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l VOLTAÇO EMPATA COM BOTA E ESTÁ NA SEMIFINAL
l FRED TENTA FAZER HOJE O 400º GOL NA CARREIRA 

ESPORTES

‘Estou com 
medo de ele 
me matar’, 
diz ex de 
MC Frank

DENÚNCIA 4

Que massa! 
Macarrão, 

chefe do CV, 
é preso na 

Providência

30 HOMICÍDIOS 4D-D-DAVID 8
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Thiaguinho 
quer cantar 

gospel: 
‘Amo louvor’

Lucas Lucco fala 
sobre a música 

que compôs 
para o filho

‘MELHOR AMIGO’

BABADO

Vasco deseja 
Maracanã, pois 

visa reformar 
São Januário

APOLINHO

PÁGINA 11

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

O
 IN

ST
A

G
R

A
M

 / 
FA

B
IO

 N
U

N
ES

 / 
D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

‘FAZER ALGO 
EM PROL DA 

ALEGRIA’
Cria do Gogó da Ema, Seu Jorge foca em 

projetos musicais, elogia profissionais da saúde
e pratica o artesanato que sua tia o ensinou
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MAIS UM PÔSTER DO MAIS UM PÔSTER DO 
MENGÃO A CAMINHOMENGÃO A CAMINHO

RAFAEL SILVA

toca a campanha 
Lins Solidário

PAULO GOMES

desperta a arte no Cine 
Rua Paciência Cultural

LUIZ PAULO

cortava cabelo no Borel 
e hoje é empresário
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AGLOMERAÇÃO

Anônimo
São Gonçalo

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

MEIA HORA multimídia

Via de São Gonçalo 
está um breu

 LA Estrada da Conceição, em Ma-
tuguassu, bairro de São Gonçalo, 
está completamente no escuro, na 
altura do Colégio Pereira Rocha. 
A via é uma das saídas para a BR-
101 e não pode ficar esse breu. Isso 
pode acabar facilitando a ação de 
bandidos que queiram fazer alguma 
maldade com alguém. A Prefeitura 
de São Gonçalo precisa agir rápido 
antes que algo aconteça.

ILUMINAÇÃO

Árvore precisa ser 
podada logo

 LTem uma árvore imensa na Rua 
Doutor Padilha, na altura do núme-
ro 485, no Engenho de Dentro, que 
precisa ser podada. Os moradores já 
entraram em contato com a Light, 
com a Comlurb e com a administra-
ção do Estádio Nilton Santos. Fica 
um jogando a responsabilidade 
para o outro, mas ninguém resolve 
nada. Pedimos que as autoridades 
tomem providências.

Elieser Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Ruas esburacadas 
em Paciência

 LAs ruas Agai e Cabo Saulo de Vas-
concellos, em Paciência, na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, estão com-
pletamente esburacadas. Em alguns 
trechos delas parece que o asfalto 
nem existe, de tanto desgaste que 
foi causado. Eu acredito que nunca 
foi feito um recapeamento desde 
que essas vias foram construídas, 
porque estão só o pó. Pagamos im-
postos caros para nada.

Nathan Rocha
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACOS

Falta luz em via 
da Zona Oeste

 LA Travessa do Triunfo, em Sepeti-
ba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 
está um breu total. Praticamente 
todos os postes, que deveriam 
iluminar a via, estão sem luz. Os 
moradores sentem medo de sair de 
casa depois que escurece, porque o 
risco de serem assaltados é muito 
grande. Pedimos que a Light ou a 
Prefeitura venha até aqui resolver 
esse problema grave.

Cynthia Nunes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ILUMINAÇÃO

Bares lotados em 
Vicente de Carvalho

 LNa Rua Capintuba, em Vicente 
de Carvalho, todos os bares estão 
abrindo e funcionando normal-
mente até tarde da noite, causando 
aglomeração na via. Durante o dia, 
o barulho das motos que entram e 
saem desses barzinhos e dos de-
pósitos é insuportável. Está muito 
difícil de viver nessa rua. Ninguém 
respeita ninguém e ainda colocam 
a vida dos outros em risco.

Anônimo
Por e-mail

ÁGUA                                                                                                                                                                                   LIXO

Terreno imundo na Ilha
 LEste terreno baldio, localizado na Rua Cambauba, número 

625, na Ilha do Governador, ao lado do Colégio Thales Jardim, é 
utilizado como estacionamento durante o dia, porém, à noite, o 
local vira ponto de uso de drogas, banheiro e motel para mora-
dores de rua. Além disso, todos os dias de manhã fica uma pilha 
de lixo no local, fora o mau cheiro. Os funcionários do colégio 
que limpam o terreno. Precisamos de ajuda!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Vazamento 
reparado

 LGostaria de agradecer à equi-
pe do jornal MEIA HORA, que 
publicou a minha reclamação 
informando um vazamento de 
água na Rua Justino de Araújo, 
em Padre Miguel. A Cedae veio 
ao local e fez os devidos reparos. 
Agora não tem mais problemas!

Manoel de Souza
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

Clientes sem 

máscara e 

mesas lotadas 

marcam noite 

de reabertura 

de bares e 

restaurantes

A 
primeira noite de flexibi-
lização das medidas res-
tritivas contra a Covid-19 

em bares e restaurantes foi de des-
respeito às regras de prevenção. O 
MEIA HORA percorreu ruas em 
diversos bairros e flagrou mesas 
lotadas e clientes sem máscara. 

No Leblon, por volta das 20h, 
a Rua Dias Ferreira tinha grupos 
sem máscara aguardando para 
acessar restaurantes, que tinham 
mesas cheias no seu interior. Já na 
Lapa, as calçadas usadas para aco-
modar mesas e cadeiras não tra-
ziam o distanciamento necessário. 

Na Praça Varnhagem, Tijuca, 
chamou a atenção a quantidade 
de clientes por mesa, além da au-
sência da más-
cara, tanto nas 
mesas, quan-
to para quem 
aguardava.

Desde sex-
ta-feira, ati-
vidades não 
essenciais po-
dem funcio-
nar, mas com 
horários redu-
zidos e especí-
ficos. Bares, 
restaurantes e 
quiosques até 
as 21h, com tolerância de 1 hora 
para fechar. Após esse horário, só 
pode delivery ou retirada.

O funcionamento de boates, 
danceterias, salões de dança e casas 
de show continua suspenso. Ativi-
dades econômicas nas praias, co-
mércio em feiras especiais, feiras 
de ambulantes, de antiquários e 
artes também. Não pode ficar na 
areia da praia, em parques e ca-
choeiras. Exercícios coletivos es-
tão suspensas e continua vetada a 
permanência de pessoas nas vias, 
áreas e praças das 23h às 5h.

CLIENTES 

PELAS RUAS 
DA CIDADE 
CURTIAM 
A SEXTA-
FEIRA SEM 
MÁSCARA 
NOS BARES

 LO prefeito Eduardo Paes acom-
panhou a vacinação do vice-pre-
feito Nilton Caldeira, na quadra 
do Cacique de Ramos, em Olaria, 
ontem. O Cacique é um dos blocos 
carnavalescos mais tradicionais da 
cidade e foi o sétimo posto extra 
aberto nas duas últimas semanas, 
que vai funcionar de segunda-fei-
ra a sábado, das 8h às 17h. Paes co-
memorou a vacinação. “Estou feliz 
pela vacinação dele, que é mais co-
roa do que eu. O que coloca as pes-
soas mais em risco é a idade. Estou 
mais protegido, mas é claro que te-
nho que me cuidar, não aglome-
rar e usar máscara. Nilton é uma 
pessoa querida e amiga”, afirmou.

Caldeira doou 64 kg de alimen-
tos para campanha Rio Contra a 
Fome e deixou um recado à popu-
lação. “Leve o assunto a sério. Não 
é brincadeira. Em janeiro, perdi 
meu pai de 91 anos para a doença.”

