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em tiroteio 

no Morro dos 
Macacos
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Bairro liderou o triste ranking de tiroteios em 
fevereiro. Moradores vivem drama, enquanto 
bandidagem ostenta armas e provoca rivais
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Jojo Todynho 
vai começar 
faculdade e 
conta tudo

D-D-DAVID

PÁGINA 20

Lisca Doido 
clamou por 
bom senso 

na pandemia

APOLINHO

PÁGINA 9

G
A

B
R

IE
L 

FA
R

H
A

T 
/ D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

EX
CL

USI
VO

EX
CL

USI
VO

BEIJINHO NO OMBRO 
PRO MACHISMO
Cria da favela Beira-Rio, Valesca Popozuda ajudou a derrubar o muro 

no funk de que só homem tinha voz: ‘Hoje todas se sentem livres’

LELÉO OU TICOMARRETA (PRESO) MACAQUINHOURSO

MILICIANOSTRAFICANTES
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Com gols de Com gols de 
Rodrigo Muniz, Rodrigo Muniz, 

Rubro-Negro vence Rubro-Negro vence 
o Macaé por 2 a 0 o Macaé por 2 a 0 

e dorme felize dorme feliz
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Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Rua precisa de 
agentes de trânsito

 LA Rua Sirici, em Marechal Hermes, 
precisa da presença de guardas mu-
nicipais para impedir o tráfego de 
carros na contramão e multar quem 
estiver fazendo isso. A via é usada 
por muitos motoristas para faze-
rem bandalhas no local. Um sinal de 
trânsito ou a presença de agentes 
de trânsito seria fundamental para 
acabar com essa malandragem do 
povo que se acha esperto.

SINAL

Muito lixo jogado 
em Curicica

 LOs moradores da Vila Sapê, em 
Curicica, Jacarepaguá, pedem so-
corro! O lixo está se aglomerando 
há mais de uma semana e agora 
não temos mais calçadas para pas-
sar porque a sujeira tomou conta. 
As pessoas estão se arriscando a 
caminhar junto com os carros pela 
rua. O lixo está atraindo  mosquitos, 
baratas e ratos, sem falar no cheiro 
horrível. Um absurdo!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Estrada na Baixada 
tem buraco enorme

 LNa Estrada Santa Bárbara, na 
pista em direção ao bairro Grama, 
em Nova Iguaçu, tem um buraco 
enorme. É um absurdo que a atual 
gestão da prefeitura não se dá ao 
trabalho de ajeitar. Quando chove, 
forma-se uma poça e muitos veí-
culos afundam ali, porque, com a 
água, os motoristas não veem que 
o asfalto está danificado. Estão es-
perando um acidente ocorrer?

Ricardo Reis
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Água chega verde 
às torneiras

 LNa Rua Santa Efigênia, na Cidade 
de Deus, a água está chegando com 
uma aparência horrível. Está che-
gando nas nossas casas esverdea-
da. Pagamos caro na conta de água, 
por estimativa, porque eles não vêm 
marcar há mais de dois anos. A con-
ta chega cara e com péssima quali-
dade para o nosso consumo. Quem 
não tem condições de comprar água 
mineral morre de sede?

Michelle Lobo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA

Obras prestes a 
serem iniciadas

 L Em resposta à carta do leitor Jor-
ge de Jesus, relatando um buraco 
enorme em uma via da Freguesia, 
em Jacrepaguá, publicada no dia 
4 de março, no MEIA HORA, a 
Fundação Rio-Águas informa que 
estão em licitação as obras de re-
cuperação da Rua Camatiá. As in-
tervenções serão iniciadas no local 
indicado assim que terminar o pro-
cesso licitatório.

Assessoria de Comunicação da  
Fundação Rio-Águas

BURACO

LIXO                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Árvore prejudica fiação
 LEsta árvore na Estrada dos Três Rios, na altura do número 

602, na Freguesia, em Jacarepaguá, está se emaranhando 
com os fios dos postes e pode causar prejuízo para os mo-
radores. Além disso, ela tampa a visão de entrada e saída 
dos condomínios e estacionamentos. Outras árvores na 
mesma estrada estão com o mesmo problema. Algumas 
já até causaram problemas na fiação.

Solange de Paula
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Comlurb 
limpa área

 LA Comlurb erradicou o pon-
to de descarte irregular de 
resíduos, localizado na Estra-
da do Rio Jequiá, em Pitan-
gueiras, na Ilha do Governa-
dor, atendendo a pedidos de 
uma carta enviada ao MEIA 

HORA. O local está limpo.
Coordenadoria de Comunicação 

Empresarial da Comlurb
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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

A Praça Seca registrou 22 tiroteios nos 28 dias de fevereiro, segundo a plataforma Fogo Cruzado

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Praça de guerra
Disputa entre milicianos e traficantes faz Praça Seca liderar ranking de tiroteios 

 L PRAÇA SECA HÁ ANOS VIROU...

V
inte e dois tiroteios. Essa foi a 
quantidade de vezes que os 
moradores da Praça Seca, 

na Zona Oeste, conviveram com 
a violência só nos 28 dias de feve-
reiro, segundo a plataforma Fogo 
Cruzado. A região é palco de guer-
ra entre traficantes do Comando 
Vermelho (CV) e milicianos. 

Os conflitos armados são cons-
tantes. Para alguns moradores já 
virou até rotina, para outros o so-
nho é se mudar para outro lugar. 
“Voltamos à programação normal 
da guerra na Praça Seca”, publi-
cou um morador numa rede so-
cial. “Desejando muito se mudar 
de Praça Seca. Ai, que inferno esses 
tiros todo dia”, postou uma jovem. 
“Praça Seca tá (sic) demais. Muito 
tiro!”, disse outra. Uma moradora 
postou uma foto do buraco do ti-
ro em sua janela e mostrou a mu-
nição em sua mão. 

A disputa territorial na região já 
dura quase uma década, segundo 
informações policiais. O bairro da 
Zona Oeste conta com as comuni-
dades da Barão, Bateau Mouche, 
Chacrinha, Campinho, Fubá, Jor-
dão, 18, Caixa D’água e Divino. 

“A região ali se torna um 
complexo. É interessante por-
que os morros são interligados, 
vai desde o Morro do 18 até a 
Praça Seca, então eles toman-
do tudo, vira um complexo. A 
milícia daquela área explora 
tudo, como qualquer milícia. 
Explora transporte alternativo, 
gás, água... cobra taxas a mora-
dores e comerciantes, internet. 
Para o Comando Vermelho, é 
interessante por ser uma área 
grande para eles se homizia-
rem, cometerem roubos e do-
minar o território”, explica um 
investigador.

 LDe acordo com a Polícia Civil, 
os traficantes do CV são lide-
rados por Pedro Paulo Guedes, 
conhecido como Pedro Bala ou 
Urso, que está foragido, e Luiz 
Claudio Machado, o Marreta, 
preso desde 2014. Atualmen-
te, o grupo controla o tráfico 
de drogas do Morro da Barão, 

Morro da 18 e Caixa D’água. 
Nas redes sociais, os crimi-

nosos posam com armas, os-
tentando seu poderio bélico, 
e se intitulam integrantes da 
“Tropa do Urso” e “Soldados 
do Marreta”. Os bandidos tam-
bém usam seus perfis, constan-
temente, para ameaçar seus ri-

vais, inclusive, através de rimas. 
“Nós não gosta (sic) de milí-

cia, nós odeia (sic) alemão, ten-
taram pagar pra ver, retornamos 
pra Barão (...) A Barão tá mó 
(sic) lazer, tudo dois até morrer, 
Tropa do Urso e do Marreta, faz 
os (sic) milícia correr”, cantou 
um suspeito num vídeo. 

Ostentam armas e provocam rivais na internet

 LDo outro lado da guerra estão 
os paramilitares. Edmilson Go-
mes Menezes, o Macaquinho, é o 
principal miliciano da região. Seu 
reduto é a comunidade do Cam-
pinho. “Além de miliciano, o Ma-
caquinho é matador de aluguel e 
integrante do escritório do crime. 
Então ele consegue cometer os cri-
mes e ter um lugar para se escon-
der”, explicou um policial. 

Macaquinho ainda tem bra-
ços nas outras favelas da região 
dominadas pela milícia, como 
Divino, Bateau Mouche, Fubá 
e Chacrinha. Elas são contro-
ladas por Leonardo Luccas Pe-
reira, o Leléo, e um paramilitar 
conhecido como Danado.

Escritório do 
crime e milícia

 LO morro do Jordão é geren-
ciado, segundo a Polícia Civil, 
por um miliciano conhecido 
como Playboy. Além da guer-
ra com traficantes, a Praça Se-
ca pode se tornar alvo de uma 
disputa entre milicianos, após 
um racha entre paramilitares.

De acordo com investiga-
ções, os milicianos que atuam 
na região, exceto o Playboy 
do Jordão, são aliados a Dani-
lo Dias Lima, o Tandera, que 
brigou com seu antigo com-
parsa Wellington da Silva Bra-
ga, o Ecko. Desde o racha, no 
início do ano, Ecko tem ten-
tado invadir e se instalar em 
áreas dos ex-aliados.

Ecko brigou 
com Tandera 

 L THUANY DOSSARES
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‘Só nos deu alegria’
Enterro de Guilherme foi marcado por comoção

 L JOVEM MORTO NO CHAPADÃO

S
ob forte comoção, cerca de 
200 pessoas foram dar o últi-
mo adeus ao jovem Guilher-

me Martins Oliveira, de 20 anos. 
Ele foi sepultado, ontem, na pre-
sença de familiares, amigos e ex-
-colegas de farda, no Cemitério de 
Inhaúma, na Zona Norte do Rio. 

O rapaz foi morto durante uma 
operação da Polícia Militar, na úl-
tima quinta-feira, na localidade 
Gogó da Ema, no Complexo do 
Chapadão, na Zona Norte do Rio. 

“Sem dúvidas é o pior mo-
mento da minha vida, ter que 
enterrar o meu filho. É como se 
o meu filho tivesse sido senten-
ciado a ser um marginal. Meu 
filho era um menino trabalha-
dor, com sonhos, projetos, que 
tem família e não tem nada a 
ver com tráfico”, desabafa o pai 
de Guilherme, o corretor de se-
guros Flávio Erasmo de Olivei-
ra, de 44 anos. 

