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Vítima da 
Covid-19, cantor 
estava internado 

desde o dia
17 de março

DIVULGAÇÃO

FLÁVIO 
RIBEIRO
inaugura 

biblioteca na 
Providência

RAULL 
SANTIAGO

critica políticas 
racistas, caras 
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 4/4/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

BURACO

Heleno Gualberto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Academia pública 
largada às traças

 LA academia pública localizada 
na Avenida Itapemirim, em Miguel 
Couto, Nova Iguaçu, está comple-
tamente abandonada! Ela está 
com seus equipamentos quebra-
dos e em péssimo estado há mais 
de dois anos, mas a prefeitura não 
toma uma atitude. Há muito idosos 
no local que não podem usar a aca-
demia por medo de se machucar. O 
local poderia ser reformado!

OBRAS

Funcionários sem 
salário em hospital

 LFuncionários do Hospital de Sa-
racuruna, em Duque de Caxias, 
ainda não receberam o pagamento 
referente ao mês de dezembro e o 
décimo terceiro salário referentes 
ao ano passado. O antigo prefeito 
entregou o hospital à nova gestão 
e não há previsão para os funcio-
nários receberem seus salários. Dos 
últimos quatro meses trabalhados, 
recebemos apenas por dois.

Anônimo
Duque de Caxias

HOSPITAL

Praça abandonada 
e sem iluminação

 LUma praça na Rua Rodolfo Carva-
lho, próxima à Estrada da Ligação, 
em Jacarepaguá, está completa-
mente abandonada. O mato está 
muito alto, os brinquedos estão en-
ferrujando e os postes, sem luz. Mo-
radores da região até evitam passar 
por perto durante à noite, porque 
o local fica no breu. O mínimo que 
poderia ser feito ali é a colocação de 
mais postes de luz. É muito escuro!

Thiago Souza
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LUZ

Revitalização de 
praças públicas

 LAs praças públicas do Centro do 
Rio de Janeiro deveriam ser revitali-
zadas. Assim, seriam transformadas 
em espaços com melhor iluminação 
e infraestrutura. Os espaços desti-
nados às crianças deveriam receber 
mais atenção. As praças do Centro 
estão com brinquedos velhos e 
quebrados. Além disso, moradores 
de rua tomam conta desses locais. 
Falta assistência social também.

Anônimo
Por e-mail

OBRAS

Buraqueira em 
via de Realengo

 LMoradores da Rua Núncio Caleppi 
reclamam dos muitos buracos exis-
tentes na via. Está impossível passar 
de carro! A rua é uma ladeira muito 
íngreme e fica difícil de desviar dos 
buracos, além do fato de não conse-
guirmos ver quem está vindo do outro 
lado. Então, acidentes podem ocorrer. 
O local precisa urgentemente de obras 
de recapeamento. Quando chove fica 
impossível de passar ali.

Lucia Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

POLÍCIA                                                                                                                                                                                   LUZ

Poste sem lâmpada em Bangu
 LUm poste situado na Rua Alexandre da Silva Loureiro, 

em Bangu, na altura do número 137, está com a lâmpada 
apagada há vários meses. Já reclamamos com a prefeitura 
diversas vezes e eles nunca vieram aqui ver a situação. 
Esse poste sem luz acaba deixando um grande trecho da 
via no escuro, podendo facilitar a ação de assaltantes. É 
melhor colocarem uma lâmpada ali logo!

Dulcineia Barbosa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Viatura dá 
segurança

 LApós a publicação da carta 
informando assaltos na Estra-
da dos Três Rios, na Freguesia 
de Jacarepaguá, agora uma 
viatura da polícia fica todas as 
noites na esquina com a Rua 
Xingu. Muito obrigado, Jornal 
MEIA HORA.

Marcelo José
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
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MORREMORRE  
AGNALDO AGNALDO 
TIMÓTEOTIMÓTEO
Cantor, de 84 anos, é mais 

uma vítima da Covid-19

O 
cantor Agnaldo Timóteo 
morreu ontem de manhã, 
aos 84 anos, vítima da Co-

vid-19. Ele estava internado na Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) 
do Hospital Casa São Bernardo, na 
Barra, desde o dia 17 de março. 

“É com imenso pesar que comu-
nicamos o falecimento do nosso 
querido e amado Agnaldo Timóteo. 
Ele não resistiu às complicações de-
correntes da Covid-19 e faleceu hoje 

(ontem), às 10h45”, informou a as-
sessoria de imprensa do cantor em 
nota. “Temos a convicção que Ti-
móteo deu o seu melhor para ven-
cer essa batalha e a venceu! Agnal-
do Timóteo viverá eternamente em 
nossos corações! A família agrade-
ce todo o apoio e profissionalismo 
da Rede Hospital Casa São Bernar-
do nessa batalha. A família informa 
que a corrente de fé, com pensamen-
tos positivos e orações, permanece-

rá, em prol de um mundo melhor!”, 
completou o comunicado.

Agnaldo precisou ser entubado 
no dia 27. O estado de saúde piorou 
nos últimos dias e ele não resistiu. 

A família chegou a confirmar que o 
cantor recebeu a segunda dose da vaci-
na contra Covid-19 no dia 15 de março. 
A suspeita é de que ele tenha sido infec-
tado no intervalo entre a primeira e se-
gunda dose do imunizante.

Torcedor do Botafogo, Agnaldo re-

cebeu homenagem do Alvinegro nas 
redes sociais. “Com muita dor, o Bota-
fogo lamenta a morte de Agnaldo Ti-
móteo, cantor e compositor brasileiro, 
botafoguense apaixonado. O clube de-
seja conforto aos amigos e familiares 
neste momento difícil.”

Agnaldo não era um torcedor co-
mum do Botafogo. Sócio e ativo na 
política alvinegra, o cantor pagou do 
próprio bolso o velório do ídolo Gar-
rincha, em janeiro de 1983.
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“MINHA ETERNA 

GRATIDÃO POR TUDO. 
OBRIGADO SEMPRE  
POR TODO O CARINHO”
Timotinho, assessor de  
imprensa e sobrinho
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“AGNALDO TIMÓTEO 

MORREU. PERDI 
MEU AMIGO DE 
TANTAS LUTAS”
Sonia Abrão,  
apresentadora
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“AGNALDO TIMÓTEO 

NÃO CONSEGUIU VENCER 
A BATALHA CONTRA COVID. 
UMA VOZ PRIVILEGIADA. 
QUE FIQUE EM PAZ”
Serginho Groisman, apresentador

“TIMÓTEO SE FOI... 

MAIS UM PERDENDO 
PARA ESTA MALDITA 
COVID-19. JÁ NÃO SEI 
MAIS O QUE PENSAR”
Roberta Miranda, cantora
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benefícios?
O cardiologista explica que 

não é um procedimento simples. 
“Como todo procedimento com-
plexo, há riscos, que vão desde 
um sangramento durante a ma-
nutenção da ECMO, de trombo-
se do sangue durante o trajeto e 
de infecção. Enfim, é uma técnica 
que envolve uma complexidade 
grande”, alertou o especialista.

O médico ressalta que, 
quando a equipe de saúde de-
cide utilizar a ECMO, é porque 

REPRODUÇÃO

 L IG

Após quase um mês inter-
nado com Covid-19, o ex-la-
teral Branco recebeu alta do 
hospital Copa Star, em Co-
pacabana, ontem. Segundo 
o site Globoesporte.com, o te-
tracampeão mundial foi para 
casa, onde deve repousar nos 
próximos dias e aproveitar a 
Páscoa com a família. 

Aos 56 anos, Branco foi in-
ternado no dia 16 de março. 
Ele teve piora no quadro da 
doença três dias depois, che-
gou a ser entubado e ficou na 
UTI até quarta-feira.

Coordenador das catego-
rias de base da Seleção Brasi-
leira, Branco somou passagens 
por grandes clubes do futebol 
brasileiro, como Internacio-
nal, Fluminense, Flamengo, 
Grêmio e Corinthians.

Branco 
deixa 
hospital

 L ALTA

Branco é tetracampeão mundial

THAIS MAGALHÃES / CBF

EX-JOGADOR FICOU 
QUASE UM MÊS 
INTERNADO COM 
COVID-19 E CHEGOU 
A SER ENTUBADO 

O que é esse tratamen-
to?

A ECMO é um coração artifi-
cial e um pulmão artificial para o 
paciente, que usa um circuito de tu-
bos, bomba, oxigenador e aquecedor 
que fica instalado fora do corpo. Por 
conta das complicações de pacien-
tes com Covid-19, o uso da técnica 
aumentou entre os pacientes mais 
graves para poupar esses órgãos en-
quanto a cura acontece.

Em entrevista, Luiz Guilher-
me Velloso, cardiologista da 
Rede de Hospitais São Camilo 
de São Paulo, explicou como a 
ECMO veno-venosa funciona. 

“É uma técnica em que o san-
gue é retirado do corpo e bombeado 
para fora por uma veia. O sangue 
passa por uma bomba e por uma 
membrana de oxigenação extra-
corpórea, aonde ele elimina o gás 

ENTREVISTA COM

NovaNova
TERAPIATERAPIA

Entenda a ECMO, tratamento ao 
qual Paulo Gustavo se submeteu 

O 
ator Paulo Gus-

tavo, que está in-

ternado por conta 

da Covid-19 desde o dia 13 

de março, apresentou uma 

piora no quadro de saúde 

na sexta-feira. O humoris-

ta precisou ser submetido 

a uma terapia chamada 

Oxigenação por Membra-

na Extracorpórea (ECMO). 