Vice-prefeito do  
Rio é vacinado
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Desrespeito 

GERAL
 LO Brasil registrou mais 2.616 mortes por 

covid-19 em 24 horas, ontem, alcançan-
do o total de 351.334 óbitos acumulados. 
Essa é a pior semana epidemiológica em 
número de óbitos desde o início da pan-
demia. Segundo o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass), a média 
móvel de mortes voltou a crescer e che-
gou a 3.020. Também nas últimas 24 horas, 

71.832 novos casos de contaminação pe-
lo novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram 
confirmados. Ao todo, são 13.445.006 ca-
sos. Já são 80 dias seguidos no Brasil com 
a média móvel de mortes acima da marca 
de mil e 25 dias com essa média acima dos 
2 mil mortos por dia. De acordo com o Co-
nass, também são 12 dias com a média aci-
ma da marca de 2,5 mil.

Brasil ultrapassa marca de 350 mil mortos
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RAPIDINHAS...

Homem roda 
com notas falsas

 LA Polícia Federal defla-
grou a Operação Con-
trafação na última sex-
ta-feira, em Niterói, e 
prendeu em flagrante um 
homem que adquiriu cé-
dulas falsas de uma orga-
nização criminosa de ou-
tro estado. O criminoso 
foi preso depois da troca 
de turno onde trabalha-
va. Ele portava R$ 800 em 
cédulas de R$ 100 falsas.

Justiça pede 
prisão de síndica

Apreensões do 
Méier Presente

 LO delegado Renato Carvalho, 
titular da 27ª DP (Vicente de 
Carvalho), pedirá à Justiça a pri-
são preventiva da síndica Priscil-
la Laranjeira Nunes de Oliveira, 
de 44 anos, e do ex-paraquedis-
ta Leonardo Gomes de Lima, de 
35. Os dois são suspeitos de ma-
tar o empresário Carlos Eduardo 
Montechiari, de 56 anos. A víti-
ma foi morta em 1º de fevereiro. 
Ele era opositor da síndica e tam-
bém ex-síndico do condomínio 
de luxo na Barra. O casal está 
preso desde o dia 16 de março.

 LPMs da Operação Méier Presen-
te prenderam um assaltante após 
tentativa de fuga na comunidade 
do Rato Molhado, na Zona Nor-
te, ontem. O homem portava uma 
réplica de pistola, cinco aparelhos 
telefônicos e uma moto. Os agen-
tes estavam em patrulhamento 
próximo ao local quando foram 
acionados por uma das vítimas, 
que pediu o auxílio da guarnição. 
O homem foi levado para a 26ª 
DP (Todos os Santos). Denúncias 
podem ser feitas através do Dis-
que-Meier: 99256-3011.

 L SE SEPARARAM EM DEZEMBRO APÓS 13 ANOS

MC Frank está preso
Ex-mulher diz que foi agredida e teme morrer

Assustada e abalada, a ex-
-mulher de MC Frank, a 
estudante de nutrição Ka-

rine Eletherio, que diz ter sido 
vítima de agressão por parte do 
funkeiro na sexta-feira, revelou 

que teme por sua vida. O cantor 
está preso na 32ª DP (Taquara), 
mas Karine acredita correr perigo 
porque, segundo ela, ele não fica-
rá muito tempo detido. Karine diz 
que ele não aceita o fim do rela-
cionamento — se separaram em 
dezembro após 13 anos —, nem o 
fato de ela já ter outra pessoa.

“Moro sozinha com meus fi-
lhos (10 e 8 anos) e essa semana 

permiti que passassem uns dias 
com ele. Ele me pediu para bus-
car as crianças porque ele iria se 
internar em uma clínica de reabi-
litação hoje (ontem). Quando che-
guei, ele já estava na porta me espe-
rando e drogado. Abriu a porta do 
meu carro e tentou me jogar para 
o banco do carona, já me batendo. 
Me joguei para a rua, mas ele deu 

a volta, me puxou pelos cabelos e 
me arrastou pelo asfalto diversas 
vezes”, contou.

A equipe que gerencia a car-
reira do funkeiro disse que, no 
momento certo, ele vai dar sua 
versão. Segundo o titular da dis-
trital Alessandro Petralanda, a in-
formação de que o MC estava ar-
mado não procede.

MC Frank foi detido após acusação de ter agredido a ex-mulher

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

KARINE CONTOU 
QUE ELE ESTAVA 
DROGADO E A 
ARRASTOU PELO 
ASFALTO

 L LUCIANO PAIVA

Um criminoso apontado co-
mo chefe da facção Comando 
Vermelho foi preso, ontem, em 
operação policial no Morro da 
Providência, na Gamboa. Segun-
do o Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organiza-
do (Gaeco/MPRJ), que participou 
da ação, Roger Pereira Moizinho, 
conhecido como ‘Macarrão’, é um 
dos líderes da facção criminosa e 
seria chefe de uma organização 
criminosa responsável por deze-
nas de homicídios.

A operação foi feita em parceria 
com o Ministério Público de Mi-
nas Gerais (MPMG), onde o cri-
minoso teria cometido mais de 30 
homicídios e outras várias tentati-
vas, em pouco mais de dois anos. 
Também foram cumpridos man-

dados de busca e apreensão expe-
didos contra Washington Willian 
Venâncio da Silva (o ‘Xarope’), que 
já se encontrava preso em Bangu V.

Durante a, moradores rela-
taram intenso tiroteio nas redes 
sociais. Devido à ação da Polícia 
Militar, a circulação dos trens elé-
tricos do VLT operou parcialmen-
te nas três linhas.

REGINALDO PIMENTA

MACARRÃO 
SERIA CHEFE DE 
ORGANIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL  
POR HOMICÍDIOS

‘Macarrão’ preso ‘Macarrão’ preso 
na Providênciana Providência

Moradores 
relataram tiroteio
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 LTENHO 30 anos e sou jornaleiro 
há um. Antes eu era vendedor. O que 
mais gosto de fazer na minha atual 
profissão é o contato com o público. 
Moro na Vila da Penha e o que mais 
gosto aqui é o polo gastronômico, mas 
precisa melhorar a segurança. Torço 
para o Vasco e, nas horas vagas, gosto 
de ficar com a família. Gosto de tudo 
no jornal MEIA HORA.

JONATHAN RODRIGUES —  
Vila da Penha

RYAN 
LUCAS DE 
PAULA 
PINHEIRO
tem atual-
mente 17 
anos. Ele 
desapareceu 
em 07 de 
agosto de 
2015, no Méier (Zona Norte), após 
sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Mulher atira 
em policiais

 LUma mulher foi presa, 
ontem, após atirar em po-
liciais militares em Realen-
go, na Zona Oeste. Uma 
pistola, um rádio trans-
missor e um cinto tático fo-
ram apreendidos com ela.

RAPIDINHA...

46 minutos no quarto
Segundo conversa da mãe com a babá, o menino saiu do cômodo mancando

 L TORTURA APÓS PROMESSA DE PRESENTE

N
a tarde do dia 12 de feverei-
ro, Henry Borel, de 4 anos, 
foi chamado no quarto pe-

lo vereador Jairo de Souza, o Dr. 
Jairinho, para receber um presen-
te. Após fechar a porta, a criança 
recebeu uma banda, chutes e so-
cos. A Polícia Civil não sabe quan-
to tempo durou essa sessão de es-
pancamento, mas os momentos 
que se seguiram foram funda-
mentais para o pedido de prisão da 
mãe da criança, Monique Medei-
ros, e do padrasto, na quinta-feira.

O MEIA HORA teve acesso ao 
laudo original do celular de Mo-
nique, que apagou as mensagens 
daquele dia, mas chegou a tirar um 
print da conversa (recuperada pela 
polícia na sua galeria de fotos). No 

documento é possível contabilizar 
os minutos de pânico da criança.

Foram 46 minutos em que 
Henry, após sair mancando do 

quarto, só fez um pedido: ficar 
aninhado no colo da babá. A cui-
dadora, por sua vez, usou o What-
sApp para relatar o que estava 
ocorrendo à mãe. Enquanto o me-
nino, para proteger a mãe, ficava 
em silêncio, já que fora coagido pe-

lo padrasto, Monique permanecia 
apática. Não correu para casa, não 
denunciou, não afastou Henry de 
Jairinho. Sua negligência resultou 
em cumplicidade no assassinato 
do filho, ocorrido na madrugada 
do dia 8 de março.

