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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

Monica de Paula
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Amaral Peixoto 
está precária

 L Moradores de Unamar, segundo 
distrito de Cabo frio, não aguen-
tam mais o abandono da Rodovia 
Amaral Peixoto. A iluminação é 
precária, tanto na via quanto na 
praia, assaltos acontecem cons-
tantemente por conta da falta de 
luz e os buracos na via são imen-
sos. Entra prefeito, sai prefeito e 
continua tudo igual. A população 
está pedindo socorro!

BURACOS

Falta policiamento 
em Piedade

 LMoradores do bairro de Piedade, 
na Zona Norte do Rio, pedem mais 
policiamento, seja com rondas ou 
com viaturas paradas. À noite, as 
ruas ficam desertas e já houve diver-
sos relatos de assaltos a pedestres, 
principalmente nas ruas da Capella 
e Martins Costa. As pessoas circu-
lam por esses lugares com muito 
medo. A iluminação nessas vias 
também poderia melhorar.

Anônimo
Piedade

ASSALTOS

Via com problemas 
em Belford Roxo

 LA estrada Alameda São Bento, em 
Vila Pauline, Belford Roxo, está com 
os bueiros entupidos, em direção 
ao Parque São Vicente. Sempre que 
chove, acaba alagando a rua e inun-
dando as casas, porque não exis-
te escoamento. As calçadas estão 
muito precárias e cheias de mato 
e areia. A rua precisa de limpeza e 
melhor infraestrutura. Cadê a pre-
feitura pra resolver isso?

Anônimo
Belford Roxo

MANUTENÇÃO

Transporte público 
em péssimo estado

 LA conservação dos ônibus e vans 
da Ilha do Governador é péssima, 
principalmente em Cocotá e Tauá. 
Fora a falta de conduções diretas 
para o Centro do Rio e para a Zona 
Sul. Parece que a Ilha é um pedaço 
esquecido do Rio de Janeiro, princi-
palmente na questão do transporte 
público. Precisamos de melhorias 
urgentes nesse setor! Está muito 
complicado aqui!

Dário Oliveira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Correios não fazem 
entregas há meses

 LEstamos sem receber cartas, con-
tas e encomendas. Isso desde março 
de 2020.  Esta é a situação de quem 
mora na Rua Violeta, em Água San-
ta. Os carteiros simplesmente su-
miram. Somos obrigados a recorrer 
à internet para pagar as contas em 
dia. Os Correios alegam falta de car-
teiros e pandemia. Depois de muita 
reclamação, passaram a entregar 
somente SEDEX e PAC.

Eliézer
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

CORREIOS

ÔNIBUS                                                                                                                                                                                   BURACOS

Sem asfalto em Santa Cruz
 LAs ruas do Distrito Industrial de Santa Cruz são pra-

ticamente inexistentes. O local é de muito movimento, 
por conta dos trabalhadores, que também são muitos. 
Quando chove, fica impossível circular por lá, devido à 
falta de asfalto e à quantidade de crateras, que acabam 
virando poças. A foto é da Avenida Átila Temporal, uma 
das dezenas de vias que não possuem asfalto.

Weslley Pereira de Oliveira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Cedae 
informa

 LSobre uma reclamação de vaza-
mento de esgoto em Pilares, cabe 
informar que não há vazamentos 
no local. Na verdade, trata-se de 
obra de melhoria operacional 
que a Companhia está realizan-
do na região com a interligação 
de nova rede de abastecimento.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae
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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



POLÍCIA

MARÉ DE CRIME
Saiba quem são os chefões que aterrorizam às margens da Baía de Guanabara

 L NADANDO LIVRE

A
s imagens de bailes 
funks no Complexo da 
Maré, na Zona Norte, 

com aglomerações, culmina-
ram com a prisão do cantor 
Belo e uma declaração do po-
der público de que é perigoso 
entrar no local devido ao po-
derio do crime.

O maior complexo de fave-
las do Rio, com 17 comunida-
des, é dividida por três facções: 
Comando Vermelho, Terceiro 
Comando e milícia. Juntos, 
reúnem cerca de 300 fuzis, se-
gundo a Desarme.

Procurados há anos, alguns 
dos chefes dessas quadrilhas 
se escondem até de seus com-
parsas e não possuem foto 
atual. É o caso de Jorge Luiz 
Moura Barbosa, o Alvarenga, 
foragido desde 2006 e nun-
ca preso. “Ele é um fantasma. 
Equipes diferentes de bandi-
dos fazem a sua segurança e 
não sabem onde ele fica”, disse 
um investigador. Entre os 11 
mandados de prisão está um 
pela morte do DJ Raphael Pai-
xão, em 2013. O músico foi es-
quartejado, após tocar numa 
área de milícia.

Já a área de milícia, no Pis-
cinão de Ramos, tem como 
um dos chefes Lenilson Gon-
çalves, o Biliu. Ele matou o fi-
lho de um policial que urinou 
em local proibido. A vítima 
tinha 19 anos.

Onze comunidades são do 
TCP, sendo o bandido Thiago 
Folly, o TH, um dos mais pro-
curados. Ele matou um guarda 
municipal em 2013, fuzilado, 
após o agente filmar traficantes 
vestidos de super-heróis para 
agradar crianças.

 LDurante a pandemia, o pro-
motor Sauvei Lai, titular da 30ª 
Promotoria Criminal, respon-
sável pela Ilha do Governador, 
passou a ser responsável por 
oferecer as denúncias à Justiça 
de parte da Maré. Segundo Lai, 
a crueldade dos crimes cha-
mou sua atenção. “Traficantes 

do Comando Vermelho são 
violentos e cruéis. Demons-
tram não ter respeito à vida em 
muitos casos”, disse.

 LA violência dos criminosos 
não poupa nem os seus com-
parsas. Em 2011, o traficante 
Wladimir dos Santos, o Mimi, 
foi morto na Nova Holanda. 

Fotos de partes do seu corpo 
foram publicadas na internet, 
com o título “Massacre da Ser-
ra Elétrica”, ao som de funk. 
Um dos mandantes é Rodrigo 
da Silva Caetano, o Motoboy, 
outro cabeça da Maré.

 LTambém são procurados como 
chefes na Maré: Roberto da Silva, o 

Ninho; Mário da Silva Leite, o Má-
rio Bigode; e Paulo Souza, o Pau-
linho Gaiola. Já outros nove no-
mes de criminosos, com diferentes 
grau de hierarquia na Maré, figu-
ram no site Procurados do Dis-
que Denúncia. Informações 
podem ser passadas pelo App 
ou pelo telefone 2253-1177.

‘Traficantes do Comando Vermelho são violentos e cruéis’

 L BRUNA FANTTI

ALVARENGA MOTOBOY TH DA MARÉ

REPRODUÇÕES

MÁRIO BIGODE BILIU NINHO
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Pânico, tiros e 

morte em Icaraí
Suspeito sofre acidente durante a perseguição

 L VIOLÊNCIA

U
ma perseguição policial 
na manhã de ontem na 
orla da Praia de Icaraí, 

em Niterói, Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro, resul-
tou na morte de um suspeito 
armado. Durante a ocorrên-
cia, o suspeito teria roubado 
um carro para fugir dos agen-
tes, mas acabou batendo o veí-
culo e morreu.

Segundo informações do 
12º BPM (Niterói), uma viatu-
ra da Polícia Militar fazia um 
patrulhamento de rotina pe-
la orla quando observou uma 
movimentação estranha e logo 
em seguida avistou um homem 
correndo na via com uma ar-
ma nas mãos. Ainda segundo 
o batalhão, o suspeito, ao per-
ceber a presença dos agentes, 
efeituou disparos em direção 
na direção deles, o que iniciou 
um confronto.

Segundo a Prefeitura de Ni-
terói, a fuga do suspeito acon-
teceu após ele e um comparsa, 
que conseguiu fugir, realiza-
rem um assalto a um estabele-
cimento comercial na Rua Ga-
vião Peixoto.

No meio da perseguição, o 
suspeito teria parado um mo-
torista que passava na via e rou-
bado o carro para fugir, após 
ter sido baleado. No entanto, 
acabou batendo o veículo e in-
do a óbito. A vítima, que teve o 
automóvel roubado, ficou fe-
rida após se jogar no chão com 
o carro ainda em movimento 
para escapar. Um revólver ca-
libre 38 foi apreendido na ação. 
A perícia foi acionada e a ocor-
rência seguirá para a Delegacia 
de Homicídios de Niterói e São 
Gonçalo (DHNSG).

Movimentação atraiu muitos curiosos ao local na Praia de Icaraí

REPRODUÇÃO DA INTERNET

As imagens de uma tentativa 
de latrocínio em Copacabana, 
na Zona Sul do Rio, que toma-
ram as redes sociais nesta se-
mana, ganharam um novo ca-
pítulo. Dessa vez, com desfecho 
favorável. Policiais civis da 13ª 
DP (Ipanema), coordenados 
pelo delegado titular, Felipe 
Santoro da Silva, prenderam 
na sexta-feira Jonathan Antu-
nes de Andrade pelo crime de 
tentativa de latrocínio (roubo 
seguido de morte), após expe-
dição do mandado de prisão 
temporária expedido pelo Po-
der Judiciário. 