Essa terapia pode ser usa-

da em pessoas de todas as 

idades, desde recém-nasci-

dos até idosos, e possibilita 

substituir a atividade só do 

coração ou do pulmão.

LUIZ G. VELLOSO, CARDIOLOGISTA

‘ORGANISMO MAIS 
JOVEM TEM MAIS 
ARMAS PARA LUTAR 
CONTRA FORMA 
GRAVE DA COVID’ 

‘O SANGUE 

É RETIRADO 
DO CORPO E 
BOMBEADO PARA 
FORA POR UMA VEIA’ 

carbônico e é oxigenado, o que seria 
a função do pulmão. Após passar 
por essa membrana, ele é reinjetado 
no corpo, devidamente oxigenado e 
livre do gás carbônico”.

Pode ser utilizada em pós-ope-
ratório de cirurgia cardíaca, doen-
ças pulmonares graves, quadros de 
insuficiência cardíaca, trauma ou 
infecção grave, entre outros.

Segundo o médico, o tem-
po médio do tratamento com 
o pulmão artificial em pacien-
tes mais graves é de cinco a se-
te dias. Por ser mais jovem, o 
cardiologista diz que as chan-
ces de recuperação do ator 
Paulo Gustavo são grandes.

 “Um organismo mais jovem e 
sem doenças associadas tem mais 
armas para lutar contra uma forma 
tão grave da Covid”.

Quais são os riscos e os 

os benefícios são superiores 
aos riscos de uma operação 
complexa. 

“Existem situações em que o 
ventilador artificial não consegue 
oferecer uma oxigenação suficien-
te para manter a vida do paciente. 
Nesses casos, quando o pulmão es-
tá extremamente comprometido, 
é uma manobra esperada para se 
manter a oxigenação compatível 
com a vida do indivíduo”, diz.

O cardiologista garante 
ainda que a técnica é im-
portante em casos graves 
da Covid-19. 

“Isso faz sentido porque a 
pneumonia inflamatória da Co-
vid-19 atinge o ápice e, depois, 
vai lentamente regredindo com o 
tratamento. Podemos ganhar até 
quatro dias para que o paciente 
comece a melhorar daquele qua-
dro de saúde. Talvez sem isso, não 
tivesse tempo suficiente para a 
recuperação”, explicou.

Qual é a diferença da ECMO 
para um respirador?

Luiz Guilherme Velloso destaca 
que, quando o pulmão sofre uma 
lesão infecciosa, inflamatória ou 
traumática, ele tem comprometi-
da sua função, que é basicamente 
oxigenar o sangue e remover o gás 
carbônico para permitir o funcio-
namento adequado do organismo. 
“Para pulmões pouco lesados, o res-
pirador artificial muitas vezes é a 
solução para que o órgão melhore. 
Em alguns casos, uma ventilação 
artificial com uma quantidade de 
oxigênio maior do que a da atmos-
fera pode ser suficiente”, explica.

Mas se a lesão pulmonar 
for mais grave e mais inten-
sa, a necessidade de maiores 
quantidades de oxigênio for-
necidas pelo respirador vai se 
tornando necessárias. 

“Quando a técnica do respi-
rador não é suficiente para man-
ter a oxigenação dos tecidos para 
manter a vida, aí se cogita o uso 
da ECMO. Essa é a diferença, a 
gravidade na lesão pulmonar”, 
diz o cardiologista, ao ressaltar 
que, em 2021, na Rede São Ca-
milo, cerca de 20 pacientes com 
Covid-19 foram para ECMO.
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O 
governador em exercí-
cio Cláudio Castro inau-
gurou ontem o Hospi-

tal Estadual Dr. Ricardo Cruz, 
que vai atender pacientes com 
Covid-19, em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. De acor-
do com a Secretaria Estadual de 
Saúde, na primeira fase de fun-
cionamento da unidade, os pa-
cientes serão transferidos gra-
dualmente para 60 leitos de UTI 
e outros 90 para de enfermaria.

O restante dos 150 leitos deve-
rá estar disponível entre 15 e 20 
dias, de acordo com Castro. “É 
um hospital de altíssima comple-
xidade. A questão de gases, todos 
os equipamentos, as normas téc-
nicas. É de primeiro mundo. E ser 
chamado de hospital de campa-
nha ou até mesmo de modular 
diminui, muitas vezes, a impor-
tância e o tamanho de um hospi-
tal como esse. A gente tem a ma-
nia de olhar o copo meio vazio, 
mas é um grande equipamento 
feito em menos de um ano”, afir-
mou o governador.

FOTOS REGINALDO PIMENTA

PRIMEIRA FASE 

COMEÇA COM 150 
LEITOS. RESTANTE DEVE 
ESTAR DISPONÍVEL 
EM ATÉ 20 DIAS

 LCláudio Castro agradeceu ao Go-
verno Federal pelo uso do terreno 
para a construção da unidade. “É 
um compromisso que cobrarei to-
dos os dias até que a cessão defini-
tiva do terreno esteja com o Go-
verno do Estado, para quem sabe 
a gente poder transformar isso 
aqui em um grande parque para a 
população ou em outros equipa-

mentos de saúde”, disse ele, citan-
do a importância da vacina. “Que-
ria dizer que a pandemia continua 
aí e a nossa maior esperança é, sem 
dúvida, a vacinação. A população 
precisa de dois tipos de vacina no 
momento. A primeira contra a 
Covid. A segunda contra a fome. 
E a única vacina contra a fome é a 
manutenção dos empregos.”

‘Nossa maior esperança é vacinação’

 LA Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio (SES) informou que re-
gistrou, até ontem, 657.139 casos 
confirmados de Covid-19 e 37.629 
mortes por coronavírus no esta-
do. Nas últimas 24 horas, foram 
contabilizados 3.935 novos casos 
e 411 mortes, o que significa novo 
recorde de óbitos no estado. Entre 
os casos confirmados, 605.135 pa-
cientes se recuperaram da doença. 

Também ontem, o governo es-

tadual publicou um novo decreto 
com restrições com o objetivo de 
frear a disseminação da Covid-19. 
As medidas vão valer de amanhã 
ao dia 12. A permanência em 
praias, que estava proibida no de-
creto anterior, não foi citada. Entre 
as novidades do texto estão lota-
ção de bares, restaurantes e aca-
demias de 40% (antes, era 50%); 
e shoppings não terão mais horá-
rio de funcionamento restrito.

Rio: recorde de mortes em 24 horas

 L LUCIANO PAIVA

Sob sol forte, a cerimônia 
contou com muitas autorida-
des, como vereadores e deputa-
dos, formando grande aglome-
ração, o que vai contra o decreto 
estadual do próprio governador 
que proíbe qualquer evento, in-

clusive os oficiais.
Em um dos inúmeros discur-

sos políticos, um dos convidados 
subiu ao palco e falou sem másca-
ra ao lado do governador. Ao des-
cer, o distraído resolveu, então, co-
locar o equipamento de proteção. 

Unidade tem Unidade tem 
300 leitos e 300 leitos e 
vai atender vai atender 
pacientes com pacientes com 
Covid-19Covid-19

Novo hospital emNovo hospital em
NOVA IGUAÇUNOVA IGUAÇU

O governador em exercício Cláudio Castro na inauguração do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz
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Pelo menos 20 protetores de 
animais se uniram para resgatar, 
na quarta-feira, sete cães tranca-
dos e abandonados em uma casa 
no Engenho de Dentro desde de-
zembro. Os cachorros estariam se 
alimentando das próprias fezes e 
sofrendo maus-tratos. 

A denúncia foi feita à protetora 
Ana Paula Lopes, do projeto Fo-
cinho Feliz RJ, na última semana. 
Ela entrou em contato com os pro-
jetos Gatorros em Apuros e Anjos 
de 4 Patas, que também se mo-
bilizaram, começando uma cor-
rente para o resgate dos cachorros. 
“Quando entramos na casa, só ti-
nha lixo, móveis destruídos e mui-
tas fezes. A casa parecia um filme 
de terror”, afirmou Ana Paula. 

O 3º BPM (Méier) apoiou a 
ação. Na hora do resgate, uma mu-
lher chegou dizendo ser a dona da 
casa e foi levada para 19ª DP (Ti-
juca) por crime de maus-tratos.

Protetores 
resgatam 
sete cães

 LENGENHO DE DENTRO

Sete animais foram resgatados

ANJOS DE 4 PATAS / DIVULGAÇÃO

OS CACHORROS 
ESTAVAM 
TRANCADOS 
NUMA CASA 
DESDE DEZEMBRO 

Polícia recupera 
carga roubada

Viatura da PM 
é atacada

 LUm homem foi preso, on-
tem, após PMs recupera-
rem um veículo com car-
ga roubada avaliada em 
mais de R$ 16 mil. A ação 
foi realizada pelos agen-
tes no bairro Parque Pau-
licéia, em Caxias, e tinha o 
objetivo de reduzir os cri-
mes de roubos de veículos 
e cargas. O registro ocor-
reu na delegacia da região.

 LUma viatura da PM foi 
atacada a tiros, ontem, na 
Estrada da Guaxindiba, 
no bairro Guaxindiba, em 
São Gonçalo. Segundo a 
corporação, os criminosos 
estavam em duas motos. 
Houve confronto, os ban-
didos conseguiram fugir 
e ninguém se feriu. O caso 
foi registrado na 74ª DP 
(Alcântara).

RAPIDINHAS...

