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Suspeito de matar PM na 
Linha Vermelha é preso

NA TRANCA 3

Ramana Borba 
é fenômeno 

no TikTok com 
dança e desafio 

D-D-DAVID

PÁGINA 8

Vasco dobrou 
técnica, tática 
e fisicamente 
diante do Fla

APOLINHO

PÁGINA 10
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NALDO ABRE 
SEU BAÚ DE 
MEMÓRIAS

Cria da Maré lança documentário sobre sua vida: 
de engraxate aos 9 anos à explosão no funk

NO ALEMÃO

Gabriel tem 
produtora de 
vídeos e clipes

ENRAIZADOS

Dudu acolhe 
jovens e valoriza 

diversidade 

Tentativa 
de assalto 

no trem

ZONA NORTE 4

lMENGÃO ARRANCA EMPATE DA PORTUGUESA: 2 A 2
lTREM-BALA DA COLINA VAI PRA CIMA DO BOAVISTA HOJE

Carimbou Carimbou 
a vaga! a vaga! 

Com gol de Nino, Fluzão vence o Botafogo, avança pra semi e elimina o Alvinegro

M
A

IL
SO

N
 S

A
N

TA
N

A
 / 

FL
U

M
IN

EN
SE

 F
C



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 18/4/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

VIOLÊNCIA

Anônimo

Praça Seca

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

MEIA HORA multimídia

Muitos tiros 
na Praça Seca

 L Quase sempre tem tiros na região 
do Bateau Mouche, Chacrinha e 
Mato Alto, na Praça Seca. A situa-
ção está complicada, várias vezes 
acordo de madrugada com barulho 
de tiros e até de explosões. A re-
gião está em guerra, mas não vejo 
ninguém noticiar nada. As autori-
dades precisam fazer algo urgente 
no local ou muita gente inocente 
poderá pagar por isso.

VIOLÊNCIA

Alô, Guarda 
Municipal!

 LCarros estacionam em local er-
rado na Rua Capitão Rubens, em 
Marechal Hermes, e atrapalham a 
passagem de ônibus. A via é estreita 
e alguns carros ainda estacionam 
irregularmente. Quando os ônibus 
precisam passar, têm que esperar o 
motorista vir tirar o carro. A Guar-
da Municipal precisa aumentar a 
fiscalização nessa rua, porque os 
passageiros perdem muito tempo.

Alexandre Ambrosio

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

CARROS

Moradores com 
medo em Caxias

 L Usuários de entorpecentes fi-
cam se drogando e assaltando 
transeuntes nas esquinas das 
ruas Marcelo e Júnior, no bairro 
São Bento, perto do Campo Beira 
Rio, em Duque de Caxias. A polícia 
precisa retirar essas pessoas de lá. 
Eles intimidam os moradores e até 
já invadiram algumas casas por lá. 
Estamos com medo da situação que 
está ocorrendo na região.

Anônimo

Duque de Caxias

VIOLÊNCIA

Poucas linhas 
para o Galeão

 LAtualmente, existem poucas linhas 
de ônibus que deixam no Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, no Galeão, 
Ilha do Governador. Quem precisa 
do transporte público para chegar 
ao aeroporto fica dependendo ape-
nas do BRT. Queremos mais opções! 
Os taxistas cobram uma fortuna 
para ir de qualquer lugar do Rio de 
Janeiro para o Galeão. Os carros de 
aplicativo também saem caro.

Alana Teixeira

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

É perigoso pegar 
ônibus na Brasil

 LEm diversos pontos da Aveni-
da Brasil, é muito perigoso pegar 
ônibus. Muitos pontos não têm 
iluminação e nem proteção. Alguns 
ônibus nem param nos pontos, com 
medo de serem rendidos enquanto 
pegam passageiros. Semana passa-
da, eu vi um grupo de adolescentes 
invadir um ônibus, na altura da Pas-
sarela 8, e fazer a limpa no ônibus. 
Precisamos de ajuda.

Anônimo

Por e-mail

LIXO                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Serviço de poda é necessário
 L Gostaria de solicitar a poda dessas árvores, que estão 

tomando conta de uma residência na Vila A, Rua 108, 
número 124, em Curicica, Jacarepaguá. As folhas des-
sas árvores estão se enroscando com a fiação e podem 
acabar causando um curto-circuito no local. Quando 
chove, saem muitas faíscas desses fios. Estamos com 
medo que possa ocorrer algo na casa.

Valdir Pereira de Lima

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Rua 100% 
limpa

 LGostaria de agradecer à 
Comlurb, à Light e ao jornal 
MEIA HORA pela retirada 
do entulho na Rua Osvaldo de 
Carvalho, em Senador Cama-
rá. Da última vez, deixaram 
alguns lixos ainda, mas agora 
está 100% limpa.

Osias Barreto

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

M
E
IA

 H
ORA

MEIA H
O

R
A

RES
OLV

ID
O

FO
TO

 E
N

V
IA

D
A

 P
A

R
A

 O
 W

H
A

TS
A

PP
 D

O
 M

EI
A

 H
O

R
A

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



Policiais do Bope apreenderam um fuzil e drogas durante a operação em Manguinhos

POLÍCIA

Em busca de
Operação 
do Bope em 
Manguinhos 
prende 
suspeito de 
matar PM 
na Linha 
Vermelha

P
oliciais militares do Ba-
talhão de Operações Es-
peciais (Bope) prende-

ram, na noite de sexta-feira, 
na comunidade de Mangui-
nhos, na Zona Norte do Rio, 
um dos suspeitos de ter par-
ticipado do ataque a tiros que 
resultou na morte do cabo da 
PM Haron Coelho Ferreira, 
na madrugada de quinta-fei-
ra, na Linha Vermelha. A via-
tura em que o policial estava 
foi fuzilada por criminosos 
quando se encontrava basea-
da ao lado de uma cabine de-
sativada da PM.

Em operação em Mangui-
nhos, para prender os bandi-
dos envolvidos na morte do 
cabo, os PMs foram recebi-
dos a tiros e houve confron-
to. Durante a ação, a equi-
pe viu um homem entrando 
em uma residência. Ao ser 
abordado, o suspeito confes-
sou que era Guguinha da Mi-

neira, acusado de participar 
do ataque que matou o mili-
tar do BPVE.

Robson da Silva Falcão, co-
nhecido como Guguinha da 
Mineira, era considerado fo-
ragido da Justiça desde 2015. 
Segundo a Polícia Militar, ele 
faz parte do tráfico de drogas 
no Morro da Mineira, no Rio 
Comprido, mas estava escon-
dido em Manguinhos.

Após o fim do confronto 
entre a polícia e os crimino-
sos, um segundo homem foi 
encontrado baleado, com um 
fuzil e drogas. O suspeito foi 
levado para o Hospital Fede-
ral de Bonsucesso, mas mor-
reu na unidade.

Na operação, os PMs apreen-
deram um fuzil calibre 556 e 
drogas. A ocorrência foi enca-
minhada para a Delegacia de 
Homicídios da Capital, na Barra. 

A execução do policial teria 
ocorrido em retaliação à mor-
te do traficante conhecido co-
mo Moisés da Rajada. O crimi-
noso foi baleado em confronto 
com PMs da UPP Providência 
na quarta-feira. 

A PM investiga se a ordem 
para o ataque contra a viatura 
do Batalhão de Policiamento 
em Vias Especiais (BPVE), na 
qual o policial estava, partiu de 
dentro do presídio.  

Um cortejo, que passou pe-
la vias do Rio, prestou as últi-
mas homenagens ao cabo da 
PM Haron Coelho Ferreira. O 
corpo do policial foi sepultado 
sexta-feira, em um cemitério 
na Zona Oeste. 

Haron tinha 29 anos e estava na 
corporação desde 2011. Ele fazia 
parte do BPVE. O policial deixa es-
posa e um filho pequeno. 