O crime ocorreu na ma-
drugada do último dia 13. Em 
imagens captadas por câme-
ras de segurança, que acaba-
ram viralizando na web e tendo 
grande repercussão na mídia, 
Jonathan Antunes aparece 
aplicando um ‘mata-leão’ na 
vítima e, logo em seguida, seu 

comparsa rouba seus perten-
ces. Em razão do golpe aplica-
do pelos suspeitos, a vítima fi-
cou desacordada e sofreu lesões 
na cabeça e nos braços.

Após análise das imagens e 
cruzamento de dados, em três 
dias o autor foi identificado, lo-
calizado e preso por policiais 
da 13ª DP (Ipanema) enquanto 
caminhava pela Avenida Atlân-
tica, próximo ao local onde co-
meteu o crime. Na delegacia, a 
vítima reconheceu o autor co-
mo o homem que lhe aplicou 
o ‘mata leão’. O suspeito, além 
de outras anotações criminais, 
possui uma condenação pelo 
crime de roubo, mas foi posto 
em liberdade.

Na sexta-feira, outra víti-
ma compareceu à delegacia e 
reconheceu o suspeito como o 
autor do roubo por ela sofrido, 
cometido no mesmo local e do 
mesmo modo.

Brigão de Copa 
está na tranca
Imagens do criminoso dando 

mata-leão em vítima viralizaram

 L CHORA, COVARDÃO, VOCÊ FOI FILMADO!

Momento em que morador é imobilizado por criminosos

REPRODUÇÃO

Foto do veículo onde o suspeito, que estava armado, morreu

DIVULGAÇÃO
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RAPIDINHAS...

Extorsão na 
Rocinha

 LA Polícia Civil investiga uma 
denúncia anônima de extor-
são por parte de traficantes da 
Rocinha, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro, contra um super-
mercado da região, que teria 
sido fechado por ordem do 
tráfico após se negar a pagar 
propina. O caso é investigado 
por policiais da 11ª DP (Roci-
nha). Segundo a delegada Flá-
via Monteiro, responsável pe-
lo caso, há três suspeitos.

Integrante da milícia de Ecko 
é preso em Campo Grande 

 LUm integrante da organiza-
ção criminosa liderada por 
Wellington da Silva Braga, 
o ‘Ecko”, foi preso na sexta-
-feira, em Campo Grande, 
na Zona Oeste. O miliciano é 
condenado por extorsão me-
diante sequestro. O grupo 
criminoso é responsável por 
diversas atividades ilícitas em 
bairros da Zona Oeste do Rio. 

Os agentes da Delegacia 
de Polícia Interestadual - 

Divisão de Capturas (Polin-
terDC) localizaram o acusa-
do na casa de familiares. Ele 
era responsável por amea-
çar, agredir vítimas e extor-
quir desafetos do grupo cri-
minoso.

O criminoso foi acusado 
de sequestrar uma vítima, 
levá-la até um shopping em 
Campo Grande e realizar vá-
rios saques e compras com os 
cartões dela durante o trajeto.

Suspeito de 
furto é preso

 LPoliciais da delegacia do aero-
porto do Galeão prenderam na 
sexta um homem de 28 anos 
suspeito de furtar R$ 5 mil de 
uma turista chilena. O acusado, 
funcionário terceirizado do ae-
roporto, foi capturado em San-
ta Cruz, na Zona Oeste, em me-
nos de 24 horas após o crime. 
Ele foi identificado após análise 
de câmeras de segurança do lo-
cal. O dinheiro e os demais ob-
jetos foram devolvidos.

Operação na 
Baixada

 LA Polícia Militar apreen-
deu duas submetralhado-
ras em uma operação feita 
na madrugada de ontem no 
bairro de Piabetá, em Ma-
gé, na Baixada Fluminense, 
contra um grupo crimino-
so que atua na região. Se-
gundo a PM, foram apreen-
didos ainda um revólver e 
munições. Um criminoso 
foi preso e encaminhado à 
60ª DP (Campos Elíseos). 

 L APÓS AVC

Faltou por doença
Flordelis tem mal súbito e não vota na Câmara

A 
deputada federal Flor-
delis (PSD-RJ) não pô-
de participar da votação 

sobre a prisão de Daniel Silvei-
ra (PSL-RJ), ocorrida de forma 
remota na Câmara dos Depu-
tados na sexta-feira, por conta 
de um mal súbito. 

Em uma nota divulgada 
através de sua assessoria de 
imprensa, a parlamentar in-
formou que, “por força de to-
do nervosismo com minha si-
tuação jurídica e política atual 
e o estresse que o momento me 
ocasiona”, acabou precisando 
de atendimento médico. Ela in-
formou ainda que o mal súbito 
é uma sequela de um AVC sofri-
do recentemente, e que se colo-
ca “integralmente em respeito a 
todos os procedimentos que le-
vem à realização de Democra-
cia e Justiça para nossa Nação”.

Neste sábado, sua assessoria 
atualizou seu estado de saúde, 
informando que ela “piorou 
e foi necessário atendimento 
no Hospital Home em Brasí-
lia, para exames e acompanha-
mento médico intensivo”.

“A deputada requer cuida-
dos especiais por estar com ses-
senta anos de idade e já ter so-
frido um AVC anteriormente 
que deixou sequelas. Por essa 

razão, precisou retornar ao Rio 
para seguir com o especialista 
que a acompanha e está sen-
do monitorada no momento”, 
concluiu a nota.

Flordelis diz que teve sequela de AVC sofrido recentemente

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Em maus lençóis após pu-
blicar nas redes sociais um ví-
deo com ataques diretos ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
e pedir a volta do AI-5, maior 
instrumento de repressão do 
período da ditadura militar 
(1964-1985), o deputado Da-
niel Silveira (PSL-RJ) começa-
rá a ter o seu futuro político de-
finido na próxima terça-feira, 
quando o Conselho de Ética da 
Câmara vai avaliar se o ex-po-
licial militar praticou quebra 
de decoro parlamentar. Espe-
cialistas entendem que, ao que 
tudo indicia, ele deverá perder 
seu mandato.

Na opinião de Luiz Paulo Vi-
veiros de Castro, advogado e pro-
fessor da Escola da Magistratu-
ra do Estado do Rio de Janeiro 
(Emerj), o resultado da manu-
tenção da prisão de Daniel Sil-
veira na votação na Câmara dos 
Deputados, na última sexta-feira, 

por 364 votos a favor, 130 contra 
e três abstenções, é um dos sinais 
de que a cassação deverá aconte-
cer. “A partir do momento que a 
Câmara, por uma maioria muito 
expressiva, foi pela manutenção 
da prisão, não tenho muita dúvi-
da que no julgamento na Comis-
são de Ética irá propor a perda de 
mandato. Ele está isolado e não 
interessa a ninguém uma situa-
ção como essa”, diz.

Igor de Carvalho, advogado 
criminalista, mestre e professor 
de Direito Penal, explicou em 
qual cenário Daniel pode dei-
xar a prisão. “A Procuradoria 
Geral da República, ao denun-
ciar o deputado, não requereu 
a imposição de prisão preventi-
va. Se a PGR continuar com esse 
mesmo entendimento, não há 
possibilidade de se manter a pri-
são. Ele deve ser solto, mas com 
aplicação de medidas cautela-
res”, destaca Igor.

Corre o risco de 
perder mandato
Especialistas acreditam que 

Daniel Silveira poderá ser cassado

 L CONTINUA PRESO
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 L EMERGENCIAL

Auxílio: 4 parcelas
Benefício pode ser de R$ 250, de março a julho

O 
descontrole da pande-
mia causada pelo novo 
coronavírus pressio-

na o governo Jair Bolsonaro 
(sem partido) a retomar o au-
xílio emergencial , programa 
lançado em abril de 2020 para 
atender pessoas em condição 
de vulnerabilidade e atenuar 
a crise econômica. O benefí-
cio encerrado em dezembro 
de 2020 está sendo revisto pela 
equipe do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes.

Os presidentes do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
e da Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), trabalham com Guedes 

para detalhar o novo auxílio 
emergencial. O governo sina-
liza que o valor pago em 2021 
será menor do que os R$ 600 – 
e depois R$ 300 – viabilizados 
no ano passado.

O novo auxílio emergencial 
poderá contar com quatro par-
celas de R$ 250, que serão pa-
gas entre março e julho, diz o 
‘Estadão’. A informação não foi 
confirmada oficialmente pelo 
governo.

Outra mudança no auxí-
lio emergencial sinalizada por 
Paulo Guedes está no número 
de pessoas que serão atendidas 
pelo programa. Em 2020, cer-

ca de 68 milhões de brasileiros 
receberam o auxílio; o núme-
ro deve ser cortado pela me-
tade no programa de 2021 . O 
gasto para o Tesouro Nacional 
deverá ficar na faixa de R$ 30 
bilhões

O novo auxílio emergencial 
entrará na ‘cláusula de calami-
dade’, que suspende regras de 
gastos do governo. No ano pas-
sado, foram gastos mais de R$ 
290 bilhões com o programa.

Apenas em janeiro, primei-
ro mês sem auxílio emergen-
cial desde o fim do programa, 
2 milhões de brasileiros foram 
levados à pobreza. 

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, disse ontem que pretende 
começar neste semestre a licita-
ção dos pedágios da Linha Ama-
rela. O anúncio foi feito ontem, 
antes de encontro entre a prefei-
tura e administradores regionais, 
subprefeitos e vereadores, na Ci-
dade das Artes, na Barra da Tiju-
ca, Zona Oeste.