Preso por roubo 
em ônibus

01 do tráfico 
no xilindró

 LUm homem de 42 anos foi preso 
por policiais civis da 64ª DP (São 
João de Meriti), na quinta-feira, 
suspeito de roubar passageiros de 
ônibus em São João de Meriti, na 
Baixada Fluminense. Segundo a 
corporação, após a comunicação 
do crime por uma das vítimas, a 
equipe conseguiu capturar o sus-
peito. Com ele, foram apreendi-
dos seis celulares e um revólver. O 
preso foi encaminhado ao sistema 
penitenciário, onde ficará à dispo-
sição da Justiça.

 LPoliciais da 124ª DP (Saquare-
ma) prenderam, sexta-feira, um 
homem apontado como o líder 
do tráfico de drogas em Niterói. O 
mandado de prisão foi expedido 
pela Comarca de Niterói. O acu-
sado é considerado o 01 do Morro 
do Mici, em Niterói, e já foi apon-
tado como o 03 da Rocinha. En-
tre os processos contra ele estão 
associação para o tráfico e tráfico 
de drogas, tentativa de homicídio, 
organização criminosa, lavagem 
de dinheiro, furto e roubo.

U
ma mulher apontada 
como uma das líderes 
do tráfico de drogas de 

São Gonçalo e Itaboraí, na Re-
gião Metropolitana, foi presa 
na sexta-feira. Roberta da Ro-
sa Vieira, mais conhecida co-
mo Rainha do Trem Bala, foi 
encontrada por policiais ci-
vis da Delegacia de Proteção 
à Criança e ao Adolescente no 
Colubandê, em São Gonçalo, 
quando visitava o filho. 

Segundo as investigações 
da Polícia Civil, Roberta é uma 
das principais lideranças da or-
ganização criminosa que co-
manda o tráfico de drogas nos 
bairros de Almerinda, Jockey 
e Zé Garoto, em São Gonçalo, 

ROBERTA VIEIRA 
É ACUSADA DE 
LIDERAR O TRÁFICO 
EM SÃO GONÇALO 
E ITABORAÍ

 L RODOU

Chefona vai em cana
Rainha do Trem Bala foi presa no Colubandê, quando visitava o filho

Rainha do Trem Bala é investigada por três assassinatos

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL 

além da comunidade da Reta 
Velha, em Itaboraí. Ela estava 
foragida da Justiça. A acusada 
já havia sido presa em 2014 e 
foi solta dois anos depois. Qua-
tro meses após deixar a prisão, 
foi novamente presa e ficou na 
cadeia até 2017. 

A polícia informou que Ro-
berta tem ligação com o tra-
ficante Rabicó: ela seria uma 
das pessoas de confiança dele. 
No dia 28, o traficante Jona-
than Ferreira Lima, o Batata 
do Salgueiro, apontado como 
segurança de Rabicó e como 
segundo homem na hierar-
quia do trafico de drogas do 
Complexo do Salgueiro, tam-
bém foi preso. 

Ainda de acordo com in-
formações levantadas pela es-
pecializada, além dos crimes 
de tráfico e associação para o 
tráfico, Roberta ainda é inves-
tigada e apontada como res-
ponsável por três homicídios. 
No momento da prisão, os 
agentes apreenderam um ce-
lular, que será usado na conti-
nuação das investigações.
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 LTENHO 74 anos de idade e sou jor-
naleira há oito anos. Moro aqui mesmo 
em Marechal Hermes e acho o bairro 
muito tranquilo. Antes de ser jornaleira, 
eu era empregada doméstica. O que 
mais gosto na minha profissão é a inte-
ração com o público. Torço para o Vasco 
e, nas minhas horas vagas, eu gosto de 
descansar. Gosto de ler o caderno de 
esportes do jornal MEIA HORA.

MARGARITA AZEVEDO — 
Marechal Hermes

CLEITON 
TEIXEIRA 
FERNAN-
DES
tem atual-
mente 18 
anos. Ele 
desapareceu 
em 15 de 
abril de 2015, 
em Nova Iguaçu (Baixada Fluminen-
se), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Segunda dose 
para Lula

 LO ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
recebeu ontem a segun-
da dose da vacina contra 
a Covid-19 em um pos-
to drive-thru de São Ber-
nardo do Campo (SP). 

RAPIDINHA...

 L CESTAS BÁSICAS

Rio Contra a Fome
Campanha arrecada alimentos para comunidades

A Prefeitura do Rio lançou 
a campanha Rio Contra 
a Fome, para arrecadar 

itens de cesta básica para or-
ganizações da sociedade civil 
que atuam em favelas e peri-
ferias da cidade. As doações de 

alimentos não perecíveis já po-
dem ser feitas no ato da vacina-
ção contra a Covid-19 nos mais 
de 250 postos municipais dis-
tribuídos pela cidade. 

A iniciativa das secretarias 

municipais da Juventude (JU-
VRio) e da Saúde (SMS) vai 
apoiar a população em maior 
vulnerabilidade social por con-
ta dos efeitos da pandemia. 

Quem quiser participar basta 
levar um ou mais dos itens da 
cesta, sendo prioritários arroz, 
feijão, óleo, fubá, leite em pó, 
açúcar e sabonete.

A Prefeitura do Rio lançou campanha contra a fome

REPRODUÇÃO

AS DOAÇÕES 
PODEM SER 
FEITAS NA HORA 
DA VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID 

 LMORADORES de Santa Teresa realizaram ontem uma malhação de Judas, 
tradição na Semana Santa. O ato contou com bonecos mascarados, com 
fotografias de políticos, como o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, e o governador afastado do Rio, Wilson Witzel. Segundo 
a Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa (AMAST), a malhação 
aconteceu por conta da privatização dos bondes do bairro. 

ATO EM SANTA TERESA

DIVULGAÇÃO
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Copa do Brasil     Quarta Tombense 21h30 Tombos-MG
Carioca     14 ou 15/4 Flamengo A definir Maracanã

Tiago em noite de Reis
Centroavante marca três vezes na vitória do Vascão de virada sobre o Bangu

 L ‘HOOOJE É O DIA DO TIAGO REIS...’

Com uma equipe alternativa, 
o Vasco enfrentou o Bangu 
em Volta Redonda e venceu 

o Bangu por 4 a 2, com três gols 
de Tiago Reis e um de Gabriel Pec. 
Após o jogo, o Twitter do clube 
postou trecho da música A Fes-

ta do Santo Reis, de Tim Maia: 
‘Hoooje é o dia do Tiago Reis...’

O atacante de 21 anos 
não marcava um gol desde 
o dia 28 de outubro, quan-
do o Vasco venceu o Cara-
cas pela Sul-Americana. Foi 
o primeiro hat-trick (três 
gols num jogo) da carreira. 
O primeiro tempo começou mor-
no, com as duas equipes se estu-
dando. Aos 32, o Bangu abriu o 
placar. Após erro na saída de bola 
vascaína, Geovani encontrou Luís 
Araújo invadindo a área. O camisa 
19 dominou e finalizou: 1 a 0.

O Vasco não se abateu e logo 
conseguiu empatar. Aos 36, Cayo 
Tenório cruzou da ponta direita e 
o árbitro marcou toque na mão de 
Gil. Tiago Reis cobrou mal o pê-
nalti, o goleiro Paulo Henrique fez 
a defesa, e no rebote a bola sobrou 
para o próprio camisa 27 deixar 
tudo igual no marcador.

O segundo tempo começou 
animado. Logo no primeiro mi-

nuto, Tiago Reis fez o segundo de-
le e do Vasco. Juninho deu ótimo 
passe para Riquelme, que colocou 
a bola na medida para o atacante, 
sem goleiro, cabecear para virar.

Aos 17 minutos, após cobrança 
curta de escanteio, Andrey finali-
zou de fora da área no travessão. A 
equipe de Marcelo Cabo manteve 
a postura ofensiva e conseguiu ao 
terceiro gol. E de novo com Tiago 
Reis. Após boa troca de passes, Ca-
yo Tenório invadiu a área e rolou 
para o centroavante: 3 a 1. 

Aos 28, após cobrança de es-
canteio do Bangu, Gabriel Civi-
dini subiu bonito para cabecear: 
3 a 2. Mas a alegria durou pouco 
tempo. Logo na saída de bola, Zeca 
fez jogada pela esquerda e cruzou 
rasteiro. A bola sobrou para Matías 
Galarza finalizar e Gabriel Pec, im-
pedido, desviar: 4 a 2.