Ordem pode ter 
vindo de presídio

O cabo Haron tinha 29 anos

REPRODUÇÃO

JUSTIÇA
REPRODUÇÃO

GUGUINHA 

DA MINEIRA

ESTAVA ENTRANDO 

EM CASA QUANDO 

FOI PRESO
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 LTENHO 62 anos de idade e sou jor-
naleiro há 38 anos. Moro em Duque de 
Caxias. O que eu mais gosto na minha 
profissão é o atendimento ao público 
e a proximidade da banca com a praia. 
Torço para o Flamengo e, nas minhas 
horas vagas, o que eu mais gosto de 
fazer é assistir programas esportivos 
na TV. Gosto do caderno de esportes 
do MEIA HORA.

JUVENAL OLIVEIRA — 
Copacabana

SERGIO 
MOTA DE 
OLIVEIRA
t e m  a t u a l -
m e n t e  3 7 
anos. Ele de-
s a p a r e c e u 
em 6 de no-
vembro
de 1997, na 
Taquara (Zona Oeste), após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 LAPÓS ATOS de vandalismos 
e furtos de equipamentos na 
madrugada de ontem, a Esta-
ção Aeroporto Jacarepaguá, 
no corredor Transcarioca do 
BRT, teve que ser fechada 
temporariamente. Os bandi-
dos depredaram parte da sua 
estrutura, arrombaram a bi-
lheteria, furtaram cabos, be-
bedouro e ar-condicionado. 
A equipe de infraestrutura do 
BRT realizou os reparos.

OLHO VIVO

U
m vídeo divulgado nas 
redes sociais mostra o 
momento em que passa-

geiros de um trem da SuperVia 
foram vítimas de uma tentati-
va de assalto, ontem. O crime 
ocorreu no ramal Santa Cruz, 
por volta das 5h50, no sentido 
Central do Brasil. 

Segundo testemunhas, ban-
didos invadiram um vagão na 
Estação Quintino, na Zona 
Norte, e teriam rendido pas-
sageiros. Houve correria, mas 
sem registro de feridos. Os cri-
minosos fugiram em direção a 

Cascadura. Não se sabe quan-
tos eles eram.

A SuperVia informou, em 
nota, que os passageiros relata-
ram a tentativa de assalto, mas 
nenhum deles disse ter sido ví-
tima de roubo. Após a ação, o 
Grupamento de Policiamento 
Ferroviário (GPFer) foi acio-
nado pela SuperVia. Ainda se-
gundo a companhia, a atuação 
do Grupamento de Policia-
mento Ferroviário (GPFer) é 
responsável pela segurança pú-
blica nas linhas de trem, con-
forme concessão.

Pânico
no trem
Tentativa de assalto provoca 
correria entre passageiros

 L NA ZONA NORTE

Jairinho: mais três inquéritos

Vacina para profissionais da educação básica

 LAlém da morte de Henry Bo-
rel, de 4 anos, o vereador Jairo 
Souza Santos Junior, o Dr. Jai-
rinho, de 43 anos, é denuncia-
do em outros três inquéritos 
policiais. Na sexta-feira, a De-
legacia da Criança e do Ado-
lescente Vítima (Dcav) abriu 
procedimento para apurar a 
denúncia da assistente social 
Débora Saraiva, ex-namora-

da do político, que o acusa de 
agressões contra o filho dela. 

Segundo a assistente social, 
depois da morte de Henry, o fi-
lho decidiu contar mais de um 
episódio de violência provo-
cado pelo então namorado da 
mãe. Em um deles, a criança te-
ve o fêmur fraturado. Na épo-
ca, Jairinho disse que o menino 
se machucou ao sair do carro.

Acidente 
mata quatro

 LUm acidente, na noite de 
sexta-feira, na altura do mu-
nicípio de Teresópolis, en-
volvendo um veículo de pas-
seio e um caminhão deixou 
quatro pessoas mortas, entre 
elas duas crianças.

 LComeçou ontem a vaci-
nação dos profissionais da 
educação básica contra a 
Covid-19. Foram imuniza-
das com a vacina AstraZene-
ca as pessoas com 55 anos ou 
mais que estão atuando pre-
sencialmente nas escolas da 
Prefeitura do Rio e também 
nas redes estadual e federal 
da cidade. A primeira profis-
sional a ser vacinada foi Elie-
te Matos, de 60 anos.

RAPIDINHAS...
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A Associação Brasileira das 
Empresas Distribuidoras de Gás 
Canalizado (Abegás) afirma que 
os aumentos praticados pela Pe-
trobras reduzem a competitivi-
dade do gás natural em relação a 
outros energéticos e inviabilizam 
investimentos. “Para combater 
esse tipo de situação, defendemos 
uma maior concorrência na oferta 
de gás natural, mais investimentos 
em infraestrutura de escoamen-
to, processamento e transpor-

te e também acesso à infraestru-
tura existente. O Rio de Janeiro é 
um importante estado produtor 
e tem grandes reservas de gás na-
tural, mas enfrenta o desafio de ex-
pandir o mercado de gás natural e 
garantir demanda para viabilizar 
os investimentos”, afirmou a enti-
dade, em nota. 

“O gás natural é um combus-
tível que compete com vários ou-
tros energéticos, como a eletrici-
dade, o GLP, o carvão, a biomassa. 

Com mais este aumento, estamos 
diante de uma perda enorme de 
competitividade do nosso produ-
to, que acaba perdendo mercado 
para outros combustíveis. O gás a 
este preço inviabiliza a expansão 
pois reduz o interesse pelo produ-
to. Com o insumo mais barato, se-
ria possível expandir mais a rede 
e levar o gás natural a mais locali-
dades. O potencial de crescimento 
seria muito maior”, explica Katia 
Repsold, CEO da Naturgy. 

Mesmo com a perda de com-
petitividade ocorrida nos últi-
mos meses, a Naturgy ainda con-
seguiu continuar expandindo e 
modernizando a rede de dis-
tribuição e em 2020, apesar da 
pandemia, foram mais de 40 mil 
novos clientes conectados e 15 
novas indústrias. Em 23 anos de 
gestão, a Naturgy já investiu mais 
de R$ 7,8 bilhões no Rio de Ja-
neiro, gerando 14 mil empregos.

“Desde meados da década de 
2010, a demanda da indústria 
por gás acumula queda de 20% 
no Rio de Janeiro. É preciso in-
vestir em políticas públicas pa-
ra que o gás seja uma ferramen-
ta de retomada da economia a 
partir do fortalecimento da in-

dústria de energia, petroquími-
ca e GNV”, diz Celso Mattos, vi-
ce-presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan). 

A Naturgy ressaltou que o 
repasse desse reajuste do gás 
pela Petrobras às tarifas para o 
consumidor são custos não ge-
renciáveis, que não trazem ne-
nhum ganho para a empresa. 
Ao contrário, prejudica a todos 
por reduzir a demanda por um 
combustível menos poluente e 
abundante no estado. 

A 
Petrobras anunciou, na úl-
tima semana, o reajuste na-
cional de 39% no preço do 

gás natural vendido às distribui-
doras de gás de todo o país. A me-
dida vale para todo o Brasil e, com 
a correção, o preço ficará acima 
do patamar observado antes do 
início da pandemia de Covid-19. 
Esse aumento impactará os con-
sumidores a partir de 1 de maio, 
em um ano no qual a estatal já au-
mentou os preços da gasolina em 
46,2%, do diesel em 41,6% e do 
gás de botijão em 17%. O reajuste 
chega ao bolso do consumidor na 
forma de aumento de tarifas, pois 
as empresas e produtos precisam 
repassar o custo do gás comprado 
da Petrobras.

De acordo com um levanta-
mento da distribuidora de gás 
canalizado do Rio de Janeiro, 
Naturgy, 63 indústrias já deixa-
ram de usar o gás natural de 2016 
a março deste ano no Rio de Ja-
neiro e substituíram por outros 
energéticos. E, segundo a em-
presa, esse número tende a au-
mentar. A empresa enfrenta, ain-
da, uma inadimplência de quase 
30% em razão da pandemia e re-
lata preocupação adicional com 
este novo aumento da Petrobras 
que impactará os clientes.