O jovem era soldado do Exér-
cito, lotado no Colégio Militar, e 
foi dispensado há duas semanas. 
No entanto, segundo seu pai, por 

ser responsável e ter sempre pres-
tado bons serviços, um coronel da 
força armada o empregou em sua 
antiga lotação. 

“Ele ia começar a trabalhar na 
segunda-feira. Queria começar a 
estudar Educação Física e quando 
teve baixa no quartel ficou muito 
preocupado em não poder pagar o 

curso, agora estava feliz com o em-
prego que iria começar e que po-
deria pagar a faculdade. Pelos bons 
serviços prestados, o coronel con-
seguiu que ele fosse trabalhar lá co-
mo civil. E eu fico muito feliz com 
esse reconhecimento. O Guilher-
me era um menino que só nos deu 
alegria e orgulho”, falou o pai.

Sepultamento do ex-soldado do Exército foi no Cemitério de Inhaúma

Um motorista de aplicativo 
morreu, sexta-feira, após ser ba-
leado, em Anchieta, na Zona Nor-
te do Rio. Segundo a Polícia Mi-
litar, agentes do 41º BPM (Irajá) 
foram acionados, mas Marcos Vi-
nicius Ferreira não resistiu e mor-
reu na hora. Testemunhas conta-
ram que houve uma briga perto 
de um condomínio e, na confu-
são, um homem atirou. Marcos 
Vinicius passava pelo local e foi 
baleado acidentalmente. 

A Polícia Civil prendeu o sus-
peito em flagrante, e o autuou por 

homicídio qualificado e porte ile-
gal de arma de fogo.

Assédio e tiro

No mesmo dia, Patrick Mot-
ta Brandão foi baleado ao tentar 
impedir que uma mulher fosse 
assediada num ônibus, em São 
Gonçalo. Segundo a PM, teste-
munhas contaram que  o asse-
diador atirou em Patrick e fugiu. 
A vítima foi atingida no abdô-
men e encaminhada ao Hospi-
tal Estadual Alberto Torres, no 
Colubandê. Seu estado é estável.

Tiro após briga 
mata motorista
Suspeito foi identificado e preso

 L TRAGÉDIA EM ANCHIETA

Homem é morto na VK
Familiares de ascensorita acusam policiais militares

 L TRAGÉDIA REPETIDA

Mais uma família carioca cla-
ma por justiça após a morte de 
um inocente. Parentes de Paulo 
Roberto Lourenço da Silva, de 45 
anos, acusam policiais miliares de 
terem baleado o ascensorista du-
rante uma operação na Vila Ken-
nedy, Zona Oeste do Rio, sexta-fei-

ra. Segundo testemunhas, Paulo, 
conhecido na comunidade como 
Beto, voltava da padaria, de bici-
cleta, quando foi atingido no ab-
dômen. O disparo saiu nas costas.

Marco Aurélio, cunhado da ví-
tima, afirmou que Paulo havia le-
vado as sobrinhas à escola e retor-
nava quando entrou numa rua em 
que havia um confronto. Paulo foi 
atingido, e, ao cair, chegou a gritar 

“Sou morador, trabalhador”.
Foi um PM aposentado, mora-

dor da comunidade, quem avisou 
aos militares de serviço que ele era 
inocente. “Foi quando um dos po-
liciais parou de arrastá-lo e o levou 
até o hospital”. Três suspeitos ba-
leados morreram no hospital. Em 
nota, a PM confirmou que um dos 
atingidos “a princípio não partici-
pava do confronto”.

LUCIANO BELFORD

 L THUANY DOSSARES

 L YURI EIRAS
yuri.eiras@meiahora.com

Cinco pessoas morreram du-
rante uma operação da Polícia 
Militar no Morro dos Macacos, 
em Vila Isabel, na Zona Norte do 
Rio, ontem. Segundo moradores, 
dois dos mortos seriam inocen-
tes — um deles era representan-
te da torcida Fla Macacos. Os cor-
pos foram levados para o Hospital 
Federal do Andaraí. Em vídeos nas 
redes sociais, os PMs têm dificul-
dade de colocar os corpos na mes-
ma viatura. “Não tem nem mais 
espaço”, grita um morador.

Segundo testemunhas, PMs 
subiram pela região conhecida 
como ‘B13’ e entraram em con-
fronto com traficantes no ‘Ter-
reirinho’. A versão da PM, em 
nota, é de que “a guarnição lo-

calizou cinco suspeitos feridos”. 
Uma moradora diz que tiro-

teios com mortes de morado-
res acontecem com frequência. 
“Isso se chama chacina. Aqui é 
um Carandiru por mês. Virou 
rotina”, denuncia.

A PM afirma ter apreendido 
um fuzil, duas pistolas, duas gra-
nadas, além de drogas e dinhei-
ro. “Equipe da 5ª UPP/6º BPM-
-UPP Macacos foi atacada por 
criminosos armados durante po-
liciamento na localidade conheci-
da como ‘Terreirinho’. Houve revi-
de e, após cessar o confronto, uma 
busca foi feita na região e a guarni-
ção localizou cinco suspeitos feri-
dos”, diz a corporação. O policia-
mento foi reforçado na região.

Tiroteio deixa 
cinco mortos
Moradores apontam dois inocentes

 L SALSEIRO NO MORRO DOS MACACOS 
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 LTENHO27 anos e sou jornaleira há 
oito meses. Antes, eu era comerciante. 
Moro em Jacarepaguá e o que eu mais 
gosto na minha profissão é atender ao 
público. Adoro trabalhar na Gávea. 
Aqui é um bairro muito tranquilo. Sou 
torcedora do Flamengo e nas minhas 
horas vagas gosto de ver TV e descan-
sar. O que mais leio no MEIA HORA é 
sobre esportes.

CAROLINE GOMES  
Gávea

ANDERSON 
OLIVEIRA 
DOS SAN-
TOS
tem atual-
mente 18 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 12 de 
fevereiro de 
2019, em Duque de Caxias, após sair 
de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Bolsonaro 
aceita vacina

 LApesar do discurso an-
tivacina, o presidente Jair 
Bolsonaro disse, a apoiado-
res, em Brasília, sexta-fei-
ra, que pode tomar a vacina 
contra a Covid-19. “Lá na 
frente, lá na frente, depois 
que todo mundo tomar”.

RAPIDINHA...

Desrespeito às regras
Comboio da Secretaria de Ordem Pública do Rio fez mais de 200 autuações 

 L MEDIDAS DE RESTRIÇÃO

A 
Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (Seop), 
em conjunto com a Guar-

da Municipal e o Instituto de Vigi-
lância Sanitária (Ivisa), e apoio da 
Polícia Militar, atuou no patrulha-
mento, monitoramento e fiscali-
zação de diversas áreas da cidade 
do Rio, desde às 17h de sexta-feira 
até madrugada de ontem. As equi-
pes de vistoria realizaram 230 au-
tuações, entre multas e interdições 
a estabelecimentos, encerramen-
to de feiras, reboques e apreensão 
de mercadorias de ambulantes, 
como parte da implantação das 
medidas de combate à pademia 
da Covid-19. 

A maior parte das autuações foi 
decorrente do descumprimento 
das medidas mais restritivas im-
postas, dentre elas 50 multas e 13 

interdições a estabelecimentos. 
Os roteiros contemplaram bair-
ros das zonas Sul e Oeste, além de 
ações destacadas da Guarda Mu-
nicipal por todo o município.

“Nosso balanço das primeiras 
ações de fiscalização é positivo. No 
geral, a população entendeu a ne-
cessidade do momento e aderiu às 
medidas mais restritivas impos-
tas pela prefeitura. Porém, infeliz-

mente, alguns estabelecimentos 
ainda seguem descumprindo as 
normas, o que mostra que as fis-
calizações seguem sendo necessá-
rias”, destacou o secretário de Or-
dem Pública, Brenno Carnevale.

A GM inspecionou mais de 50 
pontos na cidade. As forças-tare-
fas atuaram em todas as regiões da 
capital, em locais que já registra-
ram altos índices de aglomeração 
e com base nas denúncias recebi-
das na Central 1746.

A ação resultou na aplicação 
de 137 multas de trânsito por di-
versas irregularidades, entre elas o 
estacionamento na calçada ou em 
local proibido; e 28 multas a esta-
belecimentos por funcionamen-
to fora do horário permitido pe-
lo decreto. Não foram registrados 
ocorrências policiais e incidentes.

FISCALIZAÇÃO 
APLICOU  

50 MULTAS E 
INTERDITOU  
13 LOCAIS 

A Prefeitura do Rio obteve a 
suspensão da liminar que esten-
deu o funcionamento de bares e 
restaurantes da cidade até as 20h. 
A decisão favorável ao município 
foi proferida pelo presidente do 
Tribunal de Justiça do Rio.

Na decisão, o desembarga-
dor Henrique Carlos de Andra-
de Figueira destacou que com-
pete ao Executivo tomar medidas 
necessárias para a prevenção da 
Covid-19. “O Município deter-
minou medidas rigorosas que efe-
tivamente interferem na atividade 
comercial e na liberdade de loco-
moção, considerando a proibição 
de lojas funcionarem, seja no ho-
rário normal seja com horário re-

duzido, além de vedar as pessoas 
de se movimentarem na cidade 
em horário definido na norma. 
Essa decisão está consubstancia-
da em documentos e estudos téc-
nicos, salientando que as grandes 
aglomerações têm sido constata-
das nos bares, restaurantes e quios-
ques”, escreveu. O magistrado ain-
da destacou no documento: “Estar 
em um bar ou restaurante autori-
za o frequentador a ficar sem más-
cara para se alimentar, o que não se 
concebe nos demais ramos de ati-
vidades. Além disso, fechar os ba-
res e restaurantes como definido 
no decreto não significa supressão 
da atividade empresarial”, já que 
existe o sistema de delivery.

Prefeitura derruba liminar
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tphone despertou em todos o 
desejo de resolver tudo na pal-
ma da mão. Por isso, estamos 
investindo em todas as facili-
dades on-line. Tudo de forma 
simples, prática e segura”, des-
taca Mario Nevares, responsá-
vel pelo atendimento ao cliente 
da Naturgy em todo o Brasil.