No rebote do 
pênalti, Tiago 
Reis marca seu 
primeiro gol 

desde o dia 28 de 
outubro e corre 

pro abraço

THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

NO CARIOCÃO, 
NÃO HÁ A 
UTILIZAÇÃO DO 
VAR (ÁRBITRO DE 
VÍDEO)

Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Gra-
ça e Riquelme (Zeca); Bruno Gomes (An-
drey), Juninho (Matias Galarza), João Pedro 
(Carlinhos), Laranjeira (Pec) e Figueiredo; 
Tiago Reis. Técnico: Marcelo Cabo

Paulo Henrique; Digão, Cividini, Griggio e 
Marcelo Mattos (Olavo); Gil, Geancarlo, 
Jean Carlos (Adenilson) e Geovani (Rafael 
Carioca); Daniel (Rochinha) e Luis Araújo 
(Scheppa). Técnico: Marcelo Marelli

Local: Cidadania, em Volta Redonda Juiz: Yuri Elino Ferreira da Cruz Auxiliares: Sil-
bert Faria Sisquim e Raphael Carlos de Almeira Tavares dos Reis Gols: 1º tempo: Luís 
Araújo, aos 32, e Tiago Reis, aos 37. 2º tempo: Tiago Reis, a 1 minuto e aos 23; Gabriel 
Cividini, aos 28; e Gabriel Pec, aos 29 Cartões amarelos: Ricardo Graça, Riquelme, 
Andrey, Juninho, Laranjeira e Lucão (Vasco); Jean Carlos e Luís Araújo (Bangu)

VASCO 4 BANGU 2

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 4/4/2021
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Carioca              Amanhã         Madureira               21h           Cidadania
Supercopa            11/4              Palmeiras            A Definir             Brasília

Rodrigo CaioRodrigo Caio  estáestá

DE VOLTADE VOLTA

Zagueiro 
se recupera 

da lesão 
muscular e 
vai estrear 
amanhã na 
temporada 

O 
sábado foi de muito tra-
balho para os jogadores 
do Flamengo. Sob o co-

mando de Rogério Ceni, o Ru-
bro-Negro deu continuidade à 
preparação para encarar o Ma-
dureira, amanhã, às 21h, no Es-
tádio Raulino de Oliveira (Ci-
dadania), em Volta Redonda, 
pela Taça Guanabara.

A grande novidade na ativi-
dade foi a presença de Rodrigo 
Caio de forma integral com os 
demais companheiros. Recupe-
rado de uma lesão muscular, o 
zagueiro está pronto para estrear 
na temporada. Caso não volte a 
sentir mais dores, o camisa 3 será 
escalado ao lado de Willian Arão.

Matheuzinho, com lesão 
muscular, também apareceu 
no campo, mas trabalhou se-
parado. Pedro, com contusão 
muscular de grau 2, fez trata-
mento no Ninho.

Já a expectativa para o retor-
no de Thiago Maia, que está fo-
ra dos gramados desde novem-
bro devido à cirurgia no joelho, 
é de oito a dez meses e a recupe-
ração é bastante delicada. Por 
conta disso, o Flamengo não 
deve acelerar uma volta. O jo-
gador já voltou a trabalhar com 
bola, mas ainda sob o cuidado 
de fisioterapeutas.

“Ele sai da fisioterapia, vai 
para academia e agora esta in-
do para o campo. Esperamos 
que em um futuro breve, a gen-
te possa fazer um trabalho fí-
sico e terminar gradualmen-
te com o trabalho com bola 
até que ele seja reintegrado ao 
grupo de jogadores. É uma ci-
rurgia com prazo de retorno 
de oito a dez meses”, disse ele. 
Ele tem evoluído satisfatoria-
mente, mas é muito cedo para a 
gente passar um prognóstico”, 
disse ao portal UOL o médico 
do Flamengo, Márcio Tannure.

 L VENÊ CASAGRANDE

 LDepois de uma longa negocia-
ção, Flamengo e Otávio chegaram 
a um acordo para a extensão do 
contrato do zagueiro. As conver-
sas começaram em outubro, após 
o jovem atuar pelo time profissio-
nal, no Brasileirão, contra o Pal-
meiras. Nos últimos dias, entre-
tanto, as duas partes chegaram a 
um acordo, e o novo vínculo será 

assinado amanhã. O atual víncu-
lo vai até junho de 2022, mas a cú-
pula entende que o jogador está 
cumprindo bem o papel de evo-
lução desde que chegou ao clube, 
em 2018, após passagem pelo Sub-
15 do Internacional, e dará valori-
zação salarial. Em 2020, embora 
tenha 18 anos, o zagueiro entrou 
em campo 22 vezes pelo Sub-20.

Otávio assinará novo contrato

PEDRO, 
MATHEUZINHO E 
THIAGO MAIA 
SEGUEM 
LESIONADOS

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Otávio, de 
18 anos, veio 
do Sub-15 do 
Internacional
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Carioca 10 ou 11/4  Volta Redonda  A Definir Cidadania
Copa do Brasil 14/4  ABC  21h30 Natal-RN

O GOLEIRO 
GATITO ESTÁ 

NOS PLANOS DO 

ALVINEGRO. JÁ 

CAVALIERI NÃO 

SABE SE FICA 

Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gil-
van e Paulo Victor; Kayque, Matheus 
Frizzo, Marco Antônio (Warley) e Felipe 
Ferreira; Marcinho (Ênio) e Rafael Na-
varro. Técnico: Marcelo Chamusca 

Neguetti; Watson, Dilsinho, Guerra 
e Wellington Cezar; Luis Gustavo, 
Everton Heleno e Romarinho; Chay, 
Emerson Carioca e Hugo Cabral. 
Técnico: Felipe Surian

Local: Giulite Coutinho, em Edson Passos   
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo  
Assistentes: Daniel de Oliveira Alves 
Pereira e Marcus Vinicius Machado Araújo 
Brandão 
Horário: 17h   TV: PPV 

BOTAFOGO PORTUGUESA

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

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

‘BOTAFOGO‘BOTAFOGO  

Ricardinho 
comemora 

estreia e 
projeta futuro 
com a camisa 

do Glorioso

V
ÍT

O
R

 S
IL

V
A

/B
O

TA
F
O

G
O

FORTE EFORTE E  
ENCARDIDO’ENCARDIDO’

O 
Botafogo enfrenta a Portuguesa da Ilha, hoje, 
às 17h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mes-
quita. Uma das atrações será Ricardinho, que 

fez sua estreia na última rodada do Carioca, contra o 
Madureira (1 a 1). Apesar de ter entrado somente aos 
34 minutos da segunda etapa, o jogador conseguiu ir 
bem e mostrar bastante serviço. O meia vibrou com 
o desempenho e projetou uma evolução da equipe.

“Vamos evoluir naturalmente e temos uma 
margem grande para esse crescimento. Tem sido 
nos jogos e é importante a gente buscar essa vitó-
ria e ganhar mais confiança. Isso ajuda o grupo 
a se sentir melhor 
dentro das parti-
das. Acredito que a 
maneira como vão 
saindo as vitórias, 
os gols, vai crian-
do entrosamento 
na equipe e as coi-
sas vão acontecen-
do naturalmen-

te”, afirmou o 
apoiador, con-

tratado junto ao Ceará: “Ser um Botafogo forte, 
encardido no sentido dos adversários respeitarem 
e verem que do outro lado tem uma equipe muito 
forte a ser batida”.

Enquanto isso, o Botafogo discute internamen-
te a posição de goleiro e tem a intenção de renovar 
com Gatito Fernández, enquanto Diego Cavalieri 
ainda tem seu futuro em dúvida. Ambos estão se 
recuperando de lesões e ainda não estrearam na 
temporada. Sobre a renovação de Gatito, os valo-
res e tempo de contrato ainda não estão definidos.

Sobre Cavalieri, o clube não quer procurá-lo an-
tes que sua lesão no tornozelo esteja recuperada. Po-
rém, a avaliação interna da diretoria sobre o jogador 
de 38 anos será em relação ao custo-benefício. No 
entanto, assim como Gatito, Cavalieri tem contra-
to até o fim do ano e o Glorioso não pretende fazer 
jogo duro caso ele queira buscar novos ares.

Ricardinho 
fez sua estreia 

contra o 
Madureira, 
entrando a 

11 minutos do 
fim do jogo



TALENTO 
QUE VEM
DA KELSON’S
O ATOR DOUGLAS SILVA FAZ DA 
VIVÊNCIA NA COMUNIDADE SUA 
FONTE DE INSPIRAÇÃO 
PÁGINA 13

20 ANOS DE CARREIRA
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MARÉ
ELIANA SOUSA SILVA É A 
COLUNISTA CONVIDADA

PÁGINA 12 

CANAL DO ANIL
LUÃ COSTA É DONO DE DELIVERY 

DE COMIDA MINEIRA
PÁGINA 12 
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O último domingo, dia 28 
de março, foi para retomar uma 
agenda que tanto aflige famílias 
moradoras de favelas e periferias 
neste momento de pandemia: a 
falta de comida mais básica na 
mesa para um número grande 
de pessoas no país e a fome.

Essa ação, pensada a partir 
da articulação de um coletivo 
de instituições como a Redes da 
Maré, a Coalizão Negra por Di-
reitos, a Uneafro, dentre outras, 
foi o pontapé inicial no sentido 
da atenção que queremos dar à 
demanda, urgente, pelo direito 
humano à alimentação.

Cheguei à Nova Holanda, 
uma das 16 favelas da Maré, no 
início da década de 70. Me en-
volvi nas lutas comunitárias por 
direitos, tendo sido eleita presi-
dente da Associação de Mora-
dores aos 22 anos. Foram mui-
tos esforços e um trabalho forte, 
com muitas conquistas, mas 
também com muitos desafios.

A Redes da Maré é fruto des-
se processo. Sua criação marca o 
desejo de construir formas con-
cretas de cobrar que as políticas 
públicas sejam efetivadas. Des-
de o início da pandemia, a Redes 
da Maré articulou a campanha 
“Maré Diz Não ao Coronavírus”.

Essa foi uma forma de res-
pondermos às demandas tra-
zidas pela crise humanitária. A 
campanha abrangeu uma co-
municação direta com a popu-
lação das 16 favelas da Maré, pa-
ra difundir informações sobre 
como se proteger e distribuindo 
produtos de higienização. Essa 
movimentação atingiu em tor-
no de 18 mil famílias. 