Agora, a polícia espera saber o 
motivo da babá ter mentido em 
um primeiro depoimento. Seu 
celular já está sendo analisado por 
peritos. Na sexta-feira, ela foi à de-
legacia. Mas, em prantos, após ver 
jornalistas, deu meia-volta no car-
ro e pediu para remarcar o depoi-
mento para esta semana.

“Tivemos a impressão dela ter 
um alto padrão de vida para o salá-
rio de uma babá. Mas isso está sen-
do apurado, talvez seja uma mo-
tivo para ela ter mentido”, disse o 
promotor Marcos Kac. Henry morreu no dia 8 de março

REPRODUÇÃO

PARA ATRAIR 
HENRY PARA O 
QUARTO, O PADRASTO 
DISSE QUE LHE DARIA 
UM PRESENTE

 L BRUNA FANTTI

 LEm depoimento na sexta-feira, 
a ex-mulher de Jairinho, Ana Ca-
rolina Netto, contou que o encon-
trou, horas após a morte de Henry, 
no aniversário da irmã do parla-
mentar, em Bangu. Ela levou os 
filhos para a comemoração e per-
cebeu que ele só ficava conversan-
do com o pai, o Coronel Jairo Sou-
za. Também em seu depoimento, 
ela afirmou que Jairinho a agrediu 
com “chutes na canela” a caminho 
da lua de mel do casal, em 2013. A 
agressão ocorreu após uma dis-
cussão motivada pela descoberta 
de mais uma amante. Ela chegou a 
registrar o caso, mas desistiu.

Festou horas 
após a morte
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
BABADO

Qual tem sido o maior 
desafio da paternidade até 
agora para você?

Tudo tem sido um desafio. Afi-
nal, são novas experiências, coisas 
que, às vezes, nem imaginamos. Um 
recém-nascido requer cuidado 24 
horas por dia e isso fez toda nossa ro-
tina mudar, desde nossa hora para 
dormir até para tomar banho, co-
mer, etc. Têm sido momentos muito 
especiais em nossas vidas.

O que você sentiu quando 
viu o Luca pela primeira vez? 
Ainda é difícil acreditar que 
esse serzinho é seu filho?

Parece clichê, mas não existem 
palavras que possam expressar o 
que senti, é um misto de amor, ale-
gria, alívio, tantos sentimentos bons. 
Foi a melhor sensação que tive na 
vida. Sim, Luca dorme e fico o ad-
mirando, pensando que, em todos os 
meus sonhos, nunca imaginei que 
ele seria tão perfeito assim.

Você contou que deu o pri-
meiro banho no Luca. Como 
foi essa experiência?

Sim! Fiz questão de estar presen-
te nesse momento, foi muito baca-
na. Durante a gestação, pesquisei 
muito, vi vídeos e li muitas matérias 
sobre tudo, inclusive o banho. Me 
sentia pronto mesmo antes dele nas-
cer e quero viver cada segundo, cada 

P
apai de primeira viagem, Lucas Lucco tem 
curtido cada momento ao lado do filho, Luca, 
que nasceu no dia 19 de março e é fruto do 

relacionamento do cantor com Lorena Carvalho. À 
coluna, ele conta o que sentiu quando viu Luca pela 
primeira vez, diz que já está se tornando craque em 
trocar fraldas e fala sobre a música que compôs para o 
filho, Melhor Amigo. Confira a entrevista!

DIVULGAÇÃO / JACQUES DEQUEKER 

experiência ao lado dele, inclusive 
todas as primeiras vezes. 

E você é bom de trocar fral-
da? Consegue acordar à noite 
para acalmar o bebê?

Posso dizer que já estou me 
tornando craque em trocar fralda 
(risos). Sim, Lorena e eu estamos 
sempre nos revezando quando 
Luca acorda, faço tudo que posso 
para ajudá-la em todos os senti-
dos. Além disso, temos a ajuda de 
minha mãe, que está dormindo 
aqui para ajudar a gente.

Você compôs uma música 
para o Luca. Conta um pouco 
como foi o processo de com-
posição dessa música.

Sim! Eu compus “Melhor Ami-
go” para ele. Foi uma música que 
escrevi com muito carinho no fi-
nal da gestação. Tinham muitas 
coisas que eu queria dizer para 
ele, muitas coisas que eu pensava 
e a melhor forma que encontrei de 
falar foi na música.

Luca nasceu num mo-
mento difícil não só para o 
Brasil, mas para o mundo. É 
uma preocupação para vo-
cê como as coisas vão ficar 
daqui para frente? 

Com certeza. Eu quero um mun-
do onde Luca possa sair para brin-
car com os colegas e conhecer os par-

‘TUDO MUDOU. 
HOJE, LUCAS APENAS 
PENSA NO LUCA E 
NO BEM-ESTAR DE 
SUA FAMÍLIA’

‘RECÉM-NASCIDO 
REQUER CUIDADO 
24 HORAS E ISSO 
FEZ TODA NOSSA 
ROTINA MUDAR’

NATHALIA DUARTE (Interina) natahalia.duarte@meiahora.com 

‘‘A melhor sensação’A melhor sensação’

NA VIDANA VIDA’’
ques em que eu brincava quando 
era mais novo. Espero muito que a 
pandemia acabe, toda a população 
seja vacinada contra a Covid e que 
tudo que o mundo está passando 
seja um aprendizado e possamos 
melhorar como seres humanos.

As pessoas costumam 
falar que mudam após se-
rem pais. O que já mudou 
no Lucas Lucco?

Tudo mudou. Hoje, Lucas ape-
nas pensa no Luca e no bem-estar 
de sua família. Tudo que faço é pen-
sando neles e no futuro deles. Minha 
família é tudo para mim.

Já pensou em como vai or-
ganizar a rotina entre os cui-
dados com Luca e a correria 
da vida de cantor?

Eu penso em diminuir um 
pouco a quantidade de shows 
que faço no mês, quando voltar-
mos a fazer, para que não perca 
muito do crescimento do Luca. 
Quero sempre estar presente.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

ANDERSON MARQUES
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 L Euzinho quase me afoguei no Piscinão de 
Ramos durante a gra-gra-gravação do clipe 
da Anitta quando este espetáááculo chamado 
Fontinnele apareceu na minha frente. Estudan-
te de Educação Física, ele tem 22 aninhos, é 
flamenguista e mora em Rocha Miranda.

 L Um dos vo-vo-vocalistas do projeto 
Tudo de Novo, Thiago Silva dos San-
tos, o talentoso Brankinha, filho do 
lendário Branca Di Neve, do Originais 
do Samba, está lançando música nova, 
Faltando Assunto, em parceria com 
Lucas Morato e produção do amigo 
Rodriguinho. A canção já está disponí-
vel em todas as plataformas digitais. A 
música é ótima. Ooooooouçam!

COM VOCÊS... BRANKINHA

DIVULGAÇÃO

FONTINNELE HENRIQUE

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

Ô, GLÓRIA!
 LSó vitórias na vida do nosso 

amaaado Thiaguinho. Seu ál-
bum e DVD Infinito, lançado 
em fevereiro, é um sucesso. E 
Thiaguinho já está com um 
novo pro-pro-projeto: lançar 
uma música gospel. “Eu amo 
louvor e foi como aprendi a 
cantar, tenho muita vontade 
e tenho músicas compostas 
assim. Tenho um respeito e 
um carinho muito grande por 
cantores desse gênero e sou 
muito influenciado pela mú-
sica gospel brasileira e inter-
nacional. Tenho uma parce-
ria para fazer com um grande 
amigo, Eli Soares. Uma canção 
que a gente fez junto com o 
(músico Wilson) Prateado, 
que ficou linda”, disse o can-
tor no programa Gente Aber-

ta, do Amazon Music. Para 
conferir o bate-papo com os 
apresentadores Fabiane Pe-
reira e Pedro Antunes, é só 
acessar Amazon Music.
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Quarta Vasco 21h Maracanã
Carioca 17 ou 18/4 Portuguesa A definir A definir

Essa taça vamos 

N
os últimos anos, Fla-
mengo e Palmeiras vem 
sendo considerados os 

clubes mais ricos e conquista-
do grandes títulos nacionais. 
São os dois últimos campeões 
da Libertadores e também as 
últimas equipes a conquistar 
o Brasileirão. Hoje, às 11h, os 
dois se enfrentaram, em Brasí-
lia, neste começo de tempora-
da de 2021, pela Supercopa do 
Brasil, mas também em um de-
safio para provar quem é atual-
mente o melhor time do país.

