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VICINHOS SÃO OS RIVAISVICINHOS SÃO OS RIVAIS

Com gol do amuleto das finais, Fla vence Voltaço por 2 a 1 e é Bicampeão da Taça Guanabara
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Três décadas 
de Zezé Di 
Camargo e 

Luciano

BETH SANTOS

CRIA DA CDD 
ALFABETIZOU 
O PAI AOS 17

Marli Peçanha transforma vidas com Marli Peçanha transforma vidas com 
educação. Aos 65 anos, é secretária educação. Aos 65 anos, é secretária 

de Ação Comunitáriade Ação Comunitária

FUNDADOR
Favela Mundo na 
visão de Marcelo 

Andriotti 

NATÁLIA LAGE
Cria da Igrejinha 
tem negócio na 
construção civil
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
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ÁGUA

Jorge Lopes
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Escuridão total 
em via do Recreio

 LA Rua Alberto Cavalcanti, no 
Recreio dos Bandeirantes, está às 
escuras. Alguns postes de luz, que fi-
cavam entre os números 540 e 580, 
foram removidos e outros postes 
estão com as lâmpadas queimadas. 
Já solicitei à RioLuz a colocação de 
mais postes de energia e o reparo 
dos que estão com defeito, mas não 
fui atendido. A situação está assim 
há mais de um mês.

LUZ

Sem água há mais 
de quatro meses

 LMoradores da Rua Treze de Maio, 
na Vila São Luís, em Duque de 
Caxias, estão sem água há quatro 
meses. Porém, as contas estão vin-
do, como se a água estivesse caindo 
normalmente. Eu entrei em contato 
diversas vezes com a Cedae e eles 
informaram que uma obra estava 
sendo realizada no bairro, mas nin-
guém nunca viu essa obra e parece 
que ela não tem fim.

Anônimo
Duque de Caxias

ÁGUA

Bueiros entupidos 
na Zona Norte

 LNa Rua Malta, em Tauá, na Ilha do 
Governador, os bueiros estão todos 
sem tampas e entupidos. Quando 
chove, tudo alaga, porque não tem 
para onde a água escoar. As tampas 
e grelhas precisam ser colocadas, 
para que a drenagem seja efetiva. 
Além disso, alguns buracos também 
estão tomando conta da via, cau-
sando muitos problemas para os 
veículos dos moradores.

Marcelo Tavares
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Avenida precisa de 
iluminação pública

 LA Avenida Marechal Fontenelle, 
na altura do número 755, Campo 
Afonsos, está bem escura. Neste 
trecho da via, são poucos os postes 
de iluminação  pública. Por mais que 
seja uma região de área militar, nós 
ficamos com medo de circular ali 
à noite. É realmente bem escuro e 
se algum assaltante passar por ali 
de moto ficará fácil para levar tudo 
alguém. Alô, RioLuz! Vamos ajudar!

Luisa Salles
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

LUZ

Vazamento nunca 
é consertado

 LUm enorme vazamento de água 
e esgoto está tomando conta da 
Rua Presidente Neureu Ramos, no 
Recreio dos Bandeirantes. A Cedae 
já esteve no local, realizou o repa-
ro, mas alguns dias depois voltou 
a ocorrer. Precisam fazer algo para 
que o problema seja resolvido de 
forma definitiva, mesmo que obras 
precisem ser feitas, nós só não que-
remos mais vazamentos.

Anônimo
Por e-mail

ÁRVORE                                                                                                                                                                                   ÁGUA

Água vazando há dias
 LUm bueiro, localizado na Rua Guilherme Moreira, na 

altura do número 112, no Gardênia Azul, está jorrando 
água sem parar há dias. Não sabemos se é água potável 
ou esgoto. O cheiro não é muito forte, mas incomoda. 
O volume de água vazando é tanto, que na Estrada do 
Gabinal estão se formando poças. Alguém precisa ir lá 
reparar isso, antes mais água seja desperdiçada.

Carolina Moreira
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Podas 
realizadas

 LGostaria de agradecer à 
Comlurb pelo serviço de 
poda nas árvores realizado 
na Avenida Pontalina, em 
frente à Casa de Parto David 
Capistrano Filho, em Realen-
go. Valeu pela ajuda também 
Jornal MEIA HORA!

Marli Novaes
Via Zap Zap, 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



Ketelen Vitória e Henry foram vítimas de agressões dentro de casa. Responsáveis pelas sessões de tortura estão presos

GERAL

Crianças vítimas de Em menos 
de um mês, 
Ketelen Vitória 
e Henry foram 
agredidos e 
mortos dentro 
de casa

A 
revolta tomou conta do país quando 
as primeiras pistas sobre a morte de 
Henry Borel começaram a ser des-

cortinadas pela polícia, ainda em março. O 
menino de 4 anos morreu após ser agredido 
continuamente pelo padrasto, Dr. Jairinho, 
com conivência da mãe, Monique Medei-
ros, segundo a Polícia Civil. Ontem, outra 
triste notícia em um caso igualmente maca-
bro: Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de 6, 
morreu, após cinco dias internada em esta-
do grave. Ela foi parar no hospital depois de 
um fim de semana de terror ao ser brutal-
mente agredida pela mãe e a madrasta em 
Porto Real, Sul do estado.

Ketelen Vitória estava internada em Re-
sende, sofreu uma parada cardiorrespi-
ratória e não 
resistiu. A in-
formação foi 
confirmada 
pela Prefeitura 
de Porto Real, 
que teve acesso 
ao boletim mé-
dico. Segundo 
o informe, nas 
últimas 24 ho-
ras ela sofreu 
deterioração das funções vitais, apresen-
tando hipotermia, hipotensão arterial, di-
minuição urinária e alteração laboratorial.

Na última segunda-feira, a menina foi le-
vada para o Hospital Municipal São Fran-
cisco de Assis, em Porto Real, após ser agre-
dida pela própria mãe, Gilmara Oliveira, de 
28, e por Brena Luane Barbosa, de 25, a com-
panheira. Na unidade, foi constatada uma 
lesão neurológica muito grave.

A mãe de Brena contou que o “estopim” 
para a tortura de três dias, foi a criança ter 
aberto duas caixas de leite. A mãe da menina 
chegou a corrigir a filha, mas Brena come-
çou a agredir de forma descontrolada, no 
último dia 16. Brena usava um cabo de fibra 
óptica para bater na menina, além de ter da-
do chutes e batido a criança contra a pare-
de. Gilmara e a namorada tiveram a prisão 
preventiva decretada.

MAUS-TRATOS
FOTOS REPRODUÇÃO

KETELEN VITÓRIA

FICOU INTERNADA 

EM ESTADO GRAVE 

POR CINCO DIAS, 

MAS NÃO RESISTIU

 LA nova defesa do vereador Dr. Jairi-
nho avalia a possibilidade de pedir a 
exumação do corpo do menino Hen-
ry. Para o advogado Brás Santana, 
que assumiu o caso no dia 19, o tra-
balho dos peritos não foi bem feito 
e o objetivo é que seja feito um novo 
laudo necroscópico. A informação 
foi divulgada pela CNN Brasil.

Em entrevista, Santana afirmou 
que vai questionar a qualidade das 
provas técnicas apresentadas pela 
Polícia Civil, por acreditar que hou-
ve falhas na reprodução simulada da 
morte do menino. O exame pericial 
foi realizado no dia 1º de abril, no 
apartamento onde Jairinho morava 
com Monique Medeiros, mãe do me-

nino, e a criança, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio.