Agora, voltamos a entregar 
cestas de alimentos e kits de hi-
giene para 500 famílias que se 
encontram com fome. A luta 
agora é para que possamos am-
pliar essas ações atingindo mais 
e mais famílias, para que elas 
passem por essa pandemia.

Q
uem não gosta de saborear 
uma boa comida mineira? 
E o melhor: no aconchego 

do lar? Pensando nisso, Luã Cos-
ta, cria do Canal do Anil, comuni-
dade de Jacarepaguá, transformou 
seu empreendimento gastronô-
mico em delivery. Tudo em fun-
ção da pandemia do coronavírus. 
O jovem deu os primeiros passos 
vendendo quentinhas para os mo-
radores, até que conseguiu abrir 
seu próprio negócio. 

CRIA DO CANAL DO ANIL, LUÃ COSTA 
MONTOU DELIVERY DE COMIDA MINEIRA. 
‘VAMOS CRESCENDO CADA DIA MAIS’, DIZ 

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

“A empresa está aberta há 
um ano. Comecei um mês an-
tes da pandemia. É um ramo 
que não para e, mesmo com to-
da dificuldade, estamos levan-
do, fazendo nossa comidinha. 
Acho que está funcionando”, 
afirma Luã. 

No cardápio, baião de dois, 
frango caipira, doce de leite com 
queijo... Tudo que a boa cozinha 
mineira pode oferecer. “Temos 
funcionários, porque cozinhar 
não é meu forte (risos)! Para ficar 
gostoso de verdade, deixa para 

‘Direito humano 
à alimentação’
Eliana Sousa Silva é diretora da Redes da 

Maré, que tem levado ajuda a famílias 

Eliana chegou à Nova Holanda, na Maré, no início da década de 70

ARQUIVO PESSOAL

Luã começou 
vendendo 
quentinhas, até 
que conseguiu 
abrir seu negócio
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COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

VENCEUVENCEU
A FAVELAA FAVELA

quem está mais preparado”, brinca 
o empreendedor, que reinventou 
seu planejamento devido ao iso-
lamento. “Nosso forte é o delivery. 
Nesse caso, só continuamos traba-
lhando muito, tentando fazer al-
go legal e com algum diferencial: 
comida gostosa e entrega rápida.” 

Luã dá conta da parte adminis-
trativa do negócio e comemora o 
sucesso do empreendimento ao 
olhar sua trajetória no Anil. “Ain-
da é difícil! Trabalhamos muito, 
mas fico feliz de ver as coisas ca-
minharem. Aos pouquinhos, va-
mos crescendo cada dia mais”, diz 
ele, que, nas horas vagas, também 
atua como cantor. Mas com a pan-
demia, os planos estão em suspen-
so. “Sempre em paralelo, sem tirar 
força de nenhum dos dois. Como 
digo: dando a vida sempre.”

12 MEIA HORA · DOMINGO, 4/4/2021
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D
ouglas Silva cresceu aos olhos do pú-
blico, mantendo sempre vivas as raí-
zes da sua trajetória. Do menino Ace-

rola de Cidade dos Homens ao temido Marconi 
de Amor de Mãe, ambas produções da Globo, 
o ator prova que é possível sonhar e realizar 
quando se tem talento e muita força de von-
tade. Completando 20 anos de carreira, ele faz 
da vivência na Kelson’s, comunidade da Penha, 
na Zona Norte do Rio, sua fonte de inspiração.

“A favela está dentro de mim, não vai sair 
nunca. Eu sou um eterno favelado, esse é meu 
título, porque vim de lá. Já viajei o mundo 
e sempre penso: ‘Vim da Kelson’s e olha 
onde eu estou’. Ela está dentro de 
mim, me ajuda com os persona-
gens”, afirma Douglas.

Aos 32 anos, o ator coroa 
duas décadas de trabalho com 
sua primeira novela. Amor 

de Mãe marca a estreia de 
Douglas nos folhetins e de 
uma forma muito especial. 
Afinal, quem não se emo-
cionou com a última cena 
de Marconi? “Foi uma expe-
riência incrível e desafiante, 
tinha que temperar o Marconi 
de um jeito que as pessoas pu-
dessem perceber que ele não 
era um cara do mal, um vi-
lão. Ele estava no corre de-
le, mas também ajudava 
os amigos. Eu tinha que 
dar essa intenção e acho 
que consegui”, avalia. 

Na última cena do 
personagem, Marco-
ni, que é bandido, se 
entrega para a polícia, 
mas acaba morto. A 
repercussão do pú-
blico foi imediata. 
“As pessoas tiveram 
empatia. Foi bonito 
esse reconhecimen-
to, mas não espera-
va. Me entreguei 
nessa última ce-
na junto com 
toda a equi-
pe”, conta o 
ator.
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 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com ‘Eu sou um 
paizão’

‘Mesmo com pouco, tem sempre um ajudando o outro’

l Amor de Mãe foi a pri-
meira novela da Globo 
a retomar as gravações 
durante a pandemia do 
coronavírus. Colocar o 
tema da Covid-19 entre 
os dramas dos perso-
nagens foi um acerto, 
na opinião de Douglas. 
“A dramaturgia tem 
o papel de entreter e 
também de alertar, ain-
da mais nesse momen-
to tão delicado. Isso 
não é brincadeira.” 
A família do ator 
cresceu durante o 
isolamento. Em agos-
to, nasceu Morena, 
segundo filha dele, 
que já é pai de Maria 
Flor, de 9 anos. “É o 
meu segundo tesouro. 
A primeira é Flor. É um 
bebê de quarentena. 
No meio dessa loucura 
toda, ela nasceu e está 
sendo maravilhoso! Eu 

sempre fui 
paizão. Ape-
sar de não 
ter conheci-
do meu pai 
e não saber 
os caminhos, 
eu sou um 
paizão”, diz. 

l  Representar a realidade 
do povo da periferia dá 
muito prazer para Douglas, 
que vê a importância des-
sa visibilidade em horário 
nobre. “Fiz trabalhos que 
são marcantes e todos com 
uma bela mensagem. Tenho 
um apreço pelo Cidade dos 

Homens. Era gostoso de se 

fazer, todos os episódios 
tinham uma mensagem 
para a sociedade e o público 
sempre dava essas respos-
tas”, comemora o ator, que 
também trabalhou no filme 
Cidade de Deus, que concor-
reu ao Oscar em 2004.
Apesar de não morar mais 
na favela, ele lembra com 

carinho da infância na Kel-
son’s. “Era uma delícia, ti-
nha vários amigos, brincava 
muito. Só tenho memórias 
maravilhosas. A gente sabe 
que tem guerra, falta de es-
trutura. Mas tem a parte de 
alegria, da empatia. Mesmo 
com pouco, tem sempre um 
ajudando o outro”, destaca. 

‘A FAVELA ESTÁ

DENTRO DE MIM’

COMPLETANDO 20 ANOS DE CARREIRA, O ATOR 

DOUGLAS SILVA FALA COM ORGULHO DAS SUAS RAÍZES
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É até estranho falar ou mesmo es-
crever 5,2 bilhões de reais. Apesar 
disso, esse é o valor que o Rio e 
São Paulo usaram em apenas um 
ano para reprimir o tráfico e o 
consumo de drogas, de acor-
do com o relatório “Drogas: 
Quanto Custa Proibir?”, do 
Centro de Estudos de Segu-
rança e Cidadania - CESeC.

Atuando em movimen-
tos sociais em prol de popu-
lações que vivem em favelas e 
sendo morador do Comple-
xo do Alemão, enxergo esse 
valor com dor e revolta, pois 
conheço o resultado caóti-
co da política de drogas no 
nosso país. Vi e vivi violên-
cias direcionadas e muito 
terror, consequentes dessa 
atrasada e caríssima políti-
ca de repressão.

Por meio do Coletivo Papo Reto, um 
dos projetos que faço parte e que no mês 
de março completou sete anos de existên-
cia (parabéns, equipe!), temos monitora-
do como age o estado durante as interven-
ções policiais no Complexo do Alemão. 
Nesse tempo várias crianças perderam a 
vida, pessoas inocentes foram assassina-
das e feridas, houve muita destruição e 
nenhuma mudança real. 

O resultado desse estudo mostra exa-
tamente como estamos na contramão do 
avanço e ainda presos em políticas violentas, 
racistas e caras. É prejuízo de valores enor-
mes que poderiam ser usados em escolas, 
hospitais, vacinas para Covid-19 e outras 
inúmeras possibilidades. Ele diz muita coisa 
importante que estava oculta até antes dessa 
pesquisa do CESeC ser apresentada.

‘O CUSTO DA 
PROIBIÇÃO DAS 

DROGAS É CRUEL’
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Baba Adailton

Filho de nordestinos, o baiano 
Adailton Moreira, de 57 anos, 
se orgulha da sua tradição afro-
-brasileira e da sua religião, o 
candomblé. Com graduação em 
Ciências Sociais pela PUC e mes-
trado em Educação pela UERJ, ele 
não para de estudar e está fazen-
do o doutorado em Bioética pela 
UFRJ. No entanto, Adailton afir-
ma: “O meu maior canudo é ser 
um homem negro de axé”.

Baba Adailton herdou de sua 
matriarca, a Mãe Beata de Yeman-
já, a liderança da comunidade do 
Terreiro Ilê Omiojúàrô, no bairro 
de Miguel Couto, em Nova Igua-
çu, e da militância de causas sociais, 
principalmente de assuntos que 
envolvam o movimento negro.