GERAL

Aumentos do preço do gás 
dificultam investimentos
Reajuste nacional de 39% inviabiliza a expansão para o interior do estado do Rio  

 L GÁS NATURAL VENDIDO ÀS DISTRIBUIDORAS

O gás natural é um combustível que compete com energéticos como eletricidade, GLP, carvão e biomassa

DIVULGAÇÃO

“COM O INSUMO

MAIS BARATO, SERIA 
POSSÍVEL EXPANDIR 

MAIS A REDE E LEVAR 
A MAIS LOCALIDADES”

EM 23 ANOS,

NATURGY INVESTIU 
NO RIO MAIS DE 

R$ 7,8 BI E GEROU 
14 MIL EMPREGOS
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
BABADO

Recentemente, você lan-
çou seu DVD. Conta qual foi o 
maior desafio de produzir um 
show dessa estrutura no meio 
da quarentena. 

Eu estava nervosão para 
voltar pro palco e ver as pessoas 
curtindo o meu som, mas foi 
um desafio. A minha equipe 
foi braba e teve muito cuida-
do para que fosse seguro para 
todo mundo que topou fazer 
essa parada acontecer. Tudo 
foi muito organizado mesmo. 
E deu no que deu, uma noite 
muito maneira e que a galera 
conseguiu esquecer um pouco 
dos problemas do lado de fora.

E como está sendo esse 
período de isolamento para 
você? Como você tem bus-

cado inspiração para conti-
nuar produzindo?

“Todo Mundo Ama o Chris” 
praticamente nasceu nessa pan-
demia. Eu me isolei no estúdio e 
foquei no trampo. Fui misturan-
do outros ritmos e pensando em 
como fazer o funk chegar pra ge-
ral. Sem poder fazer shows, o jeito 
foi focar na produção mesmo, co-
locar tudo no digital. Foi doidera, 
mas, ano passado, fui o funkeiro 
mais ouvido do Spotify! Brad-
dock, papai! A inspiração vem da 
vontade de crescer e mostrar que 
quem mora na favela também 
pode chegar ao topo.

Seu DVD conta com a parti-
cipação de artistas de diferen-
tes gêneros musicais. Para vo-
cê, funk combina com tudo?

Não tem erro! O funk só cresce 
e já conquistou o coração de muita 
gente no mundo todo. Neste DVD, 
chamei os artistas que já estão estou-

DIVULGAÇÃO / ESTAR COMUNICAÇÃO

rados no Brasil e que gostam de se 
aventurar em outros ritmos, como 
Dennins DJ, Xamã, BG, Dilsinho, 
Filipe Ret... 

E como você escolhe com 
qual artista quer colaborar?

Eu sempre estou ligado em 
tudo de novo que rola na músi-
ca. Então, quando eu me amar-
ro no som da pessoa, já penso 
em fazer parceria! Os artistas 
que participaram de “Todo 
Mundo Ama o Chris” são os 
que estão na onda do momen-

to, tocando em todas as favelas 
mesmo. Quis pegar a galera que 
está estourada, mas que não es-
queceu as suas raízes.

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

‘EU ESTAVA

NERVOSÃO PARA 
VOLTAR PRO PALCO 
E VER AS PESSOAS 

CURTINDO MEU SOM’

‘EU QUERO

MOSTRAR QUE 
EXISTE 

UM FUTURO BOM 
PRA QUEM É PRETO’

‘O FUNK JÁ

CONQUISTOU O 
CORAÇÃO DE MUITA 

GENTE NO 
MUNDO TODO’

‘A gente merece‘A gente merece

O TOPO’O TOPO’

Como você definiria o “To-
do Mundo Ama o Chris”?

“Todo Mundo Ama o Chris” 
nasceu para falar de como o 
funk mudou a minha vida. Eu 
falo das minhas conquistas e da 
realidade da favela. O nome do 
DVD é inspirado na série “Todo 
Mundo Odeia o Chris”, porque 
conta a história de um jovem 
negro, tímido, muitas vezes ex-
cluído. E tem muito da minha 
vida ali, tá ligado? Mas o funk 
me deu outro futuro e é isso que 
eu conto nesse DVD.

Ano passado, você foi o 
funkeiro mais ouvido do Spo-
tify. Como você recebeu essa 
notícia? Esperava por isso?

Eu foco nisso todos os dias, mas 
a gente nunca espera quando a 
notícia vem, né? Para mim, é um 
orgulho muito grande. Quero levar 
a minha autenticidade e as minhas 
raízes para cada vez mais gente. 

Também entrou para lista 
da “Forbes Brasil”, de jovens 
que estão fazendo a diferen-
ça para nossa sociedade. Para 
você, o que é fazer a diferen-
ça? Como você busca isso no 
seu dia a dia? 

Pô, fazer a diferença é dar o 
meu melhor e ir cada vez mais 
longe pra inspirar a molecada da 
favela. Eu quero mostrar que a 
vida e a cultura de quem é de co-
munidade importam e que existe 
um futuro bom pra quem é preto. 
A gente merece o topo.

N
o dia 9, Kevin O Chris lançou o DVD Todo Mundo Ama o Chris, que 
contou com a participação de grandes nomes da música, como 
Dennis DJ, Dilsinho, Xamã e vários outros. À coluna, o cantor fala 

sobre o trabalho, diz que o funk combina com tudo e revela seu desejo de 
ir cada vez mais longe, além de comemorar por ter sido o funkeiro mais 
ouvido no Spotify em 2020 e ter entrado para a lista da Forbes Brasil, de 
jovens que estão fazendo a diferença na sociedade. Confira!
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 L Que homão da p..., coisas ricas! Com 33 anos, 
nascido em Porto Alegre e torcedor do Grêmio, Vini-
cius é engenheiro mecânico de gra-gra-graduação, 
mas hoje atua como agricultor, “agroboy”, e mora 
em Santa Catarina. Que coisa liiinda, né?

 L Arriba, ai, ai, ai! Um encontro caaaliente entre o 
ritmo latino e o Brasil. O cantor e compositor Massa 
lança o clipe do single La Muchacha de Madrid, com 
participação do incrível Zeca Baleiro. O som api-
mentado está disponível em todas as plataformas 
digitais. O álbum completo do artista será lançado 
no pró-pró-próximo mês, com participações de 
Sidney Magal e Anderson Leonardo. “Agora, quero 
cantar com o Roberto Carlos ou Fábio Jr.! Um dia, 
quem sabe?”, diverte-se o cantor. Para saber mais, 
é só ir no seu Instagram, @oficialmassa, e no seu 
canal, YouTube.com/oficialmassa.

COM VOCÊS... MASSA

VINICIUS DIEL

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

 LEuzinho sou apaixonado 
por Ramana Borba, 
esta maravilhosa que 
é suuuuucesso como 
dançarina e influen-
ciadora digital. Entre 
seus milhares de fãs está a 
cantora internacional Cardi 
B. Seus challenges (desafios) 
viralizam. O da música Wap, 
de Cardi B e Megan Thee 
Stallion, no TikTok alcan-
çou mais de 32 milhões de 
visualizações, chegando 
até Cardi B, que já compar-
tilhou seus vídeos seis ve-
zes nas suas redes sociais. 
Seus vídeos fizeram tanto 
sucesso que chegaram até 
a cantora DuaLipa, que con-
vidou Ramana para ajudar na 
elaboração da coreografia da 
sua música Levitating. Em seus 
projetos para este ano, está a 
fa-fa-faculdade de Publicida-
de e Propaganda e o curso de 
Artes Cênicas, provando que 
seu caminho para o estrelato 
só está começando.

QUE ESPETÁCULO!
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Flu vence e avança
Tricolor derrota o Botafogo por 1 a 0 e garante vaga nas semifinais 

O 
Fluminense venceu o Bo-
tafogo por 1 a 0, em clássi-
co no Maracanã, pela 10ª 

rodada do Carioca, ontem e ga-
rantiu vaga nas semifinais. Já o 
Alvinegro está eliminado. O gol 
foi do zagueiro Nino, de cabeça. 

O primeiro tempo foi de 
pouquíssimo brilho técnico. 
O Fluminense teve ampla pos-
se de bola, mas não conseguiu 
ser eficiente e pouco ameaçou 
o gol adversário. A formação 
com três volantes acabou li-
mitando a criação do time. Já 
o Botafogo apostava no con-
tra-ataque, mas esbarrava nas 
deficiências técnicas do elen-
co. Mesmo ficando com apenas 
37% de posse de bola, a equipe 
alvinegra errou 23 passes e pra-
ticamente não chegou ao cam-
po de ataque.