O advogado disse, ainda, que 
aguarda o inquérito policial ser fi-
nalizado e a denúncia ser apresen-
tada pelo Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) para se manifes-
tar com mais clareza sobre o caso e 
as estratégias da defesa.

Caso Henry: defesa de Jairinho avalia pedir exumação do corpo
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GERAL

Uma falha no equipamen-
to de energia elétrica dei-
xou o Hospital Municipal 

Pedro II às escuras por pelo me-
nos quatro horas, ontem de ma-
nhã. Corredores e o setor de enfer-
maria ficaram apagados durante 
o blecaute, que durou de 7h40 às 
11h50, segundo a TV Globo. De 
acordo com a Secretaria Munici-
pal de Saúde, não houve risco aos 
pacientes, apesar do susto, porque 
as baterias dos equipamentos fun-
cionaram adequadamente.

Pelo menos dois bebês recém-
-nascidos foram transferidos da 
na UTI neonatal para outro hos-
pital. “Todos os equipamentos 
tem bateria de 6 horas a 12 horas. 
A gente não teve comprometi-
mento de nenhum paciente. Ha-
via quatro recém-nascidos que es-
távamos estudando transferir de 
hospital (dois foram encaminha-
dos). A gente já liberou o plano de 
contingência, que foi acionado”, 

afirmou o secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, em en-
trevista ao RJ1.

Segundo o secretário, o pro-
blema aconteceu no conjunto de 
geradores da unidade. “Estamos 

tranquilizando a população, afir-
mando que a luz foi estabelecida, 
e todos os detalhes dessa falta de 
fornecimento via ser estudado.”

Em nota, a Light afirmou que 
“não houve qualquer interrupção 
de fornecimento de energia para o 
hospital, nem para seus arredores.”

Hospital Pedro II 
fica sem energia
Devido ao apagão, dois bebês foram transferidos

 L EM SANTA CRUZ

Unidade de saúde que fica em Santa Cruz teve uma pane e ficou sem luz por cerca de quatro horas

DIVULGAÇÃO

FALHA NO
EQUIPAMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
DEIXOU A UNIDADE 
DE SAÚDE SEM LUZ

A PM afirmou que o deputado 
estadual Gustavo Schmidt (PSL) 
agrediu fisicamente um agen-
te, na noite de sexta-feira, na RJ-
106, entre Maricá e Saquarema. 
A confusão começou depois que 
o parlamentar já havia sido libe-
rado pela blitz, mas voltou para 
cobrar explicações. Schmidt nega 
que tenha agredido o PM e afirma 
que foi desacatado.

A primeira confusão aconteceu 
quando Schmidt dirigia com a na-
morada e o filho para Saquarema, 
na Região dos Lagos, e foi parado 
por uma blitz do Batalhão de Po-
lícia Rodoviária (BPRv). Segun-
do a PM, ele “se recusou a colabo-
rar com a fiscalização, alegando 
ser parlamentar”. O político diz 

ter sido tratado com rispidez. Co-
mo não foi encontrada nenhuma 
infração, Schmidt seguiu viagem.

Horas depois, ele retornou, exi-
gindo “pedido de desculpas e agre-
diu fisicamente” o agente. Relatos 
dão conta de que Schmidt teria da-
do um soco no queixo da vítima. O 
parlamentar nega a agressão.

Deputado do 
PSL agride PM

 L APÓS PARAR EM BLITZ

Deputado nega ter agredido o PM

ALERJ / DIVULGAÇÃO

AGRESSÃO TERIA
OCORRIDO APÓS 
O PARLAMENTAR 

VOLTAR SOZINHO AO 
POSTO POLICIAL

Trio em cana 
na Rodoviária

 LPoliciais da Delegacia Especial de 
Apoio ao Turismo (Deat) prende-
ram, ontem, três homens que ne-
gociavam passagens de ônibus de 
forma fraudulenta, na Rodoviá-
ria do Rio, no Centro. Os agentes 
capturaram o trio, que, segundo 
as investigações, se utilizavam de 
diversos documentos e cartões de 
crédito de terceiros para vender as 
passagens. Eles foram autuados 
em flagrante por associação crimi-
nosa, estelionato, falsidade ideoló-
gica e falsidade documental.

RAPIDINHAS...

Idoso preso 
por estupro

 LAcusado de estuprar filhas 
e netos por mais de 30 anos, 
um idoso de 75 anos, foi 
preso, ontem, em Pendoti-
ba, Niterói, pela Delegacia de 
Proteção a Criança e ao Ado-
lescente (DPCA). As investi-
gações começaram após um 
dos filhos denunciar o abuso 
do neto, de 6 anos. Contra 
ele, foi cumprido mandado 
de prisão preventiva.

 LInternado no CTI do Pedro II, o 
menino Kaio Guilherme da Silva 
Baraúna, de 8 anos, segue em esta-
do grave. A mãe da criança, Thais 
Silva, informou que ontem foram 
realizados novos exames para con-
ferir o fluxo sanguíneo e descartar 
a possibilidade de morte cerebral. 
Nas redes sociais, Thais pediu ora-
ções pelo filho. “Peço que possa-
mos intensificar nossas orações. O 
Kaio precisa reagir... Eu creio que 
ele vai reagir pois nossas orações 
tem sido fortes”. 

Na terça-feira, ele passou por 
exames neurológicos e os resul-
tados foram inconclusivos. Thais 
contou que os médicos precisa-
riam refazer os testes. Kaio foi ba-
leado na cabeça, dia 16, durante 
uma festa infantil na Vila Aliança.

Menino baleado 
continua grave

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 25/4/20214
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 LTENHO 69 anos de idade e sou jor-
naleiro há 10 anos. Moro em Curicica 
e, antes de ser jornaleiro, era fiscal de 
ônibus. O que eu mais gosto na minha 
profissão é atender o público. Gosto 
dos moradores do bairro, mas precisa 
melhorar a segurança. Torço para o 
Flamengo e, nas minhas horas vagas, 
gosto de curtir a família. Leio muito o 
caderno de esporte do MEIA HORA.

PAULO JORGE SILVA — Campinho

DOUGLAS 
RAFAEL DA 
SILVA LIMA 
BRAZ
tem atual-
mente 18 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 07 de 
agosto de 
2018,em Belford Roxo-RJ, após sair 
de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Niterói volta 
a vacinar

 LAs novas doses entregues 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde vão permitir que Ni-
terói retome o calendário de 
vacinação na segunda-feira. 
A imunização ficou suspen-
sa por falta de doses.

RAPIDINHA...

Artesãos comemoram
Com liberação para feiras de arte funcionarem, empreendedores respiram aliviados 

 L FLEXIBILIZAÇÃO NO RIO

C
om o decreto da prefeitura 
que autorizou o funciona-
mento das feiras de artesa-

nato, ontem foi dia de retomada 
de atividades em vários pontos 
tradicionais da cidades. Na feirar-
te da Praça Saens Peña, na Tijuca, 
o sentimento era de alívio entre os 
pequenos empreendedores. Mas o 
município exige o respeito ao dis-
tanciamento social, para evitar a 
disseminação da Covid-19. 

A artesã Cátia Mendonça, de 41 
anos, comemorou muito. “Quan-
do soube que a feira iria voltar no 
sábado (ontem), eu não perdi 
tempo, vim logo, porque o que en-
trar (de dinheiro) já vai ajudar. As 
contas não param de chegar”, con-
tou, acrescentando que depende 
da feira para pagar as despesas.

Apesar de mantida a proibi-

ção de permanecer nas areias das 
praias nos fins de semana e feria-
dos, mais uma vez várias pessoas 
voltaram a desrespeitar as me-
didas restritivas. Pela manhã, as 
praias da Zona Sul ficaram cheias. 