Na última temporada, o Al-
viverde conquistou três títu-
los, enquanto o Mais Queri-
do ficou com duas taças. Os 
dois clubes venceram seus es-
taduais, o Verdão levou a me-
lhor na Libertadores e na Copa 
do Brasil, enquanto o Rubro-
-Negro faturou o Brasileiro. A 
Supercopa do Brasil os coloca 
frente a frente por terem con-
quista dos principais títulos do 
país na última temporada.

A partida foi cercada de po-LU
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Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Willian 
Arão e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, 
Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno 
Henrique e Gabigol. 
Técnico: Rogério Ceni

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gus-
tavo Gómez e Matías Viña; Felipe Me-
lo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; 
Breno Lopes, Willian e Rony. 
Técnico: Abel Ferreira

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)   
Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)  
Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-
-RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)  
Horário: 11h 
TV: Globo e SporTV 

FLAMENGO PALMEIRAS

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LO Flamengo conquistou sete tí-
tulos em dois anos e pode aumen-
tar a sua coleção hoje. Se conseguir, 
Diego terá mais uma vez a honra 
de levantar o troféu, assim como 
fez no Brasileirão de 2020. “Nós vi-
vemos de títulos. A conquista traz 
um esforço a mais, um frio na bar-
riga. Dá prazer viver um jogo co-

mo o que vamos jogar hoje”, avi-
sou o capitão, que completou:

“A nossa motivação maior é 
vencer, competir. É uma caracte-
rística forte do elenco. São sete tí-
tulos em dois anos, o que é muito 
difícil. Não é fácil, a motivação dos 
objetivos, vontades, respeitando 
adversários, mas é o que estamos 

acostumados a fazer, ser melhor 
do que nós fomos ontem”.

Do início complicado no Fla-
mengo, passando por crise com a 
torcida, até chegar a capitão jogan-
do numa nova função, como vo-
lante, Diego vê toda a experiência 
passada como algo que o fortale-
ceu para o atual momento.

Diego: ‘São sete títulos em dois anos, o que é muito difícil’

CONQUISTAR!CONQUISTAR!

GABIGOL, QUE 
ESTAVA DE CABEÇA 
RASPADA, FEZ 
TRANÇAS COM 
NOVA COLORAÇÃO
 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

lêmica fora dos campos. Isso 
porque uma decisão judicial 
acabou colocando o duelo sob 
risco. Uma liminar acabou de-
cidindo na última quinta-feira 
que o Distrito Federal passaria 
por um lockdown. No entan-
to, na manhã da última sexta-
-feira, o STJ acabou liberado a 
partida que irá ser realizada no 
Mané Garrincha.

O Flamengo deverá ter força 
máxima entre os titulares. Pe-
dro será desfalque e não pode-
rá ficar no banco de reservas. 

No último confronto entre 
as equipes, o palco da partida 
foi justamente o Mané Gar-
rincha. E o Flamengo levou a 
melhor. O Rubro-Negro ven-
ceu por 2 a 0 e ganhou moral 
na reta final do Campeonato 
Brasileiro. A última derrota do 
clube da Gávea para o Palmei-
ras aconteceu na temporada 
de 2017. No Brasileiro daquele 
ano, o Verdão venceu por 2 a 0, 
com dois gols marcados pelo 
atacante Deyverson.

Mengão x Palmeiras: vale a Supercopa do Brasil

A taça da 
Supercopa 
do Brasil
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Copa do Brasil Quarta  ABC 21h30 Natal-RN
Carioca 17 ou 18/4  Fluminense A definir Maracanã

ALEF MANGA  
MARCOU MAIS UM 

E DISPAROU NA 

ARTILHARIA DO 

CARIOCÃO

Vinícius; Oliveira, Luan Leite, Heitor e Luiz 
Paulo; Bruno Barra, Emerson Júnior (Hi-
roshi) e Luciano Naninho (Marcos Vinicius); 
Alef Manga, MV (Caio Vitor) e João Carlos. 
Técnico: Neto Colucci

Douglas Borges; Jonathan, Gilvan, Kanu 
e Rafael Carioca (PV); Luiz Otávio, Frizzo 
e Ricardinho (Marcinho); Felipe Ferreira 
(Ronald), Navarro (Matheus Nascimento) e 
Marco Antônio (Ênio). Técnico: Chamusca

Local: Raulino de Oliveira (Cidadania), em Volta Redonda 
Juiz: Grazianni Maciel Rocha Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e 
Ivan Silva Araújo Gols: 1º tempo: Felipe Ferreira, aos 2, e Luciano Naninho, aos 
39. 2º tempo: Rafael Navarro, aos 6, e Alef Manga, aos 16 minutos 
Cartões amarelos: Heitor, Alef Manga, Marco Antônio

VOLTA REDONDA 2 BOTAFOGO 2

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

CAMPEÃO DA TAÇA GB E SEMIFINALISTA DO CARIOCA

 1º VOLTA REDONDA 20 9 6 2 1 16 10 6

SEMIFINALISTAS DO CARIOCA

 2º FLAMENGO 19 8 6 1 1 18 4 14

 3º PORTUGUESA-RJ 17 9 5 2 2 14 4 10

 4º FLUMINENSE 13 8 4 1 3 12 9 3

CLASSIFICADOS PARA A TAÇA RIO

 5º BOTAFOGO 12 9 2 6 1 10 8 2

 6º RESENDE 11 9 3 2 4 8 14 -6

 7º MADUREIRA 11 8 2 5 1 8 10 -2

 8º VASCO 10 8 2 4 2 13 11 2

ZONA NEUTRA

 9º NOVA IGUAÇU 9 8 2 3 3 10 10 0

 10º BOAVISTA 9 8 2 3 3 10 10 0

 11º BANGU 5 9 1 2 6 4 16 -12

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 9 0 1 8 4 21 -17

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.

9ª RODADA

ONTEM

 MACAÉ  1 X 3 RESENDE

 PORTUGUESA-RJ  5 X 1 BANGU

 VOLTA REDONDA  2 X 2 BOTAFOGO

HOJE

 MADUREIRA X BOAVISTA 15:30

 FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU 18:00

QUARTA-FEIRA

 FLAMENGO X VASCO 21:00

10ª RODADA

17 OU 18/04

 FLUMINENSE X BOTAFOGO 

 MADUREIRA X MACAÉ 

 PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO 

 BANGU X VOLTA REDONDA 

 BOAVISTA X VASCO 

 NOVA IGUAÇU X RESENDE 

ARTILHARIA

 8 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda)

 5 GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo)

 4  GOLS:  Fred (Fluminense), Luiz Paulo (Madureira), 

João Carlos (Volta Redonda) e Gabriel Pec (Vasco)

Fogão empata e 
segue fora do G-4
Resultado classificou o Voltaço para a semifinal

 L COMPLICOU!

B
om para o Volta Redonda, 
péssimo para o Botafogo. 
O empate em 2 a 2, ontem, 

no Raulino de Oliveira, garantiu 
ao Voltaço a liderança provisória 
da Taça Guanabara e a vaga anteci-
pada para a semifinal do Carioca. 
Fora do G-4, o Glorioso se compli-
cou e não depende mais de si para 
se classificar.

O gol de Felipe Ferreira, com 
apenas dois minutos, após a óti-
ma bola enfiada por Marco Antô-
nio, foi um belo cartão de visita do 
Botafogo. Eliminado da Copa do 
Brasil pelo Juazeirense nos pênal-
tis, após abrir o placar de 3 a 0 no 
primeiro tempo, na Bahia, o Vol-

taço demorou a se recompor, mas, 
aos poucos, equilibrou as ações.