O único lance de destaque da 
primeira etapa foi uma reclama-
ção de pênalti por parte do Trico-
lor. Kayky encarou a marcação de 
Paulo Victor e caiu na área. Os jo-
gadores do Flu reclamaram muito, 
mas o árbitro Rodrigo Carvalhaes 
de Miranda mandou o jogo seguir.

O intervalo parece ter surtido 
efeito e o Fluminense voltou liga-
do. Logo aos três minutos, Nenê 
cobrou falta na área, Nino subiu 
mais do que a zaga do Botafogo 

e cabeceou no canto de Douglas 
Borges para abrir o placar. 

O gol animou a equipe do 
Fluminense, que passou a criar 
mais chances. Com o amplo 
domínio do Tricolor na parti-
da, o técnico Marcelo Chamus-
ca ainda tentou fazer mudan-
ças para tornar o seu time mais 
ofensivo. Com o sistema defen-

sivo sólido, o Fluminense ape-
nas administrou a vantagem e 
saiu de campo com a vitória e 
a classificação.

Com a derrota, o Botafogo fi-
ca na 7ª colocação, com 12 pontos, 
e não tem mais chances. Já o Flu-
minense, com 19, se garante de vez 
entre os quatro melhores da pri-
meira fase do Carioca. O time tri-
color volta as atenções agora para 
a estreia na Libertadores, quinta-
-feira, às 19h, contra o River Plate, 
da Argentina, no Maracanã. 

Nenê domina a bola durante o clássico contra o Botafogo, ontem, no Maracanã

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE FC

PRÓXIMOS JOGOS

24 ou 25/4 Macaé  A definir

A definir A definir A definir

PRÓXIMOS JOGOS

Quinta River Plate 19h00

24 ou 25/4 Madureira A definir

Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), 
Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, 
Martinelli, Yago (Gabriel) e Nenê (Hud-
son); Kayke (Cazares) e Fred (John Kenne-
dy). Técnio: Roger Machado.

Douglas Borges; Jonathan (Gabriel), 
Kanu, Gilvan e PV; Luiz Otávio, Rickson 
e Ricardinho; Ronaldo (Ênio), Matheus 
Nascimento e Marco Antônio (Felipe Fer-
reira). Técnico: Marcelo Chamusca.

Local: Maracanã. Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda. Auxiliares: Michael Cor-
reia e Diego Carvalho Silva. Gol: 2º tempo — Nino (3 minutos). Cartões amarelos: 
Calegari, Egídio e Yago (Flu); Gilvan, Rickson e Marco Antônio (Bota).  
Público: jogo com portões fechados.

FLUMINENSE 1 BOTAFOGO 0

O GOL DA

VITÓRIA DO 

FLUMINENSE FOI 

MARCADO PELO 

ZAGUEIRO NINO

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 18/4/2021
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O Flamengo de Gabigol (fo-
to) perdeu porque o Vas-

co jogou melhor, com apetite e 
mereceu o resultado que cons-
truiu. O time rubro-negro che-
gou ao Maracanã com favori-
tismo reconhecido até pela 
torcida adversária, mas favori-
tismo não é certeza de vitória. O 
Gigante da Colina dobrou a 
técnica, a tática e fisicamente, 
contrariando os prognósticos, 
quebrou uma série incômoda 
de confrontos sem vitória so-
bre o arquirrival, algo que me-
rece elogios ao técnico Marce-
lo Cabo e jogadores pelo feito. 

Cabe a Rogério Ceni rever o jo-
go, analisar com calma os erros 
cometidos, incluindo os dele 
na montagem inicial e tratar de 
corrigi-los porque a temporada 
está só começando e será des-
gastante. Tentar desqualificar o 
feito do Vasco falando em pos-
se de bola, número de finaliza-
ções, erros do árbitro, cansaço, 
ausência de Arrascaeta é perda 
de tempo. O futebol é simples, 
repare que as análises profun-
das dos jogos são repetitivas e 
ficam a cargo dos perdedores, 
no que a sabedoria da galera ba-
tizou de chororô.

 LApesar de o Japão estar 
atrasado com a vacinação do 
povo, os preparativos para a 
Olimpíada seguem como se 
nada estivesse acontecendo.

 LEntre as explicações pela 
derrota do Flamengo para o 

Vasco, a mais bizarra eu ou-
vi no Sportv – o time sentiu a 
falta do Pablo Marí. Toiiiim!

 LEm São Paulo, joga-se dia 
sim, dia não, ferindo a Lei 
das 66 horas, e fica por is-
so mesmo.

 LO craque brasileiro Neymar passou 
a jogar cada vez melhor depois que 
achou no francês Mbappé o parceiro 
ideal no ataque. Estão jogando por 
música pelo Paris Saint-Germain e 
sem vaidades, para desespero das 
defesas adversárias.

 L Renato Gaúcho, ídolo máximo do 
Grêmio como jogador e técnico, foi 
demitido depois da eliminação na 
Libertadores da América diante do 
Independiente del Valle, sem mesmo 
ter participado dos jogos, confinado 
com Covid-19.

Uma derrota não se explica

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

Dúvidas e 
mais dúvidas

 LA pandemia da Covid-19 se 
agrava em diversos países da 
América do Sul. Os dirigentes 
da Conmebol estão enfrentan-
do cada vez mais dificuldades 
para cumprir o calendário es-
tabelecido. Com a crise, diver-
sos países se viram obrigados a 
tomar medidas restritivas mais 
duras que certamente compro-
meterão as competições. Es-
tão ameaçadas a Copa Liber-
tadores, Sul-Americana, Copa 
América e principalmente as 
Eliminatórias para a Copa do 
Mundo no Catar em 2022.

DANIEL CASTELO BRANCO

Vasco pega 
o Boavista
Embalado após derrotar o Fla, 
Trem-Bala joga hoje em Bacaxá

 L O RESPEITO VOLTOU... PONTO!

V
ivendo uma boa fase na 
temporada, o Vasco entra 
em campo diante do Boa-

vista, hoje, em busca de mais um 
resultado positivo pelo Carioca. A 
partida vai acontecer em Bacaxá, 
às 18h30, pela 10ª rodada.

O Cruzmaltino entra em cam-
po embalado pela vitória expres-
siva contra o Flamengo por 3 a 1 e 

pela classificação para a terceira fa-
se da Copa do Brasil. A equipe co-
mandada por Marcelo Cabo de-
ve contar com a estreia do goleiro 
Vanderlei, ex-Grêmio. Já o volante 
Rômulo, outro recém-contratado, 
ainda não estará à disposição.

Com 10 pontos, o Boavista 

O paraguaio Matías Galarza

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Klever; Caio Felipe, Pedroso, Elivelton 
e Jean; Erick Flores, Jucilei e Ralph; 
Feijão, Douglas e Renan.  
Técnico: Leandrão.

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Castan 
e Zeca; Andrey, Galarza e Marquinhos 
Gabriel; Morato, Gabriel Pec e Cano.  
Técnico: Marcelo Cabo. 

Local: Elcyr Resende, em Bacaxá.   
Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano. 
Assistentes: Diego Luiz Couto Barce-
los e Gabriel Bernardo Duarte.  
Horário: 18h30.  
TV: PPV.

BOAVISTA VASCO

Locutor: Evaldo José.

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

CRUZMALTINO

DEVE CONTAR 
COM A ESTREIA DO 

GOLEIRO VANDERLEI, 
EX-GRÊMIO

também vem de um bom mo-
mento na temporada. Também 
classificada para a terceira fase da 
Copa do Brasil, a equipe de Bacaxá 
somou quatro pontos nos últimos 
dois jogos do Carioca e tenta sur-
preender o Cruzmaltino.

