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l NO BAGAÇO, FOGÃO TENTA HOJE ESPREMER A LARANJA MECÂNICA DO NOVA IGUAÇU
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mãe do Padre 
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Saiba como 
Ferrugem 

perdeu 40kg e a 
esposa, 25kg
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 Poucos clubes 
terão fôlego 

para enfrentar a 
paralisação
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Antes de viralizar Antes de viralizar 
na onda do funk na onda do funk 
‘Tudo No Sigilo’, ‘Tudo No Sigilo’, 
Bianca diz como Bianca diz como 
passou por altospassou por altos
e baixos sem e baixos sem 
perder a poseperder a pose
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COISACOISA

Vasco vê vitória madurinha, mas fica no 2 a 2 com Madureira e é 8º colocado. 
Reforçado de Gabigol, o líder Fla empata com o poderoso Boavista em 1 a 1

  FEIAFEIA
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CARROS

Anônimo
São Gonçalo

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

MEIA HORA multimídia

Baile funk e som 
alto em SG

 LO baile funk do Jardim Catarina, 
em São Gonçalo, não parou em 
nenhum momento da pandemia. 
Desde o ano passado, quando teve o 
primeiro lockdown, o baile acontece 
sem o menor pudor. Agora, com a 
segunda onda, tudo fechou menos 
esta aglomeração. Precisamos de 
ajuda. Além da contribuição para a 
disseminação, esse baile incomoda 
por conta do som alto.

SOM ALTO

Obras na Brasil 
causam problemas

 LAs obras da Avenida Brasil estão 
paralisadas, mas os canteiros con-
tinuam prejudicando o trabalha-
dor. Além do fato de terem mudado 
completamente todas as entradas e 
acessos, confundindo muitos moto-
ristas. Falta sinalização, iluminação 
e as obras precisam acabar já! Isso 
era pra ficar pronto para as Olim-
píadas e até agora está lá causando 
problemas para o povo.

Lucas Azevedo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRAS

Ruas cheias de 
buraco na Penha

 LHá muitos buracos nas ruas Gua-
temala e Cuba, na Penha. Já recla-
mamos diversas vezes e ninguém 
conserta o local. Muitos carros já 
quebraram na via, por conta des-
sas crateras e a prefeitura nunca fez 
nada no local. Nós pagamos todos 
os impostos em dias, mas nunca te-
mos um serviço de qualidade nas 
estradas, principalmente na zona 
norte do Rio de Janeiro.

Mariana Vaz
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACOS

Aglomeração e 
bares abertos

 LNa Rua Lino Teixeira, no Jacaré, os 
bares estão funcionando normal-
mente, inclusive em alguns deles, 
na sexta-feira à noite, muitas pes-
soas ficaram aglomeradas, ouvindo 
som alto. A falta de respeitos desses 
cidadãos é imensa. Além disso, a fis-
calização deveria ser mais eficien-
te na Zona Norte, onde parece que 
ninguém se preocupa mais com o 
Coronavírus.

Anônimo
Jacaré

AGLOMERAÇÃO

Na Taquara, rua vira 
estacionamento

 LA Avenida dos Mananciais, na 
Taquara, vem sendo usada como 
estacionamento de carros. Pedes-
tres não conseguem mais passar. Os 
carros param tanto na rua quanto 
nas calçadas. Até nos pontos de 
ônibus os veículos são largados. 
Isso ocorre principalmente à noite. 
A Guarda Municipal poderia fazer 
uma visita à avenida quando ter-
minar o feriadão.

Anônimo
Taquara

FISCALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                   ÁRVORES

Árvores precisam de poda
 LAs árvores da Travessa Rodrigues Marques em Realen-

go, em frente ao quartel do Exército, estão com as copas 
muito cheias, impedindo a passagem de luz natural e dos 
postes, mesmo de dia a rua é pouco iluminada. À noite 
essa escuridão pode acabar ocasionando alguns assaltos 
na região, que é bem tranquila. As árvores precisam ser 
podadas urgentemente.

Robencler Nunes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Fiscalização 
em Búzios

 LDepois da publicação da carta 
que eu enviei ao MEIA HORA, 
a prefeitura de Búzios imple-
mentou fiscalização mais 
severa, principalmente na 
Rua das Pedras. Vi guardas 
fechando estabelecimentos 
e pedindo o uso de máscaras.

Eliete Rodrigues
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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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



GERAL

Cariocas permanecem
 nas areias de Ipanema e do 
Arpoador, o que está proibido

O 
segundo dia de parada 
emergencial no Rio foi 
com descumprimento 

das regras impostas pela prefeitu-
ra. Ontem à tarde, a reportagem 
percorreu as praias da Zona Sul e 
observou muitos cariocas apro-
veitando o sol na areia, inclusive 
com movimentação de vendedo-
res ambulantes. A permanência na 
praia é proibida por decreto.

Desde a última sexta-feira e até 
o próximo Domingo de Páscoa, 
dia de 4 de abril, os cariocas só po-
derão aproveitar as praias para 
práticas esportivas individuais. Es-
tá proibido permanecer na areia; 
esportes coletivos, como futevôlei, 
altinha e treinamentos funcionais; 
e o comércio ambulante.

Em Madureira, na Zona 
Norte, a maior parte do comér-
cio não essencial respeitou as 
regras e fechou as portas. Algu-
mas lojas, no entanto, funcio-
navam à meia-porta, na ten-
tativa de driblar a fiscalização. 
Camelôs também trabalharam 
nas ruas do bairro. 

A prefeitura registrou 736 au-
tuações, entre reboques, infrações 
sanitárias e multas de trânsito, no 
primeiro dia de parada emergen-
cial. Foram 186 multas aplicadas 
em bares, restaurantes e comércio 

ambulante. Outros 11 estabeleci-
mentos foram fechados.

“Neste primeiro dia já senti-
mos uma diminuição do fluxo de 
pessoas pela cidade. De toda for-
ma, nossas equipes continuarão 
nas ruas fiscalizando e multando 
aqueles que descumprirem as me-
didas determinadas pelo decreto. 
Contamos com a colaboração da 

população, mas não deixaremos 
de fazer valer o decreto”, afirmou 
o secretário de Ordem Pública, 
Brenno Carnevale.

Na Zona Oeste, a Guarda Mu-
nicipal dispersou uma aglome-
ração de banhistas na Praia da 
Joatinga, na sexta-feira. Após re-
ceber denúncia, agentes cons-
tataram que havia cerca de 150 
pessoas. Todos foram orientados 
sobre a proibição da permanên-
cia na areia e saíram do local. Não 
houve registro de confrontos.

ALGUMAS LOJAS 

DE MADUREIRA 

TRABALHARAM 

COM AS PORTAS 

MEIO ABERTAS

 LO estado alcançou, ontem, a mar-
ca de 1 milhão de vacinados com a 
primeira dose do imunizante con-
tra covid-19. O governador em 
exercício, Cláudio Castro, confir-
mou a informação pelo Twitter. 
Na publicação, Castro afirmou 
que, nesta semana, o Governo do 
Estado vai acelerar “ainda mais” o 
plano de imunização.

Ele também comemorou a 
vacinação de seu pai, de 72 anos: 
“Hoje a emoção é dupla. Meu pai 
com 72 anos vacinando no dia em 
que o Estado do Rio marca de 1 
milhão de pessoas com a primeira 
dose aplicada. Acreditamos na va-
cina e vamos acelerar ainda mais o 
plano esta semana. Vacina protege. 
Salva. Redobrem os cuidados, va-
mos vencer juntos”, escreveu Cas-
tro na rede social.

Também ontem, a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES) entre-
gou a décima remessa de vacinas 
aos 92 municípios do estado. Se-
rão distribuídas 363.600 doses, 
sendo 300 mil de CoronaVac e 
63.600 da Oxford/Astrazeneca.

1 milhão com a 
1ª dose no Rio

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ

Nada deNada de
REGRASREGRAS

Algumas lojas funcionaram com meia porta aberta em Madureira

 LO estado do Rio nunca viveu mo-
mento tão crítico desde o início da 
pandemia. É o que aponta o mais 
recente mapa de risco da Secreta-
ria Estadual de Saúde, divulgado 
na última sexta-feira. Segundo o 
painel, três das nove regiões do es-
tado entraram em cor roxa, que 
significa ‘risco muito alto’. Metro-
politana, Centro-Sul e Baixada Li-
torânea, estão na escala mais grave.

O cenário piorou muito em 
menos de um mês. Na atualiza-
ção do dia 12 de março, nenhu-
ma região do estado estava em 
risco muito alto. No máximo, ris-
co alto. Na atualização do dia 18, 
a região Centro-Sul passou a ser a 
única em risco muito alto. Agora, 
outras duas saíram da cor verme-
lha para roxa, e outras quatro da 
cor laranja para a vermelha.

Rio vive pior momento da pandemia

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 28/3/2021 · MEIA HORA 3
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Morre a mãe de 

Fábio de Melo 
Dona Ana Maria estava internada desde o dia 15

 L VÍTIMA DA COVID-19

D
ona Ana Maria Melo Sil-
va, de 83 anos, mãe de Pa-
dre Fábio de Melo, mor-

reu ontem, por complicações da 
Covid-19. Ela estava internada 
em Uberlândia (MG) desde o 
dia 15. Dona Maria estava na UTI 
quando faleceu. 

Ele confirmou a morte pe-
lo Instagram: “Minha mãe par-
tiu hoje. Logo cedo, como quem 
tem pressa de viver a eternidade. A 
mim resta a dor térrea, o ferimen-
to que rasga o corpo e a alma. Ela 
me deu a vida num Sábado de 
Ramos, como hoje. Nossa sim-
biose reuniu as regras do nascer e 
do morrer. Obrigado, minha do-
na Ana! Só Deus e nós sabemos o 
quanto fomos um do outro. Uma 
pertença que me fez sofrer, sorrir, 

amar, aprender, conjugar todos 
os verbos que tornaram válida a 
aventura de nossa existência. Se-
guirei hospedando sua memória, 
levando tudo o que couber dentro 
de mim”, escreveu ele.

