
DOMINGO, 14/3/2021 l ANO 16 l Nº 5524

R$ 2

meiahora.com

Baixada tem 
5 municípios 

com risco 
muito alto

COVID-19 6

22 bombeiros 
denunciados 
por corrupção 
estão na ativa

SÓ FUMAÇA 3

Preso na Barra 
o chefão do 
Jacarezinho

DANÇOU 4

Caveirão da 
PM despenca 

no quintal

VEJA A FOTO 4

33
Anielle Franco segue esperançosa pela elucidação do Anielle Franco segue esperançosa pela elucidação do 
crime e toca o instituto que carrega o nome da irmã. crime e toca o instituto que carrega o nome da irmã. 

Já a coluna ‘PerifaConnection’ mostra que a memória Já a coluna ‘PerifaConnection’ mostra que a memória 
da filha de Marinete Silva é semente viva para cultivar da filha de Marinete Silva é semente viva para cultivar 

ESPORTES

Primeiro 
clássico do 
Cariocão 
é hoje!

Mengão de Michael 
e Fluzão de Ganso 
medem forças, às 
18h, no Maracanã
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“CONDUTAS E OPINIÕES 
MUITO DIRETAS SOBRE 

DESIGUALDADE E RACISMO”
DONA MARINETE

“É UM FEMINICÍDIO 
POLÍTICO. TEM ALGUÉM 

MUITO GRANDE POR TRÁS”
ANIELLE FRANCO

MC Trope fala 
do sucesso de 
‘Apaga a Luz, 
Apaga Tudo’

D-D-DAVID

PÁGINA 20

Nas condições 
normais um 

Fla-Flu mudava 
a cara do Rio

APOLINHO

PÁGINA 16
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
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CORREIOS

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a 

edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Perigo em Duque 
de Caxias

 LMoradoradores da Rua Seleno, 
no Parque do Carmo, em Duque de 
Caxias, estão preocupados com um 
terreno baldio que existe na área. O 
local está virando depósito de lixo, 
atraindo bichos para o local, além 
de se transformar em um foco de 
assaltos, Bandidos estão se apro-
veitando da situação para assaltar 
pessoas que passam pela área. Pre-
cisamos de ajuda para que isso pare.

ASSALTO

Oscilação de 
eletricidade

 LEstão acontecendo muitas oscila-
ções de eletricidade na Travessa Tei-
xeira, no Méier, onde o fornecimento 
de energia é irregular e a oscilação 
da tensão é frequente, o que acaba 
atrapalhando os moradores da área. 
Muitos estão fazendo home office e 
precisam de eletricidade para usar o 
computador. Espera-se providência 
da empresa Light, para que esse pro-
blema na rede elétrica acabe de vez.

Enorê Roberto Rodrigues
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LUZ

Passarela sem 
manutenção

 LVenho fazer uma reclamação sobre 
a passarela 8, que fica na Avenida 
Brasil. Preciso passar por lá sempre, 
e a situação é péssima há tempos. A 
prefeitura nunca faz nada para me-
lhorar a situação. Em dias de chuva, 
até poças d’água aparecem lá. Gos-
taria de saber onde nossos impostos 
estão sendo gastos. Cadê a infrues-
trutura da cidade do Rio de Janeiro? 
O morador da cidade só sofre.

Neusa Maria
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRAS

Atraso no horário 
do ônibus

 LA linha 369 (Bangu X Candelaria), 
da Viação Santa Cruz, está com inter-
valo muito grande entre um ônibus 
e outro. Todo dia é a mesma coisa. 
O trabalhador não tem conforto pra 
voltar pra casa. Conseguir entrar no 
ônibus é uma luta, pra sair é outra. 
São ônibus lotados e ruins. E a pas-
sagem cada vez mais cara, e a gente 
sem ver pra onde está indo todo esse 
dinheiro. Isso precisa mudar.

Carla Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Não entregam 
cartas em Niterói

 LDesde o final do ano passado que os 
Correios não entregam nada, nenhu-
ma correspondência chega aqui na 
Rua Noronha Torrezão, em Cubango. 
A gente reclama, mas continua tudo 
igual. Não chega conta nenhuma, não 
chega nada. Ajude os moradores da 
Noronha Torrezão a resolver esse pro-
blema. Peço que eles voltem a entregar, 
pois quando não entregam, a gente 
tem que procurar as nossas coisas.

Odette Ferreira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

RALO                                                                                                                                                                                   BURACO

Buraco em Volta Redonda
 LEste buraco da foto fica no meio da calçada, na Rua Os-

valdo Pinto da Veiga, próximo ao número 231, em frente 
à área de lazer Glauco do Couto Oliveira, em Vila Santa 
Cecília, Volta Redonda. Peço às autoridades que tomem 
providências, pois há pessoas caindo no mesmo buraco 
desde o Natal. Não dá mais para esperar, o buraco está 
cada dia maior. Nos ajudem a resolver esse problema.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Caixas 
limpas

 LEm relação a alagamentos 
na Rua Geminiano Gois, na 
Freguesia, uma equipe da 
Comlurb esteve na manhã de 
segunda-feira no local e ve-
rificou que as caixas de ralo, 
atribuição que cabe à compa-
nhia, estão limpas.

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

O esquema de corrupção denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro envolve oficiais e praças do Corpo de Bombeiros

REPRODUÇÃO

FOGO DE PALHA 
Após três anos, 22 bombeiros denunciados por corrupção continuam na ativa

 L À ESPERA DE JUSTIÇA

M
esmo denunciados 
pelo Ministério Pú-
blico do Rio de Janei-

ro (MPRJ) por integrar uma 
organização criminosa que 
cobrava propina para libe-
rar alvarás de funcionamen-
to a estabelecimentos comer-
ciais, na Baixada Fluminense, 
22 bombeiros seguem no qua-
dro de militares ativos na cor-
poração. Dois deles, inclusive, 
foram promovidos.

A maioria dos agentes é de 
oficiais e alguns recebem salá-
rios superiores a R$ 10 mil. 

O esquema de corrupção foi 
denunciado em setembro de 
2017. O Grupo de Atuação Es-
pecial no Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) descobriu 
que propinas eram cobradas pe-
lo grupo para liberar as exigências 
de prevenção e combate a incên-
dio, algumas delas irregulares.

Na época, o Gaeco denun-
ciou 35 bombeiros, entre ofi-
ciais, praças e coronéis da re-
serva, e três empresários. 
Apesar dos promotores terem 
solicitado a perda do cargo dos 
militares, 22 dos 30 bombeiros 
ainda não foram excluídos da 
corporação. Dois praças, in-
clusive, foram promovidos por 
tempo de serviço. 

Procurada, a assessoria do 
Corpo de Bombeiros disse 
que todos os militares seguem 
afastados de suas atividades. A 
corporação ressaltou que é res-
ponsável pelos aspectos disci-
plinares dos militares e, na esfe-
ra criminal, a competência é do 
Poder Judiciário. Sobre as pro-
moções, a corporação disse que 
ocorreram de acordo com a lei.

 L A organização criminosa, de-
nunciada pelo MP em 2017, 
era liderada pelos coronéis Jo-
sé Augusto da Cunha Bandei-
ra e Ricardo Luiz Ferreira de 
Aguiar, que ocupavam cargos 
de assessores especiais do Co-
mandante Geral.

Eles eram os responsáveis 
por nomear os comandan-
tes dos grupamentos e do Co-
mando de Bombeiros de Área 
(CBA) Baixada, e escolhiam 
apenas oficiais que garantis-
sem a manutenção das ati-
vidades ilícitas do grupo, de 

acordo com a investigação.
Também envolvidos no es-

quema estavam os coronéis 
César Nicolau Melhem e An-
dré Luiz Teixeira Morgado, os 
tenentes-coronéis Alex Sil-
va André, Rodrigo Vallin de 
Barros, Eric Soledade do La-
go, Igor Cabral Viana, Lucio 
Menezes da Conceição Junior 
e Edson Lima do Nascimen-
to. Eles eram comandantes de 
unidades militares e tinham a 
função de permitir que os cri-
mes fossem cometidos de for-
ma tranquila.

Liderança de coronéis
 L Os bombeiros, a maioria de-

les oficiais militares, foram 
acusados pelo Gaeco de parti-
cipar de um esquema de cor-
rupção, no 4º Grupamento 
do Bombeiro Militar de Nova 
Iguaçu, no 14º Grupamento 
do Bombeiro Militar de Du-
que de Caxias e no Grupamen-
to de Operações com Produtos 
Perigosos (GOPP).

Segundo a denúncia, eles 
expediram, através do Setor 
de Engenharia das unidades, 
documentos de licenciamen-
to indispensável para o funcio-

namento de estabelecimentos, 
entre junho de 2015 e outu-
bro de 2016. Os certificados 
de aprovação eram emitidos a 
partir do pagamento de propi-
nas, que poderiam variar de R$ 
750 a R$ 30 mil, dependendo 
do porte da empresa.

Segundo o Gaeco, no pri-
meiro escalão, estavam asses-
sores especiais do Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros.

O caso segue em segredo de 
Justiça. No entanto, a reporta-
gem apurou que os denuncia-
dos alegam inocência. 

Propinas de até R$ 30 mil

 L THUANY DOSSARES
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Bicho solto
Contraventor Rogério de Andrade está foragido

 L ACUSADO DE HOMICÍDIO

R
ogério de Andrade, que 
teve a sua prisão decre-
tada, tenta reverter a sua 

situação através do advogado 
Raphael Mattos. Conhecido 
como contraventor, ele é acu-
sado de ser o mandante do as-
sassinato do bicheiro Fernando 
Iggnácio, ocorrida em novem-
bro do ano passado.

Andrade teve a prisão decre-
tada pela juíza Viviane Ramos 
de Faria, da 1ª Vara Criminal 
do Fórum da Capital, na últi-
ma sexta-feira e, até o final da 
tarde de ontem, ainda era con-
siderado foragido. Seu defen-
sor, Raphael Mattos, avalia co-
mo estranhos alguns aspectos 
da ordem judicial. 