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca 24 ou 25/4 Resende A definir A definir

Carioca A definir A definir A definir A definir

Comentarista: Dé Aranha.
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PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores      Terça        Vélez                 21h30 Argentina
Carioca              24 ou 25/4        Volta Redonda       A definir Maracanã

Neguete; Watson (Sidney), Pedro Carrere-
te, Diego Guerra e Luis Gustavo (Muniz); 
Wellington Cézar, Mauro Silva e Cafu (Ra-
fael Pernão); Romarinho, Chay e Emerson 
Carioca (Eskilo). Técnico: Felipe Surian.

Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Bruno 
Viana), Gustavo Henrique e Renê; Gomes 
(Thiaguinho), Hugo Moura e Pepê (Max); 
Michael, Pedro (Rodrigo Muniz) e Vitinho 
(Mateus Lima). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Estádio Luso-Brasileiro. Árbitro: Rafael Martins de Sá. Auxiliares: Daniel 
do Espírito Santo e Daniel Barbosa de Castro. Gols: 1º tempo: Mauro Silva (12 
minutos) e Romarinho (27 minutos). 2º tempo: Pedro (10 e 17 minutos).  
Cartões amarelos: Neguete, Pedro Carrerete, Luis Gustavo e  
Emerson Carioca (POR); Gustavo Henrique e Gomes (FLA).

PORTUGUESA 2 FLAMENGO 2

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

CAMPEÃO DA TAÇA GB E SEMIFINALISTA DO CARIOCA

 1º FLAMENGO 20 10 6 2 2 21 9 12

SEMIFINALISTAS DO CARIOCA

 2º VOLTA REDONDA 20 9 6 2 1 16 10 6

 3º FLUMINENSE 19 10 6 1 3 16 10 6

 4º PORTUGUESA-RJ 18 10 5 3 2 16 6 10

CLASSIFICADOS PARA A TAÇA RIO

 5º MADUREIRA 15 10 3 6 1 12 12 0

 6º VASCO 13 9 3 4 2 16 12 4

 7º BOTAFOGO 12 10 2 6 2 10 9 1

 8º RESENDE 11 9 3 2 4 8 14 -6

ZONA NEUTRA

 9º BOAVISTA 10 9 2 4 3 10 10 0

 10º NOVA IGUAÇU 9 9 2 3 4 11 13 -2

 11º BANGU 5 9 1 2 6 4 16 -12

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 10 0 1 9 6 25 -19

10ª RODADA
ONTEM 

 MADUREIRA 4 X 2 MACAÉ

 FLUMINENSE 1 X 0 BOTAFOGO

 PORTUGUESA-RJ 2 X 2 FLAMENGO

HOJE

 BANGU X VOLTA REDONDA 15:15

 NOVA IGUAÇU X RESENDE 15:15

 BOAVISTA X VASCO 18:30

11ª RODADA

24 OU 25/04

 BOTAFOGO X MACAÉ A DEFINIR

 FLAMENGO X VOLTA REDONDA  A DEFINIR

 RESENDE X VASCO A DEFINIR

 FLUMINENSE X MADUREIRA A DEFINIR

 PORTUGUESA-RJ X BOAVISTA A DEFINIR

 BANGU X NOVA IGUAÇU A DEFINIR

ARTILHARIA

 8 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda)

 5 GOLS: Fred (Fluminense), Rodrigo Muniz (Flamengo) e Luiz Paulo (Madureira)

 4  GOLS:  João Carlos (Volta Redonda), Anderson Künzel (Nova Iguaçu), Gabriel 

Pec (Vasco), Alexandro (Sampaio Corrêa) e Gustavo Coutinho (Cabofriense)

FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

1ª RODADA
TERÇA-FEIRA

 VÉLEZ-ARG X  FLAMENGO 21:30 

QUINTA-FEIRA

 FLUMINENSE X RIVER PLATE-ARG 19:00

2ª RODADA
27/4

 FLAMENGO X UNIÓN LA CALERA-CHI 19:15

28/4

   SANTA FE-COL X FLUMINENSE 21:00

3ª RODADA
4/5

 LDU-EQU X  FLAMENGO 21:30 

6/5

 JR. BARRANQUILLA-COL  X  FLUMINENSE 19:00

4ª RODADA
11/5

UNIÓN LA CALERA-CHI   X FLAMENGO 21:30

12/5

 FLUMINENSE X SANTA FE-COL 21:00

5ª RODADA
18/5

 FLUMINENSE  X  JR. BARRANQUILLA-COL 21:30

19/5

 FLAMENGO  X LDU-EQU 21:00

6ª RODADA
25/5

 RIVER PLATE-ARG X FLUMINENSE 19:15

27/5

   FLAMENGO  X VÉLEZ-ARG 21:00

F
lamengo e Portuguesa se en-
frentaram, ontem à noite, no 
Estádio Luso-Brasileiro, pela 

10ª rodada do Carioca. Os donos 
da casa chegaram a abrir 2 a 0 no 
placar, mas o Rubro-Negro, que 
atuou com time reserva por con-
ta da estreia na Libertadores, bus-
cou o empate, com gols de Pedro.

O Flamengo teve uma péssi-
ma atuação no primeiro tempo. A 
equipe de Rogério Ceni logo levou 
um balde de água fria. Aos 12 mi-
nutos, Mauro Silva recebeu a bola 
e bateu no ângulo de Hugo Souza 
para abrir o placar.

Bem organizado, o time da Ilha 
se aproveitou das falhas defensivas 
do adversário e 
foi premiado 
com o segun-
do gol. Cafu 
cruzou rastei-
ro para Chay, 
que finalizou 
na marcação e 
a bola sobrou 
para Romari-
nho ampliar a 
vantagem. 

No segundo tempo, o Flamen-
go mostrou maior apetite ofensi-
vo. Aos 10 minutos, Pedro recebeu 
cruzamento de Michael e desviou 
com a perna direita para diminuir 
o placar. Empolgado, o time de 
Rogério Ceni conseguiu chegar ao 
empate. João Gomes levou a bo-
la pelo meio e deu um lindo passe 
para deixar Pedro na cara do gol. O 
camisa 21 marcou o segundo dele 
no jogo e empatou a partida.

Com o empate, o Flamengo as-
sumiu a liderança do Carioca, com 
20 pontos. Já a Portuguesa depen-
de apenas de si para se classificar 
às semifinais na última rodada, 
quando enfrenta o Boavista.

Mengão empata 
com a Portuguesa 
Pedro marca duas vezes e garante o 2 a 2 pro Fla

 L CARIOCÃO

Pedro comemora um dos seus gols contra a Portuguesa 

MARCELO CORTES / FLAMENGO

COM O EMPATE,

FLAMENGO ASSUMIU 

A LIDERANÇA DO 

CAMPEONATO 

CARIOCA
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A GATA DA HORA

sabe que não tem como a gente parar de 

admirar toda essa abundância de beleza. Moradora de São 

Gonçalo, a beldade é candidata à Musa do Brasileirão pelo 

Mais Querido. O estagiário acha que a loura vence fácil! No 

Insta, ela bomba como a maravilhosa @isabellacandido01.

ISABELLA CANDIDO

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

ARQUIVO PESSOAL

 LPor seis votos a cinco, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
rejeitou recurso do Ministério 
Público do Rio e livrou de pu-
nição o ex-jogador Edmundo 
(foto), condenado pela morte 
de três pessoas em um aciden-
te de carro na Lagoa, em 1995. 
A decisão da corte foi tomada 
no plenário virtual, em julga-
mento encerrado sexta-feira. 
A discussão girou em torno de 
uma decisão de 2011 do então 
ministro Joaquim Barbosa, que 
declarou a prescrição da conde-
nação imposta a Edmundo. O 
ex-jogador foi condenado em 
primeira instância e teve a sen-
tença confirmada pelo Tribu-
nal de Justiça do Rio em 1999.

STF reconhece prescrição 

 LApesar da necessidade de 
vender atletas para arreca-
dar dinheiro para futuras 
transferências, o Real Ma-
drid definiu jogadores que 
são intransferíveis: Vinicius 
Jr. (foto), Rodrygo, Valverde 
e Odegaard, que foi empres-
tado ao Arsenal. A informa-
ção é do Marca.