“O dia mais temido chegou. O 
dia de continuar neste mundo tão 
empobrecido, sem o precioso sim-
bólico da filiação, sabendo que vo-

cê não estará mais por aqui. Guar-
de meu coração com o seu. Até o 
dia que Deus voltar a me permi-
tir deitar a cabeça no seu colo, en-
quanto você faz carinho nos meus 
cabelos, me chamando de Fabi-
nho. Obrigado a todos vocês que 
rezaram”, concluiu.

No dia 15, o religioso usou as 
redes sociais para confirmar a mãe 
estava com Covid. Ela chegou a ser 
vacinada dia 4, mas quatro dias 
antes precisou ficar quatro horas 
em um hospital por problemas 
de saúde. Em seguida, a neta dela, 
que a acompanhava, testou posi-
tivo. Dona Ana apresentou os pri-
meiros sintomas no dia 13. 

Procurada, a assessoria do pa-
dre não retornou o contato até o 
fechamento desta edição. 

Dona Ana Maria, mãe do Padre Fábio de Melo estava na UTI de um hospital de Minas quando faleceu

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

DONA ANA 
MARIA ESTAVA 
INTERNADA EM 
MINAS GERAIS 
DESDE O DIA 15

A Justiça do Rio deferiu, na úl-
tima sexta-feira, representação do 
deputado estadual Flavio Serafi-
ni (Psol-RJ) pedindo a suspensão 
das atividades presenciais nas es-
colas da rede municipal de Duque 
de Caxias, na Baixada, durante os 
dias de feriado estadual. Se a me-
dida não for respeitada, o prefeito 

Washington Reis (MDB) pagará 
multa de R$ 50 mil no primeiro 
dia e R$ 100 mil nos dias subse-
quentes, de acordo com a decisão. 

O pedido foi protocolado no 
Plantão do Judiciário, após o de-
putado reunir-se com represen-
tantes do Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação (Sepe) 
que atuam no município. 

“O decreto foi anulado pela 

Justiça porque feria a lei aprova-
da na Alerj e o decreto do governo 
que proíbe aulas presenciais”, de-
clarou Serafini, que preside a Co-
missão de Educação da Alerj. 

Ele acrescentou que Caxias se 
encontra em bandeira roxa, pior 
nível da escala de contaminação: 
“Manter escola aberta nessas cir-
cunstâncias é criminoso.”

Justiça impede 
aulas presenciais

 L TRETA EM CAXIAS

Washington Reis pode pagar multa

REGINALDO PIMENTA

DUQUE DE 
CAXIAS ESTÁ EM 
BANDEIRA ROXA, 
PIOR NÍVEL DE 
CONTAMINAÇÃO

Agnaldo Timóteo 
é intubado

 LO cantor Agnaldo Timóteo, de 
84 anos, precisou ser intubado on-
tem, após apresentar complica-
ções no quadro de Covid-19. In-
ternado desde o dia 17 na UTI de 
um hospital da Barra, os médicos 
querem reverter a situação. “Por 
se tratar de uma doença traiçoei-
ra, altos e baixos, a idade e com o 
intuito de tentar preservar a evo-
lução positiva e melhorar a lenta 
recuperação dos pulmões, Timó-
teo necessitou entrar em ventila-
ção mecânica invasiva”, diz a nota.

RAPIDINHAS...

Silas Malafaia 
está com Covid

 LSilas Mafalaia está com 
Covid. Sua esposa, a pas-
tora Elizete Malafaia, tam-
bém contraiu, mas já se re-
cuperou. “Minha esposa já 
saiu da Covid-19. Eu devo 
estar nos últimos dias com 
esta tralha”, disse à Folha 
de São Paulo. O pastor con-
tou que desde setembro to-
ma ivermectina, sem eficá-
cia comprovada.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 28/3/20214



POLÍCIA

 L VIÚVA DE ADRIANO NÓBREGA

A madame do crime
Foragida, Julia Lotufo levava vida de luxo. Ela afirma que não vai se entregar

H
á uma semana a polícia 
procura por Julia Lotufo, 
viúva do miliciano Adria-

no Nóbrega, morto em 2020. Pa-
ra além de cumprir um mandado 
de prisão por lavagem de dinhei-
ro, a polícia está ansiosa pelo de-
poimento dela, que pode revelar 
segredos das ligações de Adria-
no. A denúncia sobre os crimes 
da quadrilha trazem detalhes da 
vida de luxo da primeira-dama de 
Rio das Pedras. Através de sua de-
fesa, ela disse que “teme pela vida 
e de sua filha” e não irá se entregar. 

Além de exercer a função de te-
soureira da quadrilha, ela osten-
tava o dinheiro sujo do miliciano. 
Entre as planilhas de contabilida-
de, ela vivia na praia do Recreio 

dos Bandeirantes e na academia 
de musculação, onde se deslocava 
em uma picape Hilux, com moto-
rista e segurança.

Mas, nem sempre a relação de 
Julia com Adriano era harmonio-
sa. Em uma briga, após saber dos 
gastos do cartão de crédito, ele cha-
ma a atenção da amada. Ela, por 
sua vez, desabafa com a prima de 
Adriano, a veterinária Juliana Ro-
cha, responsável por cuidar de seus 
cavalos de raça no nordeste. Em 
interceptação telefônica, Julia diz 
a Juliana que ele a repreendeu, mas 
que anda de carro zero e mora em 
uma cobertura e isso “não faz nem 
cosquinhas no bolso de Adriano”.

Julia Lotufo é procurada por administrar dinheiro da milícia. Na foto, ela curte praia com o então marido, Adriano Nóbrega, em 2019

REPRODUÇÃO

LAVAGEM DE 

DINHEIRO JULIA 
ERA TESOUREIRA DA 
FORTUNA ILÍCITA DE 
ADRIANO NÓBREGA

 LO Ministério Público já compro-
vou que Adriano, além de chefe 
do grupo de matadores chamado 
Escritório do Crime, teve a mãe e 
a ex-esposa envolvidas no esque-
ma de rachadinhas no gabinete do 
então deputado estadual Flávio 
Bolsonaro, na Alerj. As duas eram 
lotadas no gabinete, mas não apa-
reciam para trabalhar. Ao todo, o 

miliciano e a família transferiram 
mais de R$ 400 mil para as con-
tas do PM aposentado Fabrício 
Queiroz, operador financeiro do 
esquema. Queiroz trabalhou na 
PM com Adriano.

As ligações escusas de Adria-
no com políticos pode ser um 
dos motivos de Julia não que-
rer se entregar às autoridades.

Relações suspeitas
 LNa investigação do Ministério 

Público, vítimas da agiotagem da 
quadrilha comandada por Julia 
e Adriano foram chamadas pa-
ra depor. Uma delas relatou que 
pediu R$ 70 mil, mas que a dívida 
final estava em R$ 500 mil e, para 
quitar, foi forçado a vender a ca-
sa de um parente. Em outro ca-
so, o grupo tomou carros de uma 

revendedora. Para quitar parte 
do empréstimo de R$ 495 mil, o 
casal deu quatro carros. Para re-
gularizar a situação dos veículos, 
Rodrigo pediu a ajuda do seu pri-
mo, Daniel Haddad, e de Jeffer-
son da Conceição, o Sapo. A du-
pla entrou como laranja junto ao 
Detran. Com a morte de Adria-
no, as cobranças pararam.

Vítimas perderam casa e carros

Reportagem de Bruna Fantti, 

Lucas Cardoso e Thuany Dossares
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Policiais militares do 34ºBPM 
(Magé) impediram um roubo de 
carga e libertaram um motorista 
feito refém em Magé, na Baixada 
Fluminense, ontem. Segundo a 
Polícia Militar, os agentes realiza-
vam patrulhamento na Rua Co-
ronel João Valério, no Centro da 
cidade, quando receberam alerta 
via rádio sobre roubo de carga em 
andamento na região.

Através de nota, a corpo-
ração informou que “imedia-
tamente, as equipes realiza-
ram cerco tático com apoio 
de agentes do Magé Presente e 
localizaram o caminhão. Du-
rante a abordagem, os policiais 
perceberam que o motorista 
estava sendo mantido refém 
por um criminoso armado. As 
equipes agiram rápido e nego-
ciaram a rendição. O acusado 
entregou a arma, libertou a ví-
tima e se rendeu.”

PM liberta 
motorista 
refém

 L ROUBO DE CARGA

Agentes negociaram a rendição

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

POLICIAIS DE 
MAGÉ RECEBERAM 
O CHAMADO PARA 
ROUBO DE CARGA 
PELO RÁDIOConfronto deixa três suspeitos feridos

 LTrês suspeitos ficaram feri-
dos durante um confronto 
com policiais militares na co-
munidade Terra Nostra, em 
Costa Barros, Zona Norte do 
Rio, ontem. O tiroteio aconte-
ceu na Rua Mogiqui, que bei-
ra a linha férrea da Supervia.

Segundo a corporação, 
equipes do 41º BPM (Irajá) 
faziam o policiamento da 
rua quando foram atacados 
a tiros por criminosos. Hou-
ve confronto, e após o tiroteio, 

os agentes realizaram cerco 
tático na comunidade e loca-
lizaram três indivíduos feri-
dos. Com eles, segundo a cor-
poração, foram apreendidos 
um fuzil modelo M16, uma 
pistola, quatro rádios trans-
missores, quatro granadas e 
farta quantidade de drogas.

Os feridos foram socor-
ridos ao Hospital Estadual 
Carlos Chagas, e a ocorrên-
cia encaminhada para a de-
legacia da área.

RAPIDINHAS...

Tiroteio assusta 
geral na Maré

Três rodam em 
Queimados

 LUm intenso tiroteio entre poli-
ciais e traficantes assustou mora-
dores do Complexo da Maré, on-
tem à tarde, na Vila do João e na 
Vila do Pinheiro. Nas redes so-
ciais, houve relatos da presença 
do blindado da PM. Um deles es-
creveu. Em nota, a PM informou 
que “equipes do Batalhão de Ope-
rações Policiais Especiais (Bope) 
atuam na Comunidade Vila do 
João, zona norte do Rio”. Até o fe-
chamento, não havia confirmação 
de feridos, apreensão ou mortos.

 LTrês homens foram presos e o 
comparsa do trio acabou mor-
to, ontem, após confronto com 
policiais do 24º BPM, no bairro 
da Inconfidência, em Queima-
dos. O tiroteio aconteceu du-
rante patrulhamento na região. 
Com os criminosos, os agentes 
apreenderam duas pistolas com 
kit rajada, um kit Roni, muni-
ções e drogas. Além disso, um 
veículo foi recuperado. A notí-
cia foi confirmada pelo Twitter 
da corporação.