Conforme o novo decreto, anun-
ciado na sexta-feira, praias, banho 
de mar, parques e cachoeiras estão 
liberados em dias úteis.

Em 14 dias de fiscalização das 
medidas de restrição, o governo 
municipal registrou 21.223 autua-
ções – entre multas e interdições a 
estabelecimentos, infrações sani-
tárias, multas de trânsito, reboques 
e apreensões de mercadorias. No 
período, os agentes multaram 939 
bares, restaurantes e ambulantes e 
fecharam 195 estabelecimentos.

Com o dia de vacinação, on-
tem, a prefeitura concluiu a vaci-
nação de idosos, com a repesca-
gem de pessoas com 60 anos ou 
mais. Os dados mais atualizados 
da Secretaria Municipal de Saú-
de indicam que 92,6% dos ido-
sos já foram vacinados. O fim 
do calendário não significa, no 
entanto, que quem não tomou a 
vacina no período destinado não 
possa mais ser imunizado. Feira da Praça Saens Peña voltou a funcionar, ontem, após flexibilização

DANIEL CASTELO BRANCO

IDOSOS QUE 

NÃO RECEBERAM A 
VACINA CONTRA A 

COVID PODEM IR ATÉ 
OS POSTOS
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

 L Você, com ceeerteza, já ouviu 
o hit Rebola e Joga, aquele do 
refrão chiclete “Seu gostoso, 
seu gostoso”, onde MC Ká de 
Paris divide a voz com MC Ju-
ninho FSF. A dona da voz 
feminina é essa linda e 
gostosa Kamila Cristi-
na Neves, que, aos 12 
anos, já cantava no 
grupo SPA (Só pro 
Acaso). Na época, 
ficou conhecida 
como MC Novinha. 
Logo depois, aceitou 
ser componente de bon-
des de funk femininos. Aos 19 
anos, deu uma pausa na carreira 
para ser mamãe. Na época, Kamila 
foi trabalhar como pro-pro-produtora 
de eventos e, para não ficar tão afas-
tada dos palcos, aceitou ser back vocal 
de grupos de pagode. Quando surgiu 
o convite para um projeto com vários 
MCs, ela viu como uma oportunidade 
para despontar no mercado musical. E 
está aí, estourada e cheia de planos para 
o futuro. Boa sorte, coisa rica!

DIVULGAÇÃO
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 L Pense num soldador industrial que arraaasa 
na dança nas redes sociais. É José Pierre, esse 
gooostosão de 26 aninhos, da ci-ci-cidade de 
Laranjeiras, em Sergipe. Confiram no seu Insta-
gram, @orasta__oficial. Que beleza!

 L Jornalista, assessor e apresentador, Beto 
da Bahia já começou o ano sendo pre-pre-
-presenteado com o novo programa de TV 
Aconteceu Virou Manchete no Leque da 
Fofoca, que passa na TV Metropolitana, 
Canal TV Rio, SJTV de São José do Vale 
do Rio Preto e TVI Petrópolis. O baiano 
também assinou com a Interior TV RJ de 
Macaé, onde vai comentar as notícias de 
maior deeestaque no mundo artístico e 
entrevistas com vários artistas. Axé!

COM VOCÊS...  BETO DA BAHIA
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JOSÉ PIERRE

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

SUA GOSTOSA!
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ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Série B            Operário-PR          29/05 A definir
Série B            Ponte Preta          A definir A definir

Com a marca de Cano
Diante do Resende, artilheiro se torna o gringo com mais gols pelo Vascão no Séc. XXI

F
ora da disputa das semifi-
nais da Taça Guanabara, o 
Vasco pelo menos encer-

rou a sua participação no Cam-
peonato Carioca com uma boa 
impressão. Ontem, em São Ja-
nuário, os comandados do téc-
nico Marcelo Cabo venceram o 
Resende por 3 a 1, gols de Bru-
no Gomes e Germán Cano, 
duas vezes. Paulo Victor des-
contou. Com o resultado, o 
Gigante da Colina garante pe-
lo menos a sexta posição e, por-
tanto, uma vaga na Taça Rio.

E por falar em Cano, os dois 
gols de ontem transformaram 
o argentino no maior artilhei-
ro estrangeiro do Cruzmaltino 
no Século 21, com 29 marca-
dos. Um feito muito celebra-
do pelo camisa 14. “Sensação 
muito boa estar no Vasco, ves-
tir essa camisa, é um orgulho 
muito grande. Esperamos dei-
xar o Vasco onde merece. Sou 
agradecido com toda torcida, é 
um prazer jogar no Vasco”, dis-
se o jogador depois da partida. 
O ‘hermano’ deixou para trás o 
sérvio Petkovic, que balançou 
as redes 28 vezes entre os anos 
de 2002 e 2004 na Colina.

Em campo, as duas equipes 
pareciam meio preguiçosas na 
primeira etapa. Os únicos mo-

mentos de emoções foram no 
golaço do volante Bruno Go-
mes, aos 20 minutos, quando 
ele interceptou um erro de pas-
se pelo alto, driblou um marca-
dor com a coxa e, sem deixar a 
bola cair, acertou um chutaço, e 
aos 45, no empate do Resende. 

Mais organizado e mais ar-
rumado, o time de São Januá-
rio voltou melhor para a etapa 
complementar. Aos nove, Cano 
aproveitou bela assistência de 

Andrey e desempatou. O Vasco 
seguiu senhor da partida. Leve 
e sem pressão, o time do técni-
co Marcelo Cabo, que já acu-
mula 11 partidas de invencibi-
lidade — seis empates e cinco 
vitórias —, deu números finais 
à partida aos 35. Cano, sempre 
bem colocado dentro da área, 
só completou para o gol após 
excelente passe de Léo Jabá. Apesar de sempre muito marcado, o atacante Cano não deu vida fácil para os defensores do Resende

REPRODUÇÃO / TWITTER

Jefferson; Flavio (Gabriel), Marcão (Bis-
marck), Joanderson e Kaique; João Felipe, 
Paulo Victor (Brendon), Derli, Mateus 
Bastos (Halls) e Igor; Ruan (Gabriel Peixoto). 
Técnico: Sandro Sargentim

Vanderlei; Léo Matos (Riquelme), Ricardo, 
Castan e Zeca; Andrey, Bruno Gomes (Edu) 
e Laranjeira (Lucas Figueiredo); Léo Jabá 
(Arthur), Morato (João Pedro) e Germán 
Cano. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio São Januário (RJ) Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães (RJ) 
Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Lucas Estevão (RJ)  
Gols: 1º tempo: Bruno Gomes, aos 26, e Paulo Victor, aos 45. 2º tempo: Cano, 
aos nove, e aos 35 Cartões amarelos: Joanderson, Derli e Léo Matos  
Público: partida realizada com os portões fechados

RESENDE 1 VASCO 3

VASCO
COBRA DO JOGO
Cano — mortal dentro 
e fora da área, o 
argentino ‘fede’ a gol 

BOLA CHEIA
Vanderlei, Andrey, Bruno 
Gomes, Léo Jabá, Zeca e 
João Pedro

DEU PRO GASTO
Ricardo Graça, Castan, 
Léo Matos, Figueiredo, 
Edu e Morato

BOLA MURCHA
Laranjeira, 
Arthur e 
Riquelme

TÉCNICO
Já conseguiu dar um 
padrão ao time do 
Vasco

O ADVERSÁRIO
Mesmo frágil, o Resende deu 
alguns sustos no Cruzmaltino no 
primeiro tempo

ATUAÇÕES

COM 29 GOLS,

CANO DEIXOU PARA 
TRÁS PET, QUE 

MARCOU 28 VEZES 
NA COLINA
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Hoje            Madureira           11h05 Maracanã

Libertadores Quarta            Santa Fe-COL           21h Bogotá

O futebol no mundo precisa 
ser repensado para aten-

der a audiência global. Não há 
mais espaço para sonhadores, 
o consumidor do produto es-
tá cada vez mais exigente, quer 
espetáculos que reúnam quali-
dade e emoção. Quem antes se 
contentava com pouco, provou 
e gostou de algo bem melhor. 