“Miguel Couto é onde está situa-
do o Ilê Omiojúàrô, casa que sou 
atualmente o babalorixá e que de-
senvolvo meus trabalhos sociais. 
Além de ser templo religioso, é um 
local de luta pelos direitos”, conta. 

Com cerca de 40 anos de atua-
ção, o Terreiro Ilê Omiojúàrô já rea-
lizou ações de prevenção contra a 
pandemia do HIV/Aids na década 
de 80, de conscientização sobre os 
cuidados com o meio ambiente, de 
combate à violência doméstica e à 
LGBTfobia, antirracistas, promo-
ção de cultura e, mais recentemen-
te, de combate à fome.

ZÉ DO CAROÇO

Por Marcos Furtado, jornalista e 
integrante do PerifaConnection

Por Raull Santiago, empreendedor social, 
midiativista integrante do Coletivo Papo 

Reto e do PerifaConnection
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ALVOS FÁCEIS

Alvos fáceis do estado caminhando 
para o caos / Pregam meritocracia 
pra quem vive em abismo social / 
Necropolítica está em prática, só 
que em forma desigual / O choro 
sempre vem dos menores, pra eles 
isso é normal / Fogo na Amazônia 
/ País está em coma / Tiro pra se 
esquivar / Se piscar é lona / Circo 
dos horrores / Água suja, estratégia 
para nos matar / Lucram milhões 
em pouco tempo / Colocam o 
joelho no meu pescoço pra eu parar 
de respirar / Favela!

Por Llenonj, cria da Mangueirinha, em Caxias, 
e integrante do Movimenta Caxias

Nova biblioteca na Providência
Cria da Providên-

cia, estudante de Di-
reito, professor de ca-
poeira e idealizador 
da nova biblioteca da 
comunidade, Flávio 
Ribeiro, de 43 anos, 
encontrou na litera-
tura uma grande alia-
da para a transforma-
ção de vidas. 

Prestes a inaugurar 
o espaço, ele contou 
sobre o principal ob-
jetivo do projeto: “In-
centivar a criançada a ler e entender 
sobre os seus direitos, política e tudo 
o que acontece ao redor”.

As doações de livros e recursos 
chegaram, em sua maioria, por 
meio das redes sociais e possibili-

taram a construção 
de um local criativo, 
coletivo e de muito 
afeto. A escolha do 
nome é uma home-
nagem à primei-
ra porta-bandeira 
da Azul e Branco, a 
quem Flávio conhe-
ceu pessoalmente e 
nutre grande admi-
ração. Ele comenta 
ainda que, após a 
pandemia, preten-
de criar rodas de 

conversas e brincadeiras literá-
rias, além de um espaço cultural 
in memoriam da inesquecível Do-
na Dodô da Portela. Por enquan-
to, os pedidos de livros serão fei-
tos online.

Por Larissa Carvalho, integrante do Voz da Baixada e colaboradora do PerifaConnection

e-mail: perifa@meiahora.com

JONAS RIBEIRO DA SILVA / 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 email: 
bombeirocivilpcd@atacfire.
com.br
 

VIDRAÇEIRO V/TEXTO
Que trabalhe com alumí-
nio pergolado, guarda corpo 
etc... inicio imediato. Trabalhar 
na Ilha Governador salario a 
partir R$3.500,00 Tel:3472-9561/ 
96725-1598
 

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

 

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

 

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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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Terça Macaé 21h35 Cidadania
Carioca 10 ou 11/4 N.Iguaçu A Definir Maracanã

Vai virar a 
CASACA?
Matheus Babi, do Matheus Babi, do 
Botafogo, recusa proposta Botafogo, recusa proposta 
do Furacão e fica mais do Furacão e fica mais 
perto do Fluzãoperto do Fluzão

M
atheus Babi está 
perto de acertar 
sua transferên-

cia para o Fluminense. Nos 
bastidores, já se fala que o 
atacante do Botafogo re-
cusou a proposta do Athle-
tico-PR e ficou ainda mais 
perto das Laranjeiras.

A recusa em relação ao 
Furacão se deu por conta 
de salários. O Rubro-ne-
gro paranaense ofereceu R$ 
100 mil por mês, com cláu-

sula de produtividade e três 
anos de contrato. Babi de-
sejava R$ 120 mil e quatro 
anos de contrato.

O Fluminense, por sua 
vez, já chegou a um acor-
do com o Serra Macaense, 
dono dos direitos do ata-
cante, e precisa apenas ne-

gociar com o Botafogo pa-
ra fechar a contratação. O 
Glorioso quer uma quantia 
em dinheiro por 30% de ta-
xa de vitrine e 10% de direi-
tos econômicos.

O Fluminense chegou a 
oferecer alguns jogadores ao 
Botafogo. O clube, em um 
primeiro momento, se in-
teressou por Frazan e Yuri, 
mas acabou recuando e ba-
tendo o pé pedindo uma 
compensação financeira.

Enquanto isso, o Flu-
minense também segue na 
luta para tentar convencer 
Jean Pyerre acertar com 
o clube. Segundo a ESPN 

Brasil, o Tricolor carioca 
voltou a entrar em conta-
to com o Grêmio para ten-
tar o empréstimo até o fi-
nal da temporada. O clube 
gaúcho tentou envolver 
Jean em uma troca com o 
RB Bragantino e o Atléti-
co-MG, por Claudinho e 
Marrony, respectivamente. 
No entanto, as propostas 
foram negadas. O Flu pre-
tender contar com o joga-
dor para o início da Liber-
tadores, no início de abril.

Babi desejava 
R$ 120 mil mensais 

e quatro anos de 
contrato
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JEAN PYERRE  
TAMBÉM ESTÁ 

NO RADAR PARA 

A DISPUTA DA 

LIBERTADORES



ESPORTES

Futebol é um brinquedo ca-
ro que exige cada vez mais 

recursos. Na Europa, as gran-
des equipes são formadas por 
astros de diversas nacionali-
dades, verdadeiras seleções 
mundiais. Um exemplo é o 
Paris Saint-Germain na Fran-
ça, adquirido pela Autorida-
de de Investimentos do Catar, 
QIA, tendo como presidente 
Nasser Al-Khelaifi (foto). Na 
Inglaterra, equipes media-
nas viraram potências inter-
nacionais da noite para o dia 
graças a investidores de fora 
que encontraram no futebol 

uma forma de lavar dinhei-
ro. Por isso, os campeonatos, 
com raras exceções, são do-
minados por eles. A distân-
cia técnica entre europeus e 
sul-americanos está cada vez 
maior e, se prevalecer a ideia 
da Fifa de promover o Mun-
dial de Clubes com 24 parti-
cipantes, nossas chances de 
título ficarão reduzidas até 
porque muitos dos nossos jo-
vens valores estarão nos en-
frentando. O pior é que a ten-
dência é que os fortes fiquem 
ainda mais fortes e os fracos 
mais fracos.

 LO revezamento da tocha 
olímpica segue entre protes-
tos e proibições. A Olimpíada 
de Tóquio tem que aconte-
cer para diminuir o prejuízo 
financeiro, que é gigante.

 LO zagueiro Bruno Viana 
vai ganhar espaço no Fla-

mengo. É calmo e conhece 
a posição.

 LNo invicto Madureira, o 
técnico Alfredo Sampaio 
pede respeito ao Flamen-
go, amanhã. Diz que todos 
os adversários são difíceis. 
Que fase!

 LNa volta dos titulares do Flamengo, 
com vitória de 3 a 0 sobre o Bangu, 
Filipe Luís foi destaque. Voltou bem 
fisicamente, mais ágil, firme na mar-
cação e bem no apoio.

 LTanto o uso do VAR precisa ser re-
visto que nas Eliminatórias Europeias 
para a Copa não está sendo usado. 
Não digam que é economia. Dinheiro 
não é problema para a Fifa.

UMA LUTA DESIGUAL

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

ABRE E FECHA 
DE ESTÁDIOS

 LEm algumas praças, o futebol 
foi liberado depois de alguns dias 
parado obedecendo às medidas 
restritivas, como no caso de Mi-
nas Gerais, por exemplo. Franca-
mente, não entendo os critérios, 
se não via motivos para fechar, 
mais surpreso eu fiquei ao saber 
que liberaram novamente a rea-
lização das partidas. O que teria 
mudado em um curto espaço de 
tempo? Será que o vírus decidiu 
não atacar mais nos estádios, ou 
foi pressão política? Esse abre e 
fecha constante nos deixa cada 
vez mais confusos.

AFP/FRANCK FIFE/19.03.17

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º FLAMENGO 16 7 5 1 1 13 3 10

SEMIFINAL GERAL

 2º VOLTA REDONDA 16 7 5 1 1 11 6 5

 3º PORTUGUESA 13 7 4 1 2 8 2 6

 4º MADUREIRA 11 7 2 5 0 7 5 2

TAÇA RIO

 5º FLUMINENSE 10 7 3 1 3 8 9 -1

 6º VASCO 10 8 2 4 2 13 11 2

 7º BOTAFOGO 10 7 2 4 1 7 5 2

 8º NOVA IGUAÇU 9 7 2 3 2 8 7 1

ZONA NEUTRA

 9º RESENDE 8 7 2 2 3 4 9 -5

 10º  BOAVISTA 6 7 1 3 3 6 9 -3

 11º BANGU 5 8 1 2 5 3 11 -8

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 7 0 1 6 3 14 -11

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.