“Nós fizemos uma proposta 
para a Linha Amarela, a Lamsa, 
de algo em torno de R$ 3,00, e não 
houve um entendimento dessa 
negociação. Então, o processo de 

encampação vai continuar. Ama-
nhã (hoje), o secretário Calero e o 
procurador geral do município 
vão iniciar o processo de registro 
patrimonial da Lamsa, de todos 
os bens, que vão ser incorporados 
por essa encampação”, comenta.

Paes relembra que as tratativas 
acontecem desde o período de 
campanha: “A gente tentou desde 
o início. Eu disse na campanha: 
nós não somos contra o pedágio. 
O pedágio é possível de ser pratica-
do, mas precisa ter um preço justo. 
De fato, o preço estava absurdo.”

‘Pedágio em 
torno de R$ 3’
Prefeito Paes quer um preço justo 

 L LINHA AMARELA
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Brasília: (61) 9.9209-1891
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 L TENHO 58 anos e sou jornaleiro 
há 20 anos, antes de ser jornalei-
ro eu trabalhava como camelô. 
Moro no bairro de Botafogo, na 
Zona Sul do Rio. O que eu mais 
gosto no bairro é a moradia, que é 
tranquila. Meu time de coração é o 
Flamengo. Nas horas vagas gosto 
de descansar e, principalmente, 
relaxar com a família.

ZACARIAS MARTINS — 
Copacabana

RONALDO 
BARBOSA 
DOMIN-
GOS
tem atual-
mente 35 
anos. Ele 
desapareceu 
em 07 de 
março de 
2003, em Campo Grande (Zona Oes-
te), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

CarioCAD 
atua no Rio

 LReforço para famílias 
vulneráveis: o Cario-
CAD procura famílias 
com renda igual ou abai-
xo de meio salário míni-
mo para acrescentá-las 
ao Cadastro Único para 
Programas Sociais

RAPIDINHA...

Vacina de vento 
em Copacabana
Residente de centro de saúde dará depoimento

 L NADA DE IMUNIZANTE

O 
caso das seringas sem 
imunizante terá mais 
uma capítulo em bre-

ve. Uma residente do Centro 
Municipal de Saúde João Bar-
ros Barreto, localizado no bair-
ro de Copacabana, na Zona Sul 
do Rio, acusada pela técnica de 
enfermagem Adenilde Louren-
ço da Silva de ser a culpada pela 
aplicação da ‘vacina de vento’ 
na idosa de 85 anos, prestará 
depoimento amanhã. Segun-
do a técnica, a residente que 
era responsável por colocar o 
líquido dentro das seringas.

O acontecido acabou viran-
do caso de polícia após a filha 

da idosa rever o vídeo grava-
do pela família no momento 
da vacinação, no dia 27 de ja-
neiro. Ao prestar a atenção nas 
imagens, ela percebeu que a se-
ringa estava vazia e sem o líqui-
do imunizante.

A residente recebeu uma inti-
mação na sexta para prestar de-
poimento na 12ª DP (Ipanema), 
assim como a filha da idosa, que 
também deverá comparecer à 
delegacia na segunda.

Na última quinta-feira, Ade-
nilde Lourenço da Silva, que 
trabalhou por 11 meses na uni-
dade de saúde, prestou depoi-
mento por duas horas para os 

agentes da 12ª DP. Durante a 
conversa, a técnica admitiu que 
houve uma mudança nos pro-
tocolos de aplicação da vacina 
na idosa. Ela teria dito que na-
quele dia não estava colocando 
o líquido imunizante nas serin-
gas, mas sim a residente.

Adenilde teria informado que 
assim que pegou a seringa den-
tro de uma caixa de gelo, notou 
que havia algo de errado, mas 
preferiu não comunicar o fato a 
enfermeira chefe. O caso foi en-
caminhado para a unidade de 
saúde e começou a ser investi-
gado pela Polícia Civil sob a sus-
peita de crime de peculato.

Em reunião com subpre-
feitos e responsáveis por re-
giões administrativas, ontem, 
na Barra da Tijuca, o prefeito 
do Rio, Eduardo Paes, confir-
mou que a cidade irá receber 
novas doses da vacina na ter-
ça-feira. Segundo ele, o secre-
tário municipal de Saúde, Da-
niel Soranz, esta em conversa 
com a Secretaria de Estado de 
Saúde e já prepara um novo 
cronograma para a retomada 
da vacinação.

“Ao longo das últimas duas 
semanas, infelizmente tinha a 
previsão de chegada de vaci-
nas, mas isso não aconteceu, 
então a gente prefere ter a va-

cina em mãos, para, com elas 
em mãos, anunciar o planeja-
mento novo”, disse.

O prefeito comentou ain-
da que a expectativa é que as 
novas remessas garantam ao 
município a vacinação de to-
dos os idosos acima de 60 até 
o início de abril. “Seria incrí-
vel. A prefeitura está pronta. 
Tem capacidade para vacinar 
em escala”, projeta. A con-
firmação da chegada foi da-
da durante evento na Cidade 
das Artes, onde a prefeitura do 
Rio alinhou novas diretrizes 
com os 51 chefes e equipes de 
Regiões administrativas da ci-
dade e 8 subprefeituras. 

Novas doses já 
na terça-feira 
Paes pretende imunizar todos 

os idosos acima de 60 até abril

 L CONTRA A COVID
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É decisão pro Mengão
Mais Querido precisa da vitória sobre o Colorado para manter as chances do Octa

F
lamengo e Internacio-
nal fazem hoje, às 16h, 
no Maracanã, uma deci-

são antecipada em uma roda-
da do Campeonato Brasileiro 
de 2020. Para o Mais Querido, 
uma vitória o levará ao último 
jogo, contra o São Paulo, quin-
ta-feira, no Morumbi, depen-
dendo apenas de si próprio pa-
ra levantar a taça pelo segundo 
ano consecutivo e pela oitava 
vez na história da competição.

Já para o Colorado — que lu-
ta para acabar com um jejum de 
40 anos sem um título do Bra-
sileirão, tendo batido na trave 
em 2005 e 2009  — uma vitó-
ria basta para finalmente botar 
as mãos no troféu. Em caso de 
empate, a equipe gaúcha vai à 
última rodada, contra o Corin-
thians, também na quinta-feira, 
em casa, dependendo apenas de 
si para garantir o título.

Diante desse cenário, o téc-
nico Rogério Ceni vai contar 
com praticamente a força má-
xima de sua equipe para tentar 
fazer o resultado. O desfalque 
deve ser o volante (e agora za-
gueiro) Willian Arão, que fra-
turou um dedo do pé direito, 
em um acidente doméstico, e 
está praticamente vetado.

Uma coincidência marca 
a trajetória dos dois times no 
campeonato. Ceni e o técnico 
do Inter, Abel Braga, assumi-
ram suas respectivas equipes 
no mesmo dia, 10 de novembro 
do ano passado, e ambos têm o 
mesmo desempenho: 10 vitó-
rias, três empates e três derro-
tas. E um ponto separa as duas 
equipes no topo da tabela, com 
vantagem para o Colorado.

No Inter, Abel deve escalar 
o lateral-direito Rodinei (em-
prestado pelo Flamengo), de-
pois que um torcedor anun-
ciou que doaria R$ 1 milhão 
para que o Colorado pague 
uma multa ao Rubro-Negro, 
prevista no contrato, se utilizar 
o jogador num confronto entre 
os dois clubes. A tarde prome-
te ser de grandes emoções no 
Templo do Futebol.

Gabigol é a grande esperança de bola na rede, hoje, no Maracanã: o atacante cresceu na reta final

 ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

ROGÉRIO CENI 
E ABEL BRAGA 
ASSUMIRAM 

SUAS EQUIPES 
NO MESMO DIA

Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo 
Caio e Filipe Luis; Diego, Gerson, 
Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno 
Henrique e Gabigol.  
Técnico: Rogério Ceni

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, 
Lucas Ribeiro e Moisés; Rodrigo Dou-
rado, Praxedes, Patrick e Edenílson; 
Caio Vidal e Yuri Alberto.  
Técnico: Abel Braga

Local: Maracanã 
Árbitro: Raphael Claus (SP)  
Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e 
Neuza Inês Back (SP) 
Horário: 16h  
TV: Globo 

FLAMENGO INTERNACIONAL

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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Ao contrário do habitual, o 
Brasileirão termina com 

emoções fortes nas pontas - na 
de cima, pela briga pelo título, 
e na de baixo, pela desespera-
da corrida para escapar do re-
baixamento. No Maracanã, o 
Internacional, do consagrado 
Abel Braga (foto), dependerá 
de uma vitória para garantir o 
título. Uma vitória do Flamen-
go leva a decisão para a Rodada 
38, com os rubro-negros assu-
mindo pela primeira vez a lide-
rança. Um empate faz com que 
os gaúchos dependam de uma 
vitória simples em casa sobre 

o Corinthians, ou que o Fla-
mengo não vença o São Pau-
lo, para botar a faixa no pei-
to. O Internacional entra com 
dois dos três resultados possí-
veis a seu favor. Vantagem im-
portante. Joga sempre fechado, 
sendo objetivo nos contra-a-
taques e muito bom nas bolas 
aéreas, faltas laterais, escan-
teios e jogadas de flanco. Tem 
em Patrick sua melhor arma. 
O Flamengo tem mais time e 
melhores opções no banco. A 
galera em casa vai ficar roendo 
as unhas dos pés, não é progra-
ma para cardíaco.