“O que nos chama a atenção 
foi o fato do inquérito que há 
uma semana estava concluí-
do, sem qualquer indicação ao 
nome dele. Esta semana, o in-
quérito que deveria ter ido para 
Justiça, retorna à delegacia pa-
ra aditar o relatório e incluir o 
senhor Rogério como um dos 
autores, sem qualquer fato no-

vo, no prazo de 72 horas. Aliás 
ele sequer foi chamado para ser 
ouvido em meses de investiga-
ção, estranhamente sendo in-
timado nessa última semana, 
sem qualquer ciência dos advo-
gados. A decisão de prisão foi 
toda baseada nas palavras do 
Ministério Público, sem qual-
quer elemento probatório, e o 

que posso adiantar e que entra-
remos com habeas corpus na 
próxima semana, em razão de 
evidente constrangimento ile-
gal!”, destacou.

Ontem, a Polícia Civil fez 
buscas pelo bicheiro em um 
condomínio de alto luxo na 
Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio.

Andrade é acusado de ser mandante do assassinato de Iggnácio

RAPIDINHAS...

Brincando 
com fogo

 LUm homem suspeito de 
efetuar um roubo de car-
ro na noite desta sexta-fei-
ra (13) foi baleado por poli-
ciais militares após apontar 
uma arma falsa para os 
agentes. De acordo com a 
PM, agentes do 41º BPM 
(Irajá) foram acionados pa-
ra apurar um roubo de um 
veículo e realizar um cerco 
na região. Uma mulher foi 
ferida, mas já recebeu alta.

Crime não 
compensa

 LUm policial militar reagiu 
a uma tentativa de roubo e 
matou um assaltante a ti-
ros na noite de sexta-fei-
ra (12), no bairro da Gló-
ria, na Zona Sul do Rio. O 
agente estava de folga e tro-
cou tiros com o crimino-
so. Os dois foram baleados 
e o criminoso não resistiu 
aos ferimentos. A Delega-
cia de Homicídios investi-
ga a ação.

01 dançou na festa
Chefe do Jacarezinho promovia bundalelê ao ser preso

 L RODOU EM CONDOMÍNIO DE BACANAS

A 
Polícia Civil capturou na 
manhã de ontem o trafi-
cante Renan Agrassar Pi-

nheiro, o RN, chefe do Jacarezi-
nho, acusado de uma tentativa 
de duplo homicídio. Durante três 
dias os policiais monitoraram 
o bandido e a prisão foi feita en-
quanto ele organizava uma festa 
em um condomínio de luxo na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Em 2018, RN atirou contra 
clientes de um bar em Nova Igua-
çu com outros dois traficantes. 
Ele baleou quatro vezes uma das 
vítimas e acertou outros dois ti-
ros em outro homem. O primei-
ro foi alvejado na cabeça e o trafi-
cante só parou de atirar após ter 
ficado sem munição.

Já na tarde de ontem, agentes 
do 29º Batalhão de Polícia Militar 

(Itaperuna) localizaram e prende-
ram Guilherme Correa Augusto, 
de 25 anos, que é apontado como 
um dos comparsas do traficante 
Antônio Marcos da Silva Pereira, o 
Macarrão. Os dois são acusados de 
comandar o tráfico no Comple-
xo da Serrinha, em Madureira, as-
sim como praticar extorsões con-
tra estabelecimentos comerciais, 
empresas e moradores da região.

BANCO DE IMAGENS

 LUM CAVEIRÃO da Polícia Militar caiu ontem em um quintal de uma 
casa no bairro de Piedade, Zona Norte do Rio. Testemunhas contaram 
que o blindado perdeu o controle ao  tentar subir a Rua Medeiros. Os 
bombeiros foram acionados às 9h48 e, quando chegaram ao local do 
acidente, viram que o veículo saiu da pista e atingiu uma residência, 
pegando parte do muro, mas ninguém se feriu. “Caiu no meu quintal é 
meu. Não tem essa de devolver bola, pipa...”, brincou um internauta.

BLINDADO DA PM DESPENCA
FOTO ENVIADA PARA O WHATSAPP DO MEIA HORA
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 LTENHO 30 anos e sou jornaleira há 
apenas 2 meses. Antes eu era aten-
dente de lanchonete. Moro em Rio das 
Pedras, e o que eu mais gosto na mi-
nha profissão é atender ao público. O 
melhor aqui do bairro onde eu traba-
lho é a praia. Não torço para nenhum 
time de futebol e nas minhas horas 
vagas gosto de ver TV. O que mais leio 
no MEIA HORA é sobre signos.

Francineide Santos 
— Leblon

JEFERSON 
GONÇAL-
VES DE 
ALMEIDA 
SILVA
atualmente 
com 26 anos, 
desapareu 
em 21 de 
agosto de 
2004, na cidade de Piedade, RJ, saiu 
de casa e não retornou.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 L ATACOU BOLSONARO E PAZUELLO

Lula é vacinado
Ex-presidente voltou a criticar atual governo

O 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva recebeu, on-
tem, a primeira dose da 

vacina contra a Covid-19. Lula foi 
vacinado dentro de um carro, em 
frente a um posto de saúde de São 
Bernardo do Campo (SP), cidade 
que já começou a aplicar o imuni-
zante em idosos com 75 anos, ida-
de do ex-presidente.

A vacinação foi transmitida 
ao vivo nas redes sociais do petis-
ta, que estava acompanhado do 
médico e deputado federal Ale-
xandre Padilha (PT-SP), ex-mi-
nistro da Saúde no governo Dil-
ma Rousseff e ex-ministro das 
Relações Institucionais quando 
o próprio Lula foi presidente.

Depois de ser imunizado, Lula 
aproveitou para incentivar a vaci-
nação e voltou a criticar o governo 
Jair Bolsonaro e o atual ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello. “Bol-

sonaro e Pazuello têm que apren-
der a respeitar o sentimento do po-

vo brasileiro e garantir vacina para 
todo mundo”, afirmou.

Lula foi vacinado dentro do carro e mostrou tudo ao vivo pela internet

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A situação da pandemia do 
novo coronavírus no Rio de Ja-
neiro é cada vez mais preocu-
pante. Pela primeira vez, cinco 
municípios entraram em risco 
muito alto de transmissão da 
Covid-19: Itaguaí, Mesquita, 
Nilópolis, Queimados e Sero-
pédica agora estão classificados 
com a bandeira roxa.

Já as Regiões Noroeste, Me-
tropolitana I e Centro-Sul 
apresentam bandeira verme-
lha (risco alto). O Médio Pa-
raíba e norte do Estado estão 
classificados com risco mode-
rado (bandeira laranja). As de-
mais localidades foram classifi-
cadas em risco baixo (bandeira 

amarela). A partir da bandeira 
vermelha há mais restrições, 
como o fechamento de escolas.

De acordo com informações 
divulgadas pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), o Rio 
apresentou redução do núme-
ro de óbitos (-29%) e de casos 
de internações por síndrome 
respiratória aguda grave (-1%) 
na comparação do período 
analisado (21 a 27 de fevereiro 
com 07 a 13 de fevereiro).

Já em relação às taxas de 
ocupação de leitos no estado, 
segundo os dados da última 
sexta-feira, estão em 75,7% pa-
ra leitos de UTI e em 56% para 
os de enfermaria.

Cidades com 
risco muito alto
Bandeira roxa em Itaguaí, Mesquita, 

Nilópolis, Queimados e Seropédica

 L CORONAVÍRUS AVANÇA

 LO PREFEITO do Rio, Eduardo 
Paes, reafirmou que não pla-
neja fechar as escolas da rede 
municipal neste momento para 
conter o avanço da Covid-19 na 
capital fluminense. Ele voltou a 
dizer que as escolas serão sem-
pre as primeiras a abrir e as últi-
mas a fechar, se for necessário. 
A declaração foi feita durante 
a inauguração da escolinha de 
canoagem do Parque Olímpico 
de Deodoro, ontem.

ESCOLAS

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14/3/20216
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ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Copa do Brasil Quinta Caldense  21h30 Ronaldão-MG
Carioca Sábado Botafogo 18h São Januário

Que PECado, Vascão!
Com mescla de garotos e experientes, time de Marcelo Cabo tropeça e Pec se salva 

N
a estreia de Marcelo Cabo, o 
torcedor confirmou a im-
pressão deixada nas duas 

primeiras rodadas do Carioca de 
que o treinador terá um duro de-
safio para despertar o Gigante da 
Colina. Após as derrotas para Por-
tuguesa e Volta Redonda por 1 a 0, 
o Vasco somou o primeiro pon-
to na Taça Guanabara no empate 
com o Nova Iguaçu, em 2 a 2, on-
tem, em São Januário.

“Faltou aproveitar as oportuni-
dades. Criamos bastante. No pri-
meiro tempo, foram sete chan-
ces de gol. Faltou um pouco mais 
de calma. Mas é normal, é o pri-
meiro jogo com essa equipe nova. 
Tivemos apenas sete treinos. Es-
tamos no caminho. Agora é tra-
balhar, porque quinta temos um 
jogo importante”, disse o volante 
Bruno Gomes, que encerrou lem-
brando que a próxima partida se-
rá contra a Caldense, em Poços de 
Caldas-MG, onde o Vasco jogará 
pelo empate para avançar à segun-
da fase da Copa do Brasil. 

Em amplo processo de refor-
mulação, o Vasco, que anunciou 
ao longo da semana a saída de três 

titulares (Fernando Miguel, Leo 
Gil e Pikachu), não contou com 
Leandro Castan, Benítez e Cano, 
ainda com futuro incerto no clu-
be. Dois dos três novos reforços es-
trearam ontem: o zagueiro Ernan-
do foi titular e o meia Marquinhos 
Gabriel, que tiveram boa atuação. 
Já o lateral Zeca ficou fora para 
aprimorar a forma física.