8ª RODADA
ONTEM

 VASCO 4 X 2  BANGU 

HOJE

 RESENDE  X  BOAVISTA 11:00

 BOTAFOGO  X  PORTUGUESA-RJ 17:00

 VOLTA REDONDA  X  NOVA IGUAÇU 18:00

AMANHÃ

 MADUREIRA  X  FLAMENGO 21:00

TERÇA

 MACAÉ  X  FLUMINENSE 21:35

9ª RODADA

10 OU 11/4

 VOLTA REDONDA  X  BOTAFOGO 

 MACAÉ  X  RESENDE 

 MADUREIRA  X  BOAVISTA 

 PORTUGUESA-RJ  X  BANGU 

 FLUMINENSE  X  NOVA IGUAÇU 

14/04

 FLAMENGO  X  VASCO 

 

ARTILHARIA

 5 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda) e Rodrigo Muniz (Flamengo)
 4  GOLS:  João Carlos (Volta Redonda) e Gabriel Pec (Vasco)  3 GOLS: Natan, Luiz 
Paulo e Victor Feitosa (Madureira); Anderson Künzel e Vandinho (Nova Igua-
çu); Jean (Boavista); Fred (Fluminense); e Matheus Babi (Botafogo)
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A GATA DA HORA

fez tanto sucesso em sua primeira aparição na colu-

na que, de tantos insistentes pedidos dos nossos leitores, resolve-

mos fazer um bis da musa em grande estilo. Existe coelhinha mais 

charmosa, sexy e provocante que ela? Jamais! Rubro-negra e mo-

radora de Bangu, ela causa no Insta como @musafitnessoficials2.

PATTY ALVES

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

ARLENE MELO/DIVULGAÇÃO

 LO clima ficou quente após a 
derrota do Paris Saint-Ger-
main para o Lille, ontem, pe-
lo Campeonato Francês. Após 
ser expulso nos minutos finais 
por empurrar o atacante Djalo, 
Neymar se irritou novamen-
te com o rival no túnel para o 
vestiário e o clima ficou quen-
te. Muito irritado, camisa 10 
da Seleção chegou a partir pa-
ra cima de Djalo. Os seguran-
ças precisaram intervir para 

evitar uma possível briga en-
tre os dois.

O PSG foi derrotado no Par-
que dos Príncipes, com gol de 
David logo aos 20 minutos de 
jogo, na primeira finalização do 
Lille: o canadense atrasou a pas-
sada e chutou, contando com 
desvio, para marcar o único gol 
da partida. Com o resultado, o 
Lille abriu três pontos de van-
tagem sobre o próprio PSG na 
liderança do Francês. 

Neymar é expulso. PSG perde

 LO técnico português Rui Vitó-
ria, que chegou a ser especula-
do no Flamengo em 2020, falou 
ao UOL sobre a possibilidade. 
“O Flamengo é acima de qual-
quer normalidade que estamos 
habituados. É uma grandiosi-

dade. Cada vez mais enxergo o 
Brasil como uma possibilida-
de muito permanente, porque 
vivemos mais e mais o futebol 
brasileiro. Sinto isso como al-
go muito desafiante”, encerrou 
o treinador, que está sem clube.

Português elogia Flamengo

AFP



             TELEVISÃO

T
helma (Adriana Esteves) não im-
põe limites para suas maldades. 
Não satisfeita em roubar Domê-

nico, filho de Lurdes (Regina Casé), e 
criá-lo como seu, a vilã de Amor de 
Mãe se dedicou a caminhos perversos 
para acobertar suas mentiras e conse-
guir tudo o que queria para sua famí-
lia. Agora que a novela chega à reta fi-
nal, o público descobre que o ciclo de 
violência não terminou. Na verdade, 
só se intensificou com a aproximação 
de Lurdes e Danilo (Chay Suede). In-
térprete de Thelma, Adriana Esteves 
diz que não fazia ideia que sua perso-
nagem seria capaz 
de tantas maldades.

“Eu não imagi-
nava mesmo. A Ma-
nuela Dias (autora)  
me surpreendeu. 
Escreveu uma per-
sonagem densa, que 
me fez encarar como 
um grande desafio”, 
destaca Adriana. 

As decisões de Thelma, no final das 
contas, transcenderam a crueldade de 
Carminha, outra vilã interpretada pela  
atriz em 2012, em Avenida Brasil. 

Adriana conta que tem visto, na 
internet, a repercussão da sua perso-
nagem com o público, assim como 
da novela. “Estou assistindo e acom-
panhando essa fase final de Amor de 
Mãe, me sentindo grata de termos 
conseguido finalizar este trabalho. 
Toda a qualidade que a novela sempre 
teve está ali e ainda com mais emo-
ção e verdade. Adoro saber que as re-
des sociais estão movimentadas com 
a Saga de Lurdes”, afirma. 

Lurdes é mantida em cativeiro por Thelma na novela 

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO
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 L JULIANA PIMENTA

CRUELDADE

Adriana Esteves diz que não imaginava que Thelma 
seria capaz de tantas maldades em ‘Amor de Mãe’

SEM LIMITES

‘AS REDES 

SOCIAIS ESTÃO 
MOVIMENTADAS 
COM A SAGA 
DE LURDES’

 LO fato de a fase final da no-
vela ter sido gravada de uma 
só vez possibilitou que os ato-
res pudessem acompanhar 
a trama em tempo real, sem 
ter que se dividir com com-
promissos habituais de gra-
vações. “Assisto à novela todas 
as noites. Tem sido nosso pra-
zer em família e com amigas 
e amigos queridos no What-

sApp. Nós trocamos várias 
mensagens e juro que não 
dou spoiler para ninguém 
(risos)”, diverte-se Adriana. 

A atriz tem conseguido se 
manter equilibrada mesmo 
com toda a insegurança tra-
zida pela pandemia. “A leitura 
tem sido minha grande alia-
da. Os filmes e as séries tam-
bém. E de resto é amor.”

 LA retomada das gravações 
de Amor de Mãe, que tinham 
sido interrompidas por cau-
sa da pandemia do corona-
vírus, aconteceu em agosto. 
E para minimizar os ris-
cos, em uma tacada só. Ao 
lado do marido, Vladimir 
Brichta, que também está na 
novela como o biólogo Davi, 
Adriana revela os desafios de 

voltar ao trabalho em meio 
a um cenário tão sombrio. 
“Os protocolos que segui-
mos foram bem cuidadosos 
e rígidos. Isso facilitou um 
pouco a confiança para vol-
tarmos a gravar. Mas existe, 
sim, em todos nós da socie-
dade muito receio em nossas 
vidas. Temos que ser muito 
cuidadosos”, diz a atriz. 

‘Não dou spoiler para ninguém’ 

‘Muito receio em nossas vidas’

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 4/4/2021



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 4/4/202120

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

 LCria de Magé, Ronald de 
Oliveira se transformou em 
um feeenômeno da internet. 
Sua marca re-re-registrada é 
sempre compartilhar Reels do 
Instagram mandando o papo 
em formato de selfie, com um 
copo de cerveja na mão. O ví-
deo que o fez ficar conhecido 
já soma mais de 800 mil curti-
das. Ronald tem 2,4 milhões 
de seguidores e está presente 
no YouTube desde 2016, com 
conteúdo de humor e vivên-
cias da favela. Ele conta com 
mais de dois milhões de ins-
critos no seu canal Rony (tam-
bém conhecido como Kbu-
loso) e acumula 249.772.901 
visualizações. Agora, Rony 
está na produtora artística 
X-Entretenimento, mesma 
do MC Guimê, e lançará seu 
primeiro single no segmento 
do funk este mês. É ou não é 
um feeenômeno?

DIVULGAÇÃO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O  L Re-re-representando a cidade de São José dos 

Campos, em São Paulo, com seu traje de cau-
bói sexy... Pedro Costa! Investidor da Bolsa de 
Valores, ele tem 27 anos, é são-paulino e seu 
Instagram é @brpedrocosta. Arraaasou!

COM VOCÊS... GARRIDO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

PEDRO COSTA

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

 L Cantor e compositor, Garrido, de 27 
anos, vem se destacando no cená-
rio musical do Rio. Dono de uma voz 
diferenciada, o mo-mo-morador de 
Bangu segue agitando a internet com 
muito pagode, carisma, simpatia e 
alegria. Ele está feeelizão com o lan-
çamento da nova música Uma Vez. A 
letra promete embalar os corações 
apaixonados. Para quem quiser confe-
rir mais sobre o artista, segue lá o Gar-
ridão no Instagram @eusougarrido.

QUE FENÔMENO!
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

‘Estou na fase ‘Estou na fase 
METROSSEXUAL’METROSSEXUAL’

BABADO

Você está no comando do “TVZ”. 
Como está sendo a experiência de ser 
apresentador?

Eu estou adorando. Todas as vezes que eu 
participava do programa, sempre saía de 
lá brincando, pedia para me chamarem 
para apresentar. Até que, um dia, chegou 
o convite. E, claro, aceitei. Tenho estu-
dado muito para me sair bem. Vejo até 
o “Big Brother”, porque acho o Tiago 
Leifert um mega-apresentador, ele é 
muito seguro. 

Estar à frente de um pro-
grama de música, clipes te 
deixa mais à vontade?