 Uma das estratégias adota-
das pela empresa para fomentar 
o canal digital foi a adoção de 
uma tecnologia que intercepta 
a ligação do cliente pelo celular 
e exibe na tela do aparelho a op-
ção do autosserviço. Dessa for-
ma, a ligação é interrompida e o 

cliente tem a possibilidade de ex-
perimentar o canal digital. Isso 
foi possível graças a uma parce-
ria com a empresa Dyalmyapp.

 Tamanho esforço tecnológico 
vem acompanhado de reconhe-
cimento externo. Em 2020, a em-
presa conquistou o prêmio Con-
sumidor Moderno, no segmento 
de distribuição de gás. Essa pre-
miação é considerada a mais im-
portante do setor, porque avalia 
a performance de todos os canais 
de atendimento por meio de um 
júri independente. A companhia 
também foi destaque no primei-
ro prêmio Zendesk CX Awards, 
na categoria de Experiência do 
Cliente, pelo bom desempenho 
dos canais digitais.

GERAL

Naturgy tem crescimento 
de 45% nos canais digitais
Serviços pela internet receberam cerca de 1,7 milhão de acessos no ano passado

 L PARA OS CLIENTES RESOLVEREM TUDO NA PALMA DA MÃO

A 
pandemia e a necessidade 
de distanciamento social 
vieram reforçar a impor-

tância dos canais digitais, espe-
cialmente nas empresas de ser-
viços essenciais. Seguindo essa 
tendência, a Naturgy investiu for-
te nos serviços on-line, que só em 
2020 receberam cerca de 1,7 mi-
lhão de acessos. A empresa am-
pliou as funcionalidades disponí-
veis no portal “Minha Naturgy”, 
que passou a oferecer as mesmas 
facilidades e os serviços existentes 
por meio do callcenter ou na agên-
cia física, de forma mais simples, 
ágil e prática. 

 Além do serviço de chat, que 
quadruplicou o volume de acessos 
na pandemia e alcançou 96% de 
aprovação entre aqueles que o uti-
lizaram, a empresa também apos-
tou no autosserviço para melho-
rar a experiência de seus clientes. 
O portal “Minha Naturgy” pode 
ser acessado tanto do desktop co-
mo de qualquer outro dispositi-
vo móvel. Lá, o cliente consegue 
consultar seu histórico de faturas 
pagas e em aberto, gerar o código 
de barras para pagamento, emitir 
segunda via da conta, parcelar dí-
vidas, solicitar gás para um novo 
endereço ou até mesmo solicitar 
mudança de titularidade. 

Quem está com contas em 
atraso, por exemplo, pode nego-

ESTÁ COM CONTA 
EM ATRASO? 

PODE NEGOCIAR 
A DÍVIDA DIRETO 

NO PORTAL

TODAS AS 
FACILIDADES DE 
FORMA SIMPLES, 

PRÁTICA E 
SEGURA

Cerca de 12 mil solicitações de clientes foram atendidas via redes sociais, como o Facebook e o Twitter

DIVULGAÇÃO

ciar suas dívidas direto no por-
tal. Para garantir a segurança e a 
proteção dos dados do cliente, o 
acesso é feito mediante cadastro e 
login. Em seguida, o cliente pode 
consultar o total da dívida, fazer 
simulações e optar pelo parcela-
mento de uma até 12 vezes. Con-
sultas mais rápidas, como gerar 
código de barras para pagamento 
ou aderir ao recebimento da conta 
por e-mail, podem ser feitas sem a 
necessidade de login.

 Só em 2020, a Naturgy regis-

trou milhares de transações on-li-
ne. O chat saiu de 83 mil acessos 
para 300 mil. Mais de 1,4 milhão 
de faturas foram emitidas pelo 
portal, e a empresa atingiu o pa-
tamar de 400 mil clientes aderin-
do ao recebimento da fatura por 
e-mail, número que representa 
um terço dos clientes da Naturgy. 
Também no ano passado, foram 
atendidas mais de 12 mil solicita-
ções que chegaram via redes so-
ciais, com destaque para o Face-
book e Twitter.

 Todo esse processo de digi-
talização do atendimento veio 
acompanhado de uma desburo-
cratização de processos, buscando 
oferecer ao cliente uma experien-
cia simples e rápida.

 “Acreditamos que os clien-
tes estão cada vez menos dis-
postos a ir até uma agência 
com uma pasta de documentos 
para fazer uma transferência 
de titularidade, por exemplo. 
Ou ter que falar ao telefone. O 
crescimento do uso do smar-
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ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Carioca 14/03 Fluminense  18h Maracanã

Carioca 19/03 Resende 21h Maracanã

Rodrigo Muniz é o cara
Garoto de 19 anos fez os gols na vitória do Mengão e infernizou a defesa do Macaé

O
s garotos do Flamengo se-
guem fazendo a sua parte 
no Campeonato Carioca. 

Ontem à noite, a equipe coman-
dada por Maurício Souza man-
teve 100% de aproveitamento ao 
derrotar o Macaé por 2 a 0, com 
gols de Rodrigo Muniz, de 19 anos, 
o grande destaque da partida.

O Rubro-Negro mostrou 
mais desenvoltura que na estreia 
contra o Nova Iguaçu. Além das 
chances perdidas, a equipe des-
perdiçou um pênalti com Pepê, 
aos 5 minutos. Dois minutos an-
tes, o Mais Querido já havia apre-
sentado suas credenciais no jo-
go, quando  Michael recebeu pela 
esquerda, saiu costurando pelo 
meio e tocou para João Gomes, 
que acertou a trave.

Aos 6 minutos, outra chegada. 
Após cobrança de escanteio, a bola 
sobrou para Rodrigo Muniz, que 
finalizou. A bola ia entrando, mas 
a defesa do Macaé salvou em cima 
da linha.

“Daria nota 9 para o nosso jo-
go. Nos empenhamos bastante, ti-
vemos muitas chances de gol. In-
felizmente não fizemos mais, mas 
criamos. Treinei dois dias, dei meu 
melhor. Não foi o que eu esperava. 
Mas tentei. Para mim, nota 7, por 
ter suado, corrido, mas faltou um 
gol. Agora é trabalhar”, disse Mi-

chael, na saída do jogo.
O primeiro gol, que já esta-

va maduro, saiu aos 37 minu-
tos. Matheuzinho foi no fun-
do e cruzou, Rodrigo Muniz 
ganhou da defesa do Macaé e 
cabeceou para o fundo das re-
des, sem chances para o goleiro 
Milton Raphael.

A segunda etapa começou em 
ritmo mais lento. O Flamengo de-
morou dez minutos para conse-
guir criar sua primeira oportuni-
dade. Mas, aos 20, a equipe chegou 

ao segundo gol. Dessa vez, o cru-
zamento veio do outro lado. Ra-
mon levantou para a área e Ro-
drigo Muniz cabeceou bem, no 
contrapé do goleiro.

Nos últimos minutos, o Ru-
bro-Negro seguiu mantendo 
o controle e ainda teve outras 
oportunidades para ampliar. 
Com a vitória consolidada, foi 
só comemorar. Rodrigo Muniz, à direita, comemora: atuação de gala no Maracanã 

MARCELO CORTES / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

Milton Raphael; Pedro Costa (Marcus 
Vinicius), Helton Matheus, Barba (Álvaro) e 
Patrick; Wagner Carioca, Amaral (Eduardo), 
Rossales e Wallacer; Rafael Castro (Edy) e 
Lopeu (Cristiano Jr.). Técnico: Eduardo Allax

Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan 
e Ramon; Gomes (Daniel Cabral), Hugo 
Moura e Pepê (Richard Rios); Thiaguinho 
(Lázaro), Rodrigo Muniz e Michael (Gabriel 
Barros). Técnico: Maurício Souza

Local: Maracanã  
Juiz: Yuri Elino da Cruz Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa e Gustavo Correia.  
Gols: 1º tempo: Rodrigo Muniz, aos 37. 2º tempo: Rodrigo Muniz, aos 20.  
Cartões amarelos: Pedro Costa, Álvaro, Ramon.

MACAÉ 0 FLAMENGO 2
FLAMENGO
COBRA DO JOGO
Rodrigo Muniz fez dois 
gols de cabeça e levou 
perigo constante.

BOLA CHEIA
Ramon e Matheuzinho

DEU PRO GASTO
Gomes, Richard, Hugo 
Moura, Noga, Gabriel 
Batista, Pepê e Thiaguinho

BOLA MURCHA
Natan, Lázaro, Michael, 
Daniel Cabral e Gabriel 
Barros

O ADVERSÁRIO
Inferior tecnicamente, o Macaé 
não conseguiu fazer frente ao 
sub-23 do Flamengo.

TÉCNICO
Maurício Souza armou 
o time para o ataque e 
colheu os frutos.

ATUAÇÕES

O RUBRO-NEGRO  
COMEÇOU O JOGO 
A TODO VAPOR E 
O GOL ERA UMA 
QUESTÃO DE TEMPO

Técnico elogia 
o espírito 
vencedor

 LNa entrevista coletiva, após o 
jogo, o técnico Maurício Sou-

za tratou de valorizar a base 
do Flamengo, destacan-
do o espírito vencedor da 
equipe. “Nossa equipe foi 

equilibrada, não podemos 
esquecer o giro do Rodrigo (Mu-
niz), que protegeu e finalizou, 
a jogada de Pepê (que resulta-
do em pênalti, desperdiçado) e 
o chute na trave (do Gomes)”, 
disse o treinador, acrescentan-
do que seus jogadores são qua-
lificados, entendem e sabem os 
caminhos para chegar ao gol. 

O técnico também observou 
uma evolução do time em rela-
ção à estreia, contra o Nova Igua-
çu. “Conseguimos controlar mais 
os ânimos, tivemos um time mais 
coeso, selecionamos melhor as jo-
gadas, tivemos mais força no terço 
final”, disse, acrescentando: “Con-
seguimos definir mais as jogadas, 
porque, se você comparar, as pos-
ses de bola se equivalem nos dois 
jogos, mas o número de finaliza-
ções melhorou muito”. 
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A pandemia segue fazen-
do estragos, com o vírus 

desafiando a todos e fazen-
do vítimas fatais. As provi-
dências são todas paliativas 
e, enquanto a população não 
estiver vacinada, o que não 
acontecerá tão cedo, a amea-
ça será real. Fingir que não 
está acontecendo e sair por 
aí desafiando o perigo não é 
coisa de valente e sim de in-
consequente, irresponsável. 
Lisca Doido (foto), técnico 
do América Mineiro, clamou 
por bom senso quando sou-
be que a Copa do Brasil co-

meçaria disparando pelo Bra-
sil quarenta delegações, cada 
uma com trinta pessoas, pelo 
menos, fora árbitro, auxilia-
res, jornalistas, delegados e 
todos os demais envolvidos. 
Sua voz isolada pelo menos 
provocou debates, polêmica. 
Pode não ter sensibilizado a 
CBF, amarrada ao calendá-
rio e a compromissos comer-
ciais, mas marcou posição e 
teve a adesão das pessoas de 
bom senso. A situação do mo-
mento não é grave, é gravíssi-
ma. Fingir que não vê é a pior 
forma de enfrentá-la.