Além dos jovens, o clube 
merengue considera Cour-
tois, Casemiro, Kroos e Ben-
zema como indispensáveis. 
No entanto, os quatro pri-
meiros jogadores são vistos 
como essenciais para o futu-
ro do Real Madrid.

Com a bola cheia no Real
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 LLewis Hamilton garantiu a 
pole position, ontem, para o GP 
da Emilia-Romagna, a segun-
da etapa da temporada 2021 da 
Fórmula 1. O heptacampeão 
foi soberano na sessão classifi-
catória e vai largar em primeiro 
pela 99ª vez na categoria, à fren-
te dos carros da Red Bull, com 

Sergio Perez em segundo e Max 
Verstappen em terceiro.

Em sua terceira tentati-
va, Hamilton fez o tempo 
de 1min14s411. O piloto da 
Mercedes conquistou sua pri-
meira pole em Ímola, a 30ª em 
circuitos diferentes, e ficou a 
uma da centésima.

Hamilton fatura a 99ª pole 
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 COMPLEXO DO ALEMÃO
GABRIEL MACHADO É DONO 
DE PRODUTORA DE VÍDEOS

PÁGINA 14

ARQUIVO PESSOAL



Desde a adolescência, 
sempre gostei de estar cerca-
do de meus amigos e realizar 
atividades em conjunto, vi-
via em bando, como diziam 
meus pais. Esse jeito de ser é 
refletido em absolutamente 
tudo o que faço até hoje. Li-
derei e fiz parte de uma série 
de coletivos e grupos até criar 
o Instituto Enraizados, aos 20 
anos, em 1999.

Esse espírito colaborativo 
está no DNA do Enraizados, 
que, desde o início do seu 
surgimento, priorizou de-
senvolver atividades pensa-
das por diferentes cabeças e 
realizadas por diversas mãos.

Costumo dizer que o pro-
jeto é resultado dos diversos 
atravessamentos que sofre-
mos nas últimas duas déca-
das, foram muitas as pes-
soas que ajudaram a forjar 
o que somos hoje, pessoas 
diferentes e é por isso que 
valorizamos e respeitamos 
tanto a diversidade.

Hoje, 21 anos depois, ape-
sar de sermos uma institui-

ção legalmente constituída, 
mundialmente premiada e 
uma referência no hip-hop, 
continuamos com o mes-
mo procedimento do início, 
acolhendo quem chega, ensi-
nando, aprendendo e crian-
do, sempre juntos.

Além de rapper, sou pes-
quisador, doutorando em 
educação na Universidade 
Federal Fluminense, onde 
aprendi a reconhecer o En-
raizados como um espaço 
de acolhimento e formação, 
por isso chamam nossa sede 
de Quilombo Enraizados.

Para representar essa di-
versidade que o Enraizados 
busca, gostaria de destacar a 
oitava edição do Festival Ca-
leidoscópio, um festival co-
laborativo que inicia nesta 
segunda-feira e vai até o dia 
5 de junho, onde participa-
rão cerca de 40 artistas, sendo 
86% de negros, 54% de mu-
lheres e 21% de LGBTQIA. 
Certamente nos tornaremos 
maiores, melhores e ainda 
mais diversos.

F
oi através do cantor Jorge 
Aragão que Gabriel Macha-
do, de 34 anos, teve seu pri-

meiro incentivo para mergulhar 
de cabeça no mundo do audiovi-
sual. Cria do Complexo do Lins, 
na Zona Norte, o rapaz passou a 
se interessar por clipes e vídeos 
ao ganhar uma câmera fotográ-
fica do sambista. De lá para cá, as 
coisas começaram a mudar e, ho-
je, ele realizou o sonho de mon-
tar sua própria produtora, a Jayzz 
Produções e Direct Filmes. A sede? 
No Complexo do Alemão.  

GABRIEL MACHADO MONTOU SUA 
PRÓPRIA PRODUTORA DE VÍDEOS E 
CLIPES NO COMPLEXO DO ALEMÃO

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

“Minha oportunidade sur-
giu em 2013, quando, pela pri-
meira vez, recebi do Jorge Ara-
gão uma câmera fotográfica. Ele 
me pediu para registrar todos os 
passos dele aos quatro cantos do 
Brasil, inclusive no exterior, co-
mo nos Estados Unidos e na Bo-
lívia”, conta Gabriel.

A aproximação aconteceu por 
acaso, após um amigo de Gabriel 
que trabalhava na equipe de Ara-
gão o convidar para um show. Até 
chegar ao sucesso do empreendi-
mento, ele teve que ralar bastan-
te. A produtora, claro, não era sua 
primeira opção de renda. Antes 

‘Acolhimento 
e formação’
Fundador do Enraizados, Dudu de Morro 

Agudo leva oportunidade para a juventude

DIVULGAÇÃO
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VenceuVenceu
A Favela A Favela 

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

dela, o rapaz foi se virando nos 30 
para dar conta dos boletos no fim 
do mês. “Sempre fui um menino 
com objetivos. Comecei a traba-
lhar aos 12 anos. Aos 16, já era ge-
rente de um depósito de bebida. E 
fui me virando. Aos 18, nas fileiras 
do Exército do Brasil, aos 22, fui ár-
bitro de futebol. Vejo que, sem ba-
talha, não há vitória. A produtora 
completa minha vida e me orgu-
lho de ser um sonhador de comu-
nidade”, diz. 

Com a produtora, Gabriel tra-
balhou com os grupos Nosso Sen-
timento, BokaLoka, Tá Na Mente 
e MC Serginho. “É algo sem pala-
vras. Só agradecer a Deus e minha 
família, especialmente minha ra-
inha mãe, que sempre esteve do 
meu lado. Os obstáculos que já 
pulei nesta vida foram iguais aos 
de todo sonhador de comunidade 
que busca chegar ao seu objetivo.”

Gabriel já trabalhou com 
Jorge Aragão, Nosso 

Sentimento e Tá Na Mente
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N
aldo Benny abriu o baú de memó-
rias para revisitar o passado e con-
tar os altos e baixos da sua vitoriosa 

carreira no documentário Naldo, O Filho 
da Maré, já disponível no YouTube. O pro-
jeto reforça ainda mais as raízes dele com a 
favela onde nasceu e apresenta o lado mais 
humano do cantor: a vida por trás de quem 
marcou gerações e transformou a cara do 
funk em 21 anos de estrada.

Cria da Nova Holanda, no Complexo da 
Maré, na Zona Norte do Rio, Naldo conhe-
ceu o verdadeiro sucesso em 2011, com hits 
como Exagerado e Chantilly. Mas a história 
dele na música começou lá nos anos 90, ao 
lado do irmão, Lula. Afinal, quem não se lem-
bra da dupla Naldo e Lula? “Queria contar um 
pouco da minha relação de superação e do 
que aconteceu até chegar aqui. 
Existe o lado artista, mas 
também tem o lado do 
ser humano que er-
ra e acerta. Acima 
de tudo, há uma 
questão forte de 
fé, de que o so-
nho pode ser 
possível”, afirma.

Comemoran-
do 42 anos de vida 
amanhã, o carioca 
tem uma trajetória que 
se entrelaça com a Maré. 
Afinal, foi por ali que ele come-
çou a cantar e a entender qual caminho deve-
ria seguir. “Eu sou realmente cria. Tenho lem-
branças de moleque quando jogava bola, os 
primeiros festivais do rap com o Lula. Eu amo 
aquela terra ali e torço para que eu continue 
sempre voltando. Tem um lado afetivo muito 
forte”, ressalta o cantor, que leva alegria para o 
moradores do local ao se apresentar, há alguns 
anos, por lá no Natal e no Dia das Crianças. 

Mas nem tudo são flores. Afinal, Naldo co-
nhece de perto as dores e as delícias de viver 
numa favela. “Me ensinou muito a dureza da 
vida. Me fez ser mais homem, mais forte. A 
gente cresce com tudo que tem: o lado certo e 
lado errado. É o lado do crime, da dificuldade 
que a vida apresenta ali. Eu fui trabalhar com 
9 anos, fui engraxate. Desde cedo, vi meu pai 
trabalhando muito. Decidi seguir o lado ho-
nesto, trabalhador”, destaca.