Oportunista, Gabriel Pec abriu 
o placar, aos 32, ao aproveitar uma 
sobra da jogada de Laranjeira. Oi-
to minutos depois, Ricardo Graça 
desviou a bola com a coxa e fez gol 
contra: 1 a 1. Com Juninho e Mar-
quinhos Gabriel no lugar de An-
drey e Carlinhos, aos 15, Pec fez 2 
a 1. Mas, aos 21, Raphael Carioca 
acertou belo chute no ângulo: 2 a 2.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

QUINTA-FEIRA 
MATA-MATA COM 
A CALDENSE PELA 
COPA DO BRASIL É 
EM JOGO ÚNICO

Luis Henrique; Digão, André Santos, 
Gilberto e Rafinha; Abuda (Vinícius 
Matheus), Vandinho e Dieguinho 
(Baggio); Yan, Canela (Kunzel) e Ra-
phael Carioca. Técnico: Carlos Vítor

Lucão, Cayo Tenório (Vinícius), Ernando, 
Graça e MT (Miranda); Bruno Gomes, An-
drey (Juninho) e Carlinhos (Marquinhos 
Gabriel); Gabriel Pec, Talles e Laranjeira 
(Tiago Reis). Técnico: Marcelo Cabo

Local: São Januário 
Juiz: Paulo Renato Moreira da Silva 
Coelho Auxiliares: Carlos Henrique 
Alves de Lima Filho e Rachel de 
Mattos Bento Gols: 1º tempo: 
Gabriel Pec, aos 32, e Ricardo Graça 
(contra), aos 38. 2º tempo: Gabriel 
Pec, aos 15, e Raphael Carioca, aos 
21 minutos Cartões amarelos: 
Andrey e Digão

NOVA IGUAÇU 2

VASCO 2

VASCO
COBRA DO JOGO
Gabriel Pec fez dois 
gols e movimentou-se 
bem no ataque

DEU PRO GASTO
Lucão, Bruno Gomes, 
Miranda, Laranjeira e 
Tiago Reis

PERNA DE PAU
Ricardo Graça fez gol 
contra e foi mal na 
estreia de Cabo

BOLA CHEIA
Marquinhos Gabriel, 
Talles, Cayo Tenório, 
Ernando, Juninho e MT

BOLA MURCHA
Vinícius,
Andrey e
Carlinhos

TÉCNICO
Após sete treinos, 
Marcelo Cabo errou ao 
apostar em Carlinhos

ATUAÇÕES

 LA diretoria vascaína reuniu-se 
com o prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, torcedor do clube, para apre-
sentar os planos de reforma de São 
Januário e das obras de expansão 
do CT do Almirante, na Cidade de 
Deus. Em relação ao estádio, fo-
ram discutidas as questões de lo-
gística e transporte para o acesso, 
além de melhoria no entorno, já 
que a ideia é ampliar a capacidade 
atual. Já sobre o CT, Paes designou 
a subprefeita da Barra e Jacarepa-
guá, Talita Galhardo, para coorde-
nar as ações com o vice de projetos 
especiais, Pedro Seixas. O prefeito 
recebeu uma camisa personaliza-
da e foi convidado para ir a São Ja-
nuário no primeiro jogo com volta 
do público, ainda sem data.

Projetos do CT 
e do estádio

 LO zagueiro Ernando, ex-Bah-
ia, teve estreia consistente e cor-
reta, principalmente nas bolas 
aéreas. Não teve culpa em ne-
nhum dos gols, enquanto Ri-
cardo Graça não foi bem. Após 
o jogo, Marcelo Cabo afirmou 
que conversou com o zaguei-
ro Leandro Castan e que conta 
com o capitão para a tempora-
da. “O Ernando foi muito seguro 
atrás. Tivemos a estreia do Mar-
quinhos Gabriel, que estava pro-
gramado para atuar 30 minu-

tos, foi muito bem e pode ser que 
tenha grandes condições de ser 
titular quinta”, explicou Cabo, 
que espera promover a estreia do 
lateral-esquerdo Zeca no duelo 
decisivo com a Caldense. “Vou 
contar com o Zeca”, explicou.

O treinador não sabe se te-
rá o lateral-direito Léo Matos, 
que se recupera da Covid-19, e 
o atacante Cano, lesionado na 
coxa desde a vitória por 3 a 2 
sobre o Goiás, pela última ro-
dada do Brasileiro.

Leandro Castan está nos planos

Gabriel Pec 
marca dois gols 
e dá esperança 
aos torcedores 
para 2021

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14/3/2021



ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Sexta Resende  21h00
23/03 Botafogo 21h35

PRÓXIMOS JOGOS

Sábado Bangu  21h05
23/03 Boavista 18h
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FLAFLA  - - FLUFLU
DA TEMPORADADA TEMPORADA

Treinador rubro-negro Maurício Souza encara estreante tricolor Roger Machado

A 
temporada de 2021 se-
rá bastante diferente pa-
ra Flamengo e Fluminen-

se. Únicos cariocas na Série A do 
Campeonato Brasileiro, as equi-
pes também estão na próxima 
Copa Libertadores e fazem hoje, 
às 18h, no Maracanã, o primei-
ro confronto da temporada, pelo 
Campeonato Carioca.

Os dois times já se enfrentaram 
em 2021, pelo Brasileirão de 2020. 
O Fluminense levou a melhor, 
com vitória por 2 a 1. No entanto, 

na atual temporada, as duas equi-
pes farão o único clássico carioca 
no Campeonato Brasileiro deste 
ano. O primeiro duelo, válido pe-
lo Carioca, colocará frente a frente, 
equipes bem diferentes dos elen-
cos principais dos dois clubes.

Com duas derrotas em dois jo-
gos do time sub-23, o Fluminense 
terá reforços para o clássico. Além 
da estreia de Roger Machado no 
comando técnico, o Tricolor vai 
contar com alguns atletas do gru-
po principal que retornaram às 

atividades, como Danilo Barce-
los, Michel Araújo e Caio Paulista.  

Rogério Ceni antecipou o seu 
retorno no Flamengo, mas Mau-
ricio Souza irá seguir no comando 
do Rubro-Negro para o clássico. 
A equipe da Gávea venceu os seus 
dois compromissos iniciais com 
uma equipe praticamente toda 
formada por jogadores sub-23, 
com reforço de Michael.

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

Gabriel Batista; Matheuzinho; Natan, 
Noga e Ramon; João Gomes, Hugo 
Moura e Pepê; Thiaguinho, Michael e 
Rodrigo Muniz.  
Técnico: Maurício Souza 

Marcos Felipe; Igor Julião, Frazan, 
Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, 
André, Ganso e Michel Araújo; Caio 
Paulista e Fernando Pacheco.  
Técnico: Roger Machado

Local: Maracanã  
Árbitro: Arleu de Araújo  
Assistentes: Diogo Carvalho Silva e 
Daniel do Espírito Santo 
Horário: 18h  
TV: PPV, Fla TV+ 

FLAMENGO FLUMINENSE

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

Mauricio Souza 
vai comandar o 
Rubro-Negro no 
clássico, apesar 
de Rogério Ceni 
ter antecipado 

o seu retorno no 
Flamengo

Roger Machado 
vai contar com 

alguns atletas do 
grupo principal, 

como Danilo 
Barcelos, Michel 

Araújo e Caio 
Paulista

 Leia mais sobre o clássico de 

hoje na página 10
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PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Sábado Bangu  21h05
23/03 Boavista 18h

PRÓXIMOS JOGOS

Sexta Resende  21h00
23/03 Botafogo 21h35

Mais conhecido do país
Clubes reforçam marca do clássico, que a partir de hoje passa a ser ‘numerado’

 L FLA-FLU 431

E
m uma ação conjunta entre 
Flamengo e Fluminense, os 
números dos clássicos en-

tre os rivais foram unificados e 
passarão a ser numerados. Com 
isso, hoje, às 18h, haverá o Fla-
-Flu 431, válido pela 3ª rodada 
do Campeonato Carioca.

A iniciativa busca reforçar a 
marca do clássico “mais char-
moso do Brasil” e um dos mais 
importantes do futebol brasilei-
ro. Para isso, os departamentos de 
memória dos dois clubes traba-
lharam na busca pela unificação 
dos números, que tinham diver-
gências por causa de alguns jogos.

A partir de agora, a estatísti-
ca oficial do clássico de 109 anos 
contabiliza 158 vitórias do Fla-
mengo, 133 do Fluminense e 
139 empates, em 430 jogos. Fo-

ram 627 gols marcados pelos ru-
bro-negros e 566 pelos tricolores.

“O Fla-Flu é o clássico mais 
conhecido do país. São muitas 
histórias, grandes ídolos, mul-

tidões espetaculares lotando o 
Maracanã. Nada mais justo do 
que fortalecer ainda mais es-
ta marca centenária”, declarou 
o presidente do Flamengo, Ro-
dolfo Landim.

“Tanto Fluminense quanto 
Flamengo têm suas histórias cen-
tenárias repletas de conquistas e vi-
tórias. Mas a marca Fla-Flu possui 
vida própria, é uma espécie de pa-
trimônio cultural do Rio de Janei-
ro e do Brasil. Reforçar esta marca 

é também reforçar o futebol brasi-
leiro”, disse o presidente do Flumi-
nense, Mário Bittencourt. 

O primeiro clássico entre Fla-
mengo e Fluminense foi dispu-
tado em 1912, com vitória trico-
lor. A expressão “Fla-Flu”, porém, 

se popularizou apenas em 1933, 
com o uso pelo jornalista Mário 
Filho, que definiu o confronto 
como “Clássico das Multidões”. 
Já o dramaturgo Nelson Rodri-
gues dizia que o Fla-Flu nasceu 
“40 minutos antes do nada”.

O primeiro Fla-Flu foi disputado em 1912. Nelson Rodrigues dizia que ele nasceu ‘40 minutos antes do nada’

DIVULGAÇÃO/FLUMINENSE

RETROSPECTO: 
SÃO 158 VITÓRIAS 
RUBRO-NEGRAS, 
133 DO TRICOLOR 
E 139 EMPATES

Ganso quer ser segundo atacante
Craque do Flu vê 2020 complicado e espera dar a volta por cima na carreira em nova função

 L ‘SEMPRE PISANDO NA ÁREA’

De volta aos gramados após 
mais de dois meses parado, Paulo 
Henrique Ganso irá para sua ter-
ceira temporada no Fluminense 
ainda buscando se firmar. Após 
uma de suas piores temporadas na 
carreira, o meia de 31 anos, disse ao 
site Uol acreditar que 2021 pode 
ser o seu ano e aposta em uma no-
va função em campo: de atacante.

“Prefiro jogar como um segun-
do atacante, sempre presente na 
área. Perto do gol é onde vou criar 
chance e fazer os gols. Ao lado do 
nosso camisa 9, como um segun-
do atacante, sempre pisando na 
área, mais perto do gol”, afirmou.

De volta aos gramados após 
uma cirurgia de apendicite, em 
janeiro, Ganso não jogava desde 

dezembro e voltou a ser titular na 
derrota para a Portuguesa da Ilha 
por 3 a 0, pelo Cariocão.