 LO Vasco jogando cargas ao 
mar para que a Caravela pos-
sa enfrentar os mares revol-
tos da segunda divisão. O 
custo do departamento de 
futebol precisa ser reduzido 
a menos da metade.

 LSufocado por compromis-
sos comerciais, o Comitê Or-
ganizador da Olimpíada de 
Tóquio confirma os jogos 
como se não houvesse pan-
demia, enquanto os fatos 
recomendam cautela.

 L É melhor e mais barato para o 
bom andamento do futebol brasi-
leiro que um árbitro erre sozinho 
do que a patota anulando gols por 
impedimentos por uma unha en-
cravada ou sinalizando pênaltis 
imaginários.

 L A FIFA e a Conmebol estão em 
pânico com o atraso nas Elimina-
tórias Sul-americanas para a Copa 
do Mundo de 2022, no Catar. Restri-
ções para as viagens de jogadores 
e seleções tornam cada vez mais 
difícil achar soluções.

ÚNICO LÚCIDO É ONDOIDO

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

Decisão da 
copa do Brasil

 L O Palmeiras entrará na de-
cisão da Copa do Brasil 2020 
com a vantagem de jogar com 
dois resultados — empate e 
vitória. O Grêmio precisará 
vencer por dois gols ou mais 
para ficar com a taça. Vitória 
por um gol, qualquer que seja 
o resultado, levará aos pênal-
tis. Renato preparou o time 
para jogar contra o relógio. 
O problema é que o Palmei-
ras tem no contra-ataque rá-
pido a melhor arma e pode-
rá decidir o jogo numa única 
escapada. Briga boa.

DIVULGAÇÃO

‘Deveria ter 
feito isso’
Braz diz que após saída de Jesus 
a opção certa seria um brasileiro 

 L ARREPENDIMENTO

Bicampeão brasileiro, o Fla-
mengo sofreu mais do que o es-
perado para conquistar o oitavo 
título nacional de sua história. 
Vice-presidente de futebol, 
Marcos Braz afirmou que se ar-
repende de ter procurado um 
técnico estrangeiro para o lugar 
de Jorge Jesus e não um brasilei-
ro naquele momento.

“Com a tamanha incerte-
za que nós tínhamos com essa 
pandemia, eu, talvez, para dei-
xar claro, não é a contratação 
do Dome, mas daquele mo-
mento em função do calendá-
rio, em função de um monte de 
outras situações que eu achava 
que não teria no departamento 
de futebol do Flamengo, eu iria 
trazer um técnico brasileiro de-
pois do Jorge Jesus, eu deveria 
ter feito isso”, disse Braz em en-
trevista no programa “Dividi-
da”, do site UOL Esporte.

“Nada tem a ver com a esco-
lha do Dome, isso quando eu 
falo aí eu estou ampliando bem 
em relação ao Dome ou a qual-

quer outro estrangeiro. Depois 
de eu ver como é que acabou o 
ano, como é que aconteceram 
as coisas internas no Flamengo, 
de eu ver um ângulo diferen-
te, eu teria trazido um técnico 
brasileiro na sucessão do Jorge 
Jesus”, completou.

O dirigente do Flamengo 
acrescentou que seu arrepen-
dimento se deve ao calendá-
rio fortemente afetado pe-
la pandemia da Covid-19 e às 
circunstâncias do momento 
em que houve a troca no co-
mando técnico. Inclusive, Braz 
afirmou que o atual treinador, 
Rogério Ceni, poderia ter sido 
uma opção na época.

“De tudo e de coisas que eu 
não posso falar aqui. Isso é uma 
análise minha, mas eu acho que 
eu participei, você me pergun-
tou, ‘Você faria alguma coisa 
diferente?’ Faria, eu não traria 
um técnico estrangeiro depois 
do Jorge Jesus. Poderia ser (Ce-
ni), com certeza estaria entre os 
analisados”, concluiu.

Marcos Braz disse que a pandemia também atrapalhou nas decisões

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO



ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Carioca 14/03 Flamengo  18h Maracanã
Carioca 20/03 Bangu 20h A Definir

GANSO ESTÁ 
RECUPERADO DE 
CIRURGIA E PODE 
JOGAR PARA 
MELHORAR FORMA  

A
pós ser derrotado pelo Re-
sende em sua estreia no 
Campeonato Carioca, o 

Fluminense enfrenta a Portugue-
sa, hoje, às 16 horas, no Maracanã, 
em busca da sua primeira vitória 
na competição. O Tricolor pode-
rá ter o reforço de Paulo Henrique 
Ganso. O jogador está recuperado 

de uma cirurgia de apendicite, que 
o deixou fora de combate na reta fi-
nal do Brasileirão.

O Fluminense novamente irá ser 
escalado com uma equipe forma-
da majoritariamente por jovens do 
sub-23, dirigida por Ailton Ferraz.

Um dos principais nomes do 

atual elenco do Tricolor, Paulo 
Henrique Ganso pouco atuou na 
última temporada. O meia entrou 
em campo em 32 jogos, a maioria 
como reserva, e marcou apenas um 
gol pelo Tricolor.

Após derrotar e surpreender 
o Vasco na estreia, a Portuguesa 
busca mais uma vitória sobre um 
grande no Carioca. A Lusa não 
apostou nesta temporada em no-
mes rodados, como fez nas últimas 
edições. Mas terá uma ex-pro-
messa do Fluminense no elenco: 
o meia Robert, que tem passa-
gem até pelo Barcelona B.

Ontem, o departamento mé-
dico do Tricolor confirmou 
que o zagueiro Luan Freitas, 
de 20 anos, sofreu uma fra-
tura no pé direito, na der-
rota para o Resende. O jo-
gador, que é do sub-23, vai 
passar por uma cirurgia. 
“Vou voltar ainda mais for-
te”, disse o jogador. Já o novo 
lateral-direito Samuel Xavier 
testou positivo para a Covid-19.

Em busca da 

VITÓRIA
Garotada do Fluzão pode ter o reforço de 
Ganso hoje contra o Resende no Maracanã

 L ATRÁS DOS TRÊS PRIMEIROS PONTOS

Paulo Henrique 
Ganso está 

recuperado de 
uma cirurgia de 

apendicite e pode 
entrar no jogo de 

hoje
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Pedro Rangel; Dani Bolt, Higor, Frazan 
e Raí; André, Caio Vinícius e Ganso; 
Kayky, Samuel e John Kennedy.  
Técnico: Ailton Ferraz

Neguetti; Watson, Dilsinho, Guerra, 
Wellington Cezar; Luis Gustavo, Ever-
ton Heleno, Romarinho; Chay, Emer-
son Carioca e Hugo Cabral.  
Técnico: Felipe Surian

Local: Maracanã  
Árbitro: Felipe Paludo  
Assistentes: Thiago Farinha e Raphael 
dos Reis 
Horário: 16h  
TV: PPV 

FLUMINENSE PORTUGUESA

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

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

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 7/3/202110



A DIVA A DIVA 
DE IRAJÁDE IRAJÁ
CRIADA EM FAVELA DO BAIRRO, 
VALESCA POPOZUDA É UMA DAS 
MULHERES MAIS INFLUENTES 
DO MUNDO DO FUNK. PÁGINA 13PÁGINA 13

BEIJINHO NO OMBRO!
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NO ALEMÃO

PROJETO OFERECE AULAS 
DE JUDÔ E ATIVIDADES 

CULTURAIS
PÁGINA 12 
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É TOP!

AGÊNCIA DE MODELOS 
VALORIZA A BELEZA 
DAS COMUNIDADES

PÁGINA 12 
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MOSTRANDO 
A REALIDADE

DAS PERIFERIAS
PÁGINA 14



Rompi barreiras para me 
tornar atleta de judô e aprendi 
a criar estratégias para alcançar 
meus objetivos. Depois do mes-
trado em Portugal, voltei para o 
Rio para dividir com crianças e 
jovens socialmente vulneráveis 
a possibilidade de crescimento 
que o judô me trouxe.

Junto com Luiz Alberto Ga-
ma de Mendonça (in memo-
rian), em 2012, entramos no 
Complexo do Alemão com a 
Associação Nagai. De 10 crian-
ças, em poucos meses, já treiná-
vamos 150. A história do proje-
to acumula mais de mil alunos 
atendidos também com ativi-
dades culturais e educacionais.

No projeto, dissemino valo-
res essenciais para enfrentarem 
os desafios da vida com honra-
dez e capacidade de serem do-
nos dos seus destinos.

O resultado tem sido moti-
vante. Mesmo sem recursos ade-
quados para o treinamento de 
alto rendimento, um dos alunos 
já representou o Brasil em cam-

peonatos internacionais e dois 
dos meus senseis começaram 
aos 11 anos e hoje são estudan-
tes universitários, faixas pretas 
de judô. São agentes da mudan-
ça de comportamento dos alu-
nos que não davam importân-
cia aos estudos e agora sonham 
com a universidade.

Uma das atividades essen-
ciais para cumprir o foco edu-
cacional é a parceria com o 
Instituto Estação das Letras, 
que promove rodas de leituras 
e encontros com os alunos. De 
15 de março a 5 de abril, parti-
ciparão de Autores e Livros: En-
contros Literários no Comple-
xo do Alemão e terão contato 
virtual com 12 escritores num 
momento essencial, já que as 
escolas estão fechadas.

Despertar para a leitura, 
ampliar a visão de mundo e 
a capacidade de entendimen-
to me deixa mais próxima de 
um objetivo maior: formar 
campeões em qualquer área 
do conhecimento.