U
m vídeo viralizou nas re-
des sociais e no Youtube 
desde a última quinta-

-feira causando revolta e in-
dignação em vários internau-
tas. Nas imagens, uma mulher 
humilha um garoto que teria 
criticado a qualidade do açaí 
servido em sua loja, no bairro 
Heliópolis, em Belford Roxo.

O vídeo inclusive foi fei-
to pela própria mulher, que 
se chama Gisa, dona do Açaí 
da Gisa. No relato, ela afirma 
que um garoto de 12 anos te-
ria criticado a qualidade do 
seu produto, usando o termo 
“aguado”, segundo a filha da 
proprietária. Gisa retornou ao 
local onde alguns garotos brin-

cavam, e como forma de hu-
milhação, perguntou aos três 
colegas do menino que havia 
criticado o produto, como eles 
iriam querer o açaí deles, que 
seria dado de forma gratui-
ta. Com uma forma de humi-
lhação e vingança, ela impôs a 
condição que o produto não 

fosse dividido com a criança 
que falou que o açaí era agua-
do, causando claramente um 
constrangimento no garoto.

A atitude de Gisa foi o su-
ficiente para causar revolta na 
avó do menino humilhado, co-
mo pode se ver no vídeo, indo 
até a residência da proprietária, 

inclusive a ameaçando de mor-
te, em caso de nova atitude ne-
gativa contra o garoto.

Alguns artistas, como a can-
tora Jojo Todynho, se manifes-
taram contra a comerciante. 
Horas depois, devido à reper-
cussão negativa, Gisa fez um 
vídeo se desculpando.

DONA DA LOJA 
OFERECEU AÇAÍ DE 
GRAÇA E PROIBIU 
DE DAREM AO 
MENINO

 L EM BELFORD ROXO

Mulher humilha criança
Dona da loja de açaí não gostou de ouvir que produto estava ‘aguado’

Após ouvir de criança que o seu açaí estava ‘aguado’ Gisa humilhou menino ao distribuir produto de graça
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 LTENHO 35 anos e sou jornaleiro há 
um. Antes eu trabalhava como portei-
ro. Sou morador do Caju e acho o local 
muito tranquilo. O que mais gosto de 
fazer na minha profissão é atender o 
público e fazer amizades. Torço para o 
Fluminense e nas horas vagas gosto 
de assistir futebol. O que mais gosto 
de ler no MEIA HORA são as notícias 
do caderno de esportes.

JOSÉ VALDENIR DE LIMA — 
Botafogo

PAULO 
RICARDO 
DE ARAÚJO 
BARROS
tem atual-
mente 19 
anos. Ele 
desapareceu 
em 11 de 
abril de 2005, 
em Senador Camará (Zona Oeste), 
após ser sequestrado.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Isolamento em 
Eldorado (SP)

 LEldorado, interior de São 
Paulo, decretou lockdo-
wn ontem. A cidade é o lo-
cal onde o presidente Jair 
Bolsonaro, publicamente 
contrário aos fechamen-
tos, nasceu e foi criado.

RAPIDINHA...

Divulgadas datas 
de pagamento
Quem tem Bolsa Família recebe a partir do dia 16

 L AUXÍLIO EMERGENCIAL

O 
governo confirmou, sexta-
-feira, que os beneficiários 
do Bolsa Família começam 

a receber a nova rodada do auxílio 
emergencial no dia 16, seguindo o 
calendário próprio do programa. 
A previsão consta em portaria pu-
blicada em edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU).

Os demais públicos, que são os 
integrantes do Cadastro Único de 
programas sociais que não rece-
bem o Bolsa e os cadastrados pe-
lo site ou aplicativo da Caixa, terão 
calendário específico. Segundo o 
Estadão/Broadcast, a intenção 
é que esse calendário preveja o 
início dos pagamentos para an-

tes de 16 de abril.
O governo publicou também o 

decreto que regulamenta o paga-
mento da nova rodada do auxílio 

emergencial a vulneráveis. Além 
de reiterar os critérios de conces-
são, o ato reforça a proibição à 

realização de novos pedidos por 
quem estava empregado até julho 
de 2020, quando o cadastro foi en-
cerrado, mas foi demitido recente-
mente. Apenas os elegíveis em de-
zembro de 2020 receberão a ajuda.

“Os trabalhadores não elegíveis 
para o recebimento no mês de de-
zembro de 2020 não poderão soli-
citar, por qualquer meio, o auxílio 
emergencial 2021”, diz o decreto.

Na nova rodada, apenas uma 
pessoa por família receberá o au-
xílio: R$ 150 (uma só pessoa), R$ 
250 (com mais de um integrante) 
e R$ 375 para mães que são as úni-
cas provedoras do lar, pagos em 
quatro parcelas mensais.

A NOVA RODADA 
TERÁ QUATRO 
PARCELAS E OS 
VALORES VÃO DE 
R$ 150 A R$ 375

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou, na sexta-feira, que vai 
manter a bandeira amarela no 
mês de abril. Com a medida, as 
contas de luz seguem com a co-
brança de uma taxa adicional 

de R$ 1,343 a cada 100 quilo-
watts-hora consumidos.

É o quarto mês consecutivo 
que o órgão aciona bandeira 
neste nível. Em nota, a agência 
explicou que em março foram 
registradas chuvas abaixo do 

esperado nas principais bacias 
do sistema elétrico nacional, 
e que os reservatórios das hi-
drelétricas seguem com níveis 
“relativamente” reduzidos para 
essa época do ano.

Abril é um mês de transição 
entre o período de chuvas, co-
nhecido como “úmido”, para 
o “seco” nessas regiões, o que, 
segundo a agência, indica que 
não deve alterar as tendências 
de queda na quantidade de água 
que chega aos reservatórios. A 
conjuntura é desfavorável para 
a geração hidrelétrica, que pro-
duz energia mais barata.

As bandeiras tarifárias foram 
criadas em 2015 para sinalizar 
ao consumidor o custo da gera-
ção de energia elétrica no país. 
Na prática, as cores e modalida-
des — verde, amarela ou verme-
lha — indicam se haverá ou não 
cobrança extra nas contas de luz.

Bandeira vai 
ficar amarela

 L CONTA DE LUZ DE ABRIL

O SISTEMA DE 
BANDEIRAS FOI 
CRIADO PARA 
SINALIZAR O CUSTO 
COM ENERGIA
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Carioca Quarta Bangu 21h Cidadania
Carioca 3 ou 4/4 Madureira A definir A definir

Klever; Caio Felipe, Elivelton, Douglas 
Pedroso e Jean; Jucilei, Fernando Bob 
(Erick Flores) e Ralph (Victor Pereira); Vitor 
Feijão (Marquinhos), Michael Douglas e 
Jefferson Renan Técnico: Leandrão

Hugo; Matheuzinho (João Lucas), Bruno 
Viana, Léo Pereira e Renê (Ramon); Hu-
go Moura (Richard Ríos), João Gomes e 
Pepê (Rodrigo Muniz); Vitinho, Gabigol e 
Michael Técnico: Mauricio Souza

Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva 
Coelho Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves 
de Lima Filho Gols: 1º tempo: Jean (22 minutos) e Vitinho (28 minutos). Cartões 
amarelos: Michael Douglas e Fernando Bob (BOA); Pepê (FLA)

BOAVISTA 1 FLAMENGO 1

Fla tropeça em Bacaxá
Com gol de Vitinho, Rubro-Negro empata em 1 a 1 com o Boavista, mas lidera

O Flamengo entrou para re-
tomar a liderança da Ta-
ça Guanabara, o primeiro 

turno do Carioca, perdeu muitas 
chances, mas, apesar do empate 
em 1 a 1 com o Boavista, em Ba-
caxá, voltou à primeira coloca-
ção. Em sua estreia na tempora-
da, ainda sem ritmo, Gabigol não 
teve uma atuação do nível que os 
torcedores estão acostumados. 

O Rubro-Negro começou em 
cima do Boavista e chegou com 
perigo aos 11 minutos. O volante 
Hugo Moura soltou uma bomba 
de fora da área, a bola explodiu 
no travessão e quicou na peque-
na área. Apesar de o Flamengo ter 
o total controle da partida, quem 
saiu na frente foi o Boavista. Aos 
22, o lateral-esquerdo Jean rece-
beu na entrada da área e finali-
zou no ângulo direito, sem chan-
ce para o goleiro Hugo Souza.

O empate não demorou. Dois 
jogadores muito criticados pela 
torcida, fizeram a jogada. Mi-
chael cruzou da esquerda,  Vi-
tinho dominou, chutou, a bo-
la chegou a tocar no travessão e 
entrou. Aos 38, Michael quase 
deixou o dele, mas o goleiro Kle-
ver brilhou. 

O segundo tempo começou 
com o Flamengo pressionando 
novamente. Aos dois minutos, 

após cobrança de falta de Viti-
nho, a bola desviou na defesa e 
Klever apareceu bem outra vez. 
Três minutos depois, Gabigol 
chutou para fora, desperdiçando 
ótima chance. Aos 7, João Gomes 
chutou e o goleiro do Boavista fez 
mais uma ótima defesa.

Aos 22 minutos, Rodrigo Mu-
niz, artilheiro do Carioca, que 
entrara pouco antes no lugar de 
Pepê, ficou cara a cara com Kle-
ver, chutou no canto esquerdo do 
goleiro, mas a bola passou rente à 

trave. O Boavista assustou num 
contra-ataque, aos 32. Caio Feli-
pe fez boa jogada e rolou para Jef-
ferson Renan, que tinha liberda-
de, porém, pegou mal na bola.

A partida caiu muito de ritmo 
nos últimos minutos. Os técnicos 
Mauricio Souza e Leandrão até 
fizeram mudanças nas equipes, 
mas sem alterar o panorama e o 
empate persistiu até o apito final. Destaque do Boavista, o goleiro Klever faz a defesa, observado por Gabigol: artilheiro não jogou bem 

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O MENGÃO TEM 
O MESMO NÚMERO 
DE PONTOS DO 
VOLTAÇO, MAS 
LIDERA NO SALDO

 LO destino do lateral-direito 
Rafinha será mesmo o Grê-
mio. O técnico Renato Gaú-
cho insistiu com o presiden-
te Romildo Bolzan, que deu o 
aval para a contratação do jo-
gador, que teve passagem das 
mais vitoriosas com a camisa 
do Flamengo e era um desejo 

do torcedor rubro-negro, mas 
o clube alegou não ter condi-
ções financeiras no momento. 
O vínculo com o Tricolor Gaú-
cho será de uma temporada. 