“(2020) Foi um ano compli-
cado para mim, difícil. Eu me co-
bro bastante para estar bem e dar 
o meu melhor, mas eu tinha que 
pensar no grupo. Quando estava 
me sentindo bem fisicamente e 
treinando bem, o time estava mui-
to bem, subindo na classificação, 
então é difícil mexer no time. 2021 
vai ser muito melhor. Vou ajudar 
muito mais dentro de campo do 
que de fora. Ainda não alcancei o 
que imaginava. Falta jogar mais, 
ganhar mais confiança, ficar mais 
solto. Quando eu tiver sequência 
com o time encaixado, tudo vai ca-
minhar melhor”, garante.

Ganso voltou 
a jogar após 
passar por 
cirurgia de 
apendicite 
em janeiro

REPRODUÇÃO

OBJETIVO  
É JOGAR MAIS 
VEZES, GANHAR 
MAIS CONFIANÇA E 
FICAR MAIS SOLTO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14/3/202110



À ESPERA À ESPERA 
DE JUSTIÇADE JUSTIÇA
ANIELLE FRANCO SEGUE NA LUTA 
PARA QUE O ASSASSINATO DA 
SUA IRMÃ, MARIELLE FRANCO, 
SEJA ELUCIDADO. PÁGINA 13PÁGINA 13

TRÊS ANOS
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NO CANTAGALO

DE FUNCIONÁRIO DE 
RESTAURANTE A DONO 
DO PRÓPRIO NEGÓCIO
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MÃE DE MARIELLE: 
‘NINGUÉM VAI 
MANCHAR SUA 

HISTÓRIA’
PÁGINA 14



Sou Osvaldo Pereira, tenho 
32 anos, nascido e criado no 
Dendê, Ilha do Governador, 
sendo o mais velho de seis ir-
mãos. Iniciei no esporte pa-
ra fugir da realidade do local 
onde morava. 
Os exemplos de 
amigos que ca-
minharam pa-
ra o “lado erra-
do” da vida não 
eram poucos.

Iniciei no jiu-
-jítsu com meus 
irmãos em um 
projeto social e, 
em seguida, fize-
mos teste no ju-
dô do Vasco. Fui um dos sete 
escolhidos entre 300 crianças. 
Nunca tinha treinado.

Depois de todos esses 
anos, títulos e competições, 
a minha maior vitória acon-

tece fora dos tatames. Há 
mais de dez anos tenho um 
projeto social na minha ca-
sa, no Morro do Dendê, onde 
centenas de crianças já tive-
ram a chance de terem a vi-

da transforma-
da pelo esporte. 

Hoje, o traba-
lho foi multipli-
cado e temos di-
versos projetos 
espalhados pela 
cidade, fora os 
mais de 40 par-
ceiros. O esporte 
é ferramenta de 
inclusão e trans-
formação de vi-

das. Sou exemplo e luto para 
que histórias como a minha 
possam ser regra e não ape-
nas casos isolados. Tudo que 
os nossos jovens precisam é de 
atenção e educação. 

‘O esporte é 
ferramenta de 
inclusão e de 

transformação 
de vidas’

C
om a experiência de 
quem entende do assun-
to, Vanderlei Souza Arau-

jo, de 44 anos, abriu seu próprio 
restaurante de massas no Mor-
ro do Cantagalo, comunidade 
de Copacabana, na Zona Sul 
do Rio, depois de prestar ser-
viço por exatos 15 anos numa 
rede de cozinha italiana. O em-
preendedor absorveu toda a di-
nâmica do negócio e, na primei-
ra oportunidade, inaugurou o 
seu próprio espaço para levar 
atendimento e comida de qua-
lidade aos moradores da favela 
carioca com o Sabor da Massa.   

“Trabalhei no antigo Via 
Farme Culinária Italiana, que 
fechou. Comecei aos 18 anos e 
trabalhei por 15 anos na casa, ad-
quiri experiência de massas e co-
mida italiana. A partir dali, tive a 
ideia de abrir meu próprio negó-
cio na comunidade”, revela Van-
derlei, que, claro, contou com a 
ajuda da família para o sucesso 
do empreendimento, provando, 
sim, que a favela venceu.

O local existe há cinco anos 

APÓS 15 ANOS 
TRABALHANDO EM 
REDE DE COZINHA 
ITALIANA, VANDERLEI 
SOUZA ARAUJO 
ABRIU SEU PRÓPRIO 
RESTAURANTE 
DE MASSAS NO 
CANTAGALO

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

no Cantagalo e, além de massa, 
também oferece outros cardá-
pios de comida bem brasileira. 
Resumindo: tem para todo ti-
po de gosto e paladar. “Abri meu 
restaurante junto com minha 
família e, trabalhando mui-
to, com muito esforço, conse-
gui chegar até aqui. Fico mui-
to contente, porque foi minha 
grande conquista”, comemora 
o empreendedor.

Assim como a maioria dos 
estabelecimentos do setor ali-

História bonita tem 
que ser regra, e não 
apenas caso isolado 
Atleta é líder de um projeto social há 
mais de dez anos no Dendê, na Ilha

DIVULGAÇÃO

Vanderlei 
é dono do 
restaurante 
Sabor da 
Massa

ARQUIVO PESSOAL

VENCEUVENCEU
A FAVELAA FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

mentício, o Sabor da Massa 
precisou se reinventar duran-
te a pandemia do coronavírus. 
Não foi fácil, mas Vanderlei 
deu seu jeitinho carioca para 
manter o local funcionando e 
seguindo as medidas de restri-
ção. “Ficamos com portas fe-
chadas, apenas com delivery 
e, com sorte, tivemos uma boa 
movimentação de entregas. Foi 
um pouco difícil, mas nada que 
um pouco mais de esforço pos-
sa resolver”, afirma.

Esporte mudou 
a vida do judoca 
Osvaldo Pereira

12 MEIA HORA · DOMINGO, 14/3/2021
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S
ão três anos de uma saudade que 
aperta o peito e dá um nó na gargan-
ta dos familiares. Exatos 1.067 dias 

de um crime que tirou a vida da vereado-
ra Marielle Franco e do motorista Ander-
son Gomes, mortos no dia 14 de março de 
2018, no Estácio. O assassinato, que cho-
cou a opinião pública, segue sem resposta 
e levanta um questionamento: quem man-
dou matar Marielle Franco?

De lá para cá, o nome da parlamen-
tar — mulher negra, ativista, mãe solo, 
LGBTQIA+, nascida no Complexo da 
Maré — se tornou cada vez mais PRE-
SENTE. Incansável na defesa das mino-
rias, ela, que foi a quinta vereadora mais 
votada do Rio, tem a memória viva atra-
vés dos seus ideais e pela luta da irmã, 
Anielle Franco, que toca o Instituto Ma-
rielle Franco e segue esperançosa pela 
elucidação do crime.

“É um feminicídio político, sim, mas vou 
além: eu acho que, de fato, é a necropolítica 
que existe no Brasil e mundo afora com os 
corpos negros e de mulheres. Tem pessoas 
que veem esses corpos vulneráveis como se 
pudessem descartar, matar e abater”, ava-
lia Anielle, que não tem dúvidas quanto ao 
viés político do assassinato de sua irmã. “A 
falta dela é imensurável. A gente não conse-
gue colocar em palavras a falta que a Mari faz. 
Tem alguém muito grande por trás disso. A 
gente, obviamente, não sabe quem mandou 
matar, mas segue mantendo a esperança. A 
galera que nasceu pobre favelada nunca fica 
desesperançosa”, afirma. 

Apesar do crime bárbaro, as sementes 
plantadas pela vereadora germinaram. En-
tre os projetos de Marielle estavam o #As-
sédioNãoÉPassageiro, sobre denúncias de 
abuso a mulheres no transporte público, am-
pliação das casas de parto na rede municipal 
e legalização do aborto. “A mulher que a Mari 
representava, chegar onde ela chegou, é uma 
ameaça, uma afronta à galera heteronorma-
tiva branca”, define Anielle, observando que 
as manifestações com placa e gritos de “Ma-
rielle Presente” legitimam a luta da irmã até 
hoje. “Que bom que tem tantas outras mu-
lheres se inspirando nela. Qualquer tipo de 
homenagem dá um certo alento e nos de-
monstra que ela se tornou gigante”, destaca. 

E no meio disso tudo, nasce a institui-
ção que carrega o nome da vereadora, on-
de Anielle atua como diretora executiva. Um 
projeto em defesa da vida de mulheres ne-
gras, LGBT e periféricas na política entrou 
em pauta. “A ideia surgiu da família. Existe 
a vontade de fazer muita coisa e o desejo da 
defesa da memória e entender que Mari vi-
rou semente. Essa é a nossa missão.” 

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

‘ELA SE TORNOU

GIGANTE’
TRÊS ANOS APÓS A MORTE DE MARIELLE FRACO, ANIELLE FRANCO, IRMÃ 

DA VEREADORA, BUSCA RESPOSTAS E LUTA PARA MANTER VIVA 

A MEMÓRIA DA PARLAMENTAR COM O INSTITUTO MARIELLE FRANCO

‘A Maré me 
ensinou muito’
l Nascida e criada no 
Complexo da Maré, a 
família Franco sempre 
prezou pela educação 
como fonte transforma-
dora. Conhecimento que 
Anielle faz questão de 
compartilhar. Não é à toa 
que ela atua como educa-
dora, jornalista e escrito-
ra. “Minha mãe sempre 
nos ensinou que o conhe-
cimento ninguém pode 
tirar da gente. Estudar 
é o caminho onde tudo 
pode ser transforma-
do. Pena que tenhamos 
líderes que acreditam 
na ignorância”, diz ela, 
relembrando a infância 
na comunidade. “Me 
fez a mulher que eu sou. 
Faltam políticas públicas 
de segurança e cultura. 
Porém, a Maré me ensi-
nou muito. É meu lugar.”
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ARRASTADA pela viatura da polícia
E a perda de Pedro que dentro 
de um extra foi morto pelo 
segurança por asfixia
Torturados, sufocados, 
ASSASSINADOS
É assim a vida dos crias
Irmãos e irmãs minhas
Eu vou continuar lutando por nós 
Mesmo sabendo que 
eu posso morrer  
Só por recitar essa poesia (...)