A ideia dos que bolaram a 
Superliga é promover shows 
para a grande plateia espalha-
da mundo que assiste jogos pa-
ra se divertir, sem roer as unhas 
dos pés, com direito a finais 
apoteóticos com shows, quei-

ma de fogos, como fazem no 
Super Bowl. A Fifa, a Uefa e as 
federações nacionais foram sa-
cudidas de imediato pela novi-
dade. E essa foi a clara intenção: 
provocar o alvoroço para medir 
a reação, recuar para dar aquela 
tacada certa no momento exa-
to forçando a adequação do fu-
tebol às exigências do mundo 
moderno, varrendo a medio-
cridade do cenário. 

Os que terão interesses feri-
dos, entidades esportivas e veí-
culos de comunicação, conti-
nuarão atirando, mas no final 
cederão. Quem viver, verá.

 LSoteldo arrumando ma-
las para jogar no Toronto, 
do Canadá. Outros estão 
na mira, com dólar nas al-
turas, fica fácil convencer.

 LHulk já começa ser cobra-
do pela torcida do Atléti-

co-MG, que esperava mais 
do grandalhão.

 LChoque de tricolores no 
jogo do mau hálito. Flu e 
Madureira jogam às 11h.

 LAlexandre Pássaro quer o 
Vasco voando alto. Há lógica.

 LCom boa campanha na Taça Gua-
nabara, Volta Redonda e Portuguesa 
da Ilha do Governador furaram as 
expectativas dos que apostavam em 
Flamengo, Fluminense, Vasco e Bo-
tafogo nas semifinais do Cariocão. E 
esses dois clubes querem mais.

 LO Campeonato Brasileiro já está ba-
tendo na porta e o Corinthians não 
engrena. Empate com o fraquíssimo 
River Plate lanterna no campeonato 
paraguaio, foi a maior dureza. A inco-
modada Fiel já está preparada para a 
dança da guerra.

A mediocridade é que impera

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

Largados e 
pelados

 LPara a América do Sul, as coi-
sas deverão continuar na mes-
ma. A elitização faz tempo nos 
atingiu, limitados o futebol às 
competições internas. Nem as 
seleções escapam, jogam entre 
elas e, em raras ocasiões, con-
tra algum adversário europeu, 
quase sempre de segunda li-
nha. Presos ao nosso calendá-
rio, Copa Libertadores, a Copa 
Sul-americana, a Copa Amé-
rica e as Eliminatórias para a 
Copa do Mundo, sem qualquer 
tipo de intercâmbio, discrimi-
nados pelos mais fortes.

DIVULGAÇÃO

Teste para a 

Libertadores
Fluzão deve poupar os seus 
titulares contra o Madureira

 L BOA FASE

C
om a presença de todo o 
grupo, o Fluminense en-
cerrou ontem a sua pre-

paração para o duelo contra o 
Madureira, hoje, às 11h05, no 
Maracanã, pela última rodada 

da Taça Guanabara. Com um 
compromisso pela Libertado-
res na próxima quarta-feira, a 
tendência é que Roger Macha-
do escale uma equipe mista para 
o confronto pelo Estadual.

Uma vitória sobre o Madurei-
ra garante ao Fluminense uma 
vantagem por dois resultados 
iguais nas semifinais do Carioca. 
Além do Tricolor das Laranjeiras, 
o Flamengo, o Volta Redonda e a 
Portuguesa da Ilha estão classifi-

cados. Ainda falta definir o cha-
veamento da fase eliminatória, o 
que irá acontecer após o fim da 
última rodada do primeiro turno.

A partida poderá marcar a es-
treia de Raúl Bobadilla e Manoel, 
reforços do Fluminense. Cazares 
e Abel Hernádez, que já fizeram 
seus primeiros jogos, podem ter 
suas primeiras chances como ti-
tulares. Assim como o lateral-di-
reito Samuel Xavier, o zagueiro 
David Braz voltou aos treinos.

Ganso tem chances de ser titular

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino (Ma-
theus Ferraz), Manoel e Danilo Barcelos; 
Wellington, Yago (André) e Cazares (Gan-
so); Lucca, Bobadilla e Abel Hernández. 
Técnico: Roger Machado 

Felipe Lacerda; Rhuan Rodrigues, Bre-
no Calixto, Edmário e Juninho Mon-
teiro; Feitosa, Rodrigo Yuri e Caíque 
Valdívia; Bruno Santos, Sillas Gomes e 
Luiz Paulo. Técnico: Alfredo Sampaio

Local: Maracanã (RJ)  
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)  
Assistentes: Luiz Claudio Reganoze (RJ) 
e Carlos Henrique Alves (RJ) 
Horário: 11h05  
TV: Record e PPV 

FLUMINENSE MADUREIRA

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

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

O TIME TRICOLOR

VEM DE BONS 

RESULTADOS NO 

CARIOCA E NA 

LIBERTA
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Libertadores Terça          Unión la Calera         19h15 Maracanã
Libertadores 4/5          LDU            21h30 Equador

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

CAMPEÃO DA TAÇA GB E SEMIFINALISTA DO CARIOCA

 1º FLAMENGO 23 11 7 2 2 23 10 13

SEMIFINALISTAS DO CARIOCA

 2º PORTUGUESA-RJ 21 11 6 3 2 20 8 12

 3º VOLTA REDONDA 21 11 6 3 2 18 13 5

 4º FLUMINENSE 19 10 6 1 3 16 6 10

CLASSIFICADOS PARA A TAÇA RIO

 5º VASCO 17 11 4 5 2 21 15 6

 6º MADUREIRA 15 10 3 6 1 12 12 0

 7º NOVA IGUAÇU 12 10 3 3 4 15 15 0

 8º BOTAFOGO 12 10 2 6 2 10 9 1

ZONA NEUTRA
 9º RESENDE 11 11 3 2 6 11 21 -10

 10º BOAVISTA 11 11 2 5 4 14 16 -2

 11º BANGU 6 10 1 3 6 5 17 -12

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 10 0 1 9 6 25 -19

10ª RODADA

17/04 

 MADUREIRA  4 X  2 MACAÉ

 FLUMINENSE 1  X 0  BOTAFOGO

 PORTUGUESA-RJ  2  X 2  FLAMENGO

18/04

 BANGU 1  X 1 VOLTA REDONDA

 NOVA IGUAÇU 4 X 2  RESENDE

 BOAVISTA  2 X 2 VASCO

11ª RODADA

ONTEM

 RESENDE 1 X 3 VASCO

 FLAMENGO 2 X 1 VOLTA REDONDA

 PORTUGUESA-RJ 4 X 2 BOAVISTA

HOJE

 FLUMINENSE X MADUREIRA 11H05

 BANGU X NOVA IGUAÇU 15H15

 BOTAFOGO X MACAÉ 18H

FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

1ª RODADA
20/04

 VÉLEZ-ARG 2 X 3  FLAMENGO 

22/04

 FLUMINENSE 1 X 1  RIVER PLATE-ARG

2ª RODADA
TERÇA-FEIRA

 FLAMENGO X UNIÓN LA CALERA-CHI 19:15

QUARTA-FEIRA

   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

ARTILHARIA

 9 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda) 6  GOLS: Anderson Künzel (Nova Iguaçu)
 5 GOLS: Fred (Fluminense), Rodrigo Muniz (Flamengo), Luiz Paulo (Madureira) 
e Gabriel Pec (Vasco)  4  GOLS: João Carlos (Volta Redonda), Alexandro (Sampaio 
Corrêa) e Gustavo Coutinho (Cabofriense) e Marquinhos (Boavista)

Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henri-
que, Bruno Viana e Renê; Willian Arão, Ger-
son (Diego), Vitinho (Arrascaeta) e Michael 
(Everton Ribeiro); Pedro (Muniz) e Gabigol 
(Bruno Henrique). Técnico: Rogério Ceni

Andrey; Oliveira, Heitor, Gabriel e Luiz; 
Bruno Barra (Guilherme), Emerson 
(Caio), Hiroshi (Wallisson) e Luciano 
Naninho (Marcos); Alef Manga e João 
Carlos (Jô). Técnico: Neto Colucci

Local: Estádio Maracanã (RJ) Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ) Auxiliares: Rodrigo 
Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ) Gols: 1º tempo: Michael, 
aos 45, e Bruno Barra, aos 49. 2º tempo: Vitinho, aos 17 Cartões amarelos: Bruno Viana, 
Renê, Oliveira e Luiz Paulo Público: partida realizada com os portões fechados

FLAMENGO 2 VOLTA REDONDA 1

O MENGÃO
CONQUISTOU 

A SUA 23ª TAÇA 
GUANABARA DE SUA 

HISTÓRIA

Máquina de arrebatar tí-
tulos, o Flamengo levou 
ontem mais uma pa-

ra a sua cada vez mais ampla sa-
la de troféus: a Taça Guanabara, 
a 23ª de sua rica história. A con-
quista veio após a vitória sobre o 
Volta Redonda, ontem, por 2 a 1, 
no Maracanã. Michael e Vitinho, 
um em cada tempo, marcaram os 
gols. Bruno Barra descontou.

Com o triunfo, o Mais Queri-
do ainda soma 23 pontos e foi o 
primeiro colocado para a semifi-
nal do Campeonato Carioca. O ti-
me do técnico Rogério Ceni terá a 
vantagem do empate em pontos 
ganhos e saldo de gols, além do di-
reito de exercer mando de campo 
na primeira ou segunda partida.

No primeiro tempo, o Fla 
mandou no jogo. Aos 45, quan-
do enfim Michael abriu os tra-

balhos, a alegria durou pouco. 
Quatro minutos depois o Volta 
Redonda empatou com Bruno 
Barra. Na etapa final, mais bem 
organizado, Vitinho, o amuleto 
do Mengão, desempatou com 
um chutaço de fora da área, aos 
17. Nas finais dos Estaduais de 
2019 e 2020, ele deixou sua 
marca nos 2 a 0 sobre o Vasco e 
no 1 a 0 sobre o Flu. Tranquilo, 
o Fla só administrou o resulta-
do e festejou. 

A doce rotina 
do Rubro-Negro
Mengão bate o Voltaço e fatura a Taça Guanabara

 L DEU A LÓGICA

Pedro salta em Vitinho para celebrar o segundo gol do Flamengo

DANIEL CASTELO BRANCO



FLAMENGO
FLAMENGO

Bicampeão da 
Bicampeão da 

Taça Guanabara 
Taça Guanabara 

2020/21

BAIXANDO O TAÇÔMETRO...BAIXANDO O TAÇÔMETRO...
(11 DE ABRIL)

SUPERCOPA

(24 DE ABRIL)

TAÇA GB

(EM DEZEMBRO)

MUNDIAL

(27 DE OUTUBRO)

COPA DO BRASIL

(5 DE DEZEMBRO)

BRASILEIRÃO

(20 DE NOVEMBRO)

LIBERTADORES

(23 DE MAIO)

CARIOCA



Fora das semifinais da Taça 
Guanabara, o Botafogo fecha 
hoje, às 18h, contra o Macaé, 
no Estádio Nilton Santos, a sua 
fraca participação no primei-
ro turno do Campeonato Ca-
rioca. A missão é vencer para 
ao menos deixar uma melhor 
impressão aos seus torcedores.

Com apenas duas vitórias 
em dez compromissos, a equi-
pe de General Severiano aca-
bou sendo eliminada com uma 
rodada de antecedência. Agora, 
resta apenas tentar participar 
da Taça Rio, que será utilizada 
pelo técnico Marcelo Chamus-
ca como um período de prepa-

ração para a disputa da Série B 
do Campeonato Brasileiro.

“Todo jogo é importante, to-
da hora que a gente entra vestin-
do a camisa do Botafogo é decisão, 
é uma guerra. Então, a gente en-
cara essa partida como mais uma 
guerra, é lógico que queríamos es-
tar classificados e brigando pelo 
título (da Taça Guanabara), mas 

a gente tem que buscar os objeti-
vos que ainda nós temos dentro 
da temporada”, avaliou o apoia-
dor disse Pedro Castro. O volan-
te Matheus Frizzo, recuperado 
de uma concussão — um cho-
que de cabeça contra um jogador 
do ABC, pela Copa do Brasil —, 
voltou aos treinos com o grupo.

ESPORTES

sabe mesmo como chamar muito a atenção. 

Dona de curvas generosas, a beldade iria representar o Rio 

Grande do Norte no ‘Miss Bumbum Brasil’, mas desistiu de-

pois de sofrer vários ataques preconceituosos e machistas 

nas redes sociais. Que coisa feia, pessoal. Respeitem a musa!

GABI OLYMPIO

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

ARQUIVO PESSOAL

PRÓXIMOS JOGOS

Domingo Hoje  18h Nilton Santos
29/05                Vila Nova           A definir A definir

O ALVINEGRO

TEM SÓ DUAS 
VITÓRIAS EM DEZ 

COMPROMISSOS DO 
ESTADUAL DO RIO

Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gil-
van e Paulo Victor; Luiz Otávio, Rickson 
e Ricardinho; Ronald, Marco Antônio e 
Matheus Nascimento. Técnico: Mar-
celo Chamusca 

Jonathan; Patrick Pereira, Barba, 
Álvaro e Taira Matsukichi; Edinho, 
Fábio, Wagner e Marquinho Moreira; 
Rossales e Lopeu Santos. Técnico: 
Dario Lourenço

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)  
Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus (RJ)  
Assistentes: Rachel de Mattos Bento 
(RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ) 
Horário: 18h 
TV: PPV 

BOTAFOGO MACAÉ

Locutor: Ricardo Moreira 
Comentarista: Beto Jr

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

Para deixar uma 
boa impressão

 L ÚLTIMO ATO

Pedro Castro: ponto de equilibrio

 VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 25/4/202112
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
BABADO

Vocês estão comemo-
rando 30 anos de sucesso. 
Quando começaram, ima-
ginaram que chegariam a 
essa marca na carreira?

Zezé - A gente desejou tanto que 
idealizávamos, sim, vida longa à 
nossa carreira. Naquele primeiro 
momento, a gente só queria acertar 
uma música e fazer com que o Brasil 
conhecesse Zezé Di Camargo e Lu-
ciano. Chegar até aqui com o mes-
mo gás, sucesso e reconhecimento 
do público é uma dádiva de Deus.