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

União entre esporte, 
educação e cultura
Ex-atleta campeã brasileira de judô, Silvana 

Nagai oferece aulas gratuitas no Alemão

Silvana com alunos da Associação Nagai, no Complexo do Alemão

ARQUIVO PESSOAL 

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

F
oi com uma câmera na mão e 
uma ideia na cabeça, somada 
à vontade de realizar sonhos, 

que Jorge Knnawer, de 39 anos, 
cria do Jacarezinho, comunidade 
da Zona Norte do Rio, começou a 
transformar vidas através do seu 
trabalho. Apaixonado pelo mun-
do da moda desde jovem, o fotó-
grafo, produtor e assessor venceu 
as barreiras do preconceito e abriu 
sua própria agência de modelos, 
a DGK IMAGEM, que valoriza a 
beleza das favelas. 

“Ir na contramão do ‘comer-
cial’ muito me fascina. Hoje, te-
nho 80% de modelos vindos de 

CRIA DO JACAREZINHO, JORGE KNNAWER 
MONTOU SUA AGÊNCIA DE MODELOS, QUE 
VALORIZA A BELEZA DAS COMUNIDADES

difícil chegar até aqui. Não é im-
possível”, comemora.

No casting da agência DGK 
IMAGEM, há pessoas de dife-
rentes cores, corpos e localidades. 
Um start que surgiu desde que 
Jorge acompanhava revistas de 
moda, mas não via seu povo re-
presentado. “Desde pequeno, vi o 
mundo da moda sublime. Sem-
pre assistindo concursos pela TV. 
Ficava horas parado na banca de 
jornal olhando as revistas de mo-
da. Já adulto comecei a expressar 
a minha arte nos cliques, mas 
sentia que faltava algo. Comecei a 
atuar em algumas agências como 
assistente de produção, maquia-
dor, fotógrafo. Aquele verdadei-
ro ‘faz tudo’”, conta ele, que, além 
de dar visibilidade, faz a vitória da 
sua agência o sucesso da comu-
nidade. “A gente ainda consegue 
ajudar ONGs com as nossas lives 
e desfiles beneficentes, onde arre-
cadamos alimentos. Isso não tem 
preço”, destaca. 

Apaixonado 
por moda, Jorge 
Knnawer é um 
empreendedor 

de sucesso
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comunidade, periferia, que têm 
seus sonhos e não sabem por on-
de começar. Em uma comunida-
de tem cada beleza... Pessoas com 
olhar penetrante, mulheres lin-
das e homens talentosos”, diz Jor-
ge, que sempre acreditou nas po-
tencialidades da periferia. 

Mas essa caminhada não foi 
tão fácil quanto parece. Nascido 
e criado no Jacarezinho, o fotó-
grafo viu muitas portas se fecha-
rem. Mas algo dizia para ele que o 
empreendimento daria certo. “O 
mais difícil foi o descrédito que as 
pessoas te dão! Ninguém acredita 
em você, mas isso me deu forças 
para realizar meu sonho e colabo-
rar com a realização dos sonhos 
de crianças, jovens e adultos. Foi 
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V
alesca Popozuda mandou um bei-
jinho no ombro para o machismo 
ao trazer para sua arte um grito de 

liberdade à sexualidade feminina e a re-
presentatividade da mulher no mundo do 
funk. Dona de uma personalidade forte, a 
cantora, de 42 anos, é sinônimo de garra e 
empoderamento — e a gente pode pro-
var! Mãe solo, a carioca, cria da Favela Bei-
ra-Rio, em Irajá, na Zona Norte, viveu na 
corda bamba para sustentar a família, che-
gou a trabalhar de frentista e, hoje, é uma 
das mulheres mais respeitadas do meio. 

Se, amanhã, o Dia Internacional da 
Mulher é celebrado nos quatro cantos do 
mundo, Valesca faz parte dessa construção 
tão importante aqui no Brasil. “Sempre ti-
ve a certeza que não poderia abaixar a ca-
beça. O baile funk sempre foi um ambiente 
masculino e machista. Antes de mim, tive-
ram outras, Deise Tigrona, Tati, MC Ca-
cau... Mas ajudei a derrubar o muro de que 
só homem tinha voz. Hoje, todas as meni-
nas se sentem livres e ninguém mais tem 
vergonha de ser funkeira”, destaca a Po-
pozuda, orgulhosa de servir de inspiração 
para mulheres da nova geração. 

Toda essa garra, entretanto, nasceu tam-
bém de momentos conturbados. Valesca já 
vivenciou situações de assédio e violência 
e alerta que as mulheres precisam se unir 
para além da luta. “O machismo ainda é 
bem enraizado, mas uma coisa que mudou 
é que as mulheres começaram a falar. Mui-
tas ainda têm medo, mas a maioria não se 
cala mais. Isso é muito importante”, afirma.

Seguida por três milhões de pessoas 
no Instagram, nossa diva de Irajá traz em 
suas letras mensagens de força e liberdade, 
desde os tempos da Gaiola das Popozudas. 
Uma construção de empoderamento e 
musicalidade que veio de sua trajetó-
ria periférica. “Eu nasci e cresci na 
favela. A comunidade tem uma 
riqueza imensa de todos os tipos. 
Na esquina, tinha roda de sam-
ba. No bar da frente, um pagodi-
nho e, na quadra, um pancadão 
rolando. Você via pessoas chegan-
do cansadas do serviço e parando 
nessas rodas, qualquer uma que fos-
se era sempre animada. É um lugar de 
escape para muita gente, as comunidades 
têm riqueza de todos os tipos”, conta ela.

Após o lançamento de Me Come e So-

me, com o Heavy Baile, a cantora tem tra-
balhos superecléticos para este ano. “São 
projetos que preciso tirar do papel: clipe, 
música, show. Vou rodar o Brasil todo e 
quero transitar por todos os ritmos. Vou 
cantar desde o funk pop até o brega. Estou 
ansiosa para passar a pandemia.” 

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

“O BAILE FUNK 

SEMPRE FOI 

UM AMBIENTE 

MACHISTA. AJUDEI A 

DERRUBAR O MURO 

DE QUE SÓ HOMEM 

TINHA VOZ”

‘NINGUÉM MAIS 

DEPRESSÃO NO 
ANO PASSADO

NA VÉSPERA DO DIA INTERNACIONAL 

DA MULHER, VALESCA POPOZUDA 

RELEMBRA FORÇA E EMPODERAMENTO 

DA SUA TRAJETÓRIA DA 

COMUNIDADE AO ESTRELATO

 LValesca passou por momen-
tos difíceis no ano passado. Lo-
go no início do isolamento so-
cial por causa da pandemia do 
coronavírus, ela enfrentou um 
quadro de depressão. “Eu fui do 
8 ao 80. Depois, vi que estava 
sendo egoísta em sofrer por es-
tar dentro de casa, sendo que ti-
nha gente perdendo emprego e 
dependendo de um auxílio que 

não dava para nada. Foi um 
susto, mas percebi que a ga-

lera começou a se ajudar, 
entendi que existe espe-

rança na humanidade”, 
conta a funkeira sobre 
a fase difícil do plane-
ta, que evidenciou a 
desigualdade entre 
o “morro e o asfalto”. 
“As maiores riquezas 
desse povo são a ale-
gria, não deixam de 

sorrir nunca. Só é preci-
so oportunidade, igualda-

de e ter muito respeito pelo 
preto da favela.”

BEIRA        RIO

TEM VERGONHA

 DE SER FUNKEIRA’
GABRIEL FARHAT / DIVULGAÇÃO
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Trem sujo da Leopoldina
correndo, correndo
parece dizer
Tem gente com fome
Tem gente com fome

Tantas caras tristes
querendo chegar
em algum destino
em algum lugar

Só nas estações
quando vai parando
lentamente começa a dizer
Se tem gente com fome
dá de comer
Se tem gente com fome
dá de comer

Mas o freio de ar
todo autoritário
manda o trem calar
Psiuuuuuuuuu

COSTURAS PERIFÉRICAS
l Máquinas, tecidos e muita criatividade foram 

os ingredientes das oficinas realizadas em fevereiro 
em Caxias pelo Lab Arremate. Uma troca entre cos-
tureiras e pessoas que não sabiam costurar para com-
partilhar saberes, autoestima, autonomia financeira 
e histórias na Baixada Fluminense.

A estudante Leona Adão, de 18 anos, uma das 
alunas do projeto, fala com entusiasmo sobre sua 
participação. “Eu nunca tinha mexido numa má-
quina e aprendi a usar. Isso foi ótimo pro meu 
aprendizado, desenvolvi um dom.”

Dona Luiza, de 62 anos, foi uma das costureiras 
que abriram seus segredos de profissão nas oficinas, 
como o uso da vela para fazer bainha, consertos e ou-
tros truques. “Gostei muito, aprendi muito, a gente 
sempre aprende coletivamente”, afirma.

O projeto foi apoiado pelo Edital da Lei Aldir Blanc, 
que apoiou diversos grupos da cultura que foram afe-
tados pela pandemia. Apesar dos esforços, a iniciati-
va possibilitou a formação de somente uma turma.

Os coletivos que realizaram a ação querem 
ampliar novas ações de emprego e de renda em 
um cenário em que não há auxílio emergencial, 
além de continuar cobrando do Estado políticas 
públicas e mostrando que a Baixada também po-
de ser o centro da moda.

QUAL É A SUA HISTÓRIA?
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Tem gente com fome

Trem sujo da Leopoldina
correndo, correndo
parece dizer
Tem gente com fome
Tem gente com fome

Estação de Caxias
de novo a dizer
de novo a correr
Tem gente com fome
Tem gente com fome

Vigário Geral, Lucas,
Cordovil, Brás de Pina,
Penha Circular, Estação
da Penha, Olaria, Ramos,
Bonsucesso, Carlos Chagas,
Triagem, Mauá

SOLANO TRINDADE

l O Instituto Artei-
ros, fundado e diri-
gido pelo ator Ricar-
do Fernandes e pelo 
cineasta Rodrigo Fe-
lha, atua há 10 anos 
na Cidade de Deus 
com aulas de teatro 
e audiovisual. Ago-
ra, ele expandiu sua 
atuação.

A instituição que 
trabalhou durante a pandemia com outros 
coletivos na doação de alimentos e produtos 
de higiene iniciou turmas de pré-vestibular 
gratuito, reforço escolar e, mais recentemen-
te, aulas esportivas.