 LFratura no dedão do pé 
de William Arão tirou o so-
no de Rogério Ceni. Arão 
vinha sendo peça funda-
mental na equipe, mesmo 
improvisado na zaga.

 LO recém chegado Bruno 

Viana fraturou o dedo da 
mão direita, tambor do 
Abelão ecoando.

 LChamusca assume o Bota-
fogo prometendo garimpar 
na base a montagem da no-
va equipe para o Cariocão.

 LA pressão da galera do Internacional 
para que a diretoria do clube gaúcho 
pagasse a multa que liberaria o la-
teral-direito Rodinei para enfrentar 
o Flamengo hoje, no Maracanã, só 
acabou porque um torcedor abastado 
teria dado o dinheiro.

 LCom um gol marcado nos acrésci-
mos, o Palmeiras empatou em 1 a 1 
com o São Paulo, acabando com as 
esperanças da equipe do Morumbi 
com relação a título. O Tricolor pau-
lista chega ao fim da temporada co-
lecionando fracassos.

JOGO SÓ PARA OS FORTES

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

PESO EXTRA 
PRO VASCO

 LO maior adversário do Vas-
co esta tarde, em São Paulo, 
não será o Corinthians, mas 
a obrigação de ganhar. O pe-
so da ameaça de rebaixamen-
to provoca uma sobrecarga 
emocional muito forte e capaz 
de comprometer o desempe-
nho da equipe. Vanderlei Lu-
xemburgo sabe lidar com isso, 
mas é impossível controlar as 
reações em campo, sobretudo 
entre os jogadores mais jovens. 
Nas condições normais, seria 
jogo difícil, imagine com a cor-
da no pescoço.

RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

Primeiro 
reforço!
Glorioso anuncia contratação do 
atacante Ronald, ex-Botafogo-SP

 L BOTAFOGO

O 
Botafogo passa por re-
formulações dentro e 
fora de campo. Para a 

próxima temporada, onde jo-
gará a Série B do Brasileirão, 
o clube carioca dispensou al-
guns atletas e já anunciou al-
guns reforços. Ontem, um dia 
após anunciar a contratação do 
treinador Marcelo Chamusca, 
o clube acertou com o atacan-
te Ronald, que disputou a se-
gunda divisão pelo Botafogo-
-SP em 2020.

“É com grande satisfação que 
anunciamos o Ronald, nosso pri-
meiro reforço para a temporada. 
Ele chega ciente dos nossos obje-
tivos e com a promessa de muito 
trabalho para ajudar a realizá-los”, 
disse o presidente Durcesio Mel-
lo. Ronald também já passou por 
Boavista-POR e Internacional.

O segundo reforço pode ser o 
meia cruzeirense Giovanni, de 26 
anos. Novo treinador da Raposa, 

Felipe Conceição não pretende 
utilizá-lo na próxima tempora-
da. Revelado pelo Corinthians, ele 
disputou 10 partidas na última Sé-
rie B. Giovanni já passou por Por-
tuguesa, Ponte Preta, São Bento, 
Atlhetico Paranaense, Tigres do 
Brasil, Náutico, Goiás e Coritiba.

Barca alvinegra
O Campeonato Brasileiro ain-

da não acabou, mas alguns joga-
dores do elenco não farão os dois 
últimos jogos pela equipe. Além 
de Helerson, Kelvin, Rentería e Cí-
cero, já dispensados pelo clube, o 
lateral Victor Luis e o atacante Ivan 
Angulo também não encerrarão o 
torneio pelo Glorioso.

Ambos fazem os últimos trei-
nos neste fim de semana no Nilton 
Santos e retornarão ao Palmeiras, 
clube de origem, amanhã. Além 
dos já citados, o Alvinegro busca 
um acordo para rescindir com o 
marfinense Salomon Kalou.

Durcesio Mello: ‘É com grande satisfação que anunciamos o Ronald’

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO
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VILA VINTÉM
HUDSON BATISTA É O 

COLUNISTA CONVIDADO
PÁGINA 12 
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NA BAIXADA
CACHORRO-QUENTE 

DO RUSSO É SUCESSO 

PÁGINA 12

A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L



Desde os tempos de criança, 
eu, Hudson Batista, 28 anos, cria 
da Vila Vintém, comunidade de 
Padre Miguel, no Rio de Janei-
ro, sonhava em empreender no 
mundo artístico. Acostumado 
a ver poucas oportunidades pa-
ra os moradores da favela, decidi 
desde muito jovem que o cami-
nho para chegar ao meu objeti-
vo seria através da educação. E 
não é que deu certo!

Além de trabalhar com arte, 
o sonho era criar oportunidades 
e lugar de fala para as minorias. 
Foi então que comecei minha 
jornada acadêmica: arregacei as 
mangas e fui estudar Pedagogia 
na UFRJ. Apesar de muito feliz, 
eu queria muito mais. 

Isso ainda não era Artes Cê-
nicas. Em 2018, dei o meu se-
gundo grande passo para a reali-
zação de um sonho, ingressei na 
PUC, uma faculdade renomada 
e muito distante da minha casa. 
Cruzava a cidade para estudar. 
Muitos duvidavam se eu aguen-
taria a rotina pesada. Mas o que 
eles não entendiam é que pesa-
do mesmo era não ter oportu-
nidades. Mas vocês acham que 
a minha maratona acabou por 
aí? Me pós-graduei em Direção 
Teatral pela Casa das Laranjei-
ras (CAL), reduto de aprendiza-
gens de jovens atores e diretores. 
Atualmente, faço mestrado em 
Artes Cênicas pela Unirio.

Com tanta experiência, eu 
precisava passar esse conheci-
mento. Até que, em 2015, criei, 
em parceria com um sócio, a Ca-
sa Movanos, com o objetivo de 
promover, valorizar a diversida-
de e as referências da cultura ne-
gra no Brasil junto à comunida-
de da Zona Oeste carioca.

Com mais de cinco mil pes-
soas impactadas através dos es-
petáculos, cursos de formação 
e oficinas em escolas públicas, o 
Grupo MovaNos Movimento 
Nosso oferece ensino e forma-
ção para crianças, jovens e adul-
tos. Somos o segundo país com 
a maior população negra do 
mundo e por conta disso a nos-
sa ferramenta para combater o 
racismo é utilizar os 10 valores 
civilizatórios afro-brasileiros.

No momento, são ofereci-
dos os cursos Sankofinha e Mo-
vaNos Pra Cena VERÃO, aten-
dendo 90 alunos, entre 4 e 28 
anos, até o mês de março, com 
aulas gratuitas. Estrearemos em 
março o espetáculo O Auto das 

Consciências, dias 6 e 7, no Creib 
de Padre Miguel; 13 e 14 na Lona 
Cultural Hermeto Pascoal, em 
Bangu; 20 e 21 na Lona Gilber-
to Gil, em Realengo; e 27 e 28 no 
Teatro Municipal de Itaguaí.

Quem quiser conhecer um 
pouco mais: (21) 99172-52049 
(WhatsApp) e fb.com/movi-
mentonosso e @movanosofi-
cial. A arte salva vidas!

I
guaria típica dos Estados Uni-
dos, o cachorro-quente se po-
pularizou no Brasil e é até difí-

cil encontrar alguém que não seja 
fã. Em Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, quem faz sucesso 
é Roberto Pavani, de 52 anos, que 
há 40 é autoridade no assunto. 
Mais conhecido como Russo, ele 
ganhou fama repentina em 2014, 
quando a funkeira Ludmilla foi ao 
‘Domingão do Faustão’ e o citou.

RUSSO JÁ MOROU EM COMUNIDADE DE 
BELFORD ROXO POR 30 ANOS E FAZ SUCESSO 
COM CACHORRO-QUENTE NA BAIXADA

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com

‘Conheço 
a Ludmilla 

desde 
pequena, 

quando ela 
morava aqui 
em Caxias’

“Costumo parar no cachor-
ro-quente do Russo, em Caxias, 
e lá ferve! É o mais famoso”, disse 
a cantora à época, quando ques-
tionada sobre como mantinha a 
sua boa forma. Russo tomou um 
enorme susto com a repercus-
são logo em seguida. “No mesmo 
dia apareceu um monte de gente 
querendo experimentar. Ela, que 
a conheço desde pequena quan-
do morava aqui em Caxias, me fez 
um marketing gratuito”, contou.

Natural do Espírito Santo, Rus-
so veio para a Baixada Fluminen-
se e morou na Comunidade Ma-
ringá, em Belford Roxo, durante 
30 anos. Ele emprega familiares e 
também moradores das comuni-
dades: “Tenho funcionários que 
estão comigo há 29 anos. Temos 
nos mantido como pode”.