Aberto, o jogo ficou ainda mais 
disputado após o gol de empate de 
Luciano Naninho, aos 39. O Bota-
fogo não acusou o golpe e mante-
ve a postura na volta do intervalo, 
com o belo gol marcado por Ra-
fael Navarro.

E a chance fez falta. Bem mar-
cado, Alef Manga mostrou o mo-
tivo de liderar a artilharia. Oportu-
nista, aproveitou a melhor chance 
para empatar, com o chute rastei-
ro, aos 16. Chamusca recorreu ao 
banco para renovar o fôlego ofen-
sivo com a entrada de Matheus 
Nascimento e Ênio. Não foi sufi-
ciente pra mudar o panorama.

Felipe Ferreira comemora o gol marcado no início da partida

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO
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Carioca          17 ou 18/4             Botafogo A definir Maracanã
Libertadores  20/4             River Plate A definir Maracanã

Flamengo, campeão bra-
sileiro, e Palmeiras, cam-

peão da Copa do Brasil, em 
jogo único em Brasília, às 
11h, se não houver impedi-
mento legal de última hora. 
Faço a ressalva porque vive-
mos na era do abre e fecha, do 
pode e não pode, em irritan-
te demonstração de falta de 
critério e bom senso. Haven-
do, deve dar jogão. São duas 
forças com características di-
ferentes. Flamengo tem me-
lhor elenco, equipe mais for-
te, mais envolvente e aguda. 
Seu ponto fraco é a recompo-

sição defensiva, se expõe na 
ânsia de atacar. O Palmeiras, 
traiçoeiro, com bom sistema 
defensivo, tendo como pon-
to forte os contra-ataques rá-
pidos pelos lados do campo. 
Nas áreas técnicas, Rogério 
Ceni (foto) com vantagem so-
bre Abel Ferreira ainda ana-
lisando o grupo à procura do 
time ideal, o toque final para 
alcançar o que chama de fu-
tebol romântico/pragmáti-
co. Favoritismo não é certe-
za de vitória. Embora seja um 
encontro de campeões, acho 
que vai dar Flamengo.

 LNão para em pé a ideia 
de denunciar o atacante 
Luiz Adriano, do Palmei-
ras, ao Tribunal de Justi-
ça Desportiva (TJD), por 
ter deixado ambiente de 
quarentena sabendo estar 
contaminado pelo corona-
vírus. Além de não figurar 

como infração no Código, 
não cabe a Justiça Despor-
tiva a missão de patrulhar.

 LO Flamengo precisa de 
um goleiro. Diego Al-
ves precisa de tempo pa-
ra conseguir se livrar dos 
problemas com as lesões 
que o afligem.

 LNeymar jogou como nos bons tem-
pos e colaborou com passes geniais 
para Mbappé e Marquinhos em dois 
dos três gols do PSG nos 3 a 2 sobre 
o todo poderoso Bayern de Munique.

 LO que aconteceu com Grêmio, impe-
dido de jogar no Equador pela Liber-
tadores, tocou alerta na Conmebol, 
que tem Copa América e Eliminatórias 
pela frente para tocar.

Campeão dos campeões

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

VASCO MIRA 
MARACANÃ

 LO Vasco protocolou seu interes-
se em participar da licitação que o 
Governo do Estado deve promo-
ver ainda este ano pela adminis-
tração do estádio do Maracanã. 
O presidente cruzmaltino, Jorge 
Salgado, admitiu uma parceria 
com Flamengo e Fluminense. O 
clube da Colina fechou compro-
misso de intenções com a WTor-
re para reforma de São Januário, 
com ampliação da capacidade do 
estádio para 43 mil pessoas, em 
obras que começariam em agos-
to com previsão de dois anos de 
duração. Daí o interesse.

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

M
ais do que Libertadores 
ou o próprio Cariocão, o 
torcedor do Fluminen-

se vive a expectativa de comemo-
rar hoje o gol 400 de Fred na car-
reira. Com 399, o ídolo terá mais 
uma oportunidade contra o No-
va Iguaçu, às 18h no Maracanã. E 
se depender de seu retrospecto de 
início de temporada, os tricolores 
não vão esperar muito pela marca.

Com quatro gols em três par-
tidas, Fred repete o desempenho 
de outros inícios de temporada re-
centes por Cruzeiro (4 gols em 5 
jogos) e Atlético-MG (16 gols em 
13 partidas). “Na verdade, não 

penso nisso (gol 400). Lógico que 
o pessoal me manda, a torcida está 
mais ansiosa que eu (risos). Acho 
que é uma coisa que tem que acon-
tecer naturalmente”, declarou Fred 
após chegar mais perto da marca, 
ao fazer o gol 399 contra o Macaé.

Manoel pode pintar
O zagueiro Manoel está de 

saída do Cruzeiro após se reu-
nir ontem com a comissão téc-
nica e a diretoria e pedir para 
fechar com o Fluminense. A 
tendência é que o desembar-
que no Rio seja amanhã para 
os exames médicos.

Rumo ao golRumo ao gol

Se balançar a Se balançar a 
rede hoje, Fred rede hoje, Fred 
alcançará pelo alcançará pelo 

Fluzão uma Fluzão uma 
marca históricamarca histórica

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; 
Luiz Henrique, Kayky e Fred. 
Técnico: Roger Machado

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

Local: Maracanã  
Árbitro: Alexandre Vargas 
Tavares de Jesus 
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira 
Espósito e Lilian da Silva Fernandes Bruno 
Horário: 18h       TV: PPV 

FLUMINENSE NOVA IGUAÇU

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

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

400400

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE
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A GATA DA HORA

fez borbulhas de amor no coração do pobre 

estagiário. Que sereia! Sempre linda e cada vez mais mara-

vilhosa, a musa, que é torcedora do Mengão, tem 28 anos 

e mora em Japeri, coleciona muitos fãs no Instagram. Quer 

se apaixonar por essa deusa? Confira lá em @_jeessiika_.

JÉSSICA FALCÃO

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

Pelo segundo dia seguido, 
Vanderlei treinou com 
os companheiros após 

se apresentar na sexta-feira 
(9). O goleiro de 37 anos até 
poderia ter condições físicas 
para estrear pelo Vasco, entre-
tanto não poderá enfrentar o 
Flamengo na quarta-feira (14), 
no Maracanã, por questões bu-
rocráticas.

Vanderlei teria de ser ins-
crito na competição dois dias 
antes do início da rodada, se-
gundo o inciso II do Artigo 2 
do regulamento. Apesar de o 
clássico ser apenas no meio da 
semana, as primeiras partidas 
da rodada aconteceram ontem. 

Ou seja, a inscrição do golei-
ro teria que acontecer até quin-
ta (8), mas neste dia ele ainda 
realizava exames médicos e não 

foi possível acertar toda a do-
cumentação. Somente na sex-
ta o goleiro foi regularizado. 
Consequentemente, a estreia 
de Vanderlei deve acontecer no 
próximo fim de semana, con-
tra o Boavista, em Bacaxá.

Com mais tempo, Vander-
lei terá toda a semana para 
treinar e ser avaliado pela co-
missão técnica. Ele disputará 
vaga com Lucão.

Goleiro não 
pega o Fla 
Vanderlei já treina com grupo, 
mas estreia será contra Boavista

O goleiro Vanderlei, de 37 anos, estava atuando pelo Grêmio

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

LUCÃO  ESTÁ 
CONFIRMADO 
NO GOL PARA O 
CLÁSSICO DOS 
MILHÕES

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Quarta Flamengo 21h Maracanã
Carioca 17 ou 18/4 Boavista A definir Elcyr Resende

CHARLES VILLAS/DIVULGAÇÃO



DA BAIXADA PARA DA BAIXADA PARA 
O ESTRANGEIROO ESTRANGEIRO
CRIA DO GOGÓ DA EMA, O CANTOR E ATOR CRIA DO GOGÓ DA EMA, O CANTOR E ATOR 
SEU JORGE É UM DOS PRINCIPAIS DIVULGADORES SEU JORGE É UM DOS PRINCIPAIS DIVULGADORES 
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SONHO REALIZADO

LUIZ PAULO É DONO DA 
BARBEARIA LOVE 

PÁGINA 14 

CINE RUA PACIÊNCIA

PAULO GOMES É O 
COLUNISTA CONVIDADO

PÁGINA 14 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



A ideia do Cine Rua Paciên-
cia Cultural surgiu depois de um 
dia de gravação como figuran-
te, quando as crianças do bairro 
puderam me assistir em um epi-
sódio de uma novela da Globo. 
No mesmo período, ao ser con-
vidado pela Cia da Hora para fil-
mar um longa, sugeri que uma 
das minhas cenas fosse gravada 
na praça aqui da comunidade 
do Gouveia, a famosa Praça do 
Big, de Paciência. Em minutos 
de filmagem, a praça estava lota-
da de crianças e jovens do bairro.