O Instituto Arteiros 
é uma das mais respei-
tadas ONGs da CDD e 
tem transformado vi-
das. “A gente vive um 
momento em que 
atrasos e retrocessos 
de outros períodos da 
história do Brasil pas-
saram a ser a norma-
lidade. O nosso insti-
tuto tem como maior 

responsabilidade tentar reduzir todos esses 
impactos negativos”, afirma Ricardo.

Se você quiser ser voluntário ou ajudar 
de alguma forma, entre em contato pelas 
redes sociais: @institutoarteiros.

Por Salvino Oliveira, colaborador do PerifaConnection

Por Lidi Oliveira, colaboradora do Perifa Connection

e-mail: perifa@meiahora.com

Dona Luiza, Leona e Dona 
Eliane no Lab Arremate e 

Movimenta Caxias

ARTE + SOLIDARIEDADE: 
SOMA DO BEM NA CIDADE DE DEUS

JOÃO FÉLIX / DIVULGAÇÃO
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$  398,00 men-
sais (+pequena entrada facili-
tada) . "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. Indi-
que e ganhe! Visitas sábado/
domingo. 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
 

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.NOVO R750,00
Alugo quitinete, quarto, sala 
cozinha, banheiro, Reformado!  
1 mês de depósito. Rua Gregó-
rio Neves, 182. Direto proprie-
tário,  Tratar  T.2241-4907.
 

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.

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Com experiência em Reta. 
Comparecer documentos 
R.Julia Lopes de Almeida, 18, 
Centro/ RJ. (Fundos Colégio 
Pedro-II).  98625-0489/ 2233-
7500

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Overloquista,  Colaretista e 
Retista.  Com experiência. Com-
parecer à  Rua Carlos Vascon-
celos, 155 Sala: 303 Tijuca. Tel: 
98162-6184
 
COSTUREIRA V/TEXTO
Precisa-se de Costureira Externa 
com prática em tecido tratar no 
tel.: 2205-3041.
 

MOTORISTA 
Com carro próprio GNV, prefe-
rencialmente aposentados mo-
re próximo Caxias. Salário ini-
cial R$2.500,00 +despesas, com 
disponibilidade para pequenas 
viagens.    Currículo com foto 
pelo Zap (21)97680-0748
 

MARCENEIRO V/TEXTO
Conhecimento em projetos 
de quarto, cozinha, banheiro. 
Fabricar/ Colocar, com bom 
acabamento MDF e fórmica. 
Serviço temporário Tratar  
99917-2013 Oliveira
 
SERRADOR 
Marmoraria contrata: Serrador 
e Acabador com experiência, 
salários à partir: R$2.000,00, 
passagem +café da manhã 
+refeição. Recreio dos Ban-
deirantes.  Tel.:(21)99770-9967 
Watsapp.
 

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/
 
CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso de 
concreto polido. 12 X cartões: 
Atendemos todo RJ. Aceita-
mos cartões. Tels.:97007.5050/  
96403-1836/  97006- 6176. 
WhatsApp
 

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

 

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

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

D.SETE ENCRUZILHADAS 
Resolva rápido definitivamen-
te sua vida amorosa, feitiços 
bruxarias vooudus! Amor ao 
seus pés outras finalidades. 
Garantia! Pagamento apos re-
sultado. 98219-7202zap

 

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

 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
-condicionado. Praça Li-
berdade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 99894-
7843. Admite-se.

 

ACOMPANHANTE 
Precisa-se de acompanhante  
disponível para viagens curtas. 
Mulheres 18 a 40 anos. Whatsa-
pp +32 489 02 36 48/ Maria Tele-
fone:(21) 98858-9776
 

AGREGO 
Micro empreendedor, Sprinter, 
bongo, caminhão, carga seca e 
gelada. Entregas: Grande Rio 
e Caxias. 2ªf à 6ªf. Carregar em 
Jacarepaguá ou Ceasa. T:96419-
8521 Vitor.
 
AGREGO 
¾, Toco, Truck/ Carreta secos e 
refrigerados. Interessados  entrar 
em contato com Alex ou  Eduardo 
telefones:
T.(21) 99966-7136 ou (21) 
97134-5578.
 



ESPORTES

Jogo de afirmação
Fogão de Chamusca tenta contra o Resende sua primeira vitória no Carioca 

 L ANTES DA COPA DO BRASIL

Após o empate com o 
Boavista na estreia do 
Campeonato Cario-

ca, o Botafogo tem hoje uma 
oportunidade de conseguir a 
sua primeira vitória no Ca-
rioca. O Glorioso irá encarar 
o Resende, no Nilton Santos, 
às 20h15. O duelo seria na se-
gunda-feira, porém, acabou 
antecipado para o domingo 
devido ao compromisso do 
Alvinegro pela Copa do Bra-
sil, na próxima quarta, contra 
o Moto Club, no Maranhão.

Em sua segunda partida no 
comando do Glorioso, Mar-
celo Chamusca deverá escalar 
um time mesclado com joga-
dores mais experientes e garo-
tos da base.

O Resende estreou no Ca-
rioca surpreendendo o Flumi-

nense ao vencer por 2 a 1. Após 
sair atrás do placar, a equipe 
do Sul do estado conseguiu a 
virada nos últimos minutos 
da partida. Diante do Botafo-
go, o time dirigido por Sandro 

Sargentim tentará uma nova 
surpresa. Com 32 jogadores 
no elenco, o Resende tem co-
mo principal destaque o ata-
cante Nunes, com passagens 
pelo Vasco e o Coritiba.

Ontem a diretoria al-
vinegra confirmou 
a contratatação do 
atacante Marcinho. 
O jogador, de 25 
anos, é o quinto refor-
ço para a nova tempora-
da. Ele rescindiu com o Goiás 
para assinar contrato válido 
por dois anos.

Marcinho já trabalhou 
com Chamusca no Cuiabá. 
Pelo clube do Mato Grosso do 
Sul fez quatro gols em 21 jo-
gos na Série B do Brasileirão. A 
experiência na competição foi 
um fator que pesou na contra-
tação. Marcinho tem dois aces-
sos no currículo: pelo Sport, 
em 2019, e o Cuiabá, em 2020. 
Ele também já vestiu as 
camisa de Athletico-
-PR e São Paulo.

Chamusca estreou 
no Botafogo com um 
empate e busca hoje 
sua primeira vitória 

no comando
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O TÉCNICO 
DEVE MESCLAR 
JOGADORES 
EXPERIENTES COM 
GAROTOS DA BASE

Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Bene-
venuto, Kanu, Hugo; José Welison, Luiz 
Otavio, Bruno Nazario, Ênio; Matheus 
Babi. Técnico: Marcelo Chamusca  

Jefferson; Thiago Ryan, Dão, Grasson e 
Alex Barros; Derli, Paulo Victor, Guioto 
e Mateus Bastos; Matheuzinho e Nu-
nes. Técnico: Sandro Sargentim

Local: Estádio Nilton Santos  
Árbitro:  Alexandre Vargas  
Assistentes: Michael Correa e Carlos 
Henrique de Souza 
Horário: 20h15  
TV: PPV 

BOTAFOGO RESENDE

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Dé Aranha

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

PRÓXIMOS JOGOS

Copa do Brasil Quarta Moto Club  21h30 Castelão (MA)
Carioca 13/03 Bangu 21h05 A DEFINIR

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 7/3/202116



ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS
Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca 13/03 Nova Iguaçu  18h A Definir
Carioca 20/03 Botafogo 18h São Januário

TAÇA GUANABARA 2021
1ª RODADA: 2/03

 Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu  21h35 Maracanã
1ª RODADA: 3/03

 Macaé 0 x 1 Bangu 15h Eduardo Guinle
 Volta Redonda 2 x 2 Madureira 17h Cidadania
     Botafogo 0 x 0  Boavista 18h Nilton Santos
 Vasco 0 x 1 Portuguesa 21h São Januário

1ª RODADA: 4/03
 Resende 2 x 1  Fluminense 21h Maracanã

2ª RODADA: ONTEM
 Macaé 0 x 2 Flamengo 18h Maracanã
 Volta Redonda 1 x 0 Vasco 21h05 Cidadania

2ª RODADA: HOJE
 Nova Iguaçu x Madureira 15h30 Laranjão
 Fluminense x Portuguesa 16h Maracanã
 Boavista x Bangu 18h Elcyr Resende
 Botafogo x Resende 20h15 Nilton Santos

3ª RODADA: 13/03 (SÁBADO)
 Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão
 Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir
 Bangu x Botafogo 21h05 A Definir

3ª RODADA: 14/03 (DOMINGO)
 Portuguesa x Volta Redonda 15h30 Luso-Brasileiro
 Flamengo x Fluminense 18h Maracanã

3ª RODADA: 15/03 (SEGUNDA)
 Boavista x Macaé 16h Elcyr Resende

4ª RODADA: 19/03 (SEXTA)
 Flamengo x Resende 21h Maracanã

4ª RODADA: 20/03 (SÁBADO)
 Volta Redonda x Macaé 15h Cidadania
 Boavista x Nova Iguaçu 17h Elcyr Resende
 Vasco x Botafogo 18h São Januário
 Volta Redonda x Macaé A Definir A Definir
 Bangu x Fluminense 21h05 A Definir

4ª RODADA 21/03 (DOMINGO)
 Madureira x Portuguesa 15h Conselheiro Galvão

5ª RODADA: 23/03 (TERÇA)
 Resende x Volta Redonda 15h30 Trabalhador
 Boavista x Fluminense 18h Elcyr Resende
 Botafogo x Flamengo 21h30 Nilton Santos

5ª RODADA: 24/03 (QUARTA)
 Madureira x Bangu 15h30 Conselheiro Galvão
     Vasco x Macaé 18h São Januário

5ª RODADA: 25/03 (QUINTA)
 Nova Iguaçu x Portuguesa 15h30 Laranjão

6ª RODADA: 26/03 (SEXTA)
 Fluminense x Volta Redonda 21h Maracanã

6ª RODADA: 27/03 (SÁBADO)
 Bangu x Resende 15h30 Moça Bonita
 Vasco x Madureira 18h São Januário
     Boavista x Flamengo 21h05 Elcyr Resende

6ª RODADA: 28/03 (DOMINGO)
 Portuguesa x Macaé 15h30 Luso-Brasileiro
 Nova Iguaçu x Botafogo 18h A Definir