Inclusão através da 
arte na Vila Vintém
Empreendedor social, Hudson Batista 
comanda iniciativa com aulas gratuitas

Hudson: ‘A arte salva vidas’
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VENCEUVENCEU
A FAVELAA FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

Russo é o dono 
da loja de 

cachorro-quente 
em Duque 
de Caxias
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lO sonho de que Vale-
ria tanto fala é o de se 
tornar apresentadora. 
Após um período como 
repórter na Record, 
ela lança seu canal no 
YouTube e deseja um 
programa na TV aberta. 
“Vi no meu canal uma 
oportunidade de contar 
toda essa história, que 
é muito importante”, 
destaca a musa, que 
tem se tornado uma 
potente voz em prol 
do empoderamento 
da mulher preta. “Tem 
sido muito gratificante 
ver todas as mensagens 
que tenho recebido. 
Ser mulher e negra é a 
nossa essência e não a 
nossa sentença. Nunca 
permita que o racis-
mo faça você perder o 
foco. A fama me prote-
geu de muitas coisas, 
tenho consciência do 
meu privilégio. Mas 
ainda assim, sinto o 
preconceito presente 
na minha vida. E tento 

não me abalar”, afirma.

P
restes a completar 50 anos, Valeria 
Valenssa continua sendo a eterna 
Globeleza. Vista como um mulhe-

rão, no sentido mais amplo da palavra, a 
musa mostra que, além de samba no pé, 
tem boas ideias para compartilhar. De-
pois de passar um tempo na Record, ela 
lança seu programa no YouTube: Prazer, 

Valeria Valenssa. Lá, revela mais da sua 
personalidade, dá dicas de beleza, fala do 
Carnaval, do empoderamento da mulher 
negra e tudo o que viu e viveu desde a in-
fância no conjunto Presidente Médici, na 
Pavuna, até chegar ao estrelato. 

“A maior riqueza desses locais são as pes-
soas. São felizes, transformam tudo em su-
peração e nos dão todos os dias verdadeiras 
lições de arte, honestidade e sacrifício. Pes-
soas inspiradoras. Acho que elas precisam 
ter mais oportunidades e não serem mais 
vistas com tanta discriminação. Nas comu-
nidades, há muito mais do que só Carnaval 
e futebol. Tem muita gente talentosa que 
precisa apenas ter uma chance de mostrar 
seu potencial”, destaca Valeria.

Eternamente grata ao Carnaval, a mu-
sa lembra com saudade dos tempos de 
menina pela comunidade, onde viveu 
momentos de muita alegria. “Minha 
família era muito simples, mas lem-
bro de ter uma infância muito di-
vertida. Lá, as pessoas eram felizes 
com pouco e respeitavam muito uns 
aos outros. E isso eu busco trazer sem-
pre para a minha vida”, diz ela, que co-
meçou a tomar gosto pela folia ainda pela 
localidade e viu sua vida mudar graças ao 
Carnaval, que, este ano, foi muito diferen-
te devido à pandemia do coronavírus. “O 
Carnaval sempre vai representar para mim 
gratidão. Mesmo que, hoje, eu não me veja 
mais desfilando, sempre vou ter um cari-
nho muito grande”, afirma. 

A eterna Globeleza, aliás, foi a favor do 
cancelamento da festa. “O mais importante 
é a segurança das pessoas, apesar de muita 
gente estar ignorando isso. Estamos viven-
do uma segunda onda bem forte de con-
taminações e as vacinas ainda estão longe 
de ser o suficiente. Foi uma tristeza mui-
to grande, porque, além da alegria que nos 
traz, faz parte importante da nossa cultura. 
Mas nesse momento de pandemia, o me-
lhor remédio é sempre a precaução.”

Mãe de João Gabriel e João Henrique, 
do antigo casamento com Hans Donner, 
Valeria se diz pronta para a nova fase. “O 
tempo passou e passou para mim também. 
Acredito que estou numa ótima fase. E fi-
co feliz que isso possa inspirar outras mu-
lheres. Estou vivendo o meu maior sonho.” 

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

‘A fama me
protegeu’
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‘VIVENDO MEU MAIOR

SONHO’
ETERNA GLOBELEZA, VALERIA VALENSSA LANÇA PROGRAMA NO YOUTUBE, QUE FALA DAS 

SUAS EXPERIÊNCIAS, DO EMPODERAMENTO DA MULHER NEGRA E DÁ DICAS DE BELEZA
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lAs diferentes realidades 
de uma sociedade precisam 
ser mostradas para que es-
sa mesma população tenha 
consciência dos seus pro-
blemas, das suas forças e de 
pra onde esse mundo todo 
de gente está caminhando. O 
problema é que nem sempre 
todos os lados são ouvidos, 
menos ainda os que mais so-
frem, e é pra isso que o Peri-
faConnection passou a exis-
tir. A gente reúne as histórias 
que precisam ser contadas e 
as vozes que estão contando 
a nossa história.

No boteco de domingo, no culto, no 
caminho de casa pro trabalho de trem, 

ônibus ou barca, na espera pelo atendi-
mento no hospital público... São mui-
tos os momentos em que o MEIA HO-

RA está presente, é o jornal 
mais lido pelo povo do Rio 
de Janeiro. Ele está há mui-
to tempo na nossa vida, ele 
está em vários momentos. 
E agora o Perifa faz parte 
dessa história.

Aqui você vai encon-
trar as histórias dos mo-
radores do Cesarão, Man-
gueirinha, Complexo do 
Alemão, Morro Agu-
do, Cidade de Deus, Vi-
la Operária, Pantanal e 
muitas outras favelas da 
Região Metropolitana, da 

Baixada Fluminense a São Gonçalo. 
Todo domingo, a gente tem um en-
contro marcado aqui.
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Quem é Jairo 
dos Santos 

Silva?

 LMais conhecido como Pastor Jai-
ro, tem 53 anos e é nascido e cria-
do no Morro do Sapo, no Comple-
xo da Mangueirinha. Ele também 
é marido da pastora Kátia, que faz 
reforço escolar para mais de 100 
crianças com o +Nós onde vivem, 
pai de dois meninos — Wesley e 
Kesley — e um dos fundadores 
da Igreja Projeto Além do Nosso 
Olhar, situada na mesma localida-
de em que mora com a família.

Na juventude, participou de 
aulas de esporte, como capoeira 
e taekwondo, o que o inspirou a 
fundar com um amigo o projeto 
Karatê Leão de Judá, voltado para 
a região. Além de ter vivenciado o 
período das UPPs (2014-2018) e co-
mo a guerra ao tráfico teve graves 
consequências, Jairo atuou duran-
te o pico da pandemia em 2020, au-
xiliando mais de 400 pessoas com 
cestas básicas através da parceria 
com o Movimenta Caxias. 

Por ter uma base cristã, acredita 
na fé como um potencial de mover 
o mundo para melhor, por meio do 
amor e da igualdade. E enfatiza a 
importância de projetos sociais co-
mo forma de contrapor a falta de 
oportunidades geradas pela au-
sência de políticas públicas para o 
povo das favelas.

Movimento pela volta do auxílio emergencial
 LDesde que deixou de re-

ceber o auxílio emergen-
cial, Iolanda da Conceição 
(foto), auxiliar de servi-
ços gerais, tem passa-
do por dificuldades pa-
ra pagar as contas “O 
(auxílio) emergencial 
ajudava na alimenta-
ção e a fazer pagamen-
tos. Agora, faz muita falta”, conta 
a moradora de Duque de Caxias, 
município da Baixada Fluminense.

Iolanda faz parte das 68 milhões de 
pessoas que não recebem mais a aju-
da. Criado para oferecer um suporte 
mínimo à população durante a pan-

demia, o auxílio chegou 
a pagar de R$ 600 a R$ 
1.200, para mães soltei-
ras, mas, em outubro, o 
valor caiu pela metade e, 
no mês passado, deixou 
de ser depositado.

Na quinta-feira, repre-
sentantes da Coalizão 
Negra por Direito, uma 

aliança que reúne movimentos ne-
gros de todo país, se manifestaram 
para pedir a volta do auxílio. “Esse es-
forço vai na defesa da população ne-
gra, que é maior afetada pela crise”, 
afirma Lúcia Xavier, membro da Coa-
lizão e coordenadora da ONG Criola.

A REALIDADE DAS PERIFERIAS

ZÉ DO CAROÇO

1 2 3 4
5

PERIFACONNECTION
QUEM SOMOS NÓS 

Wesley Teixeira - jovem negro evangélico da Man-
gueirinha e educador do Movimento de Educação Po-
pular +Nós.

Salvino Oliveira - secretário de Juventude do Rio 
e morador da Cidade de Deus.

Thuane Nascimento - conhecida como Thux, inte-
grante do Movimenta Caxias e moradora da Vila Operária.

Raull Santiago - integrante do Coletivo Papo Reto 
e morador do Complexo do Alemão.

Jefferson Barbosa - integrante do coletivo Voz da 
Baixada e morador do Pantanal.

1

2

3

4

5

É necessário sempre acreditar 
que o sonho é possível 
Que o céu é o limite e você, 
truta, é imbatível 
Que o tempo ruim vai passar, é 
só uma fase 
Que o sofrimento alimenta 
mais a sua coragem 
Que a sua família precisa 
de você 
Lado a lado se ganhar, pra te 
apoiar se perder

RACIONAIS MC’SPor Marcos Furtado, colaborador do PerifaConnection

Por Pedro Vinicius Lobo, 

colaborador do PerifaConnection
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QUAL É A SUA HISTÓRIA?

e-mail: perifa@meiahora.com
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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
 

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
 

ENG.DENTRO R$900,00
Casa, quarto, sala, amplos, co-
zinha, banheiro, varanda, sem 
garagem, próximo Linha Ama-
rela, 3 meses depósito.Direto 
Proprietário. T.98246-9922.
 

