO DO DIA

MANCHAS
No oftalmologista, a recep-
cionista pergunta ao pacien-
te o motivo da sua visita.
— É que eu não paro de ver 
manchas na frente dos meus 
olhos — queixa-se o homem.
— O senhor já viu algum mé-

dico? — questiona ela.
— Não, só manchas.

VALENTE
Entra um baixinho num bar 
violento e grita:
— Tem algum valente aqui 
que queira brigar com ou-

tro valente?
Os homens se olham. Um de-
les se levanta de uma das me-
sas do fundo e se aproxima 
do baixinho, que não perde a 
calma e fala, apontando para 
o que desafiou:
— Muito bem, muito bem! Já 

temos um. Tem outro valente 
que queira brigar com este 
valente? — zoa ele.

FILA
No SUS, o médico olha bem 
para o paciente e estranha:
— Amigo, eu sou pediatra. 

Como é que um adulto mar-
ca consulta com um médico 
de crianças? — pergunta o 
especialista.
— Que absurdo, não é, dou-
tor? Por aí o senhor pode cal-
cular há quanto tempo estou 
nesta fila.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ayrá.
MENSAGEM:
Hoje, o dia será dinâmico. 
Momento de coragem, óti-
ma oportunidade para resol-
ver pendências e problemas 
mal resolvidos. Momento 
certo para expor a verdade e 
se libertar daquele segredo 
que precisa ser revelado.
SAUDAÇÃO:
Ayrálê, Ayrá Opokudê.
COR:
Branco. 
ELEMENTOS:
Fogo.
SIMPATIA:
Para acalmar uma pessoa, 
pegue um copo com água, 
coloque três colheres de açú-
car e três colheres de perfu-
me de alfazema. Mexa bem 
e, em seguida, coloque um 

papel com o nome da pessoa 
que deseja acalmar. Acenda 
uma vela ao lado e peça a 
Ayrá que acalme essa pessoa.

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

 LVocê pode procurar parentes 
para resolver assuntos impor-
tantes de casa. Ficar em casa 
vai te fazer bem, tente tirar 
o domingo para relaxar. No 
amor, o clima é de paixão.
Números da sorte: 22, 04 e 85.

 LHoje, você deve ter facilidade 
para dialogar com as pessoas. 
Controle suas emoções, evite 
se desestabilizar. Seu charme 
está com tudo e vai ser fácil se 
destacar na paquera. 
Números da sorte: 41, 14 e 59.

 LA vontade de compartilhar 
sentimentos com amigos vai 
surgir. Cuidado para não ma-
goar ninguém com sua fran-
queza. Também tenha cautela 
com mentiras no amor. 
Números da sorte: 69, 06 e 15. 
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