7ª RODADA: 30/03 (TERÇA)
 Fluminense x Vasco 21h35 Maracanã

7ª RODADA: 31/03 (QUARTA)
 Macaé x Nova Iguaçu 15h30 Eduardo Guinle
 Botafogo x Madureira 18h Nilton Santos
     Flamengo x Bangu 21h Maracanã

7ª RODADA: 1/04 (QUINTA)
         Resende x Portuguesa 15h30 Trabalhador
             Volta Redonda x Boavista 18h Cidadania

8ª RODADA: 03 E 04/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Macaé x Fluminense A Definir A Definir
 Madureira x Flamengo A Definir A Definir
 Botafogo x Portuguesa A Definir Nilton Santos
    Volta Redonda x Nova Iguaçu A Definir A Definir
    Vasco x Bangu A Definir São Januário
    Resende x Boavista A Definir Trabalhador

9ª RODADA: 10 E 11/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Flamengo x Vasco A Definir Maracanã
 Volta Redonda x Botafogo A Definir A Definir
 Macaé x Resende A Definir A Definir
 Fluminense x Nova Iguaçu A Definir Maracanã
 Madureira x Boavista A Definir Conselheiro Galvão
 Portuguesa x Bangu A Definir Luso-Brasileiro

10ª RODADA: 17 E 18/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Fluminense x Botafogo A Definir Maracanã
 Madureira x Macaé A Definir Conselheiro Galvão
 Portuguesa x Flamengo A Definir A Definir
 Bangu x Volta Redonda A Definir Moça Bonita
    Nova Iguaçu x Resende A Definir A Definir
 Boavista x Vasco A Definir A Definir

11ª RODADA: 24 E 25/04 (SÁBADO E DOMINGO) 
 Botafogo x Macaé A Definir Nilton Santos
 Flamengo x Volta Redonda A Definir Maracanã
 Resende x Vasco A Definir A Definir
 Fluminense x Madureira A Definir Maracanã
 Portuguesa x Boavista A Definir Luso-Brasileiro
 Bangu x Nova Iguaçu A Definir Moça Bonita

Andrey; Oliveira (Marcos Bebê), Davison, 
Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, 
Emerson (Wallisson) e Naninho (Julinho); 
Gabriel Silva (Caio Vítor), João Carlos e Alef 
Manga. Técnico: Neto Colucci

Lucão; Cayo Tenório (JP Galvão), Ulisses, 
Miranda e MT; Caio Lopes (Tiago Reis), Ju-
ninho e Galarza (Andrey dos Santos); Lucas 
Figueiredo (Arthur), Laranjeira (Vinicius) e 
Gabriel Pec. Técnico: Diogo Siston

Local: Estádio da Cidadania Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda  Auxiliares: 
Luiz Claudio Regazone e Thayse Fonseca. Gols: 2º tempo: João Carlos, aos 38. 
Cartões amarelos: Bruno Barra, Wallisson, Miranda, Ulisses.

VOLTA REDONDA 1 VASCO 0

Novo vexame
Garotos do Vasco perdem para o Voltaço

O 
Vasco segue sem pontuar 
no Campeonato Carioca. 
Ontem à noite, a equipe 

sub-20 acabou sofrendo a se-
gunda derrota em dois jogos na 
competição (após a estreia con-
tra a Portuguesa), desta vez para 
o Volta Redonda, no Estádio da 
Cidadania. A garotada teve até al-
guns bons momentos, principal-
mente no primeiro tempo, mas 
acabou dando bobeira na eta-
pa final e foi derrotado por 1 a 0, 
com gol do experiente João Car-
los, aos 38 minutos.

O primeiro tempo começou 
com muito equilíbrio, com as duas 
equipes bscando o ataque, mas er-
rando bastante na construção das 
jogadas ofensivas. O Cruzmalti-
no era um pouco superior, por-
que conseguia muitas vezes recu-
perar a bola no campo de ataque, 
porém, também errava muito o 
penúltimo passe.

A segunda etapa começou em 
um ritmo semelhante ao primeiro 
tempo. As duas equipes em um rit-

mo mais lento, se estudando bas-
tante. O Vasco novamente com 
mais posse de bola, mas sem con-
seguir agredir mais intensamente 
a equipe do Volta Redonda.

Aos 31 minutos, o Vasco te-
ve uma chance quando o goleiro 
Andrey saiu errado, Arthur con-
seguiu a cabeçada, a bola foi em 
direção ao gol, mas em cima da li-
nha Gabriel Pereira apareceu pa-
ra tirar e salvar o Voltaço. O lance 
acordou o Cruzmaltino que dois 
minutos depois teve nova chance. 

Novamente Arthur conseguiu a fi-
nalização, desta vez o goleiro An-
drey apareceu bem e salvou a equi-
pe do Volta Redonda. 

No entanto, aos 38 minu-
tos, em um vacilo da defesa 
vacaína, o Volta Redonda con-
seguiu o seu gol. Após cruza-
mento, João Carlos apareceu 
para matar no peito e finali-
zar sem chances para o goleiro 
Lucão. O gol desconcentrou 
bastante o Vasco, que entre-
gou os pontos.

O jogo foi equilibrado, mas, no final, prevaleceu a maior experiência do Volta Redonda, em casa

ANDRÉ MOREIRA / VRFC / DIVULGAÇÃO

 L DOIS JOGOS, DUAS DERROTASl
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A GATA DA HORA

é capaz de enfraquecer qualquer marmanjo bar-

bado. Cheia de curvas e sempre muito sensual, a loiraça vol-

tou à coluna ainda mais maravilhosa! Se você não a segue nas 

redes sociais, um aviso: não sabe nem a metade do que está 

perdendo, amigo. Corra lá e deixe seu like em @cassiaforti.

CÁSSIA FORTI

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

ARQUIVO PESSOAL

 LDirigentes da Fifa e da 
Conmebol se reuniram on-
tem e decidiram pela sus-
pensão das duas próximas 
rodadas das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo de 2022, no Ca-
tar, devido à pandemia da 
Covid-19. Novas datas ain-
da serão anunciadas, mas, 
a princípio, os jogos seriam 
remarcados para setembro 
ou outubro. Nessas duas ro-
dadas, a Seleção Brasileira 
do técnico Tite (foto), que 
lidera com 100% em quatro 
jogos, enfrentaria a Colôm-
bia, em Barranquilla, e a Ar-
gentina, no Recife. 

Sem Eliminatórias em março

 LCom três gols de Lewan-
dowski e um de Goretza, o 
Bayern de Munique goleou 
o Borussia Dortmund por 
4 a 2, ontem, no chamado 
‘Clásico do Povo’, do Cam-
peonato Alemão. Haaland 
marcou os dois gols do Bo-

russia. Com a vitória, o Ba-
yern reassumiu a liderança 
da competição. Ainda pela 
24ª rodada, o Leipzig venceu 
o Freiburg por 3 a 0. A equi-
pe está na vice-liderança, 
com 55 pontos, dois a me-
nos que o Bayern.

Bayern goleia Borussia

LUCAS FIGUEIREDO / CBF / DIVULGAÇÃO

da Argentina 
reconheceu os 5 filhos de 
Maradona como os úni-
cos herdeiros. Embora se 
esperasse um processo 
longo, por haver outros 
alegando serem filhos do 
craque, a decisão acon-
teceu apenas três meses 
após a morte dele.

 LA JUSTIÇA



RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 7/3/2021 · MEIA HORA 19



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 7/3/202120

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

FALA QUE EU TE ESCUTO
 LJojo Todynho vai começar sua 

fa-fa-faculdade de Psicologia no 
próximo semestre. A cantora, in-
fluenciadora digital e campeã de 
A Fazenda 12 realizará um sonho. 
“Todo mundo sabe que sempre 
sonhei fazer essa faculdade, a 
mente humana me fascina. Que-
ro aprender e achar resposta para 
muita coisa. A Psicologia é a ciên-
cia que estuda o comportamento 
humano e seus processos men-
tais. A ideia é estudar e entender 
o comportamento humano, que, 
para mim, tem que ser estudado 
a fundo com tanta coisa aconte-
cendo sem explicação. Todos nós 
temos nossos medos e traumas, 
que acompanham a gente muitas 
vezes por toda vida. Eu também 
tenho meus fantasmas particula-
res, mas aprendi a lidar com eles. 
Eu realmente sou encantada pela 
mente e comportamento humano 
e espero não só entender a mim 
mesma como poder ajudar o pró-
ximo a se entender também”, diz 
a maaaravilhosa.

DIVULGAÇÃO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 L Já imaginou che-che-chegar num consultório 
dentário e dar de cara com este gooostosão... É só ir 
em Belo Horizonte e procurar o Doutor Hugo Mari, 
este competente dentista, que também arrasa no 
TikTok e no Instagram @hugo_mari.

 L Dançarino oficial da cantora Anitta há 
sete anos, formado em Danças Urbanas e 
Jazz Dance, coreógrafo e dono do Eagles 
Dance Studio, estúdio de dança em Ban-
gu, o taaalentoso Ton Novais vai passar 
seu conhecimento de 17 anos de carrei-
ra no Workshop Ballet Anitta 2ª edição. 
Dessa vez, com o balé completo. Será nos 
dias 20, 26 e 27, no Cassino Bangu, em 
parceria com a academia Perfect Body. 
Para mais informações, pro-pro-procure 
por @eaglesdancestudio no Instagram.

COM VOCÊS... TON NOVAIS

DIVULGAÇÃO

HUGO MARI

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

Colaborou: Nathalia Duarte

‘ESTOU ‘ESTOU 
PROVOCANDO PROVOCANDO 
MUDANÇAS’MUDANÇAS’

 LMarvvila é a grande voz feminina no pagode em meio à de tantos 
homens. A cantora, que conquistou os técnicos do The Voice Brasil em 
2016, lançou sua nova música, A Cada Beijo, recentemente. À coluna, ela, 
que nasceu e foi criada em Bento Ribeiro, fala sobre o novo trabalho, dei-
xa um recado para a mulherada, já que amanhã é Dia Internacional da 
Mulher, e revela que já sofreu preconceito. Confira a entrevista! 

Você é uma das poucas 
mulheres no cenário do pa-
gode. Como você enxerga is-
so? A que se deve esse fato?