Hoje, observando de fora, Naldo avalia que 
os problemas da comunidade continuam os 
mesmos de quando morou lá, há 15 anos. 
“O povo sofre muito por questões que não 
precisavam. A gestão de quem tem que fazer 
um trabalho, de cuidar do povo e não faz. A 
atenção é zero dos governantes.”

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

“FUI TRABALHAR 

COM 9 ANOS, 

FUI ENGRAXATE. 

DECIDI SEGUIR O 

LADO HONESTO, 

TRABALHADOR”

‘TEM O LADO DO SER HUMANO

QUE ERRA E ACERTA’
COM 21 ANOS DE CARREIRA, NALDO BENNY LANÇA DOCUMENTÁRIO SOBRE 

SUA TRAJETÓRIA, DESDE OS PRIMEIROS BAILES NA FAVELA ATÉ O SUCESSO

‘O FUNK GANHOU O MUNDO’, COMEMORA

L Naldo está sempre revo-
lucionando seu trabalho e 
ressalta a importância das 
suas músicas para o surgi-
mento do funk pop. “Eu 
visto a camisa de respon-
sável por essa evolução. 
O funk realmente ganhou 
o mundo. Só que, de 2011 
para cá, passou a existir 

uma indústria. Eu peitei 
quando gravei meu DVD 
com banda, bailarinos. 
Batalhei pelos cachês. 
A Anitta e a Ludmila de-
ram sequência. A gente 
formou um gênero”, diz 
o cantor, que realizou três 
projetos musicais só no 
ano passado e, agora, está 

prestes a lançar um traba-
lho de voz e violão, o No 
Flow Acústico. “Tenho tara 
de produzir e criar. Nesse 
trabalho, canto minhas 
músicas e de outros artis-
tas, tipo Stevie Wonder, 
Alicia Keys, Djavan, Lulu 
Santos, Roupa Nova. Faço 
tudo com muito amor.” 
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Com mais de 40 anos de história, o cam-
po do Tricolor da favela da Mangueirinha, 
em Duque de Caxias, é sede do campeonato 
do Tricolor. Fica difícil falar do campo sem 
associá-lo ao campeonato. Com certeza os 
fundadores dos times rivais União FC e Tri-
color FC, pioneiros neste gramado, não sa-
biam que verdadeiras batalhas de futebol 
seriam disputadas neste gramado sintético. 

Com um ar saudosista, vale lembrar 
da vitória por 1 x 0 do time Durval so-
bre o Pau Rolou, nas quartas de final 
do campeonato de 2017. Isso depois de 

uma preleção emocionante de Bamba, 
membro da comissão técnica.

O Durval foi eliminado posteriormen-
te na semifinal pelo Natureza Viva, que, por 
sua vez, perdeu na final para o Raça Negra. 
As emoções nos momentos finais de cada 
partida são bem representadas nas dispu-
tas de torcidas. Mídias locais, como o Jor-
nal O Patrono e o canal do YouTube Zé 
Corneta TV, chegaram a reproduzi-las. 

A diversificada torcida se divide nos 16 
times do campeonato, como o antigo Ra-
ça Negra FC, fundado em 1985, e seu ar-

quirrival Bob Marley FC. Contudo, devido 
às questões administrativas e à pandemia, 
o campeonato do Tricolor não é realizado 
desde 2018. Essa pausa quebra a sequência 
dos títulos de La Máfia FC, Raça Negra FC 
e Bob Marley FC, respectivamente, desde 
2016. Mas se o momento atual é de ficar 
em casa, nada mais justo que relembrar a 
várzea no campo do Tricolor.

O PALCO DAS EMOÇÕES

CAMPO DO TRICOLOR

O campeonato não é disputado desde 2018. Se o momento atual é de ficar em casa, nada mais justo que relembrar a várzea

CAMPO DO TRICOLOR / DIVULGAÇÃO

Iara Oliveira 

DA CDD

Há 37 anos, Iara Oliveira atua co-
mo líder comunitária na Cidade de 
Deus com o que sabe fazer melhor: 
educar e lutar pela educação. 

Descendente de indígenas, ela 
perdeu sua mãe quando tinha 
apenas 10 anos. Apesar da perda, 
Iara não parou seus estudos. Qua-
tro anos depois, em 1980, a educa-
dora se juntou a outros morado-
res da comunidade para garantir 
direitos que têm sido negados à 
população da região. Este é o iní-
cio da história de uma liderança.

Passados 18 anos, Iara fundou 
a Alfazendo, organização comu-
nitária que oferece aulas de alfa-
betização e preparatório vestibu-
lar para pessoas negras e de baixa 
renda. Mais tarde, a experiência 
adquirida nessa primeira iniciati-
va foi usada pela educadora para 
desenvolver a Eco Rede, iniciativa 
voltada para atividades de educa-
ção socioambiental. 

Durante a pandemia, ela não pa-
rou e ajudou a fundar a campanha 
‘CDD contra a COVID-19’, ação que 
conseguiu alimentar 8 mil famílias. 
Iara considera que sua luta é para 
provar que pessoas faveladas po-
dem estudar, pautar políticas públi-
cas e trazer melhorias de vida para 
para toda a comunidade.

ZÉ DO CAROÇO

Por Tatiane Alves, jornalista e 
colaboradora do PerifaConnection

Pedro Vinícius Lobo, 
integrante do Movimenta Caxias 

e colaborador do PerifaConnection
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REVOLUÇÃO

Você entrou por cota, né?/ 

Para de dizer que seu cabelo 

é crespo!/ Você parece a 

Globeleza/ Preta nada, mulata 

da cor do pecado/ Você não é do 

tipo pra casar/ Cansada de ser 

tudo menos eu/ Me despi dos 

preconceitos jogados em mim/ 

Escutei o barulho dos queixos 

ao chão/ Quando falei “NÃO”/ 

Um vento frio cortou a cidade/ 

REVOLUÇÃO!

IANÁ MARIA DA SILVA MIRANDA  
(ESTUDANTE DE ENFERMAGEM DA UFRJ)

Sou Xerém: informar para transformar
Prestação de 

serviço, turis-
mo, história e 
destaque pa-
ra talentos lo-
cais são alguns 
dos conteúdos 
da página Sou 
Xerém, que foi 
criada em 2020 
no Facebook 
e no Instagram @souxerem, com 
informações sobre essa região lo-
calizada em Duque de Caxias. Pa-
ra Carlos Paiva (E) e Afonso Ribeiro 
(C), fundadores da página, e o de-
signer Victor Farias (D), a Sou Xerém 

ajuda a forta-
lecer a autoes-
tima dos mo-
radores. Entre 
as histórias 
narradas du-
rante a entre-
vista, Carlos ci-
tou a de Bozó, 
um ex-deten-
to que impro-

visou um salão na praça e, entre um 
corte e outro, atendeu o sambista 
Zeca Pagodinho. Identificada com a 
população, a página ganhou visibili-
dade e virou alternativa para quem 
deseja saber mais sobre Xerém.  

Por Sara Dutra, jornalista, integrante do Voz da Baixada 
e colaboradora do PerifaConnection

e-mail: perifa@meiahora.com
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TER-
RENOS 450m2/ 600m2 com 
RGI, Licença Ambiental, Pro-
jeto aprovado na PMS. Partir 
R$398,00 mensais (+pequena 
entrada facilitada) . "RJ-106/  
Km. 54". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Indique e ganhe! 
Visitas sábado/domingo. Tels. 
(21) 3607-0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0.
 

ITACURUÇÁ R$20.000
Terreno com 1.040m2, plano, 
luz, bem localizado, muito ver-
de e vegetação. Aceito propos-
ta. Preço de Ocasião. Urgente. T. 
2242-4838/ 99997-3060
 

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
 

P.CIRCULAR V/TEXTO
Alugo casa 2} piso, 2quartos, 
sala cozinha, banheiro ter-
raço, fundos sem garagem. 
R$1.200,00  2 meses depó-
sito. Excelente localização. 
Tel:99127-7929 whatsapp
 
V.ALEGRE R$1.300
2quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, garagem, preferencialmen-
te 3meses depósito/ fiador, 
Rua Eng. Eurico de Oliveira 41,  
T.3351-5780/ 2290-2735.Falar 
com Ana.