A missa dominical, a família e a busca 
por justiça têm sustentado a vida de dona 
Marinete Silva, mãe de Marielle e Aniel-
le. Essa paraibana de 69 anos, que viveu a 
maior parte de sua vida no Complexo da 
Maré, exala sabedoria e força em suas pa-
lavras. Ela afirma que sua rotina não tem 
sido fácil, pois além das atividades do dia 
a dia, tem buscado acompanhar as ações 
do ativismo nesses três anos, completados 
neste domingo (14/03), de muitas lutas e 
dores sem a sua mais velha.

Sobre as calúnias levantadas sobre sua fi-
lha após o assassinato, Dona Marinete nos 
diz que: “Marielle é tão grande que ninguém 
vai manchar a sua história. Quem a conhe-
ceu sabia de suas condutas e opiniões muito 
diretas sobre desigualdade e racismo. Infe-
lizmente, vemos muita gente se promoven-

MARINETE SILVA: FÉ E AMOR 
DA MÃE DE MARIELLE FRANCO

Arte do pintor Maxwell Alexandre, cria da Rocinha, com Marielle Franco em destaque

ACERVO PESSOAL

DONA VERA

Vera Lucia Costa, 59, nascida e 
criada em Duque de Caxias, é filha 
do Axé Ogun Alakoro há mais de 
30 anos. Em 1994, se mudou para o 
bairro de Bongaba, em Magé, que 
não era reconhecido como terra 
quilombola. Vera acredita que o 
axé sempre teve o objetivo de tra-
balhar o reconhecimento da popu-
lação sobre as tradições históricas, 
desenvolvendo ações sociais e cul-
turais. Prova disso é que a Associa-
ção das Comunidades Quilombolas 
do Rio de Janeiro conseguiu, em 
2018, junto à Fundação Palmares, a 
certificação de terras quilombolas.

Em Nova Iguaçu, onde mora des-
de 2008, Vera se encantou com a 
manifestação de origem africana, 
o Maracatu Baque da Mata. O no-
me foi sugerido para representar, 
desde 2017, uma corte do Baque 
da Mata e fazer trabalhos sociais 
no terreiro com a comunidade do 
entorno. Quando a pandemia co-
meçou, Vera foi uma das lideranças 
que recebeu e repassou as doações 
das cestas básicas disponibilizadas 
pelo projeto Agora é a hora, que 
auxiliou 50 mil famílias chefiadas 
por mulheres negras. Vera criou 
ainda a companhia de dança com o 
objetivo de trabalhar as Leis 10.639 
e 11.645 (que incentivam o ensino 
da cultura negra) no chão do ter-
reiro por entender que somente a 
escola não dá conta da luta antir-
racista. Agora, cursa mestrado em 
Cultura e Territorialidades da UFF.

ZÉ DO CAROÇO

Juliana Garcia, integrante do Voz da Baixada 
e colaboradora do PerifaConnection
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A Plenitude do Sistema 

(...) Eu tô lutando pelos meus
 e pelas minhas
Porque enquanto uns se 
apropriam do discurso e
 da cultura do povo negro 
Só pra ganhar aplausos 
O meu povo continua  VALENTINE (RAPPER E ATRIZ)

Anny Caroline, pedagoga e 
co-fundadora do Voz da Baixada, 

colaboradora do PerifaConnection

e-mail: perifa@meiahora.com

perdendo a vida
Só quem é negro de verdade 
Sabe como é carregar 
O peso do estado genocida
E eu que com letras 
Miro e acerto fascistas 
todos os dias
Torço pra que um dia 
Não seja a minha cabeça 
que esteja na mira
É que eu carrego o trauma 
de Marielle que por sua luta 
foi morta pela milícia
A dor de Cláudia que foi 

do e vivendo de fake news, mas tenho o co-
ração tranquilo, pois sei o quanto ela era 
comprometida com tudo que pregava”.

Marielle era uma mulher muito forte, 
assim como as outras mulheres da família. 
Não tinha medo de enfrentar a vida, era res-
pondona e tinha muita garra. Após se sepa-
rar, a ex-vereadora teve filha, fez seus cursos 
e foi sempre muito solícita e dedicada.

Dona Marinete acredita que o Rio de Ja-
neiro precisa dar uma resposta a tudo isso, 
não pela filha ter sido parlamentar, mas por 
ser uma pessoa como qualquer outra que 
precisa ser respeitada. Para ela, a justiça nes-

Marinete Silva, mãe de Marielle Franco

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

te caso é urgente, pois o crime teve requinte 
de crueldade e teve autoria de pessoas que 
dispõem de todo um aparato de poder para 
que a conclusão de todo o caso possa ficar 
sem resposta.

Levando um dia de cada vez, cuidando 
dos netos, se atendo às novelas e se fortale-
cendo na fé, dona Marinete afirma que tem 
muito orgulho da trajetória de sua família. 
A memória de sua filha, Marielle Franco, 
é uma semente viva para a gente cultivar.
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STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a cemeru. 
aprovado para 4 andares, 8x20 
R$15.000,00 estudo proposta 
fala direto com o proprietário. Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
 

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

 

V.ALEGRE R$1.200
2quartos, sala, cozinha, banhei-
ro área serviço, dependências,  
1vaga garagem, preferencial-
mente 3 meses de depósito ou 
fiador  T.3351-5780/ 2290-2735.
Falar com Ana
 

MATERIAL CONSTRUÇÃO 
Passo ponto na Gamboa 
(R$300.000,00) com depósito 
amplo  +carro para entrega. 
Aluguel Barato. Falar Sr Fran-
cisco Tel:2510-6204/ 97920-6204 
whatsapp
 

SÓCIO 
Procuro sócio para trabalhar no 
Ramo de Cestas Básicas prefe-
rencialmente aposentados que 
more próximo Duque de Caxias 
com carro próprio. Tel:97680-
0748 whatsapp Sr Monteiro
 

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.

 

CONFEITEIRO V/TEXTO
E Padeiro com experiência 
comprovada. Comparecer 
com documentos e Currículo 
na Rua Uruguaiana, 160 Cen-
tro.  Falar com Sr. Théo

 

OPERADORA DE CAIXA 
Cia do Biscoito contrata: E Re-
positor. Entregar Curriculum 
nos seguintes endereços: Rua 
São Januário n°28 São Cris-
tovão. Rua 24 de maio nº444 
Riachuelo. Rua Teixeira Ribeiiro 
nº640 Maré. Rua Aristides Lobo 
248 Rio Comprido.
Avenida João Ribeiro 78 Pilares.

 

COSTUREIRAS T.98279-9817
Costureiras de Paletó e Camisa 
com experiência, Líder produção, 
Passador com experiência pren-
sa.  Salário a combinar.  Contato: 
Tel.:98279-9817 Lucy
 

PINTORES V/TEXTO
Para massa/ acabamento. 
Comparecer  com  documen-
tos.  Rua Professor Joaquim 
Cardoso de Matos 745 Bairro 
da Luz Nova Iguaçu. Procurar 
Valdemar

 

BOMBEIRO CIVÍL 
Empresa do ramo de segurança 
contra incêndio,
localizada na zona norte do rio 
de janeiro, oferece
CURSO GRATUITO, EXCLUSIVA-
MENTE PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA. Grandes 
possibilidades
de contratação ao final do 
curso.
Interessados entrar em contato 
através do seguinte
endereço de e-mail: bombeiro-
civilpcd@atacfire.com.br
 
ESTOFADOR V/TEXTO
Para Obras finas com ferramenta, 
que seja responsável. Salário á 
combinar. Bairro Barra da Tiju-
ca. Tratar pelos Tel:2493-0635/ 
98777-5666 whatsapp

 
TÉCNICO T.99058-4912
E Auxiliar de interfone, portões/  
Circuito fechado. Ótimo salário. 
Comparecer Rua Barão do Bom 
Retiro, 522, sobreloja, Engenho 
Novo. T.2201-9349

 

OPERADOR MÁQUINA 
Peletplástico Recuperação de 
Plásticos
Contrata c/ experiência: Ope-
rador Máquina Extrusora e 
Aglutinador. Salário +Cesta Bá-
sica +Vt. Local: Duque de Caxias 
Enviar curriculum: luanapele-
tplast@hotmail.com
 
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.

 

MOTORISTA 
Aposentado, para pickup ou kom-
bi, morador de Olaria ou próximo, 
comparecer Travessa Etelvina, 5 
Olaria T. 2260- 6939.
 

MOTORISTA V/TEXTO
Com experiência comprovada 
caminhão Poliguindaste,  ensi-
no médio, atuação Rio/ Baixa-
da.  Segunda/ Sábado, Salário 
+VT +VA . Categoria D, MOOP. 
vt@vtentulho.com.br.

 

LANTERNEIRO V/TEXTO
Contrata-se Lanterneiro com 
experiência na área. Compare-
cer Av. Presidente Tancredo Ne-
ves, 5.670 Comendador Soares, 
Nova Iguaçu. Tel:96962-5252/ 
96962-4938/ 3766-5667
 

LANTERNEIRO V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
Entrar em contato preferen-
cialmente pelo WhatsApp  
98139-8339  Tel.:2437-4777/ 
3258-9673.

 

PINTOR AUTOMOTIVO 
Com experiência. Bom sa-
lário +benefícios.  Endere-
ço  Av. Alfredo Baltazar da 
Silveira 1.584 Recreio Ban-
deirantes. Tels.:2437-4777/ 
98139-8339 Whatsapp

 

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.
 

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

 
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
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Nas condições normais, 
um domingo de Fla-Flu 

mudava a cara do Rio. Festa 
de cores, sons e alegria pelos 
bairros, bares e praias da ci-
dade. Infelizmente, o maldi-
to vírus cortou parcialmente 
o nosso barato. O Maracanã 
sem a presença da galera, que 
tem que improvisar para curtir 
em casa, com amigos, no má-
ximo queimando uma carne 
no aquecimento dos trabalhos. 
De qualquer forma, a magia do 
clássico se sobrepõe aos pro-
blemas e a expectativa é de um 
bom jogo entre dois tradicio-

nais rivais. O Flamengo, com 
dois jogos, duas vitórias, seis 
pontos garantidos pela garo-
tada, se vencer mais essa esta-
rá com a missão cumprida. O 
Fluminense, depois de ines-
perada derrota para a Portu-
guesa, por 3 a 0, tratou de re-
forçar o grupo com a volta de 
alguns titulares e a estreia de 
Roger Machado (foto), seu no-
vo comandante. A vitória será 
importante porque, a partir da 
próxima rodada, entrarão os 
titulares e a corrida pela zona 
de classificação para as semifi-
nais ficará animada.