O último clube de Rafinha, 
de 35 anos, foi o Olympiacos, 
da Grécia, pelo qual fez 22 jo-
gos e se despediu recentemente. 

Renato Gaúcho entende ser ne-
cessário contar com um joga-
dor mais experiente na lateral 
direita. Atualmente, Vanderson 
e Victor Ferraz disputam a po-
sição. Outro reforço que o Grê-
mio espera oficializar em breve 
é o atacante colombiano Borré, 
destaque do River Plate.

Rafinha fecha com o Grêmio e vai assinar por um ano
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Por muito pouco o último 
invicto do Campeonato Cario-
ca não caiu. Em bom jogo no Ca-
rioca, em Xerém, o Vasco abriu 2 
a 0, mas vacilou e cedeu o empa-
te ao Madureira. O Cruzmaltino 
teve ímpeto ofensivo, principal-
mente no primeiro tempo. No 
entanto, a defesa deu bobeira na 
segunda etapa e acabou permi-
tindo a reação. Matías Galarza e 
Zeca fizeram os gols do Vasco, en-
quanto Victor Feitosa e Maurício 

Barbosa igualaram o marcador.
O jogo começou com o Vasco 

indo para cima, tendo boas chan-
ces, mas o Madureira equilibrou 
as ações. Aos 26 minutos, após 
bela jogada, veio o gol cruzmal-
tino. Marquinhos Gabriel deu 
ótimo lançamento para Cayo 
Tenório, o lateral foi no fundo e 
tocou para Galarza, que apareceu 
muito bem e finalizou sem defe-
sa para o goleiro Felipe Lacerda.

Em desvantagem, o Tricolor 

Suburbano não desanimou e 
voltou a criar boas oportunida-
des, mas o goleiro Lucão apare-

ceu bem. Aos 38 minutos, o Vasco 
quase ampliou no que seria um 

golaço de Miranda. Após levan-
tamento para a área, o zagueiro 
cortou o marcador e finalizou 
com muito perigo.

O segundo tempo começou 
em ritmo mais lento. Aos 14 mi-
nutos, o Vasco ampliou com um 
golaço de Zeca, numa bomba de 
fora da área, no ângulo. Com dois 
gols atrás do placar, o Madurei-
ra não desistiu e conseguiu dimi-
nuir aos 23 minutos, com Victor 
Feitosa. O gol deu ânimo para 

buscar o empate, que veio qua-
tro minutos depois, com Maurí-
cio Barbosa, de cabeça.

A partida ficou aberta. Técni-
co do Vasco, Marcelo Cabo me-
xeu para dar mais força à equipe 
cruzmaltina, que até criou com 
boas chances com Tiago Reis, Vi-
nicius e Cano, que pecaram nas 
finalizações. Satisfeito, o Madu-
reira se fechou e conseguiu segu-
rar o empate e manter a invenci-
bilidade no Carioca.

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca  Terça              Fluminense 21h35 Cidadania
Carioca  3 ou 4/4              Bangu A definir São Januário

O MADUREIRA SE 
MANTÉM COMO O 
ÚNICO INVICTO 

Cruzmaltino abre 2 a 0, 
mas entrega o ouro ao 
Madura e se complica
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Lucão; Cayo Tenório, Miranda (Ulis-
ses), Ricardo e Zeca; Bruno Gomes (Caio 
Lopes), Galarza, Carlinhos (Tiago Reis) e 
Marquinhos Gabriel (Laranjeira); Pec (Vi-
nícius) e Cano Técnico: Marcelo Cabo

Felipe Lacerda; Rhuan (Bruno Oliveira), 
Breno, Maurício Barbosa e Juni-
nho; Victor Feitosa, Rodrigo Yuri, Nival-
do (Humberto) e Sillas (Sampaio); Luiz 
Paulo (Natan) e Bruno Santos (Edmá-
rio) Técnico: Alfredo Sampaio

Local: Los Lários, em Xerém Ár-
bitro: Felipe da Silva Gonçalves 
Paludo Auxiliares: Daniel do Espí-
rito Santo Parro Gols: 1º tempo: 
Galarza (27 minutos). 2º tempo: 
Zeca (14 minutos), Victor Feitosa (23 
minutos) e Maurício Barbosa (27 mi-
nutos) Cartões amarelos: Bruno 
Gomes e Marcelo Cabo (VAS); Bre-
no, Rodrigo Yuri e Sampaio (MAD) 

VASCO 2

MADUREIRA 2

Vasco dá mole e 
LEVA EMPATE

Vasco e Madureira 
fizeram um bom 
duelo em Xerém
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca             Quarta         Madureira           17h        Giulite Coutinho
Carioca            3 ou 4/4      Portuguesa       A definir A definir

Hora da volta por cima
Sem vencer há três jogos no Carioca, Fogão quer se recuperar diante do Nova Iguaçu

 L CHEGA DE TROPEÇAR...

S
em vencer há três jogos 
no Campeonato Cario-
ca, o Botafogo enfren-

ta o Nova Iguaçu hoje, às 18h, 
com o objetivo de se recuperar 
na competição e de brigar por 
um vaga nas semifinais. O due-
lo será no estádio do Boavista, 
em Bacaxá, na Região dos La-
gos do Estado do Rio.

O técnico Marcelo Cha-
musca não poderá contar com 
Kanu, expulso na derrota de 2 
a 0 para o Flamengo, quarta-
-feira, no Niltão. Opção para 
a zaga, Souza está com covid 
e, por isso, restam três alter-
nativas para o treinador: Gil-
van, Joel Carli e Marcelo Be-
nevenuto, muito criticado pela 
torcida pelas constantes falhas, 
mas que tem na velocidade um 
trunfo. Carli e Gilvan são za-
gueiros altos e de pouca mo-
bilidade, marcados pelo posi-
cionamento na linha defensiva 
e pelo bom aproveitamento no 
jogo aéreo.

De volta ao clube, o argen-
tino, recentemente foi regula-
rizado no BID, mas ainda não 
esteve em campo num jogo 
oficial, apesar de garantir que 
não tem problema físico. Gil-
van entrou no decorrer de duas 
partidas, sem ter conseguido 
ainda uma chance entre os ti-

tulares. Apesar do momento 
ruim na carreira, Marcelo Be-
nevenuto estaria sendo o ofe-
recido a equipes do futebol 
brasileiro. Segundo o site Tor-

cedores.com, Atlético-MG, Athle-
tico-PR, Grêmio, Palmeiras e São 
Paulo receberam contato do sta-
ff do jogador, que tem contrato 
com o Botafogo até 2023 e multa 
rescisória de 15 milhões de euros 
(R$ 102 milhões). 

No entanto, mesmo tendo 

somente 50% dos direitos eco-
nômicos do zagueiro Marcelo 
Benevenuto, a diretoria alvi-
negra estaria disposta a aceitar 
uma proposta na faixa de US$ 
2 milhões (valor equivalente a 
R$ 11,7 milhões).

Marcelo Chamusca busca encontrar a melhor formação para o Botafogo, que patina na tabela do Carioca

 VITOR SILVA/BOTAFOGO

Luis Henrique; André Santos, Digão, 
Rafinha e Gilberto; Abuda, Vandinho e 
Dieguinho; Yan, Canela e Raphael Cario-
ca. Técnico: Carlos Vitor

Douglas Borges; Jonathan, Marcelo 
(Cali), Gilvan e PV; José Welison, Kayque 
e Matheus Frizzo; Warley, Matheus Babi e 
Marcinho. Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Elcyr Resende, em Bacaxá  
Árbitro: Beatriz Oliveira Dantas 
Assistentes: Rafael Gomes Rosa e Fa-
biana Nóbrega Pitta 
Horário: 18h  
TV: PPV

NOVA IGUAÇU BOTAFOGO

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gérson

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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‘PASSEI ‘PASSEI 
FOME’FOME’
BIANCA LEMBRA AS 
DIFICULDADES QUE 
ENFRENTOU ATÉ 
BRILHAR NO FUNK

  PÁGINA 13PÁGINA 13

JOVEM ESTRELA

É TOP!
CRIA DA MANGUEIRINHA 

É DONA DE MARCA 
DE ROUPAS
PÁGINA 12 
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PROJETO
MESSIAS FREITAS É O 
RESPONSÁVEL PELO 
VIDIGAL CAPOEIRA

PÁGINA 12 



Sou filho do Mestre Índio 
Maranhão. Ele é meu mestre 
duas vezes, como pai e de ca-
poeira. Sem dúvidas, uma das 
minhas maiores inspirações. 
Nasci no universo da cultura e, 
aos 16 anos, já lecionava. Tra-
balhei em muitos lugares, sem-
pre envolvido com a cultura. Foi 
através dela que constituí família 
e é de onde tiro o meu sustento. 

Há 11 anos, decidi fundar um 
projeto que tivesse a minha cara. 
O objetivo era dar acesso à arte e 
à cultura através da capoeira e às 
manifestações da cultura afro-
brasileira para minha comuni-
dade, que acabou abrangendo 
favelas vizinhas. Temos o obje-
tivo de democratizar a arte. 

E assim surge o projeto Vidi-
gal Capoeira: que leva o nome 
do morro onde moro há mais de 
25 anos e dessa arte mágica ge-
nuinamente brasileira. 

A ideia é devolver à comuni-
dade, como uma espécie de con-
trapartida, tudo que ganhei. Re-
passo através de aulas, além de 
reunir recursos para realizar 
eventos com acesso gratuito. 

Deixar um legado aos futuros 
multiplicadores da arte.

Nesses 11 anos, realizamos 
eventos da cultura afro como 
apresentações musicais, espetá-
culos, debates, palestras. O pro-
jeto cresceu ao ponto de ter célu-
las na cidade de Nova Friburgo e 
na cidade de São Luís do Mara-
nhão. Atualmente, atendemos 
uma média de 300 pessoas den-
tro e fora do Vidigal.