 
V.ALEGRE R$700,00
Sala, cozinha, banheiro +taxas 
Preferencialmente 3 meses de 
depósito ou fiador  T.3351-5780/ 
2290-2735.Falar com Ana

 

CAXIAS R$650,00
+taxas 1quarto, sala, cozinha, ba-
nheiro, área serviço, 1vaga gara-
gem, preferencialmente 3 meses 
de depósito ou fiador  T.3351-
5780/ 2290-2735.Falar com Ana
 

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.
 

CHAPEIRO RESTAURANTE 
E atendente de lanchonete. 
Com prática comprovada. Ho-
rário comercial. Comparecer 
munidos de documentos, 2ªfei-
ra 07:00h. Folga domingo. Ave-
nida Ministro Edgard Romero, 
81, loja22, Madureira.
 

COSTUREIRA V/TEXTO
Confecção Bento Ribeiro con-
trata (CLT) costureira, domínio 
em máquina reta. Conheci-
mento em Alfaiataria será um 
diferencial. Contato somente 
Whatsapp 99610-1354.
 

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

 

DOMÉSTICA V/TEXTO
Doméstica Copacabana, 
R$1.800,00, serviço principal: 
Lavar, passar, cozinhar, forno/ fo-
gão. Experiência mínima 05 anos 
na carteira. Segunda à Sexta.  
Tel.:3983-3300
 

MARCENEIRO 
E Maquinista com experiên-
cia comprovada em carteira. 
Comparecer para Entrevista  
Rua Manoel Machado, 22 - 
Vaz Lobo das 7:00hs às 8:30hs  
manhã.

 
TORNEIRO V/TEXTO
Torneiro fresador com experiên-
cia, enviar currículo ogluiz@uol.
com.br. Tel: 2441-5046.Para tra-
balhar em Jacarepaguá.
 

ELETRICISTA V/TEXTO
De autos. Experiência em elétrica/ 
ar condicionado. Trabalhar  2ª/  
6ªfeira, salário combinar. Rua 
Visconde de Santa Isabel 161/ 
Vila Isabel.
 
MECÂNICO V/TEXTO
GNV e Manutenção, com expe-
riência. Trabalhar  2ª à 6ªfeira, 
salário à combinar. Rua Visconde 
de Santa Isabel 161/ Vila Isabel
 

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

 

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

 

MOTORISTA V/TEXTO
Procuro Motorista para táxi  
Grand Siena 2020 com gara-
gem, manutenção com pro-
prietário, depósito R$1.000,00, 
diária R$100,00, residente Zona 
Norte Tel.:(21)96520-1553
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Esta vida é um punhal com dois gumes, não amar é 

sofrer; amar é sofrer mais!” (Menotti del Picchia)

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

 LCurta momentos descon-

traídos com a família. Alguns 

planos antigos podem ser alte-

rados hoje. Na companhia do 

par, expresse-se mais.

Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 67, 22 e 31.

 LO desejo de ser independen-

te chega com tudo hoje. Chan-

ce de grandes feitos profissio-

nais. Dedique-se aos estudos e 

paquere bastante.

Cor: caramelo. 
Números da sorte: 77, 41 e 50.

 LAmplie os seus horizontes 

hoje. Reforce os laços com os 

amigos e curta uma relação 

amorosa mais intensa. Há risco 

de problemas com grana.

Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 60, 42 e 51.

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

 LOs astros revelam que o seu 

signo vai estar mais original. 

A sua popularidade vai atrair 

novas pessoas. Na paquera, as 

novidades vão se destacar.

Cor: verde-claro.
Números da sorte: 25, 07 e 61.

 LVocê não vai querer ficar só. 

As afinidades vão se destacar 

bastante na conquista. Cuide 

do seu corpo para preservar o 

alto-astral em família.

Cor: fúcsia.
Números da sorte: 71, 44 e 62.

 LA sua saúde vai se aprimo-

rar. Na intimidade, você vai 

caprichar na sensualidade. O 

dia favorece atividades como 

leituras e estudos.

Cor: pink.
Números da sorte: 45, 27 e 72.

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

 L Inove nas atividades com as 

pessoas queridas. A tecnologia 

é uma boa área para empreen-

der. Na conquista, você deve 

tomar a iniciativa.

Cor: vermelho
Números da sorte: 73, 19 e 01.

 LVocê vai querer sair da roti-

na e mudar tudo. Só tome cui-

dado com o que fala para as 

pessoas. No amor, namore bas-

tante em lugares mais calmos.

Cor: prata.
Números da sorte: 38, 29 e 02.

 LAproveite a sua criatividade 

para obter uma maior renda. 

Você pode conhecer novas 

pessoas. Na paquera, vai atrair 

muitos olhares.

Cor: azul-anil.
Números da sorte: 66, 75 e 93.

SÃO GALDINO
Nascido na Itália, em 1100, foi ar-
cebispo de Milão numa época em 
que a região lutava contra forças do 
Sacro Império Romano-Germânico. 
Era um homem de grandes virtu-
des e de empenho religioso, social 
e político. Quando desempenhava 
a função de vigário geral, auxiliou 
o arcebispo Oberto de Pirovano em 
sua oposição decisiva ao antipapa 
Vítor 4 e ao imperador Frederico 
Barbarossa (do Sacro Império), que 
o defendia. São Galdino defendia 
seu povo e sua terra com todas as 
forças. Porém, após grande emoção, 
acabou morrendo de repente.

SANTO DO DIA

ZÍPER
Dois baianos conversam:
— Meu rei, dá pra você me dizer 
se o meu zíper tá aberto?
— Oxente, mas por quê?
— Fala logo, rapaz... Tá aberto 
ou não tá?
— Não... Tá aberto, não...

— Ah, então, eu vou deixar pra 
fazer xixi amanhã...

CALOR DO RIO
Genésio Lesado, um mora-
dor de uma cidadezinha do 
interior de Minas Gerais, vai 
viajar para o Rio de Janeiro 

no fim de semana. Antes de 
partir, um amigo dá uma dica 
para ele:
— Cuidado, no Rio de Janeiro, 
faz 50 graus na sombra.
Genésio agradece o conselho. 
Porém, um mês depois, volta do 
Rio todo bronzeado. Quando 

seu amigo o encontra, ele logo 
o questiona:
— Eu não te avisei pra você to-
mar cuidado?
Genésio Lesado responde:
— Pois é, você disse que lá fazia 
50 graus na sombra. Então, eu 
andava sempre no sol.

RELÓGIO
A mulher comenta com seu 
marido:
— Hoje, o relógio caiu da pare-
de da sala e por pouco não ba-
teu na cabeça da mamãe.
— Maldito relógio! Sempre 
atrasado...

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Vovô Joaquim.
MENSAGEM:
Momento de evitar discus-
sões no casamento. Se estão 
brigados, reconciliem-se já e 
façam coisas que valorize a 
união de vocês. Procure mo-
mentos a dois!
SAUDAÇÃO:
Adorei as almas, salve os pre-
to velhos!
CORES:
Preto e branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para reconciliar o casamen-
to e evitar mais brigas e dis-
cussões, faça um defumador 
com bastante casca de alho, 
pó de café, fumo de rolo 
desfiado e arruda. Enquan-
to passar o defumador pela 

casa, peça a Vovô Joaquim 
que afaste toda energia de 
brigas e desavenças.

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 vai conseguir se expres-

sar de forma muito simples. 

Também vai fortalecer o laço 

com algumas paqueras. A re-

lação com a família se destaca.

Cor: amarelo.
Números da sorte: 37, 01 e 64.

 LHá sinal de mudanças na fa-

mília ou em casa. Na saúde, de-

senvolva hábitos equilibrados 

de alimentação. Na vida a dois, 

terá estabilidade.

Cor: branco.
Números da sorte: 56, 38 e 11.

 LOs astros indicam que você 

vai apostar na ambição. Persis-

ta nas suas ideias. Pode iniciar 

um romance e aproveitar mui-

tos momentos de lazer.

Cor: dourado.
Números da sorte: 39, 12 e 21.
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