 LO Vasco faz cortes drásti-
cos no quadro de funcio-
nários, jogadores, espor-
tes não rentáveis e até nas 
instalações. A meta é tra-
zer o clube para realidade.

 LO Tottenham volta à carga 

por Gerson, com 34 milhões 
de euros. O Flamengo nega.

 LO Liverpool, mesmo grupo 
e outro futebol, caiu demais.

 LO lateral-direito Pará ga-
nha uma camisa 10 auto-
grafada por Pelé.

 LAntes da inauguração da era do 
Maracanã, o Estádio de São Januá-
rio, do Vasco da Gama, era o maior 
do Brasil e o palco dos confrontos 
internacionais. A decisão de torná-lo 
um patrimônio do Rio de Janeiro foi 
justa homenagem.

 L Realizar partidas de futebol às 
três horas da tarde, em pleno verão, 
vai contra todas as recomendações 
e os alertas feitos pelos especialis-
tas em medicina esportiva. A vida 
dos atletas que disputam esses 
jogos está sendo posta em risco.

DIA DE FLA-FLU, DIA DE FESTA

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

DECISÃO 
EXAGERADA

 L Proibir partidas de futebol 
sem público em âmbito esta-
dual é medida que só deveria 
ser tomada em caso de extre-
ma necessidade. Uma partida 
de futebol com todos os re-
quisitos protocolares não ofe-
rece riscos. Uma estação de 
trem, de metrô ou um termi-
nal rodoviário reúnem muito 
mais gente, sem falar nos em-
barcados nas horas de rush. 
Admito atenção com as com-
petições nacionais e interna-
cionais, as locais não ofere-
cem perigo algum.

LUCAS MERCON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

Perder, cair 
e levantar!
‘História não pode ser apagada’, 
desabafa Cristiano Ronaldo

 L PORTUGA TÁ EM BAIXA NA ITÁLIA

A
lvo de críticas após a elimi-
nação da Juventus nas oi-
tavas de final da Liga dos 

Campeões diante do Porto, Cris-
tiano Ronaldo desabafou nas re-
des sociais. O astro português fez 
menção ao seu passado de con-
quistas e garantiu estar focado em 
levar a equipe a mais taças.

“Mais importante do que as 
quedas é o quão rapidamente e 
fortemente você consegue se le-
vantar. O nosso foco está já no 
Cagliari, no Campeonato Italiano, 
na final da Copa de Itália (contra a 
Atalanta) e em tudo o que pode-
mos conquistar nesta temporada”, 
afirmou o atacante.

“É verdade que o passado per-
tence aos museus, mas, felizmen-
te, o futebol tem memória e eu 
também. A história não pode ser 
apagada e é escrita diariamente 
com resiliência, espírito de equi-
pe, persistência e muito traba-
lho duro. Quem não entender 
isso não vai alcançar a glória e o 
sucesso”, acrescentou.

Com a segunda queda segui-

da da Juve nas oitavas da Liga dos 
Campeões - na temporada pas-
sada foi eliminada pelo Lyon -, 
integrantes da diretoria do clube 
italiano consideram que o craque 
português, de 36 anos, não tem 
justificado o alto salário que re-
cebe desde 2018, quando veio do 
Real Madrid.

No confronto com o Porto, 
CR7 passou em branco e pela pri-
meira vez em 15 anos não festejou 
um gol contra um rival na fase eli-
minatória. Outro ponto negativo 
é a campanha da Juventus no Ita-
liano. A equipe, que busca o déci-
mo título consecutivo, está apenas 
em terceiro lugar, com 52 pontos, 
10 atrás da líder Inter de Milão e 
quatro a menos que o Milan, se-
gundo colocado. 

Além disso, a Juventus não an-
da bem das finanças e Cristiano re-
cebe cerca de 31 milhões de euros 
(cerca de R$ 214 milhões), o que é 
um enorme peso para um clube 
que teve prejuízo de R$ 760 mi-
lhões só na primeira metade da 
atual temporada.

Cristiano Ronaldo rebate críticas após eliminação na Champions

AFP
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Sábado Vasco  18h São Januário

Carioca 23/03 Flamengo 21h35 Niltão

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

O Campeonato Carioca de 2021 é disputado em turno único, chamado 
de Taça Guanabara, com os 12 participantes enfrentando-se em 11 
rodadas, em pontos corridos. O primeiro colocado será o campeão da 
Taça GB e estará classificado para a semifinal geral do Carioca ao lado 
dos 2º, 3º e 4º colocados. Do 5º ao 8º colocado, a disputa é por uma 
taça de consolação, que será a Taça Rio. O 12º colocado será rebaixado. 
Os critérios de desempate são: 1º) Maior número de vitórias; 2º) Maior 
saldo de gols; 3º) Maior número de gols pró; 4º) Confronto direto; 5º) 
Menor número de cartões amarelos e vermelhos.

3ª RODADA

ONTEM

 MADUREIRA 0 X 0 RESENDE

 NOVA IGUAÇU 2 X 2 VASCO

 BANGU 0 X 0 BOTAFOGO 

HOJE

 PORTUGUESA-RJ  X  VOLTA REDONDA 15:30

 FLAMENGO  X  FLUMINENSE 18:00

AMANHÃ

 BOAVISTA  X  MACAÉ 16:00

4ª RODADA

SEXTA-FEIRA

 FLAMENGO  X  RESENDE 21:00

20/03

 VOLTA REDONDA  X  MACAÉ 15:00

 BOAVISTA  X  NOVA IGUAÇU 17:00

 VASCO  X  BOTAFOGO 18:00

 BANGU  X  FLUMINENSE 21:05

21/03

 MADUREIRA  X  PORTUGUESA-RJ 15:30

 

ARTILHARIA

 4  GOLS: Alexandro (Sampaio Corrêa-RJ) e Gustavo Coutinho (Cabofriense)
 3  GOLS: Pedro Augusto (America-RJ), Natan (Cabofriense), Di María (America-
no), França (America-RJ) e Pepeu (Americano)

*Os gols marcados na fase da Seletiva (Grupo A) e no Grupo X também contam para a artilharia

Paulo Henrique; Digão, Israel, Bruno Fandi-
nho e Dionathan; Marcelo Mattos, Olavo 
(Geancarlo) e Edmundo (Lucena); Geovani 
(Rafael), Jean Carlos (Rochinha) e Zé Gati-
nha (Daniel). Técnico: Marcelo Marelli

Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Bene-
venuto e Sousa; Zé Welison (Luiz Otávio), 
Pedro Castro (Frizzo) e Marcinho (Rickson); 
Warley (Davi), Babi e Ênio (Matheus Nasci-
mento). Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Nilton Santos Juiz: João Ennio Sobral 
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Rosa Oliveira Esposito 

Cartões amarelos: Marcelo Mattos e Fandinho

BANGU 0 BOTAFOGO 0

O BANGU 
CONTOU COM 

MARCELO MATTOS 

E ZÉ GATINHA NO 

TIME TITULAR

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º PORTUGUESA-RJ 6 2 2 0 0 4 0 4

SEMIFINAL GERAL

 2º FLAMENGO 6 2 2 0 0 3 0 3

 3º BOTAFOGO 5 3 1 2 0 3 0 3

 4º BOAVISTA 4 2 1 1 0 2 0 2

TAÇA RIO

 5º VOLTA REDONDA 4 2 1 1 0 3 2 1

 6º BANGU 4 3 1 1 1 1 2 -1

 7º RESENDE 4 3 1 1 1 2 4 -2

 8º MADUREIRA 3 3 0 3 0 2 2 0

ZONA NEUTRA

 9º NOVA IGUAÇU 2 3 0 2 1 2 3 -1

 10º VASCO 1 3 0 1 2 2 4 -2

 11º MACAÉ 0 2 0 0 2 0 3 -3

REBAIXADO

 12º FLUMINENSE 0 2 0 0 2 1 5 -4

Inofensivo, Bota 
empata sem gols
Time tropeça no reencontro com ex-alvinegros

 L CERCOU E NÃO MACHUCOU 

D
efesa sólida, ataque sem 
pontaria. Essa foi a tôni-
ca no empate sem gols en-

tre Botafogo e Bangu, na noite de 
ontem, no Estádio Nilton Santos. 
Depois do ‘chocolate’ de 5 a 0 apli-
cado no Moto Club, pela Copa do 
Brasil, o Glorioso mostrou evolu-
ção na marcação e chegou ao ter-
ceiro jogo sem sofrer gols no Ca-
rioca, mas esbarrou na retranca 
do Bangu pela falta de criativida-
de e de capricho na finalização nas 
poucas chances criadas.

Sem Guilherme Santos, o trei-
nador Chamusca improvisou o 

zagueiro Sousa mais uma vez na 
lateral esquerda e não deu pro-
fundidade e apoio ao ‘ensaboa-
do’ Ênio. Destaque em São Luís, o 
atacante iniciou o jogo no lugar de 
Ronald, que se recupera de proble-
mas musculares, e foi o responsá-
vel pela jogada mais bonita e pe-
rigosa do Alvinegro no primeiro 
tempo. Após mostrar habilidade 
para se livrar de dois marcadores, 
faltou capricho na finalização que 
passou perto da trave.

Com dificuldade na criação, 
o Glorioso pouco ameaçou no 
reencontro com Marcelo Mattos, 
que defendeu o clube entre 2010 e 
2015, e Alessandro Scheppa, mais 
conhecido como Zé Gatinha. So-
brou vontade ao Alvinegro, mas 
faltou qualidade na armação.

Marcelo Mattos, capitão do Bangu, reencontra o Botafogo de Babi

CAIO ALMEIDA / BANGU AC
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A GATA DA HORA

fatura R$ 50 mil por mês exibindo seu cor-
po atlético com os serviços de ‘Close Friends’ e ‘OnlyFans’. A 
musa aborda diversos temas e acredita que dar uma mão-
zinha para homens e mulheres terem uma vida sexual mais 
apimentada. Veja mais sobre ela no Insta @monibertolini.