A partir daí, todas as vezes 
que chegava em casa, pediam 
para eu fazer teatro com elas e, 
com isso, nasce a proposta de 
criar uma primeira experiência 
de ação audiovisual no bairro. 
Reuni profissionais e os convi-
dei para montar o projeto. Rea-
lizamos nossa primeira edição 
em 2012, ocasião que transmi-
timos diversos filmes infantis de 
protagonismo negro e realiza-

dos por cineastas de favela.
Os assuntos levantados pe-

los filmes ficavam cada vez mais 
aflorados. O interesse desses jo-
vens me chamou atenção, não 
só em passar os filmes e, sim, em 
ensiná-los a entender o processo 
de montagem e criar seus pró-
prios materiais. As inscrições 
sempre superaram as expecta-
tivas e boa parte deles já con-
seguiam ser encaminhados ao 
mercado de trabalho.

Na última edição, tivemos 
mais de 150 inscritos. Por con-
ta da pandemia, em versão on-
-line, o projeto possui 50 alunos. 
Além da formação, entregare-
mos um trabalho final, que será 
transformado no nosso tercei-
ro curta: A Cultura da Z.O., on-
de os alunos farão filmagens ca-
seiras, passando a visão sobre a 
localidade que moram. Acredi-
tamos que a iniciativa amplia o 
repertório, oferece diferentes vi-
sões e inúmeras possibilidades.

S
abe aquela história de que, 
de degrau em degrau, é 
possível chegar ao topo? 

Pois bem! Foi com essa sabedo-
ria que Luiz Paulo Figueiró de 
Souza, cria do Morro do Borel, 
na Tijuca, realizou o sonho de 
abrir seu próprio espaço de be-
leza: a Barbearia Love. Antes de 
se tornar empresário de sucesso, 
o carioca começou o trabalho de 
forma modesta.

CRIA DO BOREL, LUIZ PAULO FAZ A CABEÇA 
DA GALERA COM CORTES, PENTEADOS 
E DESENHOS NA SUA BARBEARIA 

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

“Comecei a cortar cabelo com 
18 anos de idade. Na época, eu não 
tinha um local certo e fazia numa 
tenda. Nesse meio tempo, as coi-
sas ficaram complicadas finan-
ceiramente. Quando uma amiga, 
Liliane, me cedeu o espaço na bar-
bearia dela para eu poder varrer 
os cabelos, fui olhando ela cortar 
e vi que poderia me aperfeiçoar”, 
conta Luiz Paulo. 

Após o incentivo, o empreen-
dedor se propôs a se profissiona-
lizar na área e montar seu próprio 
espaço. “Foi quando consegui 

‘A iniciativa oferece 
diferentes visões’
Criador do Cine Rua Paciência Cultural, Paulo 

Gomes leva empoderamento através da arte

Paulo Gomes pintando aluno do Cine Rua Paciência Cultural

DIVULGAÇÃO

Luiz Paulo Luiz Paulo 
começou começou 
cortando cortando 
cabelo em cabelo em 

uma tenda e, uma tenda e, 
hoje, tem seu hoje, tem seu 

próprio espaçopróprio espaço

VENCEUVENCEU
A FAVELAA FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

montar uma barbearia para mim 
na Rua São Miguel, no Morro do 
Borel, onde eu fiquei conhecido 
por todos como Love Barbeiro”, 
lembra o rapaz, de 38 anos.

A partir daí, Luiz Paulo não 
parou mais. Fez novos cursos, 
emergiu na arte de cortar cabe-
los de pessoas de todas as idades e 
ganhou prêmios. “Tive a alegria e 
o prazer de ser campeão da maio-
ria dos concursos”, diz ele, orgu-
lhoso, que, hoje, desceu do “mor-
ro para o asfalto” com um espaço 
na Rua Padre Manoel da Nóbre-
ga, na Piedade, na Zona Norte. 
“São três ambientes. Agora, eu 
sustento a minha família com o 
meu dom de criar cortes, pen-
teados e desenhos na cabeça dos 
clientes”, afirma Luiz Paulo, feliz 
da vida com o empreendimento.

DIVULGAÇÃO
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J
orge Mário da Silva. Falando as-

sim, ninguém deve conhecer, mas 

esse é o nome do Seu Jorge, cria do 

Gogó da Ema, em Belford Roxo, e au-

tor de sucessos como “Burguesinha”, 

“Mina do Condomínio” e “São Gon-

ça”. Obrigatórias em todo churrasco 

de domingo, as músicas se juntaram 

recentemente à parceria com o DJ 

Papatinho e o rapper Black Alien na 

gravação de “Final de Semana”, que 

está entre as mais tocadas da rádio FM 

O Dia. Em conversa com o MEIA HO-

RA diretamente de Los Angeles, nos 

Estados Unidos, ele compartilhou 

detalhes sobre os novos projetos, 

que incluem um show inédito com 

Alexandre Pires.

Você é um dos principais 
divulgadores do Brasil pelo 
mundo. Como tem sido ser 
essa voz do Brasil no con-
texto da pandemia?

Tenho a mesma percepção 
que todo mundo tem, é sabido 
que a situação brasileira é bas-
tante difícil. As coisas não estão no lugar, há 
uma preocupação, um desejo que as pessoas 
tenham suas vidas protegidas. Que a gen-
te proteja o profissional de saúde, que está 
buscando salvar vidas. Eles têm todo 
meu respeito e de todo mundo. 
É uma tristeza estar vivendo 
isso não só no Brasil, mas no 
mundo inteiro. Eu me lem-
bro que, no início do surto 
da pandemia na Itália, 
as pessoas foram para as 
varandas tocar violino, 
artistas se apresentando 
da sacada para diminuir 
o desconforto do momento 
que estamos vivendo. Eu vejo 
que este momento descortinou essa 
alternativa de fazer algo em prol da ale-
gria, para que a gente suporte esse momento.

Você completou 50 anos em ple-
na pandemia, com três filhas e ainda 
consegue conciliar isso com o crochê e 
outros hábitos. Como a pandemia fez 
você conhecer outros Jorges?

Os hábitos do artesanato eu tenho desde 
garoto, tia minha me ensinou e, em 2018, 
eu voltei a fazer tricô, crochê, como passa-
tempo. Antes da pandemia, estava fazendo 

um tributo ao David Bowie ro-
dando o mundo. Com a pan-

demia, tive mais tempo. 
Fiz lives com o Edi Rock, 
com a Elza Soares, com 
o Alexandre Pires. Es-
sa com ele as pessoas 
assistem todo fim de 
semana, eu vejo pelas 
marcações nas redes. 

A live tem quase qua-
tro horas de duração e eu 

não lembro de ter feito isso 
antes, parecia que estava todo 

mundo naquele rancho. A live foi 
em maio e não se entendia tanto a lingua-
gem como teve o ano todo. 

Você pode falar um pouco sobre os 
seus novos projetos?