Ano passado, surgiu o iso-
lamento social, quando deci-
dimos reunir e distribuir cestas 
e kits de limpeza e higiene para 
ajudar as famílias dos alunos.

Em paralelo, estávamos em 
processo de adaptação às au-
las on-line e produção do livro 
em homenagem ao meu mes-
tre, Mestre Índio Maranhão, que 
rendeu dois volumes, I e II. Am-
bos com lançamento para o dia 
10 de abril, na sede do projeto.

Meu sonho é adquirir nosso 
espaço próprio e espalhar célu-
las do nosso projeto em todo o 
país. Mas vamos continuar nes-
sa levada e continuar plantando 
para ter uma boa colheita.

C
ria da comunidade Man-
gueirinha, em Duque de 
Caxias, Etiane Felix sempre 

sonhou ter seu próprio negócio. 
Mas entre os muitos altos e baixos 
da vida, tudo parecia distante da 
sua realidade. Até que, com muita 
força de vontade, passou a vender 
roupas de ginástica de porta em 
porta para os moradores da fave-
la onde morava. E foi a partir daí 
que ela começou a colher os fru-

CRIA DA MANGUEIRINHA, ETIANE FELIX JÁ 
VENDEU ROUPAS DE PORTA EM PORTA ATÉ 
CONSOLIDAR SUA PRÓPRIA MARCA

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

tos desse trabalho.
Hoje, Etiane se consolida como 

uma mulher de negócios através 
da sua marca própria de roupas, 
a Miuser Moda Fitness & Moda 
Praia. “Os vizinhos compravam 
e iam falando para outros. Assim 
fui crescendo. Lá, era tudo anota-
do no caderninho, nome das pes-
soas, data do pagamento, algumas 
esqueciam, tinha que ir lá cobrar 
(risos). Foi uma fase de muita ex-
periência para me tornar o que 
sou hoje”, lembra.

O lado empresária veio com 

Um projeto 
cheio de ginga 
Messias Freitas repassa ensinamentos do 
pai, Índio Maranhão, no Vidigal Capoeira

VALDIRA BARROS / DIVULGAÇÃO

Etiane Felix é Etiane Felix é 

dona da Miuser dona da Miuser 

Moda Fitness Moda Fitness 

& Moda Praia& Moda Praia
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COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

a necessidade de quitar os bole-
tos. E graças a muito esforço, as 
coisas foram fluindo para Etiane. 
“Sempre tive esse sonho e a ne-
cessidade de ter o meu próprio 
dinheiro”, conta ela, que expan-
diu o negócio e compartilha tu-
do em seu Instagram no Cama-
rim da Etiane. “Não foi fácil. Pois 
para te apoiar, são poucos. Para te 
parar, são muitos. Eu nunca desis-
ti de ser uma grande empreende-
dora. Hoje, sobrevivo dos meus 
negócios”, comemora.

Com a pandemia do coronaví-
rus, Etiane teve que se virar no 30. 
“Foi tenso, mas vender on-line foi 
melhor para nos prevenir e para o 
bem de todos. Tenho fé em Deus 
que tudo há de melhorar. Perdi 
pessoas próximas. A loja on-line 
você corre menos risco”, diz.
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‘Existem muitos 
talentos’

 LNascida e criada em comu-
nidade, a estrela lembra da 
infância humilde, que re-
mete a boas recordações do 
Parque São Matheus. “É um 
lugar que me faz lembrar de 
ter sido uma criança muito 
feliz. E é essa mesma feli-
cidade que eu tento levar 
sempre comigo. Gostaria 
que criassem projetos pro-
fissionalizantes e dessem 
oportunidades ao povo 
das comunidades. Exis-
tem muitos talentos, 
muito potência. Muita 
gente boa esperando 
uma chance”, desta-
ca. “Antes, cheguei a 
fazer curso de farmá-
cia, solda de tubu-
lação, mas sempre 

quis ser cantora. Te-
nho fé de que ainda se-

rei uma das maiores can-
toras do Brasil.”

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

BIANCA COMEMORA 
O SUCESSO DA SUA 

CARREIRA, QUE INCLUI HIT 
VIRALIZADO, PARCERIA 

COM MC ZAAC, NÚMEROS 
IMPRESSIONANTES EM 

PLATAFORMA DIGITAL E 
NOME CITADO 

EM REVISTA GRINGA
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‘TODO O ESFORÇO 

VALEU A PENA’

N
ão foram poucas as vitórias de Bianca ao embarcar, 
de mala e cuia, no universo do funk. Aos 19 anos, 
a cantora viralizou com o hit Tudo No Sigilo, foi 

citada na lista de apostas de artistas latinas da Billboard e, 
agora, consolida o sucesso com a música Sem Perder a Po-
se, com MC Zaac. Nada mal para uma cria do Parque São 
Matheus, comunidade de Campos, que deixou o interior 
do Rio para correr atrás dos seus sonhos na cidade grande.

E essa mudança, claro, não foi da noite para o dia. 
Com muita força de vontade, mas pouco dinheiro no 
bolso, a funkeira teve que se virar até ser reconhecida na 
música. “Compartilhei uma quitinete com uma 
amiga no Morro do Congonha e, depois, morei 
de favor em Miguel Couto, em Nova Igua-
çu. Teve dias que não tínhamos sequer 
um real. Passei fome, dormi no chão... Foi 
muito difícil, fui até para a praia vender cai-
pirinha. Mas fico feliz, porque todo o esfor-
ço valeu a pena”, lembra Bianca.

E essa experiência fez dela mais forte. Hoje, 
com mais de um milhão de ouvintes mensais 
no Spotify, a cantora não se arrepende de ter 
acreditado na sua intuição. “Essa experiência me 
ensinou a não desistir, me fortaleceu e, com certe-
za, trouxe mais inspiração para as minhas letras. Eu 
venho do funk proibi-
dão, mas hoje a minha 
música está com um es-
tilo de funk mais pop.” 

Com muita sensua-
lidade e empoderamen-
to, a funkeira mostra uma 
nova vertente do seu traba-
lho com Zaac. “Ele é um ca-
ra que eu admiro. Estou bo-
tando fé nesse clipe: foi o mais 
sensual e bem produzido que eu 
fiz. Tem grande potencial”, diz ela, que 
não ficou nem um pouco tímida nas cenas. 
“Encarei com muita naturalidade, porque eu sou 
assim: fofa, meiga, menina, mas também tenho 
esse meu outro lado”, destaca Bianca, que buscou 
inspiração em Anitta e Nicki Minaj.

Voz ativa na liberdade sexual feminina, a 
funkeira deseja inspirar a mulherada. “Tem 
que haver igualdade. Chega dessa história de 
mulher ter que agradar homem. Nós, mulhe-
res, temos coragem e tenho certeza que o funk 
tem contribuído para isso”, ressalta.
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Há mais de um ano o Brasil é impacta-
do pela Covid-19. Em dados oficiais, são 
12 milhões de infectados e mais de 300 
mil mortos. O colapso da saúde veio jun-
to com o agravamento da desigualdade 
econômica, que está deixando milhões de 
famílias sem ter o que comer. Para atender 
as necessidades dessa parcela da popula-
ção, movimentos sociais e ONGs se uni-
ram para lançar a campanha “Tem Gente 
com Fome”, que pretende doar cestas bá-
sicas para 223 mil famílias em todo o país.

Desde 16 de março foram arrecada-
dos mais de R$ 4 milhões, valor sufi-
ciente para socorrer 20 mil famílias. A 

meta é alcançar R$ 133 milhões para 
a campanha, organizada pela Coalizão 
Negra Por Direitos, em parceria com a 
342 Artes, Ação Brasileira de Combate 
às Desigualdades, Redes da Maré, Anis-
tia Internacional, Grupo Prerrô, Insti-
tuto Ethos, Nossas - Rede de Ativismo, 
Orgânico Solidário e Oxfam Brasil.

Segundo o IBGE, os 40% mais pobres 
viram a renda familiar que vem do traba-
lho (sem levar em consideração o auxílio 
do governo) cair mais de 30%. Ainda tem 
o aumento médio de 15% no preço dos 
alimentos, que é quase o triplo da inflação 
no início da pandemia.

“Enquanto o governo corta o auxílio 
emergencial, a solidariedade é fundamen-
tal para garantir comida na mesa dos bra-
sileiros e com a campanha pretendemos 
apoiar mais de 200 mil famílias no país”, 
ressalta Daniela Orofino, diretora de mo-
bilização do Nossas - Redes de Ativismo.

Para saber como fazer sua doação e par-
ticipar dessa corrente de solidariedade em 
um momento tão delicado, acesse a página 
www.temgentecomfome.com.br.

AÇÃO ‘TEM GENTE COM FOME’

DOAÇÃO PARA 223 MIL FAMÍLIAS

TEM GENTE COM FOME/DIVULGAÇÃO

Davi do 

Sanduba

Davi Silva, 21 anos, nascido e cria-
do em Padre Miguel, na comunida-
de da Vila Vintém. Mesmo depois 
de perder os dois irmãos e o pai pa-
ra o tráfico de drogas, teve sua vi-
da transformada pela educação e 
apoio de sua mãe e avó.

Após conseguir uma bolsa pa-
ra estudar o Ensino Médio Técni-
co em Mecânica, na Escola Técni-
ca do Rio de Janeiro (Eterj), Davi 
passou a ter responsabilidade du-
pla como estudante e provedor de 
sua família. Desenvolveu seu pró-
prio empreendimento, tornou-se 
o “Davi do Sanduba” e passou a 
vender sanduíches na instituição 
de ensino onde estudava. Depois 
disso, a veia empreendedora nun-
ca mais o abandonou.

Davi criou a start-up QR Code 
Culture – manual artístico que com 
a ajuda da tecnologia democra-
tiza a cultura dando visibilidade 
para artistas periféricos. Depois, 
ajudou a criar o projeto SOS Vila 
Vintém, campanha de combate à 
fome que, no início da pandemia, 
ajudou famílias com vale-compras 
em extrema vulnerabilidade so-
cial, fortalecendo a economia e 
empreendedores locais.

Agora, cursa Administração e 
pretende seguir no caminho polí-
tico e social para garantir os direi-
tos humanos às periferias e impac-
tar a vida de mais pessoas.