MONIQUE BERTOLINI

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

AMAURI NEHN/DIVULGAÇÃO

 LHonda saiu do Botafogo, fi-
cou menos de 10 dias no Porti-
monense, de Portugal, e agora 
vai jogar no futebol do Azer-
baijão. O meia japonês, de 34 
anos, desembarcou ontem na 
capital Baku para assinar com 
o Neftchi. O clube divide a lide-
rança no país com o atual hep-
tacampeão Qarabag. O Neft-
chi Baku conta em seu elenco 
com o lateral Thallyson, que 
jogou pelo Flamengo. Honda 
deixou o Botafogo no fim de 
dezembro para acertar com o 
Portimonense, que também 
brigava contra o rebaixamen-
to. Entretanto, por questão bu-
rocrática, não foi autorizado 
a jogar e rescindiu o contrato.

Honda vai jogar com Thallyson

 LMesmo com um jogador a 
mais desde os 38 minutos do 
primeiro tempo, o Madurei-
ra não saiu do 0 a 0 com o Re-
sende, ontem, em Conselhei-
ro Galvão. O cartão vermelho 
foi para o goleiro Jefferson Luis, 

que fez falta dura no atacante 
Luiz Paulo. Depois do interva-
lo, o técnico Toninho Andrade 
adiantou o Tricolor Suburba-
no, que acertou duas bolas no 
travessão: aos 16, com Feitosa, 
e aos 40 com Jean Richard.

Madureira fica no 0 a 0

VITOR SILVA/BOTAFOGO.

d a 
Bahia interrompeu uma 
partida de futebol orga-
nizada pelo ex-jogador 
Vampeta na manhã de 
ontem, na cidade de Mu-
niz Ferreira. Após denún-
cias sobre aglomeração, 
a PM encontrou o ex-atle-
ta com outras 99 pessoas.

no Tri mundial em 1970, Ger-
son ‘Canhotinha de Ouro’ 
quer que o governador do 
Rio, Cláudio Castro, vete o 
projeto de lei aprovado pe-
la Alerj que altera o nome do 
estádio de “Jornalista Mário 
Filho” para “Edson Arantes 
do Nascimento - Rei Pelé”.

marcou os 
dois gols do triunfo do 
Real Madrid sobre o El-
che, por 2 a 1, ontem, em 
casa. A equipe madrile-
nha assumiu a vice-lide-
rança do Espanhol, ultra-
passando o Barcelona, 
que só jogará amanhã 
contra o lanterna Huesca.

f e z  u m 
dos gols da vitória do Bayern 
de Munique sobre o Werder 
Bremen, por 3 a 1, ontem, e 
soma 268 gols na história da 
Bundesliga. O polonês é o se-
gundo maior artilheiro, em-
patado com o ex-jogador 
alemão Klaus Fischer, e atrás 
de Gerd Müller, com 365.

 LA POLÍCIA MILITAR  LCOMPANHEIRO DE PELÉ

 LBENZEMA LLEWANDOWSKI



TELEVISÃO

Taís Araujo conta que 
se surpreendeu quando 
recebeu os capítulos 
novos de ‘Amor de Mãe’

‘A gente pode 
ser forte, frágil’

 LApesar do medo da Covid-19, 
Taís conta que ficou feliz quan-
do voltou aos estúdios da Glo-
bo para as gravações de Amor 
de Mãe. “Sair para trabalhar 
realmente foi uma experiência 
muito especial. A gente estava 
reaprendendo a andar em um 
momento que ainda não se sa-
bia muito sobre sair de casa. Eu 
lembro que fui trabalhar ouvin-
do Alcione nas alturas e can-
tando. Fazia tempo que eu não 
cantava. Desde que sou adoles-
cente, eu só canto quando es-
tou feliz. E essa foi a primeira 
vez depois de meses”, diz a atriz.
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Taís Araujo vive Vitória em ‘Amor 
de Mãe’: ‘Fiquei bem surpresa com 
dois fatos dentro da minha história’

D
epois de quase um ano fora do ar, a no-
vela Amor de Mãe está de volta ao ho-
rário nobre da Globo com capítu-

los inéditos a partir de amanhã e promete 
muitas reviravoltas. Após acontecimen-
tos emocionantes na primeira fase, a tra-
ma de Manuela Dias insere o contexto da 
pandemia da Covid-19 nos desafios co-
tidianos das protagonistas, Lurdes (Regi-
na Casé), Vitória (Taís Araujo) e Thelma 
(Adriana Esteves). A atriz Taís Araujo re-
vela, inclusive, que se surpreendeu quan-
do recebeu os novos capítulos.

“Achava que a história da minha perso-
nagem tivesse acabado. Comecei a novela com 
um filho e terminei (a primeira fase) com três, já 
encontrei o amor da minha vida, o Raul (Murilo 
Benício). Parecia um conto de fadas. Mas quando 
eu peguei os capítulos novos, eu me surpreendi 
porque ainda tem muita coisa que a Manuela ti-
rou da cartola. Eu fiquei bem surpresa com dois 
fatos dentro da minha história”, conta Taís.

Vitória é uma advogada bem-sucedida e que 
prioriza a carreira, mas o amor pelos filhos lhe pro-
porcionou transformações importantes ao longo 
da novela. Taís diz que aprendeu bons ensinamen-
tos com sua personagem. “Eu só aprendi com a mi-
nha personagem. A maternidade foi muito trans-
formadora para a Vitória. A gente tem que olhar 
para eles com muito respeito e gratidão porque, se 
tem alguém capaz de mudar a vida de uma pessoa, 
tanto de uma mulher como de um homem, são os 
filhos. Eles têm um poder de transformação gigan-
tesca na mão deles”, afirma a atriz, que é mãe de João 
Vicente, de 9 anos, e Maria Antônia, de 6, frutos do 
casamento com o ator Lázaro Ramos.

 LTaís ressalta que a novela retrata 
mulheres reais, que têm seus mo-
mentos de força e de fragilidade. 
Assim, contribui para descons-
truir os estereótipos de que mu-
lher precisa ser guerreira o tem-
po todo ou que é o sexo frágil. “A 
gente não é o sexo frágil, que ten-
taram colocar na gente durante 
muito tempo, nem a guerreira, 

que tem a obrigatoriedade de 
estar sempre pronta e capaz 

de fazer tudo. Não é bem 
assim. Os dois lados tiram 

nossa humanidade. A 
gente pode ser forte, a 

gente pode ser frá-
gil, pode ser vulne-
rável. Não é o tem-
po todo que a gente 
vai dar conta. Essa 
é a narrativa que 

a Manuela pro-
curou na nove-
la e é isso que a 

gente tem busca-
do na sociedade.”

Feliz com 
retorno

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 14/3/2021
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

APAGA 
A LUZ, 
APAGA 
TUDO!

 LVocê pode até não 
ter feito a dancinha, 
mas essa musiquinha 
que não sai da cabeça 
você já ouviu. Apaga 
a Luz, Apaga Tudo vi-
rou uma feeebre, com 
mais de um milhão de 
vídeos no TikTok e com 
direito a dancinhas de 
muitos famosos, como 
Marília Mendonça e 
Péricles. O single do 
MC Trope, em parceria 
com os DJs TS, Duarte e 
TN Beat, tornou-se um 
dos mais re-re-repro-
duzidos na platafor-
ma. MC Trope, conta aí 
como a música surgiu. 
“Foi uma homenagem 
aos seguranças, músi-
cos e, principalmente, 

DIVULGAÇÃO
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 L Eita que é músculo pra dar e veeender, coisas ri-
cas! Flamenguista, Alex Ramos tem 32 aninhos, 
mora em São Cristóvão e também faz trabalho como 
mo-mo-modelo. Quer contratar? Manda direct no 
Instagram @alexeduardo.oficial. 

 L Há cinco anos na carreira musical, 
apresentando-se em bares e festas 
pela re-re-região de Bangu, fazia 
parte da banda Aura e rompeu com o 
grupo em 2019. Começou a procurar 
novos caminhos. Acabou recebendo 
um convite para fazer a música Taça 
das Favelas no estúdio do disputado 
Kondzilla. Agora, está lançando sua 
nova música de trabalho, Eu Não Te-
nho Culpa, também na Kondzilla. Vai 
ser suuucesso, bebê!

COM VOCÊS... MC RAÍ BG

DIVULGAÇÃO

ALEX RAMOS

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

pelos responsáveis pela 
iluminação dos bailes 
funk”, diz o cantor. Mas 
essa não era a única le-
tra no remix criado pelo 
grupo. “A gente tinha 
feito uma montagem 
com outras músicas, 

mas percebemos que só 
a parte do ‘Apaga a Luz’ 
começou a bombar e foi 
para o TikTok. A gente se 
juntou com ele (Trope) e 
fizemos a produção só 
para essa música”, expli-
ca DJ TS. Arraaasaram!
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

‘NÃO ‘NÃO 
PRECISAMOSPRECISAMOS
TER TER 
VERGONHA VERGONHA 
DE AMAR’DE AMAR’

 LVitória Strada está empolgada para a volta 
de Salve-se Quem Puder ao ar no dia 22. Na tra-
ma da Globo, a atriz dá vida a Kyra. À coluna, 
ela conta como foi gravar as cenas finais da no-
vela das sete em meio à pandemia do corona-
vírus, revela que mais de um final foi gravado 
para sua personagem e fala sobre seu relacio-
namento e planos do casamento com a atriz 
Marcella Rica. Confira a entrevista!

Você gravou as cenas 
finais de “Salve-se Quem 
Puder”. Como foi esse 
processo de gravação em 
meio à pandemia?

Foi muito bom voltar a gra-
var uma novela tão leve e di-
vertida. Fico feliz em poder le-
var ao público uma alegria em 
meio a tantas dificuldades que 
estamos vivendo nesses últimos 
tempos. Retornamos às gra-
vações com todos os protocolos 
de segurança sendo rigorosa-
mente seguidos e uma nova 
metodologia de gravação, que 
incluía cenas com uma placa 
de acrílico dividindo os atores 
e marcações de cena diferentes 
para ficarmos o mais afastados 
e protegidos possível. No fim, 
deu tudo certo, foi uma expe-
riência única, que ficará para 
história e, agora, eu não vejo a 
hora de compartilhar mais das 
aventuras de Kyra com vocês.

Ficou satisfeita com o 
fim da sua personagem? 
Pode dar algum spoiler?

Essa segunda temporada 
é muito intensa, com muitos 
acontecimentos, reviravoltas... 
Daniel (Ortiz), nosso autor, se 
superou. Sobre o final da Kyra, 
nem eu sei! Juro! Sou a mais 
curiosa para saber se ela ficará 
com Rafael (Bruno Ferrari) ou 
Alan (Thiago Fragoso). Gra-
vamos mais de um final e agora 
só vendo no ar para descobrir. 
Estou muito curiosa!