Quais eram os maiores 
sonhos da dupla lá atrás, no 
início da carreira?

Luciano - Conquistar o público, 
ter uma legião de fãs, tocar no rádio, 
aparecer em TV, fazer grandes par-
cerias, levar nossa música aos qua-
tro cantos do mundo e conseguimos 
muito mais. Tivemos nossa história 
contada na grande tela (cinema), 
musical, livro, samba-enredo no 
Carnaval do Rio, bonecos de Olin-
da, cruzeiros, mais de 40 milhões 
de cópias vendidas, muitas turnês 
internacionais e nacionais. Enfim, 
somos realizados!

E tem algum sonho que fal-
ta realizar profissionalmente?

Zezé - Somos completos aos 30 
anos. Manter o carinho e reconhe-
cimento do nosso público.

Tem uma fórmula para fa-
zer sucesso por tanto tempo?

Luciano - O sucesso não tem 
segredo ou fórmulas. Respostas 
existem várias, mas quem de fato 
conquista o público sabe que não 
existe uma receita. Existe, sim, 
uma história. E tenho orgulho da 
que construímos com muito amor.

Vocês imaginavam que 
“É o Amor” fosse fazer su-

‘A MÚSICA QUE MUDOU

N
o dia 19 de abril, Zezé Di Camargo e Luciano 
comemoraram 30 anos de É o Amor, música 
que tomou conta do Brasil e mudou para 

sempre a carreira da dupla. À coluna, os irmãos 
fazem um balanço das três décadas de sucesso e ainda 
contam qual é a versão favorita de É o Amor, que já 
foi regravada por dezenas de artistas. Confira!

D
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cesso por tanto tempo? O 
que essa música representa 
para a dupla?

Zezé - Foi a música que mu-
dou nossa vida, a vida da nos-
sa família. É o que nos traz até 
aqui, nesses 30 anos de sucesso 
e celebrar tantas conquistas 
ao longo desse tempo. É uma 
canção atemporal. Que fala de 
amor, de saudade, da vontade de 
estar junto. Afinal, amar se con-
juga, sim, em todos os tempos.

NOSSA VIDA’

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

‘QUANDO BETHÂNIA
REGRAVOU, FOI UM 

PRESENTE, A MÚSICA 
É INSPIRADA EM 
CANÇÃO DELA’

‘A GENTE
DESEJOU TANTO QUE 

IDEALIZÁVAMOS 
VIDA LONGA À 

CARREIRA’

‘CONSEGUIMOS
MUITO MAIS. 

TIVEMOS NOSSA 
HISTÓRIA CONTADA 
NA GRANDE TELA’

A música “É o Amor” já foi 
regravada por vários artistas. 
Tem alguma versão que é a 
favorita da dupla?

Zezé - Sim, uma bênção! Cada 
pessoa que gravou foi inesquecível 
pra nós. Mas confesso que, quando a 
(Maria) Bethânia regravou, foi um 
presente, já que a música é inspirada 
em uma canção dela, “Negue”. An-
tes de escrever “É o Amor”, eu estava 
andando na rua e pensava na mú-
sica “Negue”, de Maria Bethânia, e 

justamente naquela parte: “Negue 
o seu amor e o seu carinho. Diga 
que você já me esqueceu”. Quando 
cheguei em casa, sentei no chão, pe-
guei o violão e saiu assim: “Eu não 
vou negar que sou louco por você, tô 
maluco pra te ver, eu não vou negar”. 

Em que momento vocês 
notaram que a canção era um 
verdadeiro sucesso?

Zezé - Estávamos reunidos na 
casa que os nossos pais moravam em 

Goiânia, quando a música tocou a 
primeira vez na rádio. Foi emocio-
nante. Eu e ele já tínhamos levado 
a fita na rádio Terra. Depois que 
tocou a música pela primeira vez, 
o nosso pai começou a missão com 
as fichas e os seus colegas de obra, 
em que ele apostou todas as fichas 
(literalmente) em nós e no nosso so-
nho (que era dele também). Foi um 
dia de muita emoção. A sensação 
de ouvir na rádio a primeira vez, a 
segunda, a décima... E por aí vai.



Quando ainda era politica-
mente incorreto e quase proibi-
do falar a palavra “favela”, nasceu 
a Favela Mundo. Contrariando 
amigos, estudiosos e todos que 
queriam me ajudar a lançar um 
projeto, foi criada essa que hoje é 
uma das mais bem conceituadas 
entidades de desenvolvimento 
social da nossa cidade. A palavra 
não podia ser usada, mas mui-
to pouca coisa era realizada pa-
ra mudar a realidade das comu-
nidades da nossa cidade. Assim 
nasceu um projeto, que virou 
ONG e já representou o Brasil 
em nove países e foi apresenta-
do pela ONU, em Nova York, co-
mo modelo de Inclusão Social 
nas Grandes Cidades.

Há 10 anos levando ativi-
dades artísticas para crianças e 
adolescentes, a entidade cresceu 
e, atualmente, além de atender 
os pequenos, desenvolve capa-
citação profissional para jovens 
e adultos — uma ideia que sur-
giu do anseio dos responsáveis 
pelas crianças dentro das comu-
nidades por onde o projeto pas-
sou. Com um caráter itinerante, 
a Favela Mundo fica um ano em 

cada localidade. Desde 2010, já 
passou por mais de 14 locais e re-
cebeu alunos de 179 comunida-
des da cidade.

A pandemia dificultou o de-
senvolvimento das aulas pre-
senciais, mas a entidade se re-
inventou e, superando todas 
as expectativas, capacitou pro-
fissionalmente mais de 3.000 
alunos com o projeto A Arte 
Gerando Renda, oriundos de 
comunidades do país inteiro. 
E enquanto a pandemia conti-
nua, a garotada da Favela Mun-
do pode se divertir com vídeos 
de animação que valorizam as 
origens da cultura brasileira nas 
redes sociais da ONG.

Cheguei no Rio em 1999 
com pouca coisa na mala, 
mas toneladas de sonhos pa-
ra serem realizados. Não podia 
imaginar que, do meu desejo 
de tornar essa cidade realmen-
te maravilhosa para se viver, ia 
nascer um projeto transfor-
mador como o Favela Mundo 
e através dele levar o que há de 
melhor em nossas favelas para 
o mundo e trazer experiências 
exitosas para nossa cidade.

F
oi de grão em grão que Na-
tália Irineu da Silva Lage, de 
29 anos, construiu seu caste-

lo. Cria da comunidade Igrejinha, 
de Belford Roxo, na Baixada Flu-
minense, a jovem alcançou o ob-
jetivo de entrar para a faculdade de 
Direito e, na sequência, enveredar 
para a construção civil. Após ven-
der roupas para tirar uma grana 
extra e bancar os estudos, hoje, ela 
comemora o sucesso do seu pró-
prio negócio na Construtora Lage.

“Sou cria de comunidade e me 
orgulho muito disso. Profissio-
nalmente me sinto realizada, sa-
ber que construímos sonhos. Fo-
ram muitos desafios, obstáculos, 
portas fechadas. Em todo tempo, 
havia motivos para desistir, mas o 
foco é determinante numa em-
preitada. Persistência, coragem e 
força de vontade nos fizeram su-
perar as adversidades. Estou aqui 
para dizer que venci e que todos, 
sem exceção, podem vencer”, des-
taca a jovem empreendedora. 