Completamente, porque os 
assuntos que são abordados ali 
são do meu universo. Quando é 
mais coisa de ler TP, tenho mais 
dificuldade, porque é quase uma 
interpretação. Mas eu estou mui-
to à vontade no programa, até me 
surpreendo porque nunca fui um 
cara bom em apresentar o trabalho 

O
domingo de Páscoa na casa de Ferrugem 
vai ser pra lá de animado. O cantor conta 
que fará uma caça aos ovos de chocolate 

com as filhas, Júlia, de 10 anos, Sofia, de 4 anos, e 
Aurora, de 2 anos. À coluna, ele ainda fala sobre a 
experiência de apresentar o TVZ, do Multishow, 
adianta seus novos projetos e revela que está mais 
vaidoso, depois de uns conselhos da esposa, Thais 
Vasconcellos. Confira a entrevista! 

tando muito o tempo com as minhas filhas, minha esposa. 
O que, antes, era um acontecimento, agora, é rotina, como 
eu poder dar banho nas meninas, dar comida, ajudar no 
trabalho da escola. Isso ainda me faz repensar em não fazer 
mais tantos shows. Eu fazia 28, 30 shows por mês. Acabando 
a pandemia, eu devo diminuir esse número aí para poder 
aproveitar mais o meu tempo com elas. 

A Páscoa é hoje. Como vai comemorar a data?
A gente está com tudo preparado. Vamos fazer a caça 

aos ovos. As meninas adoram. Nós escondemos os ovos, 
elas procuram. As duas menores acreditam mesmo que 

foi o coelhinho que escondeu. A mais velha não 
acredita mais, mas participa. É um momento 

muito gostoso. 

Sua esposa mostrou nas 
redes sociais que você está 
vaidoso...

Eu não era nada vaidoso. A 
pandemia me trouxe isso tam-
bém. Não estava me ligando 
nisso de vaidade, ainda mais 
que estava em casa. Então, es-
tava cada vez mais ‘largado’. 
Um dia, minha esposa veio 
com a ideia de fazer limpeza 

de pele. Aí fui e fiz, saí de 
lá me sentindo melhor. 
Aí começou. Ela inven-
tou aplicação de botox, 
te confesso que sou meio 
complicado com essa 
coisa de agulha, mas fiz 
e curti o resultado. Di-
gamos que estou na fase 

do Ferrugem metrossexual 
(risos). Emagreci. O princi-

pal é se sentir bem, saudável.

‘EU ESTOU 

MUITO À 

VONTADE NO 

PROGRAMA, 

ATÉ ME 

SURPREENDO’, 

DIZ FERRUGEM 

SOBRE O ‘TVZ’

‘TIVE UMA

IDEIA DE 

GRAVAR UM 

PROJETO DE 

SERTANEJO 

EM RITMO DE 

PAGODE. DEVE 

SAIR ESTE ANO’

ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

SANDRO MENDONCA / DIVULGAÇÃO

de escola (risos).  E o ao vi-
vo para mim tem sido mais 
gostoso. Acho até mais fácil. 
Porque toda vez que vou fazer 
algo gravado, erro, tenho que 
gravar de novo. 

Você disse que já ti-
nha um novo repertó-
rio escolhido para seu 
próximo trabalho. Co-
mo está o andamento 
desse projeto? Pensa 

em lançar músicas espo-
radicamente? 

Nesse meio tempo, surgiram 
mais ideias de projetos. O que 
antes era um, agora são quatro. 
No entanto, alguns a gente não 
tem a menor condição de gravar. 
Agora, lançar músicas esporadi-
camente, com certeza, vamos. Já 
tem uma que estou trabalhando, 
a “Só Ausente”. Além disso, estou 
trabalhando também em um 
projeto bem bacana. Tive uma 

ideia de gravar um projeto de 
sertanejo em ritmo de pagode, 
com músicas de Chitãozinho & 
Xororó, por exemplo. Deve sair 
este ano ainda. Em novembro, a 
gente quer fazer um EP de R&B, 
trap. Tenho estudado bastante 
sobre isso também. São ritmos 
que curto muito. 

No início da pandemia, 
você chegou a contar que 
teve depressão. Como vo-

cê está agora? 
Eu estou ótimo. Claro 

que, no início da pandemia, 
foi um pouco mais compli-
cado. Mas estou melhoran-
do. Estou sabendo manter o 
equilíbrio. Tenho selecionado 
o que assisto na televisão, te-
nho trabalhado. Acho que é 
obrigação ser feliz, tirar algo 
de proveito de coisas ruins do 
que estamos vivendo. E eu te-
nho feito isso. Estou aprovei-
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Se te cansares de um amigo, empresta-lhe dinheiro.” 

(Provérbio russo)

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

 LOrganize-se e planeje-se 
hoje. Fortaleça a sua habili-
dade de se comunicar. Deve 
cuidar, apoiar e esbanjar cria-
tividade nos momentos a dois.
Cor: violeta.
Números da sorte: 26, 44 e 08.

 LTerá facilidade para se ex-
pressar. Controle o seu jeito 
impulsivo para não desequili-
brar a saúde. Na vida a dois, a 
intimidade vai esquentar.
Cor: fúcsia.
Números da sorte: 72, 36 e 09.

 LVocê vai ser tirado da sua 
zona de conforto. Adote uma 
postura ágil. Pode ter ganhos 
hoje. No amor, faça um esforço 
para a relação ser perfeita.
Cor: laranja.
Números da sorte: 37, 19 e 91.

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

 LAproveite o seu lado sociá-
vel. Podem rolar parcerias 
profissionais. Cuidado para 
não sufocar quem ama. Muita 
lealdade no relacionamento.
Cor: nude.
Números da sorte: 20, 65 e 02.

 LDeve cumprir seus deveres 
sem demora, com ordem e 
foco nos detalhes. Evite adotar 
uma postura impaciente. Mui-
to romantismo na paquera.
Cor: branco.
Números da sorte: 66, 03 e 12.

 LVocê vai querer aprender 
coisas novas se divertindo. A 
atração será maior por pessoas 
inteligentes. As finanças não 
estão num grande momento. 
Cor: grafite.
Números da sorte: 49, 04 e 58.

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

 LO seu raciocínio será rápido e 
te ajudará a pensar. Só cuida-
do para não ser muito brusco 
com as pessoas. A Lua indica se 
dedicar mais à conquista.
Cor: castanho.
Números da sorte: 32, 50 e 77.

 LA teimosia deve fugir do seu 
controle. Você pode ficar mais 
impaciente. Talvez prefira fi-
car no seu canto. Uma paquera 
com afinidades pode pintar.
Cor: rosa
Números da sorte: 51, 06 e 15.

 LAposte na sua intuição. Pode 
achar soluções espertas para 
os problemas. No amor, será 
a hora de sonhar e pensar no 
futuro a dois.
Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 88, 25 e 70.

SANTO ISIDORO
Nasceu na cidade de Cartagena, em 
560. Foi um escritor enciclopédico 
muito lido na Idade Média, sobre-
tudo por suas Etimologias, uma 
síntese das ciências antigas. Sua 
divulgação da ciência antiga exer-
ceu grande influência na cultura 
medieval. Era, sobretudo, bispo ze-
loso, preocupado com a maturidade 
cultural e moral do clero espanhol. 
No dia 4 de abril de 636, sentindo 
que a morte estava se aproximando, 
dividiu seus bens com os pobres que 
conhecia, pediu perdão por seus 
pecados, recebeu pela última vez a 
Eucaristia e morreu.

SANTO DO DIA

QUANTOS GATOS?
O professor pergunta para 
Joãozinho:
— Se eu te desse dois gatos, 
outros dois e outros dois, 
quantos você teria?
— Sete.
— Escute atentamente. Se 

eu te desse dois gatos, ou-
tros dois gatos e outros dois, 
quantos você teria?
— Sete.
— Eu vou te dizer de outra 
forma: se eu te der duas ma-
çãs, mais duas maçãs e outras 
duas, quantas teria?

— Seis.
— Bom. Agora, se eu te der 
dois gatos, outros dois gatos 
e outros dois, quantos gatos 
você teria?
— Sete!
— Joãozinho, de onde você 
consegue sete gatos?

— Porque já tenho um gato!

SABEDORIA DE BÊBADO
Às 4h da manhã, um policial 
encontra um bêbado na rua 
e decide abordá-lo para ver 
se estava tudo bem:
— Olha a hora! O senhor está 

bem? É melhor ir logo casa!
— O senhor já ouviu falar 
que o mundo gira?
— Ouvi, sim. O que você tem 
a ver com isso?
— Se o mundo gira, uma 
hora minha casa vai passar 
por aqui! Fica tranquilo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxoguiãn 
MENSAGEM:
Oxoguiãn nos pede cuida-
do e cautela. Podem ocor-
rer brigas e desavenças com 
pessoas desconhecidas ou de 
pouco contato. É tempo de 
perdoar e renascer para coi-
sas novas e positivas que há 
de vir. Opte por roupas claras 
e não use preto ou vermelho.
SAUDAÇÃO:
Épi babá, epa epa babá!
CORES:
Branco e azul.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para evitar brigas e confu-
sões, tome um banho da 
cabeça aos pés com água de 
alfazema e lavanda de perfu-
me, essência ou erva fresca.

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

 LAs questões familiares vão 
chamar a sua atenção. Você 
pode enfrentar problemas nas 
relações afetivas. Pode rolar 
um romance com um colega.
Cor: preto
Números da sorte: 32, 23 e 41.

 LTenha cautela para não ser 
muito afrontoso. A vontade 
de ficar sozinho vai falar mais 
alto. O dinheiro pode trazer 
muita inspiração.
Cor: preto.
Números da sorte: 51, 69 e 78.

 LChances de faturar uma 
renda extra. Só tome cuida-
do para não gastar à toa. No 
romance, não faltarão ideias 
para curtir o dia.
Cor: âmbar.
Números da sorte: 25, 34 e 07.
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