Eu me sinto muito honrada 
quando recebo mensagens de 
meninas que estão começando 
suas carreiras no pagode, que es-
tão se sentindo mais à vontade 
para cantar esse gênero. Agra-
deço muito por estar nesse lugar 
de poder influenciar pessoas. 
Mas não quero ser uma repre-
sentante. Porque, geralmente, 
representante é só um. Eu quero 
olhar para o lado e ver que tem 
mais gente comigo, na luta. 
Quero descer do palco sabendo 
que, depois de mim, vai subir 
outra mulher para cantar.

Você já enfrentou alguma 
dificuldade por ser mulher e 
cantar o gênero?

Acho que os olhares dizem tu-
do, né? Nos palcos, já recebi mui-
tos do tipo “você canta pagode 
mesmo?”, como se eu não fosse 
capaz de estar ali. Acho que essa é 
a maior dificuldade de todas nós, 
mulheres. Duvidam da gente o 
tempo inteiro.

Como foi que o pago-
de entrou na sua vida? 
Quando você decidiu 
que era esse o caminho 
que queria seguir?

O pagode entrou na minha 
vida aos 13 anos de idade, na 
escola. Eu tinha dois amigos 
que levavam o cavaquinho pa-
ra tocar nas aulas de música e, 
como não tinha ninguém para 
cantar, eu comecei a aprender 
mais sobre o gênero. Eu cresci na 
igreja, canto desde que tenho 5 
anos. Mas sempre ouvi gospel. 
Então, foram eles dois que me 
apresentaram mais o pagode. 
Lembro como se fosse hoje eles 
me mostrando a música “Cli-
matizar”, do Ferrugem. Era 
muito diferente de tudo o que eu 
tinha escutado, fiquei apaixona-
da. E decidi mesmo que esse era o 
meu caminho depois que eu saí 
do “The Voice Brasil”, em 2016. 
Comecei a postar vídeos cantan-
do pagode no YouTube e a classe 
me abraçou de uma forma que 

GUTO COSTA / DIVULGAÇÃO

eu não esperava. Veio a parceria 
com a Ludmilla no álbum “Nu-
manice” e as portas se abriram!

Recentemente, você lan-
çou o clipe de “A Cada Bei-
jo”. Conta um pouco como 
foi esse processo. Como a 

música chegou até você?
“A Cada Beijo” é mais uma 

composição do meu irmão, BG, 
e com o Rodrigo Oliveira. O 
BG é um cantor talentosíssimo 
e um compositor de primeira. 
Então, ele sempre me mostra as 
letras que escreve. É dele tam-

bém o meu primeiro pagode, a 
música “Dizendo por Dizer”. 
Fiquei apaixonada pela histó-
ria de “A Cada Beijo”, de uma 
amizade que acaba se tornan-
do um amor. Pedi para ele para 
gravar e a gravadora também 
adorou a ideia.

Pagodes são geralmen-
te músicas com letras ro-
mânticas. Você procura se 
identificar com as letras 
que canta?

Com certeza! “A Cada Beijo” 
tem tudo a ver comigo e com o 
meu namorado (risos). A gente 
já se conhecia e o amor foi to-
mando conta. Quando eu me 
identifico com a letra, canto com 
mais verdade.

Você é de Bento Ri-
beiro. Ainda frequenta 
o bairro? Tem amigos e 
familiares por lá?

Muito! Minha família to-
da está lá. Vou sempre que 
posso, com todo o cuidado 
agora da pandemia.

Amanhã, 8 de março, 
é o Dia Internacional da 
Mulher. O que essa data 
representa para você? Vo-
cê se considera feminista?

Falar com vocês neste Dia 
Internacional da Mulher é 
muito importante para mim. 
Eu tenho só 21 anos, mas já 
sou muito realizada com o 
que faço, sou muito grata a 
tudo que está acontecendo 
na minha v ida. Estou na 
luta, provocando mudanças 
e levando a alegria para o 
público. E acredito que toda 
mulher que luta por respeito 
e se defende, diariamente, 
nesse mundo machista já é 
uma feminista. Canto o que 
tenho vontade, me visto como 
eu quero e me sinto no dever 
de aconselhar outras mulhe-
res para que façam o mesmo.

A gente ainda vive em 
um mundo machista, on-
de mulheres são assedia-
das o todo tempo. Você 
já sofreu algum tipo de 
assédio? 

Acho difícil existir uma mulher 
negra no Brasil que não tenha so-
frido preconceito. Já sofri muitos, 
sejam aqueles velados ou os des-
carados. E só tenho uma coisa pra 
dizer: eu sinto pena dessas pessoas 
porque a gente só vai ocupar cada 
vez mais esses espaços.



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 7/3/202122



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Mãe é aquilo que dá vontade de gritar quando a 

gente não sabe o que fazer” (Adriana Falcão)

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

 LOs relacionamentos vão se 
destacar neste domingo. Di-
virta-se na companhia dos 
amigos, mesmo que virtual-
mente. Aos solteiros, chance 
de oficializar uma relação.
Números da sorte: 19, 37 e 10.

 LMesmo com a folga, assun-
tos relacionados ao trabalho 
vão pintar e podem te ocupar 
demais. Realize as suas tarefas 
com determinação. À noite, o 
romance pode esquentar.
Números da sorte: 38, 74 e 02.

 LO seu charme vai fazer su-
cesso na paquera. Fortaleça o 
contato com as pessoas queri-
das e se divirta bastante. Des-
frute de grandes momentos. 
Evite esquentar a cabeça.
Números da sorte: 57, 30 e 75. 

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

 LPode sentir o desejo de fazer 
algumas mudanças hoje. Em 
casa ou no trabalho, o resul-
tado vai ser positivo. Uma an-
tiga paixão pode ressurgir e 
bagunçar os seus sentimentos.
Números da sorte: 76, 85 e 58.

 LVocê vai se beneficiar de boas 
ideias. Interessantes contatos 
podem surgir nas redes, tanto 
para a vida profissional, quan-
to para paquerar. Bom mo-
mento para fortalecer o amor.
Números da sorte: 05, 32 e 77.

 LAcertar as suas economias 
será o seu foco neste domingo. 
Reserve um tempo para se or-
ganizar e planejar a semana. A 
paquera não vai gerar grandes 
resultados, mas não desista.
Números da sorte: 78, 69 e 96.

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

 LA Lua envia energias para 
você buscar as suas ambições. 
Aproveito o domingo para 
resolver seus problemas. Mer-
gulhe no trabalho e não se dis-
traia. Capriche no visual.
Números da sorte: 52, 97 e 34.

 LO domingo promete ser ani-
mado, aproveite para se dis-
trair. Aproveite para se dedicar 
aos seus interesses. Na paque-
ra, há chance de surgir um fler-
te bem prazeroso.
Números da sorte: 26, 71 e 98.

 LDeixe um pouco de lado o seu 
jeito mais racional. Relaxe um 
pouco a mente e confie no seu 
instinto. A promessa é de mo-
mentos intensos no romance, 
entregue-se ao par.
Números da sorte: 18, 36 e 45.

SANTAS PERPÉTUA E 
FELICIDADE
Os relatos sobre as santas vêm do diá-
rio que Perpétua escreveu durante a 
prisão, contando todo sofrimento que 
elas passaram pelo amor a Deus e pela 
fé, perseguidas pelo Império Romano. 
Quando foram presas, Felicidade, que 
era escrava, estava grávida de oito me-
ses. Já Perpétua tinha uma criança de 
colo. Elas ainda não tinham sido bati-
zadas e fizeram questão de receber o 
sacramento na prisão, para reafirmar 
suas posições de cristãs. No dia 7 de 
março de 203, Perpétua e Felicidade 
foram degoladas, depois de terem sido 
atacadas por touros e vacas.

SANTO DO DIA

CURSO
Jorge e sua mulher foram vi-
sitar a família de João. As mu-
lheres foram para a varanda 
tomar um suco e os homens 
ficaram conversando e assis-
tindo à TV na sala. Quando 
Jorge falou para João:

— Eu estou fazendo um cur-
so para melhorar a memória.
É uma beleza! Você não sabe 
como melhorei.
— É mesmo? Como é o nome 
do curso?
Jorge, atrapalhado, pergun-
ta ao amigo:

— Como é o nome daquela 
flor bonita que tem espi-
nhos?
— É a rosa!
Jorge grita, então, para a 
mulher que estava na varan-
da:
— Rosa, como é mesmo o 

nome do curso que estou fa-
zendo?

TRAIÇÃO
Dois homens estavam con-
versando no bar, quando sur-
ge uma dúvida em um deles.
— Cara, é verdade que a sua 

mulher o abandonou?
— Sim, é verdade... Ela fugiu 
com o meu melhor amigo!
— Com o Fernando?
— Que Fernando, nada, nem 
conheço o cara que tá com 
ela, só sei que agora ele é 
meu melhor amigo.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obá
MENSAGEM:
Obá avisa que é preciso finalizar 
situações que já não têm mais 
sentido de existir em sua vida. 
Momento de finalizar ciclos e 
iniciar novas perspectivas. Cui-
de mais de sua saúde para mais 
tranquilidade futuramente.
SAUDAÇÃO:
Obá Siré 
CORES:
Vermelho e amarelo.
ELEMENTO:
Fogo e águas paradas
SIMPATIA:
Para ter sempre boa saúde, faça 
um saquinho com tecido ver-
melho, usando linha também 
vermelha, e, dentro dele, junte 
uma folha de arruda, uma folha 
de guiné, uma folha de louro, 
um cravo-da-índia, um grão de 

café, uma pitada de sal grosso 
e um dente de alho pequeno. 
Costure a boca do saquinho e 
carregue-o sempre com você, 
pelo tempo que achar necessá-
rio, ou mantenha em um local 
onde ninguém mexa.

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

 LUtilize o seu carisma para 
alcançar seus objetivos. A di-
plomacia será fundamental 
para você. Descanse um pou-
co neste domingo e aposte no 
romantismo na vida a dois.
Números da sorte: 88, 16 e 70

 LA sua intuição pode te ajudar 
hoje. Um assunto antigo pode 
ser solucionado e te dar uma 
sensação de alívio. Reserve um 
tempo para o autocuidado. 
Reforce os laços com o par.
Números da sorte: 44, 89 e 26.

 LSeja respeitoso com quem 
discorda de você. Amizades 
podem ter discordâncias. Seus 
amigos ou familiares podem 
te apresentar a alguém novo 
e uma paixão pode surgir.
Números da sorte: 72, 09 e 18.
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