“The Other Side” é um álbum que foi sur-
gindo ao longo dos anos, quando eu decidi, em 

‘MELHOR EMPREGO

DO MUNDO’

SEU JORGE FALA SOBRE PROJETOS NA 
MÚSICA, LANÇAMENTO DE FILMES 
QUE ATUOU, PANDEMIA E MUITO MAIS

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

ENTREVISTA COM SEU JORGE

2009, gravar um trabalho mais instrumental 
e que poderia levar mais tempo. O próprio 
disse quando ele ia acabar e não eu ia impor. 
Um álbum mais de intérprete, com compo-
sitores que eu gosto e uma autoral 
minha com a Marisa (Mon-
te) e o Arnaldo (Antu-
nes). Esse álbum foi 
uma busca de sono-
ridades encontrando 
pessoas. Já em 2018, 
resolvi fazer o “Bai-
le Ala Baiana”, com 
compositores amigos 
da Bahia, queria fa-
zer alguma coisa com 
eles, conhecia muitas das 
músicas e trouxe um pouco 
da alma do Tim Maia, do Jorge 
Ben, me deixei levar entusiasmado, subindo 
um pouco até o carimbó do Pará. É um disco 
divertido, para você dançar.    

Quando criamos essas sonorida-
des, estamos buscando nos conectar 
com a gente mesmo, né?

A música provoca uma beleza, causa sen-
sações e aquela ideia vai longe. Pela beleza do 
som, eu continuo caindo de joelhos apaixo-
nado por discos que eu já descobri e continuo 
descobrindo. Tenho a honra de dizer que nasci 
no mesmo país que o Clube da Esquina. Eu 
sei que tenho o melhor emprego do mundo.

Como você faz para manter a 
sanidade na pandemia?

Existe uma rotina de viver, exatamente 
agora que teve esse grau acentuado de casos e 
de tristeza, ansiedade e acordar e não ser pego 
de surpresa com a doença já passou a ser, para 
mim, algo importante. A minha profissão 
me permite viver com algum cuidado, com 
uma estrutura onde estou cercado da minha 

família. 
A minha 
mãe ter 
tomado a 
primeira 
dose tam-

bém dá uma 
aliviada no mental. 
É um momento de 
muita tensão, até ir na 
academia pode conta-
minar a gente, tivemos 
que criar alternativas. 

Você pode comentar um pouco so-
bre a sua expectativa com o lançamen-
to desses filmes que você participou 
(“Marighella”, “Medida Provisória” e 
“Pixinguinha”)?

É um privilégio viver essas histórias. 
Gosto muito do Pixinguinha. No ca-

so do Marighella, eu não conhecia 
a história dele e é um filme mui-
to bem dirigido pelo Wagner 
(Moura). São personagens 
completamente distintos. 
“Medida Provisória” a gen-
te terminou durante a pan-
demia e a recepção tem sido 

muito positiva nos festivais. 
O Lázaro (Ramos) me contou 

que estão falando muito bem do 
filme. Eu já vinha desde 2016 rodan-

do muito audiovisual e, de lá para cá, não 
parei de gravar, de fazer shows. Eu só fui pa-
rado pela pandemia, que não foi exatamente 
uma parada, porque eu fiz um monte de lives.

Por Jefferson Barbosa, 

integrante do PerifaConnection

“UMA 

TRISTEZA ESTAR 

VIVENDO ISSO 

NÃO SÓ NO 

BRASIL, MAS 

NO MUNDO 

INTEIRO”

“A MÚSICA 

PROVOCA 

BELEZA, CAUSA 

SENSAÇÕES E 

AQUELA IDEIA 

VAI LONGE”
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O ano de 2020 foi difícil por 
conta da pandemia de Covid-19. 
Nas comunidades, coletivos, que 
já existiam e os que surgiram nes-
te momento, se uniram para di-
minuir os impactos do isolamen-
to na vida das pessoas. Foi uma 
mobilização fundamental, mas 
essa batalha ainda não acabou. 

Com o prolongamento da 
pandemia, as doações, que an-
tes eram em maior quantida-
de, diminuíram com o passar 
do tempo. Com a fome se ins-
talando em muitos lares de fa-
velas e periferias, articulei pela 
Secretaria Especial da Juventu-
de Carioca (JUVRio) a campa-
nha “Rio Contra a Fome”. 

Lançada na última semana, 
a campanha une poder público, 
organizações da sociedade civil 
e o cidadão comum por meio de 

uma corrente do bem de pessoas 
que doam alimentos e itens de 
higiene no momento da vacina-
ção. Nesses primeiros dias, arre-
cadamos mais de 7 toneladas de 
itens de cesta básica, que vão ali-
mentar muita gente nas favelas e 
periferias de toda a cidade. 

No ano passado, durante a 
minha atuação nas entregas de 
cestas básicas pela Frente CDD, 
eu não imaginava que agora, co-
mo secretário municipal da JU-
VRio, faria a ponte entre coleti-
vos, organizações e a Prefeitura 
do Rio para ajudar quem mais 
está sofrendo com a fome por 
conta da Covid-19. 

Participe da Rio Contra a Fo-
me. É um ato simples, mas tem 
um impacto enorme para quem 
precisa. Vamos juntos combater 
a fome e salvar vidas!

RIO CONTRA 

A FOME

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
BERNARDO CORDEIRO / PREFEITURA DO RIO

Rafael do 
Voz do Lins

Não é qualquer pessoa que con-
segue ajudar cerca de 4 mil famí-
lias. Este foi um feito de Rafael Sil-
va. Cria da comunidade Cachoeira 
Grande, o assistente social de 34 
anos está à frente da Campanha 
Lins Solidário, que doa cestas bá-
sicas às famílias do Complexo do 
Lins, Zona Norte do Rio. 

Sua identificação com a região 
foi a motivação para criar em 2013 
o Voz do Lins. Inspirado no Voz das 
Comunidades, o coletivo compar-
tilha com os moradores oportuni-
dades e boas notícias. Também traz 
histórias sobre o complexo, forma-
do por mais de 10 comunidades.

Outro objetivo do coletivo é 
combater a estigmatização que a 
grande mídia faz ao desqualificar o 
Complexo do Lins com uma cober-
tura negativa e sensacionalista. Ra-
fael traz a perspectiva dos morado-
res nas publicações do Voz do Lins, 
colaborando para a construção do 
senso de pertencimento e elevan-
do a autoestima na comunidade. 

Mesmo estudando para concluir 
a pós em Economia e Sustentabili-
dade na UFRJ, o comunicador en-
contra tempo para mobilizar os 
moradores, principalmente os jo-
vens, a construir um futuro melhor 
para região que tanto luta e ama.

ZÉ DO CAROÇO

Por Felipe Migliani, jornalista e 

colaborador do PerifaConnection

Por Salvino Oliveira, secretário da JUVRio e colaborador do PerifaConnection
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Tempos de nos Aquilombar
É tempo de caminhar em 
fingido silêncio / e buscar o 
momento certo do grito / 
aparentar fechar um olho 
evitando o cisco / e abrir 
escancaradamente o outro / 
É tempo de fazer os ouvidos 
moucos / para os vazios lero 
leros / e cuidar dos passos 
assuntando as vias / ir se 
vigiando atento, que o buraco é 
fundo / É tempo de ninguém se 
soltar de ninguém (...)

POR CONCEIÇÃO EVARISTO (ESCRITORA)

DADOS E MUDANÇA SOCIAL
A crescente desigualdade é um 

desafio para a criação de serviços 
públicos efetivos. Um dos instru-
mentos prioritários para transfor-
mar esta realidade é a utilização de 
dados. O Projeto Mapa da Mulher 
Carioca, lançado pela SPM-Rio no 
último dia 8, no Palácio da Cidade, 
vai trazer um levantamento de in-
formações que ajudarão a enten-
der a realidade de mais de 3,6 mi-
lhões de mulheres da cidade. 

A partir do levantamento, a ini-
ciativa tem o objetivo garantir 
maior efetividade de políticas e 

serviços públicos no enfrentamen-
to às violências contra as mulheres 
e na garantia da qualidade de vida 
para as cariocas.

O Mapa se apresenta como um 
instrumento de mudança social e 
será um importante insumo para 
gestores públicos identificarem as 
necessidades das mulheres, princi-
palmente das que mais precisam 
acessar os serviços públicos. Negras, 
mães, chefes de família, faveladas, 
periféricas, LBTQIA+, PCDs, como 
tantas outras diversidades de mu-
lheres que constroem à cidade.