Você teve medo de 
contrair Covid-19 ao ir 
trabalhar?

A Globo foi muito cuidado-
sa. Fico orgulhosa de trabalhar 
numa empresa assim. Logo 
quando começamos a ouvir 
falar de Covid-19, a Globo 
parou as gravações e, depois 
de inúmeras reuniões, só re-
tornamos quando realmente 
a empresa estava preparada 
para nos receber. Fazíamos 
teste, às vezes, mais de uma vez 
por semana. Ao ver o preparo 
de toda a equipe, me senti mais 
tranquila e protegida.
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Qual foi a maior dificulda-
de nesse processo de grava-
ção durante a pandemia? 

Acho que o maior desafio foi 
manter a concentração e a in-
tensidade de troca com os outros 
atores, mesmo quando estáva-
mos separados por uma placa de 
acrílico. Gravamos alguns beijos 
dessa forma. Então, tínhamos que 
imaginar que estávamos beijando 
alguém, mas, na verdade, estáva-
mos beijando um vidro (risos).

Começaria um novo pro-
jeto durante a pandemia?

É difícil saber até quando es-
taremos nessa realidade. As vaci-
nações já começaram, mas é claro 
que vai demorar um tempo até 
toda a população estar vacinada. 
Eu amo meu trabalho e, tendo 
todos os protocolos de segurança 
como foi na gravação da segunda 
temporada de “Salve-se Quem 
Puder”, eu aceitaria, sim, entrar 
em um novo projeto.

Você foi pedida em ca-
samento no Réveillon. O 
casório já tem data?

Ainda não. Preferimos espe-
rar até a situação da pandemia 
se normalizar para poder juntar 
um número de pessoas sem co-
locar ninguém em risco. Ainda 
é muito perigoso fazer qualquer 
tipo de aglomeração. 

Como está o planejamen-
to para o casamento? Pen-
sam em algo mais intimista 
ou em um festão quando 
acabar a pandemia?

Ainda não temos nada pla-
nejado (risos). Como não temos 
uma data, ainda não estamos 
pensando nisso. Só mesmo quan-
do essa pandemia passar. 

O relacionamento de vo-
cês deu uma guinada bem 
rápida. Vocês assumiram o 
namoro, já foram morar jun-
tas e, agora, estão noivas. 
Para você, tudo aconteceu 
de maneira rápida demais 
ou foi no tempo certo?

Cá entre nós (e o Brasil, risos), 
noticiaram nossa relação antes de 

a gente sequer se pronunciar. E 
tudo bem. Não tenho vergonha 
do meu amor. E é essa a men-
sagem que queremos passar. 
Não precisamos ter vergonha 
de amar. Quanto ao nosso re-
lacionamento em si, no nosso 
íntimo, tudo aconteceu muito 
naturalmente. Acho que não 
tem um tempo certo para cada 
“passo” acontecer. Só é rápido 
demais quando uma das par-
tes não está à vontade. Quando 
é um desejo das duas pessoas, 
por que não deixar o amor 
evoluir? 

Você falou abertamen-
te para o público sobre 
seu namoro com a Marcel-
la. Teve medo de perder 
oportunidades, de sofrer 
ataques de haters?

A partir do momento que 
o nosso namoro se tornou pú-
blico, não vi nenhum motivo 
para esconder. Estou vivendo 
uma verdade, me apaixonei e 
me permiti viver algo que está 
me fazendo muito feliz. Acho 
que o mundo está evoluindo 
cada vez mais para aceitar 
que as pessoas possam amar 
quem elas quiserem. Então, 
não tive medo.

Tem algum segredi-
nho de beleza?

Tento me alimentar bem 
sem me privar do que eu gosto 
e tento não passar uma sema-
na sem me exercitar. Se eu dis-
sesse que malho quatro vezes 
na semana, não seria verdade. 
Gosto de cuidar da pele, uso 
alguns cremes e protetor solar 
no rosto sempre.

Você está loura desde 
o ano passado. Pretende 
mudar o visual de novo? 

Estou amando essa fase! 
Acho sempre bom mudar de-
pois de passar um tempo com 
um visual para uma persona-
gem. Eu me surpreendi com o 
resultado. Por enquanto, eu si-
go assim, mas, se tiver que mu-
dar por algum trabalho, estou 
completamente disponível. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não sabemos o que fazer com esta curta vida e

desejamos outra que seja eterna” (Anatole France)

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

 LVocê pode dar um passo impor-
tante na carreira. Pesquise novas 
oportunidades. Cuide da sua 
aparência. Na vida amorosa, a 
relação pode ser fortalecida.
Cor: rosa-bebê.
Números da sorte: 26, 89 e 98. 

 LO seu dia será movimentado. 
Refaça alguns planos. As revi-
ravoltas podem te surpreen-
der. Na paixão, uma conquista 
que mora longe vai surgir.
Cor: bordô.
Números da sorte: 09, 72 e 00.

 LAs surpresas podem agitar o 
seu dia. O astral é favorável para 
se desapegar. O dia é bom para 
mudanças de visual. O compa-
nheirismo será favorecido.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 10, 82 e 19.

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

 LVocê vai ser capaz de concluir 
compromissos. Ótimo dia para 
fazer refeições mais saudáveis 
ou exercícios físicos. Há chances 
de se encantar com alguém.
Cor: nude.
Números da sorte: 56, 83 e 47.

 LFaça um esforço para se concen-

trar.  Alguns sacrifícios podem ser 

necessários hoje. Seu charme es-

tará imbatível. Aproveite.

Cor: dourado.

Números da sorte: 57, 84 e 48. 

 LA Lua traz um astral descon-
traído. Você vai sentir suas ener-
gias renovadas. Dedique-se à 
família e à sua casa. A vida a dois 
será excelente.
Cor: nude.
Números da sorte: 85, 40 e 49. 

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

 LVocê vai ter muita disposição 
hoje. Inicie um projeto na vida 
profissional e pessoal. Se possí-
vel, medite um pouco. Na vida 
a dois, novidades a caminho. 
Cor: amarelo.
Números da sorte: 95, 86 e 05.

 LAproveite a paz neste dia. 
Você pode se prejudicar com 
pessoas falsas. Repense algu-
mas atitudes. Faça muito cari-
nho no seu companheiro.
Cor: azul-turquesa.
Números da sorte: 60, 06 e 69.

 LA vontade de se divertir vai pin-

tar. Tome cuidado com a saúde. 

Criatividade para encontrar solu-

ções. Pode surgir nova paquera.

Cor: lilás. 

Números da sorte: 25, 43 e 88.

SANTA MATILDE
Santa Matilde nasceu em 895 e ca-
sou-se aos 14 anos com o Rei Henri-
que da Germânia, tendo dois filhos: 
Oton e Henrique. Além de ser muito 
dedicada a ajudar os mais necessi-
tados, utilizando seu patrimônio, 
era também bastante atuante nas 
questões políticas junto a seu mari-
do. Porém, no ano de 936, Henrique 
faleceu, e Oton é coroado impera-
dor, em Roma. Santa Matilde, que 
era uma mulher muito dedicada à 
palavra de Deus, sempre repetia aos 
seus filhos as seguintes palavras: 
“Gravai bem no vosso coração o 
temor de Deus”.

SANTO DO DIA

NA BARBEARIA
O sujeito, que está com um 
machucado no braço, entra na 
barbearia.
— Barba e cabelo! — diz.
Ao começar a barba, o barbeiro 
faz-lhe um corte no rosto. De-
pois, no queixo e no pescoço.

Ao acertar o bigode, espeta-lhe 
o nariz. Começam as tesoura-
das: na nuca e nas orelhas. No 
fim, o barbeiro pergunta:
— Você era meu freguês há 
muito tempo atrás, não?
— Não, senhor! Machuquei o 
braço ao cair em casa.

FALHA DE COMUNICAÇÃO
Márcio entra num bar e é rece-
bido pelo garçom.
— Boa noite, o que toma?
Márcio responde:
— Eu tomo vitamina C pela ma-
nhã, o ônibus para ir ao serviço 
e uma aspirina quando tenho 

dor de cabeça.
— Desculpe, mas acho que não 
fui claro. Eu quis dizer o que é 
que o senhor gostaria?
— Tudo bem! Eu gostaria de ter 
uma Ferrari e mandar a minha 
sogra para o inferno.
— Não é nada disso, meu se-

nhor! Eu só gostaria de saber o 
que o senhor deseja beber.
— Ah! É isso? Bem... O que é 
que você tem?
E o garçom:
— Eu? Nada, não! Só estou um 
pouco chateado porque o meu 
time perdeu!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Ayrá
MENSAGEM: 
O dia hoje será dinâmico, 
momento de coragem, ótima 
oportunidade para resolver 
pendências e problemas mal 
resolvidos... Momento certo 
para expor a verdade, e de se 
libertar daquele segredo que 
precisa ser revelado!!!
SAUDAÇÃO:
Ayrálê, Ayrá Opokudê
COR:
Branco 
ELEMENTOS:
Fogo
SIMPATIA: 
Para acalmar um pessoa, pe-
gue um copo com água, co-
loque 3 colheres de açúcar, 3 
colheres de perfume de alfa-
zema, mexa bem e em segui-
da coloque um papel com o 

nome da pessoa que deseja 
acalmar. Acenda uma vela ao 
lado e peça a Ayrá que acal-
me essa pessoa.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  
    (21) 99914-3025  

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

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LAssuntos familiares vão mar-
car o seu dia. A harmonia vai 
marcar o convívio com os pa-
rentes. No amor, o papo vai te 
ajudar a se acertar com o par.
Cor: azul-marinho.
Números da sorte: 14, 50 e 86.

 LO seu lado comunicativo vai se 
destacar. Busque contactar a ga-
lera. Isso vai preservar o seu bom 
humor. Uma declaração de amor 
vai melhorar o romance.
Cor: grafite.
Números da sorte: 33, 51 e 78.

 LReforce as suas finanças hoje. 
Você pode comprar algo que 
deseja. Mas se atente ao seu 
orçamento. Na paquera, é 
hora de investir na conquista.
Cor: sépia.
Números da sorte: 43, 07 e 88.
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