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.
 

ALFAIATE T.98268-7947
Alfaiate para retirada de medidas, 
Costureiras com experiência na 
ctps,  Salário a combinar, valor 
acima do piso. Contato: T.98268-
7947 zap
 

AUX SERV.GERAIS 
Empresa ramo varejista, 
em Copacabana Contrata 
Aux Serviços Gerais  Salário 
R$1.100,00 +Vt. Enviar currÍ-
culo pelo Whatsapp  Tel:(21) 
99455-2311

 
PORTEIRO V/TEXTO
Residir em Campo Grande. E 
zelador residir em Bangu. Com 
experiência. Sexo masculino, 
Salário +benefícios. Compa-
recer com currículo: Avenida 
Brasil, nº 32.105  Bangu, Frente 
Motel Palazzo, ou enviar E-mail: 
rh@jprio.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/

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

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
 

PAULO 
Homem procura homem para 
relacionamento, que seja ativo, 
coroa.  Contato (21)99628-0591, 
somente pelo zap.
 

AGREGO 
Micro empreendedor, com carro 
Utilitário, carga seca e gelada. En-
tregas: Grande Rio e Caxias. 2ªf à 
6ªf. Carregar em Jacarepaguá ou 
Ceasa. T:96419-8521 Vitor.
 



ESPORTES

João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Pe-
res e Felipe Jonathan; Alisson, Sandry e 
Soteldo (Ivonei); Lucas Braga, Marinho 
e Marcos Leonardo.  
Técnico: Cuca 

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; 
Luiz Henrique, Lucca e Fred (John Ken-
nedy). Técnico: Marcão

Local: Vila Belmiro 
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)  
Assistentes: Daniel Andrade (DF) e José 
Reinaldo Nascimento Jr. (DF) 
Horário: 18h15  
TV: Premiere

SANTOS FLUMINENSE

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

Tem Peixe no cardápio
Tricolor tenta hoje três pontos para ficar mais perto de vaga direta na Liberta

 L JOGÃO NA VILA BELMIRO

E
m quinto lugar, com 60 
pontos, o Fluminense tem 
mais duas rodadas para 

tentar garantir uma vaga direta 
para a fase de grupos da Liberta-
dores. E para ter alguma chance, 
a equipe de Marcão terá de con-
seguir a terceira melhor campa-
nha do clube no Campeonato 
Brasileiro por pontos corridos. 
A começar pela partida de hoje, 
diante do Santos, às 18h15, na 
Vila Belmiro.

Se vencer o Peixe, o Tricolor 
chegará a 63 pontos e superará 
a campanha de 2014, quando 
a equipe de Cristóvão Borges 
fez 61 e ficou em sexto lugar, a 
melhor pontuação desde o tí-
tulo de 2012 (e também alcan-
çada em 2007). Ainda assim, fi-
caria empatado com o Tricolor 
de 2011, terceiro colocado na-
quela edição, mas com 20 vitó-
rias, número que o time atual 
não alcançará.

Ou seja, o Fluminense pre-
cisa de pelo menos mais quatro 
pontos (uma vitória e um em-
pate) para ter a sua terceira me-
lhor campanha nos pontos cor-
ridos. Em 2005 e 2004, o clube 
fez 68 e 67 pontos, respectiva-
mente, mas, com mais de 40 jo-
gos em cada edição, o aprovei-
tamento é inferior a 54%.

Com ótimo desempenho 

neste Brasileirão e vaga na pré-
-Libertadores garantida, o Flu-
minense, se chegar a pelo me-
nos 64 pontos, só ficaria atrás 
das conquistas de 2010, quan-
do fez 71, e de 2012, com 77. 
Ainda assim, talvez a equipe 
de Marcão precise de mais seis 
pontos para ter chances reais 
de uma vaga direta. Afinal, es-
tá dois pontos atrás do Atlé-
tico-MG, quarto colocado, e 
precisaria de pelo menos um 

tropeço do adversário para ul-
trapassá-lo. Caso contrário, de-
penderá  da final da Copa do 
Brasil: se o Palmeiras for cam-
peão, abrirá uma quinta vaga 
no Brasileirão.

Para a partida de hoje, Mar-
cão terá o retorno de Fred, re-
cuperado de um edema na coxa 
direita. A dúvida é se o atacante 
começará jogando ou se ficará 
no banco. Neste caso, John Ken-
nedy seria mantido como titular. 

Nenê vai a campo com a missão de ajudar o Tricolor a fazer uma de suas melhores campanhas no Brasileirão  

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE 

FLU ESTÁ EM 
BUSCA DE 

SUA TERCEIRA 
MELHOR 

CAMPANHA 
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ESPORTES

 L COM A CORDA NO PESCOÇO

Não pode vacilar
Vasco precisa vencer o Corinthians pra respirar

O 
Vasco entra em campo 
com a corda no pesco-
ço, hoje, às 16h, contra 

o Corinthians, no Itaquerão. 
O Gigante da Colina precisa 
vencer para manter as míni-
mas chances de permanecer 
na elite do futebol brasileiro, a 
uma rodada do encerramento 
da competição. 

E os dirigentes estarão com 
um olho no jogo e o outro no 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD). Na noite 
de sexta-feira, o presidente da 
instituição, Otávio Noronha, 
aceitou começar a análise do 
pedido do Vasco para impug-
nar a partida contra o Interna-
cional, na rodada passada, em 
que o Cruzmaltino perdeu por 
2 a 0, em São Januário, mas saiu 
reclamando do VAR.

Noronha intimou a CBF pa-
ra que apresente, com urgên-
cia, vídeos e áudios do VAR, de 
toda a partida, além de abertu-
ra de vista para os clubes, a Pro-
curadoria da Justiça Desporti-
va e a própria CBF. De posse 
das provas e após o posiciona-
mento de cada parte envolvida, 
o presidente do STJD vai jul-
gar o pedido de impugnação da 
partida, feito pelo Vasco.

A Procuradoria foi tam-
bém incumbida por Noronha 
de analisar a atuação do árbi-
tro da partida, Flávio Rodri-
gues de Souza. Naquele jogo, 
houve uma pane no VAR, que 
não checou o primeiro gol do 
Inter, marcado de cabeça por 
Rodrigo Dourado em posição 
duvidosa. O Vasco alega que o 
comportamento da arbitra-
gem desestabilizou o time, le-
vando-o à derrota.

Para o duelo de logo mais, 
o treinador Vanderlei Luxem-
burgo não terá o meia Benítez, 
com dores musculares. Carli-
nhos deve ser o substituto, com 
Juninho correndo por fora.

Vanderlei Luxemburgo luta para manter o Vasco na elite do futebol

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

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

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 69 36 20 9 7 60 33 27

 2º FLAMENGO 68 36 20 8 8 65 45 20

 3º SÃO PAULO 63 36 17 12 7 57 39 18

 4º ATLÉTICO-MG 62 36 18 8 10 59 43 16

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 60 36 17 9 10 52 41 11

 6º PALMEIRAS 57 36 15 12 9 50 34 16

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º GRÊMIO 56 36 13 17 6 52 39 13

 8º SANTOS 53 36 14 11 11 51 48 3

 9º ATHLETICO-PR 50 36 14 8 14 36 35 1

 10º CORINTHIANS 49 36 13 10 13 45 45 0

 11º BRAGANTINO 49 36 12 13 11 49 40 9

 12º CEARÁ 46 36 12 10 14 50 50 0

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 46 36 11 13 12 36 43 -7

 14º SPORT 42 36 12 6 18 29 45 -16

 15º FORTALEZA 41 36 10 11 15 34 38 -4

 16º BAHIA 38 36 10 8 18 42 59 -17

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 37 36 9 10 17 34 54 -20

 18º GOIÁS 36 36 9 9 18 39 60 -21

 19º CORITIBA 31 36 7 10 19 30 49 -19

 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 Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertado-
res. No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil estarem no 
G-6, o time seguinte garante vaga na principal competição do continente. Já os quatro últimos 
colocados no Campeonato Brasileiro são rebaixados para a Série B. Em caso de igualdade na 
pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor 
saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado nos dois confrontos), 5) 
menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

*Jogos não encerrados até o fechamento desta edição

37ª RODADA

ONTEM*

 CORITIBA  X  CEARÁ 

 FORTALEZA  X  BAHIA 

HOJE

 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

AMANHÃ

 PALMEIRAS  X  ATLÉTICO-GO 18:00

 BOTAFOGO  X  SÃO PAULO 20:00

ARTILHARIA
17 GOLS: Claudinho (Bragantino), Marinho (Santos), Thiago Galhardo (Inter) e 
Luciano (São Paulo)
13GOLS: Pedro e Gabigol (Flamengo), Germán Cano (Vasco), Vina (Ceará) e  
Diego Souza (Grêmio)

38ª RODADA

QUINTA

 FLUMINENSE  X  FORTALEZA 21H30

 VASCO  X  GOIÁS 21H30

 SÃO PAULO  X  FLAMENGO 21H30

 BRAGANTINO  X  GRÊMIO 21H30

 ATLÉTICO-MG  X  PALMEIRAS 21H30

 INTERNACIONAL  X  CORINTHIANS 21H30

 BAHIA  X  SANTOS 21H30

 ATHLETICO-PR  X  SPORT 21H30

 CEARÁ  X  BOTAFOGO 21H30

 ATLÉTICO-GO  X  CORITIBA 21H30

Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio 
Santos; Xavier, Cantillo, Gustavo Mos-
quito, Cazares (Araos) e Mateus Vital; 
Léo Natel.  
Técnico: Vagner Mancini 

Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo 
Alves (Ricardo Graça), Castan e Henrique; 
Bruno Gomes, Léo Gil e Carlinhos; Pikachu 
(Andrey), Cano e Talles Magno.  
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Itaquerão (SP)  
Árbitro: Anderson Daronco (RS)  
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e 
Michael Stanislau (RS) 
Horário: 16h  
TV: Premiere

CORINTHIANS VASCO

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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A GATA DA HORA

está toda sorridente e muito confiante que o seu 

amado Internacional será campeão brasileiro hoje! Candidata à 

‘Musa do Brasileirão’ pelo clube gaúcho, a modelo tem 24 anos, 

mora em Santa Catarina e abala as estruturas no Instagram co-

mo seu corpo cheio de curvas. Babe por ela em @giannacostta.