ZÉ DO CAROÇO

Por Tatiane Alves, jornalista e 
colaboradora do PerifaConnection 

Por Felipe Migliani, jornalista e 
colaborador do PerifaConnection
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Vírus da Fome

Desde o início da pandemia /
Não vemos governo falando de
favela / Mortes pelo mundo, dor
habitando nela / Covid deixou mais
claro o abismo social / Mas pra eles
nossas vidas / Não passam de um
capital / Oh cidade maravilhosa,
tão formosa e “gentil” / As favelas
morrem de fome por um apoio
que nunca existiu / Mais de 300
mil mortes e uma dor que nos
consome / Quem fica em casa e
não tem condições financeiras /
Está morrendo pelo vírus da fome

POR PEDRO VINÍCIUS LOBO (MOVIMENTA CAXIAS 
E COLABORADOR DO PERIFACONNECTION)

Famílias de Caxias lutam por moradia
Em meio à 

pandemia, 
as ‘Famílias 
Beira-Beira’ 
(56 famílias 
que vivem à 
beira de um 
valão na Fa-
vela do Li-
xão, em Caxias) foram avisadas pe-
la prefeitura que deveriam deixar 
seus imóveis para uma obra de ca-
nalização de um rio. Mesmo com a 
conquista do pagamento de aluguel 
social durante um ano, travam luta 
para terem o direito à moradia.

“Em dezembro, os moradores li-
garam para a gente dizendo: ‘A pre-
feitura veio aqui e falou que deve-

mos sair de 
casa até o Na-
tal. Se a gente 
não deixar, vai 
derrubá-la’”, 
conta Vitor 
Lourenço, do 
Movimenta 
Caxias.

Após intervenção do Movimenta 
Caxias por meio de um projeto de lei 
em tramitação na Câmara Municipal 
e uma recomendação do Ministério 
Público Federal, a prefeitura aumen-
tou o tempo e o valor do aluguel so-
cial para 12 parcelas de R$ 825. “Tive-
mos uma vitória, mas entendemos 
que temos um ano para continuar a 
luta”, afirma Vitor.

Por Marcos Furtado, jornalista e colaborador do PerifaConnection

e-mail: perifa@meiahora.com

BEATRIZ DOMINGOS/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
 

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
 

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.

 

BOMBEIRO CIVIL 
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

 

MARCENEIRO 
Precisa-se de Meio Oficial de 
Marcenaria, preferencia morar 
próximo a Nova Iguaçu. Entrar 
em contato no tel.: 3584-6973
 

OPERADOR V/TEXTO
Programador/ Operador Centro 
de Usinagem comando Mitsu-
bishi. Campo Grande. Salário 
R$2.750,00 +benefícios. Currícu-
lo para: carolfgvh@gmail.com

 

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
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualidade! 
Preços especiais para baixa-
da. Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
 

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

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

 

SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br
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Nos filmes do Velho Oes-
te, John Wayne sozinho, 

contando apenas com um ri-
fle, continha ataques dos peles 
vermelhas, derrubando todos 
sem deixar cair o chapéu, e ha-
via a figura do mercador, que 
viajava pelas cidades com sua 
carroça e tudo o que alguém 
pudesse precisar. Restou ago-
ra à CBF e às federações volta-
rem no tempo botando as car-
roças na estrada para tentar 
driblar as restrições das auto-
ridades estaduais e municipais 
para manter a bola rolando em 
tempos de pandemia do coro-

navírus. São Paulo, Minas Ge-
rais e Paraná foram os primei-
ros a proibir a realização de 
jogos de futebol. O Estado do 
Rio acompanhou parcialmen-
te, fechando Rio e Niterói. No 
Rio Grande do Norte, a fede-
ração foi radical e cancelou o 
Campeonato Potiguar. O mo-
mento exige medidas duras, to-
dos concordamos que se trata 
da luta pela vida, o problema 
está nas consequências. Temo 
que as medidas restritivas te-
nham que ser estendidas e pou-
cos clubes pelo país terão fôle-
go para enfrentar a paralisação.

 LO Botafogo usa o Carioca 
para montar a equipe que 
enfrentará as dificuldades 
da Segundona. Chamusca 
sabe que precisa de mais.

 LO recurso do Vasco que-
rendo anular o jogo com o 

Internacional foi recusado. 
Caso encerrado.

 LRoger mexe o tabuleiro 
para achar posição para 
Ganso no Flu. Vejo como 
boa opção para o segundo 
tempo em alguns jogos.

 LO atacante Hulk surpreende pelo 
empenho que vem mostrando nos 
treinamentos do Atlético Mineiro. O 
cara parece muito disposto e, se con-
tinuar nessa batida, poderá pensar 
até mesmo em Seleção Brasileira. O 
técnico Tite está de olho.

 LVem sendo muito estranha a de-
mora na recuperação de jogadores 
lesionados no elenco do Flamengo. 
O artilheiro Pedro joga seis minutos 
e sai, o zagueiro Rodrigo Caio entra e 
sai, e o goleiro Diego Alves faz tempo 
que não consegue jogar.

Risco total nos tempos atuais

 PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

UM ALERTA  
AOS JOVENS

 LA crise mundial gerada pela 
pandemia atinge a todos, mas 
quem tem mais, claro, sofre 
menos. O assédio dos ricos clu-
bes europeus seduzindo nossos 
jovens jogadores será inevitá-
vel. Com a crise e o sufoco de 
constatar as fontes de arrecada-
ção secando vertiginosamente, 
não vejo como nossos dirigen-
tes possam resistir aos ataques 
e investidas a nossos viveiros 
de craques e não duvido de que 
comemorem como única solu-
ção para o momento difícil que 
vivemos. Novos tempos.

DIVULGAÇÃO/TWITTER MARACANÃ

 

O jornalista esportivo Paulo 
Stein morreu aos 73 anos por 
complicações do novo corona-
vírus. Na quarta-feira, ele re-
correra ao Hospital Rocha 
Maia, em Botafogo, onde foi 
diagnosticado com síndrome 
respiratória e transferido para 
o Hospital Estadual Anchieta, 
na Zona Portuária do Rio.

Referência do jornalismo 
esportivo brasileiro, Paulo 
Stein foi durante muitos anos 
narrador e comentarista da Re-
de Manchete, da Bandeirantes, 
da Record e da TVE, além do 
SporTV. Na Manchete, narrou 
o histórico título carioca do 
Botafogo, em 1989, depois de 
21 anos de jejum.

Com mais de 50 anos de bri-
lhante trajetória no jornalismo 

esportivo brasileiro, trabalhou 
em veículos impressos, como o 
Jornal dos Sports e O Estado de 
S. Paulo, e ainda nas rádios Tu-
pi e Nacional. 

O comunicador deixa uma fi-
lha, a jornalista Natasha Stein, e 
a mulher, Viviane Stein. O cor-
po será cremado no Cemitério 
do Caju hoje à tarde, na presen-
ça somente de familiares. 

Paulo Stein morre aos 
73 anos de covid-19

REPRODUÇÃO

OBITUÁRIO
PAULO STEIN

6/10/1947         27/3/2021

REFERÊNCIA 

NO JORNALISMO 
ESPORTIVO, ELE 
TRABALHOU EM 
VÁRIOS VEÍCULOS
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Terça      Vasco 21h35 Cidadania
Carioca 3 ou 4/4      Macaé A Definir A Definir

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º FLAMENGO 13 6 4 1 1 10 3 7

SEMIFINAL GERAL

 2º VOLTA REDONDA 13 6 4 1 1 8 5 3

 3º MADUREIRA 10 6 2 4 0 6 4 2

 4º FLUMINENSE 9 6 3 0 3 7 8 -1

TAÇA RIO

 5º RESENDE 8 6 2 2 2 4 8 -4

 6º PORTUGUESA-RJ 7 5 2 1 2 4 2 2

 7º BOTAFOGO 6 5 1 3 1 4 3 1

 8º VASCO 6 6 1 3 2 8 8 0

ZONA NEUTRA

 9º NOVA IGUAÇU 6 5 1 3 1 4 4 0

 10º   BOAVISTA 6 6 1 3 2 5 6 -1

 11º BANGU 5 6 1 2 3 1 4 -3

REBAIXAMENTO

 12º MACAÉ 1 5 0 1 4 2 8 -6

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.

6ª RODADA

SEXTA

 FLUMINENSE 2 X 3 VOLTA REDONDA

ONTEM

 VASCO 2 X 2 MADUREIRA 

 BANGU 0 X 0 RESENDE 

 BOAVISTA 1 X 1 FLAMENGO

HOJE

 PORTUGUESA-RJ  X  MACAÉ 15:30

 NOVA IGUAÇU  X  BOTAFOGO 18:00

ARTILHARIA

 5  GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo) 4 GOLS: João Carlos (Volta Redonda), Alexan-
dro (Sampaio Corrêa-RJ) e Gustavo Coutinho (Cabofriense)

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

7ª RODADA

TERÇA

 FLUMINENSE  X  VASCO 21:35

QUARTA

 MACAÉ  X  NOVA IGUAÇU 15:30

 BOTAFOGO  X  MADUREIRA 18:00

 FLAMENGO  X  BANGU 21:00

QUINTA

 RESENDE  X  PORTUGUESA-RJ 15:30

 VOLTA REDONDA  X  BOAVISTA 18:00

Fred: um ótimo 
início no Carioca
No primeiro jogo, ídolo tricolor marcou dois gols

 L DE BEM COM AS REDES!

A 
derrota por 3 a 2 para 
o Volta Redonda, sába-
do, em Bacaxá, nem de 

longe era esperada no primei-
ro jogo com a equipe titular no 
Campeonato Carioca. No en-
tanto, é possível ver algo de po-
sitivo na partida do Fluminen-
se: o atacante Fred, de 37 anos, 
marcou dois gols pela primeira 
vez no mesmo jogo desde que 
voltou a vestir a camisa tricolor.

Com as duas bolas na rede, o 
ídolo se aproximou de se tornar 
o segundo maior artilheiro da 
história do Fluminense. Atual-

mente, tem 179 gols, seis a me-
nos que Orlando Pingo de Ou-
ro. Em sua segunda passagem 
pelo clube das Laranjeiras, Fred 
marcou sete vezes em 29 jogos.