Por Joyce Trindade, Secretária Especial 

de Políticas e Promoção da Mulher da Cidade do Rio de Janeiro (SPM-Rio), 

e Beatriz Amparo, Coordenadora de Dados, Inovação e Monitoramento da SPM-Rio 

e-mail: perifa@meiahora.com
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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
 

PIEDADE R$400,00
Quartos, temos outros R$300,00 
com banheiro/  Água/ IPTU/,  
junto Gama Filho,  Rua Ma-
noel Vitorino  457 fundos. Tel.
(21)2591-0540/ 98801-0829. Após 
14:00hs
 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada pelo decreto 
57.654 de 20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, pro-
cure seus direitos, T.21 98191-
8844 Whasapp,
 

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.

 

AUXILIAR DE OBRAS 
Masculino, 1° grau completo, 
senhor, mais de 30 anos, noções 
eletricidade, hidráulica. Infor-
mar pretensão salarial.  Tel: 
9-8941-2590/ 9-8654-0492
 
SERRALHEIRO V/TEXTO
Precisa-se de Serralheiro com 
experiência em  Carteira. En-
trar em contato pelo Tel: 99858-
7856, das 8:00 às 17:00h.
 

VENDEDOR EXTERNO 
Telecomunicação. Rio/Niterói. 
Ensino Fundamental. Salário 
+comissão, +passagem, +plano 
odontológico, +plano Saúde 
+Vr + Ajuda custo. Segunda/ 
sábado. Enviar currículo:
curriculo@admladela.com.br
 

AUX.ESCRITÓRIO 
Empresa na Barra contrata com 
experiência em DP, 2º Grau, boa 
digitação, Word /Excell. Salário 
R$1.600,00.
Enviar currículo: sic2004_escrito-
rio@globomail.com
 

MECÂNICO V/TEXTO
De Automóveis, experiência em 
troca  correias, cabeçote e mecâ-
nica em  geral, Salário combinar. 
Início imediato. Comparecer Rua 
São Clemente, 169/Botafogo.
 

MECÂNICO V/TEXTO
Para Autos. Salário fixo, pre-
miação, carteira assinada e 
outros benefícios. Compare-
cer Rua Paulino Fernandes, 
59, 5º andar, Botafogo

 

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
 

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

 

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
 

VALÉRIA XANGÔ 
Trago a pessoa  amada  ao 
seus pés!!! Garrafada para 
impotência sexual. Búzios 
grátis!!! Trabalho pago após  
o resultado!!! T: 2452-5100/ 
98039-3732 ZAP
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Com organização e tempo, acha-se o segredo de 

fazer tudo e bem feito.” (Pitágoras)

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

 LO campo astral estimula cari-
nhos no relacionamento. Um 
papo sério sobre o futuro pode 
surgir. O sentimento de ciúme 
deve pintar, controle-se.
Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 60, 78 e 24.

 LO clima será muito bom para se 
reunir com amigos. Utilize as re-
des sociais e chamadas de vídeo 
para matar saudade. Uma paixão 
secreta pode vir à tona.
Cor: verde-água.
Números da sorte: 52, 79 e 43.

 LMuita tranquilidade para 
este domingo. Na saúde, vai 
cuidar do corpo. Você deve se 
dar bem na comunicação. Boa 
hora para se sensibilizar.
Cor: verde-limão.
Números da sorte: 08, 80 e 17.

LIBRA ESCORPIÃO SAGITÁRIO
de 23 de setembro a 22 de outubro de 23 de outubro a 21 de novembro de 22 de novembro a 21 de dezembro

 LA sua comunicação será in-
fluenciada pelas emoções. 
Conversas sobre sentimentos 
podem surgir. Há sinal de bri-
gas e ciúme no amor.
Cor: pink.
Números da sorte: 81, 90 e 00. 

 LEnergias maravilhosas vão 
surgir nas relações familiares. 
Pode se preocupar com o bem-
-estar. A Lua pode gerar novas 
paixões neste fim de semana.
Cor: terracota.
Números da sorte: 91, 28 e 10.

 LVai se expressar de maneira 
madura. Mostre para todos o 
que está pensando. Sinais de 
emoções, ciúme e prejuízo fi-
nanceiro na vida a dois.
Cor: terracota.
Números da sorte: 47, 02 e 65.

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

 LReforce os laços com os ami-
gos. Tome cuidado para não 
falar besteiras. No amor, se 
tiver uma paquera, as coisas 
podem desandar.
Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 03, 57 e 30.

 LEstímulos vão fortalecer a 
vida pessoal e profissional. 
Aproveite para reforçar par-
cerias e amizades. O momento 
te aproxima do par.
Cor: fúcsia.
Números da sorte: 85, 13 e 40.

 LVocê pode se juntar a um 
grupo, equipe, fraternidade 
ou reunião e conhecer novas 
pessoas. Você vai querer se 
aproximar do seu par.
Cor: preto.
Números da sorte: 59, 68 e 50.

SANTO ESTANISLAU
Estanislau nasceu em 1030, pouco 
tempo após o cristianismo ter en-
trado na Polônia. Ele foi sacerdote 
na Igreja de Cracóvia. Por escolha 
do Espírito Santo, tornou-se bispo 
daquela região. Estanislau é ama-
do por toda Polônia como um santo 
que profundamente amou os po-
bres, evangelizou e morreu mártir. 
Em 1079, num ato de loucura, o rei 
Boleslau atingiu Estanislau com um 
punhal durante a Santa Missa, lugar 
onde o santo uniu seu sacrifício ao 
Sacrifício de Cristo. Foi solenemente 
canonizado pelo Papa Inocêncio IV 
em 17 de agosto de 1253.

SANTO DO DIA

NASCIMENTO
Às vésperas do nascimento 
do seu primeiro filho, Marce-
lo tenta negociar com o mé-
dico os honorários do parto, 
que são caríssimos.
— São cinco mil reais.
— Cinco mil? Você tá maluco!

— São quinhentos para o 
anestesista, quinhentos para 
a enfermeira e quatro mil vai 
para AMB.
— Quatro mil para Associa-
ção Médica Brasileira?!
— Não! Quatro mil Ao Meu 
Bolso!

CORAÇÃO
Dona Josefina falando com o 
açougueiro:
— Quanto está o quilo da 
carne de segunda?
— Dezesseis e cinquenta!
— Credo, que roubo! O se-
nhor não tem coração?

— Tenho, sim, dona! Tá de-
zoito e sessenta!

CARNE
Durante a aula, a professora 
está explicando sobre os ani-
mais, quando vê que João-
zinho está distraído e tenta 

pegá-lo desprevenido:
— Joãozinho, vou te fazer 
uma pergunta.
— Tudo bem, professora!
— Como se chama um animal 
que não come carne?
— Essa é fácil, professora! É o 
trabalhador brasileiro.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ifá.
MENSAGEM:
Ifá nos alerta sobre as de-
cepções com certas pessoas 
as quais confiamos demais. 
É preciso falar menos sobre 
a própria vida e principal-
mente de planos e segredos 
pessoais. Tenha cuidado com 
pessoas invejosas.
SAUDAÇÃO:
Epá Ojú Olórun!
CORES:
Branco e marfim.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para abrir os olhos e ter uma 
visão avançada com as ami-
zades e com pessoas ao seu 
redor, pegue duas claras de 
ovos. Esfregue a primeira 
no olho direito e a segunda 

no olho esquerdo. Enquan-
to esfrega, peça a Ifá que te 
traga visões e intuições sobre 
as pessoas que estão ao seu 
redor e que afaste as decep-
ções e traições. Em seguida, 
lave o rosto com bastante 
água corrente.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

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

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LVocê tende a se sentir confor-
tável em casa. A Lua fortalece 
os contatos com familiares e 
amigos próximos. Nos assun-
tos do coração, sinal de brigas.
Cor: dourado.
Números da sorte: 93, 66 e 84.

 LO gosto por viagem fica for-
te. Tome cuidado com a saúde 
na pandemia. Converse sobre 
seus sentimentos com os ou-
tros, especialmente com o par.
Cor: areia.
Números da sorte: 49, 22 e 76.

 LHoje, você pode ter grandes 
ideias para faturar. A seguran-
ça emocional e material vão 
ser metas importantes. Vai ser 
popular na paquera.
Cor: fúcsia.
Números da sorte: 32, 77 e 59.
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