GIANNA COSTTA

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

ARQUIVO PESSOAL

 LFoi até o último minuto de 
emoção! Com gol de Gilber-
to, aos 46 minutos do segun-
do tempo, o Nova Iguaçu ar-
rancou um empate em 1 a 
1, ontem, diante da Cabo-
friense, e se garantiu na fase 
principal do Campeonato 
Carioca. A Laranja da Bai-
xada, que foi para o inter-
valo perdendo por 1 a 0, co-
memorou a classificação nas 
redes sociais: “Acaboooou! 
Estamos de volta à fase prin-
cipal! Isso aqui é Nova! Salve 
o fruto da terra”. A estreia no 
Cariocão será contra o Fla-
mengo, no Maracanã. Já o 
Tricolor Praiano jogará a Sé-
rie A2 em 2021.

Nova Iguaçu está no Cariocão!

 LHoje, às 20h, no Estádio Kle-
ber Andrade, em Cariacica-ES, 
o sub-20 do Vasco decide o títu-
lo da Supercopa do Brasil, dian-
te do Atlético-MG, com trans-
missão da Band e do Sportv. 
Quem vencer, além do troféu, 

ganhará vaga da Libertadores 
Sub-20. O time comandado 
pelo técnico Siston estará refor-
çado do trio de profissionais na 
decisão desta noite: o zagueiro 
Miranda, o volante Caio Lopes 
e o atacante Vinícius.

Sub-20: Vasco faz final hoje 

ÚRSULA NERY/AGÊNCIA FERJ

técnico 
do Athletico-PR, não esta-
rá à beira do campo hoje, 
contra o Grêmio, em Por-
to Alegre, pois testou po-
sitivo para Covid-19 após 
apresentar sintomas le-
ves da doença. Ele tam-
bém está fora da última 
rodada, quinta-feira.

ex-Flumi-
nense, abriu o placar na vi-
tória do Everton, por 2 a 0, 
sobre o Liverpool, que acu-
mula quatro derrotas segui-
das na Premier League. O 
atacante brasileiro tem 10 
gols em 25 jogos. Na tem-
porada 2019/20, havia feito 
15 gols em 41 partidas.

contra-
tou o meia argentino 
Nacho Fernández, des-
taque do River Plate. 
“Alô, Massa, quero dizer 
a vocês que tem mais um 
Galo na Veia. Já separei 
minha camisa”, disse o 
reforço, que custou cer-
ca de R$ 32 milhões.

de Munique 
chegou à segunda partida 
seguida sem vitória no Ale-
mão ao ser derrotado por 2 
a 1 pelo Eintracht Frankfurt, 
quarto colocado, ontem, 
pela 22ª rodada. O Bayern li-
dera com 49 pontos, cinco a 
mais que o RB Leipzig, que 
visita hoje o Hertha Berlin.

 LPAULO AUTUORI,  LRICHARLISON,

 LO ATLÉTICO-MG LO BAYERN



TELEVISÃO

Espia só essa moda!
Estilosos, lenços não saem da cabeça de participantes do ‘Big Brother Brasil 21’ 

O 
Big Brother Brasil dita 
moda. Os lenços são o 
grande destaque desta 

edição. O acessório vem sendo 
usado por várias participantes, 
como Sarah, Carla Diaz, Lume-
na, Viih Tube, Pocah e Thaís, e 
até por Fiuk. E pode ser visto em 
diferentes tipos de amarrações, 
tecidos e estampas no BBB 21. 

“Os lenços estão super em alta. 

Dá para usar de lencinho, amar-
rado na bolsa, no lugar do cinto, 
na cabeça de faixinha — aquele 
modelo de arquinho —, de hea-
dband e de touquinha. Essa moda 
começou com a Bianca Andrade, 
a Boca Rosa, no ano passado. Mas 
este ano parece que a tendência 
caiu no gosto da mulherada e pe-
gou de vez”, afirma a consultora 
de estilo Laís Mazutti.

O acessório ganhou destaque 
nos anos 70. Nos anos 2000, vol-
tou com tudo. Agora, o acessó-

rio faz sucesso com uma nova 
leitura. “Ele veio em novos teci-
dos, novas amarrações. Estão até 
rolando memes relacionando os 
lenços à bandana que Bell Mar-
ques usava. Mas se pararmos pa-
ra analisar, desta vez, ele vem com 
uns tecidos mais chiques, aceti-
nados, com estampas mais colo-
ridas. Além, claro, de usar de di-
ferentes maneiras, como canga, 
blusa, top”, explica a profissional. 

Outra vantagem de adotar o 
lenço no visual é espantar o ‘bad 

hair day’ — quando o cabelo não 
está bonito. “É ótimo, porque vo-
cê pode esconder parte do cabe-
lo ou até mesmo ele todo”, ensina 
Laís. A hairstylist Tatiana Araujo, 
do Tatiana Araujo Hair Concept, 
reforça: “É fácil, moderno, simples 
e ajuda na proteção contra os raios 
solares. Além disso, é excelente pa-
ra os dias de ‘bad hair day’, já que 
disfarça o frizz”.

E não há restrições para usar o 
acessório. “A versatilidade dele é a 
grande vantagem. Pode ser usado 

por homens — o Fiuk, por exem-
plo, tem usado sempre —, mulhe-
res...”, destaca Laís. 

A influenciadora digital Ta-
lita Bazilio já adotou a tendên-
cia. “Meu cabelo muitas vezes 
fica completamente impraticá-
vel com todas as funções do dia 
a dia. Lenços já me salvaram inú-
meras vezes em reuniões e ses-
sões de fotos. O lenço é aquele 
amigo para todas as horas. Dá 
para usar de vários jeitos e ainda 
deixa a gente estilosa”, diz. 

Carla Diaz, Sarah e Lumena estão entre as participantes do ‘Big Brother Brasil 21’ que curtem usar lenço na casa. No quesito moda, o acessório é o grande destaque desta edição

FOTOS REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

Viih Tube, Thaís e Pocah também se jogam na moda dos lenços, que podem ser usados com diferentes tipos de amarrações, como mostram as sisters do ‘BBB 21’

 L ISABELLE ROSA
isabelle.rosa@meiahora.com

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 21/2/2021



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 21/2/202120

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

‘PRECISO 
TRABALHAR’

 LUm veeerdadeiro showman, Latino, as-
sim como a maioria dos cantores, vem se 

virando para não ficar pa-pa-parado 
na pandemia do coronavírus. Suas 
lives Festa no Apê são um sucesso, 
assim como sua recém-lançada 
música, Deu Vontade. E o que está 
faltando, Latino? “Já temos alguns 
meses de lançamento e estou mui-
to feliz com o andamento de toda 
divulgação. Ela é uma mistura de 
bossa com funk e ganhou uma 
batida bem atual. Só fico triste 
por mim, minha equipe e toda 
classe artística que não consegue 
voltar ao trabalho, pois todos os 
meus shows foram cancelados. 
São milhares de famílias depen-
dentes do entretenimento 
para sobreviver. Sei que preci-
samos priorizar a saúde, mas 
podemos voltar cumprindo os 
protocolos de distanciamen-
to social. Precisamos voltar, 
estamos agonizando! Pre-
ciso trabalhar”, diz. 

DIVULGAÇÃO
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 L Estou pensando em ir pa-pa-passar uns dias 
em Porto de Galinhas e ainda contratar os ser-
viços de segurança do Rafael. O gostosão exer-
ce essa função no beeelo distrito, localizado 
em Pernambuco. Ele tem 25 anos, é são-paulino 
e seu Instagram é @rafaelsanttos1996.

 L Desde criança, Marquinhos já cantava. Na 
adolescência, conseguiu um vi-vi-violão em-
prestado e aprendeu a tocar em 20 dias. Para 
ajudar sua família, resolveu mostrar seu ta-
lento no metrô de Recife, passando caixinha 
para as pessoas darem moedas. Vídeos das 
suas apresentações viralizaram na internet 
e os humoristas pernambucanos Abdias e 
Nido Badoque o apadrinharam. Até o cantor 
Tierry compartilhou um dos seus vídeos nas 
suas redes sociais. Agora, Marquinhos sonha 
em conhecer seu ídolo, dooono do hit Rita.