A avaliação no clube é que, 
depois de um começo compli-
cado par voltar a se firmar, com 
problemas físicos, ele vem ren-
dendo muito bem. O centroa-
vante terminou de forma mui-
to positiva a última temporada, 
marcando diante do Fortaleza, 
e começou da mesma maneira 
a trajetória no Carioca. Na ter-
ça-feira, Fred estará em campo 
contra o Vasco, clube que levou 
o o primeiro gol quando retor-
nou ao Fluminense, no Cam-
peonato Brasileiro de 2020.

Na terça-feira, o atacante Fred estará em campo contra o Vasco

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

O ATACANTE 
ESTÁ A SEIS GOLS 

DE SE TORNAR O 

SEGUNDO MAIOR 

ARTILHEIRO DO FLU
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A GATA DA HORA

amolece qualquer coração com seus olhos cor 

de mel, que são capazes de nos hipnotizar quase que instan-

taneamente. Fenomenal, a musa gaúcha é mais uma das bel-

dades do site Bella da Semana. Ela tem 21 anos, é da cidade 

de Novo Hamburgo e, além de modelo, é massoterapeuta.

NATY STRASSER

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

DIVULGAÇÃO

 LUm dos heróis do Tetra da 
Seleção Brasileira em 1994, o 
ex-lateral-esquerdo Branco 
está se recuperando gradati-
vamente da covid-19. Em um 
hospital no Rio desde 16 de 
março, já se livrou da intuba-
ção e está falando e comendo, 
segundo informação de fami-
liares. “Grata a todos pelo ca-
rinho e orações. Ele está bem, 
está fora do tubo. E já já estará 
com nosso baixinho e grandi-
nhos. Foram dias de luta, mas, 
assim como em campo, sem-
pre foi campeão fora de cam-
po também. Lutou e saiu com 
seu troféu... A sua vida”, escre-
veu no Instagram Cleo Pozze-
bon, mulher do ex-jogador.

‘Branco sempre foi campeão’

 LA especulação de que Cris-
tiano Ronaldo possa ser con-
tratado pelo Real Madrid ser-
ve como cortina de fumaça 
para a verdadeira intenção do 
clube. Segundo o jornal Mar-

ca, a equipe prioriza Mbap-

pé e Haaland visando mon-
tar um elenco que dê frutos a 
longo prazo. A perspectiva de 
melhora econômica, além do 
clube não ter gasto nenhum 
dinheiro nas duas últimas ja-
nelas, obriga o Real a investir.

Real Madrid quer Mbappé 

 THAIS MAGALHÃES/CBF

de surfe, Pe-
dro Tanaka morreu após 
sessão de pesca submari-
na no litoral de São Paulo. 
Ele tinha 23 anos e estava 
acompanhado pelo pai e 
por amigos. A tragédia 
aconteceu na região da 
praia de Toque Toque, li-
toral norte paulista.

o holandês 
Max Verstappen (Red Bull) 
conquistou a pole para a 
primeira das 23 corridas da 
temporada, hoje, no Bah-
rein, às 12h (horário de Brasí-
lia), com transmissão ao vivo 
da Band. O heptacampeão 
Lewis Hamilton (Mercedes) 
larga em segundo. 

acertou o 
empréstimo de Jean ao 
Cerro Porteño, do Para-
guai. O anúncio oficial foi 
feito pela nova equipe do 
goleiro nas redes sociais. 
Aos 25 anos, Jean assinou 
contrato por uma tempo-
rada. Ele jogou o Brasilei-
ro no Atlético-GO.

definiu 
as datas da segunda fase, em 
abril. No dia 7, os duelos são 
Tombense x Vasco, em Tom-
bos-MG, às 21h30; Picos x 
Boavista, às 16h, em Picos-PI; 
e Juazeirense x Volta Redon-
da, às 16h, em Juazeiro-BA. 
No dia 14, às 21h30, tem ABC 
x Botafogo, em Natal-RN.

 LCAMPEÃO  LFÓRMULA-1:

 LO SÃO PAULO LA COPA DO BRASIL
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U
ma das atrizes mais celebra-
das da dramaturgia brasi-
leira, Claudia Raia volta ao 

ar amanhã, na reprise da versão de 
2010 de Ti Ti Ti no Vale a Pena Ver 
de Novo, da Globo. Ela comemora 
o retorno do folhetim de sucesso. 

“Eu amei receber essa notícia. 
Jaqueline é uma personagem tão 
querida por mim e pelo público. 
Ela é sempre muito lembrada. Foi 
uma novela deliciosa, mais um tra-
balho com meu querido parceiro 
Alexandre Borges, que é meu ma-
rido da ficção de tanto par român-
tico que fizemos juntos (risos)”, di-
verte-se Claudia. “Sem contar que 
é mais um trabalho em que fui di-
rigida pelo meu amigo-irmão Jor-
ge Fernando. Vai ser uma maneira 
de matar a saudade que sinto dele 
todos os dias”, completa.

A atriz revela os bastidores do 
universo da produção. “Eu já sou 
uma pessoa muito ligada à moda. 
Então, poder viver esse universo 

na novela foi uma delícia. Quan-
do Jorge Fernando falou comigo 
sobre o trabalho, ele disse que que-
ria que a minha personagem fosse 
a primona do Brasil. E assim foi! A 
Jaqueline é uma Porcina pop, ex-
travagante, exuberante”, lembra. 

Aliás, uma das vantagens da re-
prise de Ti Ti Ti é justamente levar 
humor para a casa da população 
brasileira, há mais de um ano asso-
lada pela pandemia da Covid-19. 
Claudia e a família foram conta-
minadas pelo coronavírus em 
abril de 2020 e conseguiram se 
recuperar sem sequelas, mas não 
imaginavam que, um ano depois, 
o cenário fosse estar ainda pior. 
“Ninguém queria imaginar isso. 
A gente sempre espera que vai me-
lhorar”, diz a atriz, que, aos 54 anos, 
reflete sobre seu comportamento 
na pandemia. “Acho que manter 
a saúde mental é saber o que está 
acontecendo e se permitir sentir o 
momento também. Nem todo dia 
eu acordo bem. Tem dias difíceis. 
Não é um processo fácil.”

DIVA NA 
TELINHA 
Claudia Raia volta à TV 
amanhã, na reprise de ‘Ti Ti Ti’ 
no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

 LClaudia revela momentos difí-
ceis durante a pandemia. “Como 
dizem na internet, se você não deu 
uma surtadinha, não entendeu di-
reito o que está acontecendo, por-
que é uma situação desoladora. 
Quando que há um ano, quan-
do tudo começou, a gente pode-
ria imaginar que a situação estaria 
pior. Tive momentos de angústia, 

de muita tristeza e foi como falei 
antes, me permiti sentir e me curar 
também. Seja fazendo algo que eu 
goste, assistindo novela ou série, 
lendo um livro, ajudando como 
posso”, explica a atriz, que dá de-
talhes do seu dia a dia. “Minha ro-
tina agora está sendo ficar em casa, 
fazer reuniões virtuais de trabalho. 
Vou adaptando como posso.”

‘Momentos de muita tristeza’

 L JULIANA PIMENTA
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 L E já que a tarefa é se esforçar 
para seguir em frente, Clau-
dia revela seu maior desejo 
no momento. “Ser vacina-
da. Ainda não dá para dizer 
muito sobre planos futuros, 
porque tudo muda o tem-
po todo. A ideia era voltar ao 
teatro, mas agora não sabe-
mos mais quando será pos-

sível”, lamenta.
A atriz espera reestrear a 

peça Conserto para Dois, que 
teve a turnê nacional inter-
rompida pela Covid-19. “Eu 
e Jarbas (marido) queremos 
muito voltar com o espetácu-
lo. Já tentamos algumas pos-
sibilidades, mas ainda não 
encontramos o nosso forma-

to para fazer o espetáculo co-
mo queremos. Então, quando 
estiver vacinada e a popula-
ção também, quero voltar aos 
palcos. E também voltar ao 
set de gravação das novelas. 
Acho que nunca fiquei tanto 
tempo sem fazer uma nove-
la. Também estou com sau-
dade!”, conta.

‘Nunca fiquei tanto tempo sem fazer novela’
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DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 
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permanece unido! Esse di-
-di-ditado vale para Ferru-
gem e Thaís Vasconcellos, 
que, desde 2019, são pacien-
tes do Dr. Rainer Moreira, 
cardiologista e ortomolecu-
lar. O cantor já emagreceu 
40 kg e sua beeela esposa, 25 
kg, fazendo dieta, treinos e 
suplementação de aminoá-
cidos e vitaminas. Dr. Rainer 
faz exames de sangue e de 
imagem para detectar as 
deficiências do paciente e, 
a partir daí, faz seu diagnós-
tico para iniciar o tratamen-
to. Muita gente acha que 
Ferrugem e Thaís fizeram 
cirurgia bariátrica, mas não! 
É muito foco, determinação 
e um excelente profissional. 
Olha aí o resultado: saúde e 
corpinhos em dia. 
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 L Lá de Goiânia temos nosso Bastião gooostosão 
Patrick Archannjo, que arrasa dançando e mode-
lando. Ele tem 26 anos, seus ti-ti-times de coração 
são Corinthians e Atlético Goianiense e seu Insta-
gram é @patrick_archannjo.

 L O gato é ta-ta-talentoso. Gabriel 
Gonti acaba de lançar o clipe de Me-
nina Salvador, single do seu EP AMA-
RÉ, disponível em todas as platafor-
mas digitais. A faixa foi composta por 
Gabriel e seu tecladista e amigo, Léo 
Costa. Gravado em Salvador, o clipe 
conta a história de dois desconhe-
cidos que vivem um romance pelas 
ruas da cidade. A beeeeeeeeeeelís-
sima Aila Vitória é a estrela do clipe, 
junto com o cantor. Arrasou!

COM VOCÊS... GABRIEL GONTI

DIVULGAÇÃO

PATRICK ARCHANNJO

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

acho que, para o que eu faço, eu te-
nho que ser criativo independente 
da circunstância. É claro que os sho-
ws me inspiram muito, a conexão 
com o público, a vibe do show, as 
viagens, tudo isso me inspira mui-
to. Não tendo isso, na pandemia, 
tive que encontrar outras fontes, 
outras coisas que me dessem essa 
inspiração à flor da pele. Acabei 
refletindo sobre mim mesmo e me 
conhecendo mais. Uma das coisas 
que me inspira muito é saber que 
as pessoas precisam de música, tem 
muita gente que vai se sentir tocada, 
alegre e mudada com a energia que 
a minha música pode proporcionar 
nesse período difícil.