A história de sucesso começou 
já na comunidade, quando Na-
tália vendia roupas para comple-
mentar a renda, até conseguir um 
emprego como secretária fora da 
favela, o que lhe trouxe um outro 
olhar para o mundo. “Sempre so-
nhei em ter relevância na socieda-
de, desempenhar um papel que 
pudesse contribuir para o cresci-
mento do próximo, fazer com que 
outros se beneficiem do fruto do 
seu trabalho, isso é fantástico! Ho-
je, vivo uma realidade que foi mais 
do que sonhei”, comemora. 

A construtora, localizada na 
Barra da Tijuca, é sem dúvida o 
seu maior feito. Motivo de orgu-
lho para a futura advogada. “A ca-
da empreendimento concluído, 
deixamos famílias felizes com o 

CRIA DA COMUNIDADE IGREJINHA, NATÁLIA 
IRINEU DA SILVA LAGE COMEMORA O 
SUCESSO DA SUA CONSTRUTORA

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

Favela Mundo é 
local de sonhar
Marcelo Andriotti comanda ONG que leva 

arte e capacitação para crianças e jovens

Marcelo Andriotti com a criançada do projeto Favela Mundo

CACAU FERNANDES / DIVULGAÇÃO

Estudante de Direito, Natália toca empreendimento com a família
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A FAVELAA FAVELA COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

sonho da casa própria. No início, 
nada foi fácil. Sou especialista em 
designer e decoração de interio-
res, decidi pela faculdade de Direi-
to para que a construtora tivesse 
uma assessoria jurídica, aproveita-

mos que meu cunhado já é forma-
do em Engenharia e unimos for-
ça nessa empreitada”, diz. “É tudo 
muito prazeroso. Queremos ser 
umas das principais construtoras 
do Brasil”, completa.
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F
oi através da educação que Marli Peça-
nha, secretária de Ação Comunitária do 
governo Eduardo Paes, viu sua vida mu-

dar. Nascida e criada na Cidade de Deus, na 
Zona Oeste do Rio, a carioca nunca esmore-
ceu diante das estatísticas e, com muita força 
de vontade e o sonho de criar uma nova rea-
lidade para si e para o próximo, iniciou o ma-
gistério. De lá para cá, não demorou para que 
o envolvimento com política aflorasse. 

Potencializando seu local de fala, Marli se 
dedica a fazer a diferença entre a população 
periférica. “Difícil crescer em comunidade, 
onde as oportunidades são muito poucas. 
Mas a educação é o grande elemento trans-
formador da sociedade e foi acreditando nisso 
que me tornei professora”, conta ela, que, aos 
17 anos, alfabetizou o pai, Seu Clementino, 
na época com seus 50 e poucos anos. 
“Meu maior orgulho”, desta-
ca Marli. “A política veio se-
guindo a trilha da educa-
ção. É um instrumento 
capaz de mudar a vida 
das pessoas, tanto da 
favela quanto do as-
falto”, aponta.

A trajetória da se-
cretária, de 65 anos, 
foge à curva da maio-
ria dos moradores de fa-
vela. “Amor, dedicação e 
muito trabalho me ajudaram 
a vencer o preconceito estrutural. Sempre 
tive em mente que o que gostava de fazer 
era ajudar o próximo. Amo o que faço e sei 
da importância de ser uma ponte entre a 
necessidade e a realização.”

Cheia de esperança e com a vontade de co-
locar a mão na massa em prol da população 
carente, Marli vê sua nomeação para a secre-
taria como uma grande oportunidade de fa-
zer o que não fizeram por ela. Ideias não fal-
tam. “Eu conheço de perto essa realidade. O 
mais importante é ser um canal que represen-
te a voz das comunidades”, diz, com projetos 
para habitação, turismo e meio ambiente em 
sua esperançosa gestão. “Os moradores e as 
lideranças comunitárias 
estão confiantes, assim 
como nós. É possível 
mudar essa triste reali-
dade e melhorar a vida 
de todos”, ressal-
ta ela, que teve 
dois mestres 
na empreita-
da: o professor 
Darcy Ribeiro 
e Brizola.

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

“DIFÍCIL

 CRESCER EM 

COMUNIDADE, 

ONDE AS 

OPORTUNIDADES 

SÃO MUITO 

POUCAS”

‘CONHEÇO
ESSA REALIDADE’

SECRETÁRIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA, MARLI 

PEÇANHA DESTACA A IMPORTÂNCIA DE SER UM 

CANAL QUE REPRESENTA A VOZ DAS FAVELAS

ED
VA

LD
O

 R
EI

S 
/ D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

‘Esperança em 
dias melhores’
lApós tantos anos de 
negligência com as co-
munidades, esse olhar 
de pessoas com local de 
fala no governo traz a 
representatividade ne-
cessária para os mora-
dores das periferias. Os 
obstáculos, no entanto, 
são grandes. “Reduzir 
as desigualdades, o 
preconceito e aumen-
tar a autoestima dos 
moradores de favela 
são nossos desafios. O 
programa Favela com 
Dignidade nasce com 
esse objetivo. Ele abri-
ga três grandes proje-
tos: o Casa Carioca, o 
Turistando e o Recicla 
Comunidade.”
Além dela, a Prefeitura 
do Rio conta com ou-
tros secretários vindos 
de comunidades. Uma 
vitória para a política. 
“Estamos vencendo 
aos poucos o preconcei-
to. Não podemos dei-
xar de acreditar que é 
possível, através de tra-
balho sério e honesto, 
mudar a vida das pes-
soas. Trazer esperança e 
fé em dias melhores.” 

15
AALLÔ,Ô,

MEIA HORA · DOMINGO, 25/4/2021



AALLÔ,Ô,

Criado durante a pandemia, o LabJa-
ca é um laboratório de pesquisa, forma-
ção e produção de dados e de narrativas 
sobre as favelas e periferias, localizado 
no Jacarezinho. Com menos de um ano 
na pista, a nossa iniciativa foi homena-
geada pela Alerj e tem diversos parcei-
ros, como a Fiocruz.

O nosso grupo é formado 100% por 
jovens negros que têm o audiovisual co-
mo principal linguagem para a divul-
gação de dados. A partir da leitura de 
informações sob a perspectiva cidadã, 

conseguimos traduzir pesquisas para a 
população e traçar ações focadas no de-
senvolvimento social.

O que começou com o objetivo de dis-
tribuir alimentos e kits de higiene por 
meio da campanha ‘Jaca Contra o Coro-
na’ se tornou referência de produção de 
dados. Simplificamos as produções para 
que diversos coletivos e pessoas de outras 
favelas possam replicá-las.

Neste ano, estamos com vários proje-
tos, como o mapeamento da dengue na 
favela do Jacarezinho, em parceria com o 

Infodengue Brasil e com a Fiocruz, e a ver-
são carioca do Prato Firmeza, um guia gas-
tronômico de favelas e periferias que já foi 
vencedor do prêmio Jabuti.

Se ficou curioso e quer saber mais so-
bre esse projeto que está dando o que fa-
lar, acompanhe as nossas redes (Instagram, 
Facebook e Twitter) por meio do @Labjaca 
e também do nosso site labjaca.com.

    PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO    PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO  
LABJACA / DIVULGAÇÃO

IRMÃS 
SIMÃOZINHO

Com a ausência de projetos edu-
cacionais e opções culturais na re-
gião, as irmãs Bianca Simãozinho e 
Bruna Simãozinho criaram o Insti-
tuto Novo Mundo. A iniciativa tem 
o objetivo de promover educação 
e cultura entre os moradores da fa-
vela de Chatuba, em Mesquita.