COM VOCÊS... MARQUINHOS NAVAIS
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RAFAEL SANTOS

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

Como surgiu a ideia dessa 
música? Como foi o processo de 
criação dela? 

Sempre quis fazer uma música com 
Seu Jorge. Tinha encontrado ele pouco 
tempo antes da gravação dessa músi-
ca, testamos algumas ideias, mas não 
chegou a se concretizar. Agora, fazendo 
meu álbum, tinha que ter algo com ele. 
Já com o Black, quando eu terminei a 
música, sabia que precisava de mais um 
verso, achei que cabia alguém do rap 
rimando. Precisava ser alguém bem es-
pecial e com grande respeito para fazer 
o verso que faltava. Ninguém melhor 
que o Black Alien para representar.

Você já é conhecido por vários 
hits. Em que você se inspira na 
hora de produzir? 

Eu sinto vontade de produzir direto. 
Não consigo ficar muito tempo longe 
do meu equipamento. Nunca parei 
desde que comecei. Claro que tem dias 
que não sai muita coisa legal, mas tem 
dias que me surpreende e sai algo que 
vejo como hit. Eu direciono a batida 
pro artista certo e fecho a ideia com 
chave de ouro.

“Final de Semana” tem a re-
ferência de diferentes 

gêneros musicais. Como você 
definiria essa música?

É uma mistura de samba com rap, 
baile de favela com pagode. A música 
é uma mistura de elementos. São três 
gerações representando na mesma 
música. Fiquei muito feliz de ter ex-
traído o meu melhor e o melhor deles. 
Ainda contei com uma orquestra para 
finalizar ela e foi o toque perfeito.

Você já tem canções com gran-
des nomes da música. Com quem 
ainda sonha em fazer uma?

Sou muito feliz com o que eu já fiz 
aqui no Brasil, com artistas que eu 
mais curto. Trabalhar com quase todos 
que eu ouço desde novo. Diversos deles 
viraram meus amigos e isso é muito 
gratificante. Essa amizade com a ga-
lera da música. Posso aprender e evo-

luir com eles. Acho que, se me 
perguntassem com quem eu 
gostaria de trabalhar há 
um tempo, eu diria Seu 
Jorge. Agora, é uma rea-
lidade e estou muito feliz.

Com isso, também 
já produziu diferen-
tes gêneros musicais. 
Em qual você gostaria 

de trabalhar que ainda não teve 
a oportunidade?

Eu comecei no rap, ConeCrew, 
Marcelo D2, Gabriel O Pensador, 
mas, depois, eu dei um passo maior, 
que comecei a produzir pro pop. Eu 
me considero um produtor de músi-
ca urbana. Tudo está dentro do meu 
leque de produção e eu estou aberto 
para explorar novos estilos, mas dentro 
da música urbana, eu nunca lancei 
um brega funk e acho maneiro, tenho 
vontade de lançar um.

Qual foi o maior desafio da 
sua carreira até agora?

O maior desafio foi quando a Cone-
Crew parou de produzir música depois 
de anos de carreira de sucesso. Eu não 
ia parar de trabalhar, mas eu tive que 
recomeçar com a criação do meu selo, 
foi um desafio, um reinício. Comecei 
acostumado com fãs e sucesso na inter-
net e ter que começar de novo tocando 
sozinho foi um grande desafio. 

Onde o Papatinho quer chegar?
Eu não fico satisfeito nunca. Sempre 

quero fazer mais, sempre quero evoluir 
mais, aprender mais. De uns anos para 
cá, eu comecei a viajar para produzir 
para artistas lá de fora. E é um novo 
mundo. Ainda tem um mundo pela 
frente e não vou parar até conseguir 
conquistar cada vez mais meu espaço.

lRecentemente, Papatinho lançou Final de Semana, em 
parceria com Seu Jorge e Black Alien. Na música, o produtor 
brinca com diferentes gêneros musicais e combina a versa-
tilidade de cada cantor com uma orquestra sinfônica. À co-
luna, Papatinho fala sobre o lançamento, outras parcerias e 
projetos futuros. Confira a entrevista!

‘Não fico satisfeito nunca’‘Não fico satisfeito nunca’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Há flores em todas as estações, assim como loucuras 

em todas as idades” (Jouy)

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

 LDurma até mais tarde e recu-
pere suas energias neste do-
mingo. A saudade pode te dei-
xar preocupado com alguém. 
A sua sensualidade promete 
esquentar o clima na paixão.
Números da sorte: 41, 50 e 05.

 LAlguma decepção pode acon-
tecer com quem menos espe-
ra. Dê tempo ao tempo para a 
mágoa desaparecer. Os astros 
apontam que uma atração por 
alguém próximo pode surgir.
Números da sorte: 06, 33 e 87. 

 LA ambição te fará focar nos 
seus objetivos. Alguns confli-
tos podem aparecer se você 
não ceder. Seja mais maleável 
com quem ama. No terreno da 
conquista, vai estar exigente.
Números da sorte: 79, 34 e 88.

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

 LA saúde precisará de uma 
atenção especial. Procure um 
médico, se for necessário. Os 
estudos serão fortalecidos nes-
te domingo. Na união, muito 
carinho vai surgir.
Números da sorte: 53, 35 e 71. 

 LHoje você vai acordar mais 
desapegado. Faça uma bela 
faxina, doe aquilo que não usa 
mais e repense relações. Cui-
dado com os gastos. Na inti-
midade, o clima vai esquentar.
Números da sorte: 90, 45 e 00.

 LDesentendimentos com pa-
rentes podem marcar seu dia. 
Controle-se e respire um pou-
co, evite agir de cabeça quen-
te. Na vida a dois, o momento 
promete muito diálogo.
Números da sorte: 55, 28 e 19.

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

 LUm pouco mais de recolhi-
mento vai te fazer bem. Evi-
te desabafar com quem não 
confia, pois você pode ser mal 
compreendido. Aposte em 
conversas virtuais na paquera.
Números da sorte: 74, 56 e 38.

 LCurta o conforto da sua casa e 
a companhia da família. A Lua 
pode incentivá-la a organizar 
seu orçamento. Cuide do seu 
visual. Alguém bem-sucedido 
pode surgir na conquista.
Números da sorte: 30, 84 e 57.

 LAlguns imprevistos podem 
surgir e você pode sofrer al-
guma desilusão com alguém 
próximo. Reinvente-se. No ro-
mance, valorize as afinidades 
com o companheiro.
Números da sorte: 94, 04 e 49.

SÃO PEDRO DAMIÃO
Os pais de Pedro morreram logo 
depois do seu nascimento, em Ra-
vena, Itália, no ano de 1007. Por 
isso, ele foi criado por irmãos, que 
o tratavam como um escravo. Um 
dia, o irmão mais velho, chamado 
Damião, que era padre, descobriu 
que Pedro era açoitado, libertou-o 
e o enviou para estudar em outra ci-
dade. Como homenagem, ele juntou 
seu nome ao do irmão. Em seguida, 
Pedro entrou para um mosteiro. Foi 
bispo, cardeal e conselheiro do Papa 
Leão 9. Por tantos feitos, São Pedro 
Damião também é conhecido como 
o Doutor da Igreja. Morreu em 1073.

SANTO DO DIA

RELACIONAMENTO
A amiga, chorando no om-
bro da outra:
— Eu sou uma infeliz, Maria 
Clara!
— Por que Geovana?
— Eu sou uma infeliz! A fa-
mília dele não aceita o nos-

so amor. São todos contra, o 
pai, a mãe, os irmãos, os so-
brinhos, todos mesmo!
E a amiga:
— Como é que pode ter gen-
te tão má assim?
— A pior de todas é a esposa 
dele!

MÃO DE VACA
Jeremias, conhecido como 
pão-duro, estava no leito da 
morte, em sua casa:
— Minha querida esposa está 
aqui, ao meu lado?
— Sim, meu amor — respon-
de a esposa.

— Meus filhos estão aqui?
— Sim — respondem.
— Todos os meus entes que-
ridos estão aqui?
— Estamos — respondem 
todos.
— Então, porque diabos a luz 
da cozinha está acesa?

RELÓGIO NOVO
— Que relógio bonito o seu!
— Eu ganhei numa competi-
ção, uma corrida.
— Tinha muita gente com-
petindo?
— Eu, o antigo dono e dois 
policiais.

PIADAS DO CABEÇÃO

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

da cabeça aos pés. Na hora 
do banho, peça bons negó-
cios e fartura a Oxum.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

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

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LVocê pode se atrasar para um 
compromisso, o que pode te 
aborrecer bastante. Organi-
ze-se mais. No campo afetivo, 
valorize o seu par e pegue leve 
com as cobranças.
Números da sorte: 56, 74 e 83.

 LCuidado com as finanças. Pa-
gue todas as suas contas logo, 
para não se enrolar depois. 
Você vai demonstrar muito ca-
rinho com as pessoas. Seu char-
me promete animar a paixão.
Números da sorte: 57, 75 e 66.

 LReforçar o contato com a fa-
mília vai animar seu domingo. 
Dedique um tempo à sua au-
toestima, faça atividades pra-
zerosas. O céu promete bons 
momentos na vida em casal.
Números da sorte: 31, 94 e 85.
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