Você se apresentou no 
“BBB”. Tem acompanhado 
o reality?

Tenho acompanhado, sim, fi-
quei muito feliz com o show que eu 
fiz lá dentro. Fiquei muito honrado 
com o convite. Quando eu não estou 
no estúdio, treinando, me alimen-
tando ou dormindo, eu sempre dou 
uma olhadinha no programa. 

Estão rolando no Twitter 
umas fotos da Juliette te 
tietando. Você já viu? 

Eu vi, sim, fiquei muito fe-
liz em saber que ela curte meu 
trabalho. Eu não me recordava, 
mas a gente tem mais de uma 
foto juntos. Isso é incrível, ela já 
falou de mim, citou meu nome 
no programa e eu fiquei bem 
feliz. Quando tudo melhorar e 
ela sair do programa, eu quero 
convidar ela para o meu show.

Cardi B usou sua músi-
ca na apresentação dela no 
Grammy. Qual foi sua reação 
quando viu?

Eu estava dormindo, meu pai 
me acordou e eu fiquei muito sur-
preso. Fico muito feliz de ver meu 
trabalho chegando em um lugar 
tão grande como o palco da maior 
premiação musical do mundo. O 

funk e o rap são ritmos que, sem 
dúvida, se complementam. Não 
só em questão de sonoridade, mas 
também na mensagem que suas 
músicas passam e como as pessoas 
são representadas por elas. Uma 
música tão grande quanto “WAP”, 
que chegou e representou o poder 
e o prazer feminino pelo mundo 
todo, já era poderosa e eu me senti 

P
edro Sampaio está com tudo! É que a 
versão remix de WAP, de Cardi B, com 
elementos do funk, feita pelo DJ, foi 

apresentada pela artista norte-americana 
no Grammy. À coluna, ele fala sobre esse 
momento ‘internacional’, as críticas que o ritmo 
sofre e conta que está de olho no Big Brother 

Brasil 21! Confira a entrevista! 

muito honrado de ter uma versão 
funk produzida por mim tocando 
no palco de um dos mais respei-
tados e importantes prêmios do 
mundo, graças à Cardi B. Ela é 
uma artista que adora funk e se 
sente muito identificada com a 
cultura e os ritmos do Brasil. Quem 
poderia imaginar que um remix 
que eu fiz de manhã na minha ca-
ma, sem pretensão alguma, fosse 
chegar até o palco do Grammy. 

Você já é o maior sucesso 
no Brasil. Casos como esse da 
Cardi B te fazem almejar uma 
carreira internacional?

Com certeza é uma possibi-
lidade, o funk vem quebrando 
barreiras tocando em outros paí-
ses e principalmente quebrando 
preconceitos no nosso país. Ain-
da tem muita coisa a ser feita no 
Brasil, temos artistas incríveis, 
como a Anitta, abrin-
do o caminho lá 
fora e levando a 
música bra-
sileira para 
o mundo 
todo. 

‘O FUNK VEM
QUEBRANDO 
BARREIRAS 
TOCANDO EM 
OUTROS PAÍSES’

choco u o Brasil’
leira tão forte naquele palco. 
Ela se identifica com a nossa 
cultura e a apresentação dela 

foi prova disso. 

É triste para você ver que o 
ritmo, por mais reconhecido 
que seja, até internacional-
mente, ainda sofre precon-
ceito aqui no Brasil?

O funk é um ritmo alegre, por is-
so a gente enfrenta as barreiras com 
a cabeça erguida e tendo certeza da 
energia que a gente transmite. A 
gente entende que estamos que-
brando barreiras no nosso país e no 
mundo, mas sempre com a cabeça 
erguida e indo para frente. 

Como está sendo a qua-
rentena para você? Está 

conseguindo ser criativo 
nessa época?

A quarentena tem 
sido difícil para 

todos, só 
que eu 

‘O que aconteceu no Grammy‘O que aconteceu no Grammy  

Logo após a 
apresentação da 
Cardi B, rolaram 
alguns comentá-

rios negativos sobre o 
funk de um produtor musical. 
O que você achou?

Sempre vão existir comentários 
positivos e outros nem tanto. Prin-
cipalmente quando o funk, um rit-
mo que vem da favela, conquista 
espaços que são dominados por 
outros gêneros. O que aconteceu 
no Grammy chocou o Brasil intei-
ro, ninguém esperava ver a Cardi 
B levantando uma bandeira brasi-

‘ME INSPIRA 
MUITO SABER 
QUE AS PESSOAS 
PRECISAM DE 
MÚSICA’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
Na amizade, nada deve ser fingido.”

(Cícero)

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

 LGrande momento para botar 
ordem na bagunça. Curta a sua 
casa e relaxe com a família. De-
monstrações de ciúme vão ge-
rar instabilidades no romance.
Cor: cinza.
Números da sorte: 67, 85 e 94.

 LAproveite os momentos de 
folga para relaxar. Podem pin-
tar alguns imprevistos ao lon-
go do dia. O diálogo vai ani-
mar as coisas com quem ama.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 50, 32 e 23.

 LAposte em oportunidades de 
renda extra. Organize as suas 
contas. Preste atenção no seu 
sexto sentido. A possessivida-
de pode ser um desafio.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 24, 96 e 69.

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

 LCurta o dia de folga e se de-
dique aos seus interesses. Não 
se envolva em encrencas. Seu 
lado charmoso marca o ro-
mance, surpreenda o par.
Cor: lilás.
Números da sorte: 88, 43 e 70.

 LA sua intuição vai estar em 
alta. Não é um bom momento 
para abusar da sorte e exage-
rar nos comes e bebes. Poderá 
rolar um flerte inesperado.
Cor: esmeralda. 
Números da sorte: 17, 08 e 71.

 LAproxime-se das pessoas 
queridas. Na dúvida, fique no 
seu canto e cuide dos seus pro-
jetos. Os interesses em comum 
vão beneficiar o romance.
Cor: bordô.
Números da sorte: 45, 63 e 18. 

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

 LOs relacionamentos vão se 
destacar hoje. Controle o seu 
temperamento. Pode se apro-
ximar de pessoas importantes. 
Evite brigas com o par.
Cor: areia
Números da sorte: 01, 46 e 64.

 LA vida doméstica será a sua 
prioridade. Uma postura práti-
ca vai te ajudar com uma faxi-
na. Cuide da sua saúde. Tenha 
calma se está apaixonado.
Cor: prata.
Números da sorte: 38, 65 e 83.

 LÓtimas energias melhoram 
o diálogo. Mesmo assim, des-
gastes com os amigos podem 
pintar. Um bom papo ajuda a 
relação amorosa.
Cor: violeta.
Números da sorte: 84, 75 e 12.

SÃO GUNTRANO
Nascido no norte da França, no 
século 6, Guntrano teve muitos 
descaminhos, muitas opções erra-
das. Teve muitas mulheres e muitos 
filhos. Como todo ser humano, bus-
cou a felicidade, porém, em lugares 
errados. Deu toda sua herança para 
um sobrinho e decidiu viver o cha-
mado à santidade. Faleceu aos 68 
anos de idade, em 593, depois de 
consumir-se no amor a Deus e aos 
irmãos, sendo cristão na sociedade. 
Seu corpo foi sepultado na igreja de 
São Marcelo em Chalon-sur-Saône, 
na França, por ele construída. A Igre-
ja ratificou o culto ao santo.

SANTO DO DIA

FEIRA DE ARTE
O turista resolve levar um qua-
dro:
— Gostei. Vou levar este!
O artista fala:
— O senhor fez uma ótima es-
colha! Essa tela me custou dez 
anos de vida!

— Caramba! Dez anos? Deve 
ter dado um trabalhão!
— Deu, sim! Foram dois dias 
para pintar e o resto pra conse-
guir vender!

ERRO DA SECRETÁRIA
Um dia, o contador está exami-

nando a declaração de imposto 
de renda de um jovem executi-
vo e, na lista de dependentes, 
consta um filho. Como o exe-
cutivo era jovem e solteiro, ele 
resolve ligar para seu cliente:
— Olha, eu estou aqui com as 
informações e consta que o 

senhor tem um filho. Imagino 
que deva ser um erro da sua se-
cretária, certo?
— Nada! — responde o cliente 
— O erro foi dos dois!

PATERNIDADE
Na consulta, Marcela pergunta 

para o médico:
— Doutor, o meu marido pode 
assistir ao parto?
— É claro que sim! — diz o mé-
dico — O pai deve sempre assis-
tir ao parto!
— Então deixa pra lá. Ele e meu 
marido nem se conhecem!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxóssi
MENSAGEM:
Oxóssi nos avisa que é preciso 
ser forte emocionalmente. 
Não deixe que relaciona-
mentos passados venham 
afetar seu presente. Nunca 
se esqueça de seus objetivos 
e metas.
SAUDAÇÃO: 
Okê arô! Arolê!
CORES:
Azul turquesa, verde e bran-
co.
ELEMENTO:
Terra (fauna e flora).
SIMPATIA:
Para afastar energias pesa-
das do ambiente, coloque 
atrás da porta principal, um 
copo de vinagre com um co-
lher de sal grosso, deixe por 
sete dias e depois enterre 

tudo em lugar aonde você 
não passe.

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

 LAprimore a sua imagem e se 
cuide mais. Boas ideias profis-
sionais podem pintar. Anote e 
aplique no seu cotidiano. A re-
lação a dois estará bem séria.
Cor: terracota.
Números da sorte: 28, 01 e 82.

 LPode pintar a vontade de 
sair de casa. Contudo, evite se 
colocar em risco. Fuja de con-
fusões. Um astral mais leve 
marca os momentos com o par.
Cor: magenta.
Números da sorte: 92, 47 e 83.

 LO dia pode trazer algumas 
tensões. O desejo de fazer 
compras pode gerar prejuí-
zos. No amor, o sexo promete 
pegar fogo à noite.
Cor: coral.
Números da sorte: 03, 21 e 30.

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 28/3/2021 · MEIA HORA 23



24 MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 28/3/2021