Após terminar o ensino médio, 
Bianca tomou atitude e criou o ins-
tituto. Bruna pediu demissão do 
trabalho e se juntou à irmã na em-
preitada. Atualmente, a iniciativa 
atende cerca de 210 crianças por 
meio dos projetos Mundo Encanta-
do, escola regular reconhecida pe-
lo MEC para crianças de 2 a 6 anos 
de idade, e Arte com Visão, focado 
na profissionalização de jovens em 
diferentes estilos de dança, como 
balé, jazz e arte contemporânea.

Durante a pandemia, o instituto 
tem distribuído refeições, chegan-
do a atender 2 mil famílias locais 
em um dia. Este ano, no entanto, 
a ação está com um ritmo menor 
por conta da redução no número 
de doações (saiba como doar em 
institutomundonovo.org.br).

Apesar das dificuldades e com 
mais de 10 mil pessoas assistidas 
em quase duas décadas de traba-
lho, as irmãs Simãozinho e toda a 
equipe do Instituto Novo Mundo 
continuam motivadas e empenha-
das em transformar vidas por meio 
da educação.

ZÉ DO CAROÇO

Por Heitor Felix, integrante do  
Voz da Baixada e colaborador  

do PerifaConnection

Por Bruno Sousa, cofundador e 
coordenador de comunicação do LabJaca, 

e colaborador do PerifaConnection
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Caos

A vida é uma dança / E nesses
tempos sombrios cada passo é
uma perda / Para a direita temos
o desemprego e o analfabetismo
para a esquerda / O governo
negligente na sede da corrupção /
se sacia com o dinheiro que
salvaria aqueles que aguardam
por leitos de intubação / Atrasado
na vacinação / Quando é que
voltaremos a dar as mãos? / 
Que tenhamos esperança
em meio ao caos.

Inara Luizy M. Santos, estudante de  
Direito na UFRRJ-IM

Gentileza gera humanidade em Itaoca
Após o lixão 

de Itaoca, em 
São Gonçalo, 
ser desativado, 
em 2012, cerca 
de 600 famílias 
ficaram sem 
poder se sustentar por meio da co-
leta de lixo. De lá pra cá, pouca coisa 
mudou. Eles precisam caminhar por 
cerca de uma hora para chegar à esco-
la mais próxima e contam apenas com 
uma torneira para ter acesso à água. 
Criada para auxiliar nas necessidades 
mais emergenciais, a iniciativa ‘Por 
Gentileza’ atua há 5 anos na região, 
distribuindo alimentos, material esco-
lar e eletrodomésticos. Em 2019, em 

parceria com 
a ONG ‘Teto’, 
o ‘Por Gentile-
za’ construiu 9 
casas para pes-
soas que es-
tavam vendo 

suas habitações à base de madeira caí-
rem aos pedaços. Mais recentemente, 
devido à falta de saneamento básico e 
de água, houve arrecadação de itens 
de higiene para os moradores se pro-
tegerem contra o coronavírus. Quan-
do fala sobre suas expectativas, Tha-
miris Santos, fundadora do projeto, é 
categórica e diz: “Espero que algum 
dia o meu projeto não precise existir 
mais nessa localidade”.

Por Marcos Furtado, jornalista e colaborador do PerifaConnection

e-mail: perifa@meiahora.com

NO JACAREZINHONO JACAREZINHO

POR GENTILEZA / DIVULGAÇÃO
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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.
 

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

 

MARCENEIRO V/TEXTO
Precisa-se com prática. Com to-
das as ferramentas completas. 
Diária R$120,00. +almoço, +pas-
sagem. Contato no Tel.:(21) 
98694-0590/ 2691-8719 Marcelo
 

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
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O amor puro engrandece as almas; e quem sabe 

amar, sabe morrer.” (Victor Hugo)

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

 LUm clima de pessimismo 

pode surgir no dia de hoje. 

Tome cuidado com algumas 

pessoas. Se estiver só, pode 

começar algo com um amigo.

Cor: branco. 
Números da sorte:02, 65 e 56.

 LVai estar mais sério e frio nes-

te domingo. Há a possibilida-

de de se frustrar com algumas 

parcerias. Na vida a dois, ten-

tará subir na vida com o par.

Cor: dourado. 
Números da sorte:21, 75 e 57.

 LCuidado com quedas e estres-

se na saúde no dia de hoje. Nos 

estudos, a fase pode não ser 

das melhores. Curta uma boa 

aventura na paquera.

Cor: nude. 
Números da sorte:13, 49 e 85. 

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

 LNeste domingo, poderá se 

sentir mal com as responsabi-

lidades. Isso pode atrapalhar 

o lazer. A relação tende a ser 

intensa e harmoniosa. 

Cor: abóbora. 
Números da sorte:50, 77 e 68. 

 LAs tarefas domésticas talvez 

causem complicações no dia 

de hoje. Cuide mais de você. 

Pode se envolver num lance 

com alguém mais jovem.

Cor: rosa.
Números da sorte:87, 33 e 42. 

 LVocê vai sentir a sua mente 

sobrecarregada. Nas amiza-

des, o clima é de harmonia. Se 

expressará de forma encanta-

dora no amor.

Cor: branco.
Números da sorte:79, 16 e 88.

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

 LNeste domingo, a saudade 

dos amigos vai bater forte. 

Faça um esforço para retomar 

alguns contatos. Nas finanças, 

há sinais de perrengues. 

Cor: chocolate. 
Números da sorte:  62, 26 e 17.

 LA fase será negativa para suas 

ambições hoje. Pode acabar se 

decepcionando ao longo do 

dia. Arrase no charme e invista 

no relacionamento.

Cor: pink.
Números da sorte: 90, 09 e 99.

 LVai ter dificuldade para se ex-

pressar. Pode se sentir exausta 

por conta dos estudos. Pode 

vivenciar uma decepção ou 

traição no amor.

Cor: coral. 
Números da sorte:28, 82 e 37.

SÃO MARCOS EVANGELISTA
Judeu de origem, Marcos nasceu 
provavelmente fora da Palestina, de 
família abastada e cristã. São Pedro, 
que o chama de “meu filho”, o teve 
certamente consigo em suas via-
gens a Roma, onde Marcos escreveu 
seu Evangelho. Além da familiari-
dade com São Pedro, o evangelista 
Marcos pôde orgulhar-se de longa 
convivência com o apóstolo São 
Paulo. De acordo com uma tradição, 
ele morreu de causas naturais, no 
ano de 68, em Alexandria, no Egi-
to. Segundo outra, foi martirizado 
numa festa de Páscoa, justamente 
quando celebrava a missa.

SANTO DO DIA

CANCELAMENTO
Autoatendimento telefônico 
de uma companhia de celular:
— Autoatendimento Em-
presa X, bom dia! Para saber 
o seu saldo, digite 1. Para 
recargar créditos, digite 
2. Para fatura atualizada, 

digite 3. Para saber nossas 
promoções, digite 4. Para 
cancelamento de serviço di-
gite 8954375654656968 mais 
meia-lua e coraçãozinho!

POLARMENTE
Joãozinho volta da escola e a 

mãe pergunta:
— Como foi na prova, meu 
filho?
O moleque faz uma cara de 
cansado e responde:
— Polarmente, mãe... 
A mãe, que não entendeu 
nada, larga seus afazeres e 

pergunta novamente:
— Polarmente? O que é isso, 
Joãozinho?
E ele responde:
— Tudo próximo de zero...

MEDICAMENTO
O médico perguntou:

— Por que você tomou a me-
dicação às seis da manhã, se 
eu disse pra você tomar às 
nove?
Eu respondi:
— Doutor, era pra ver se eu 
conseguia pegar as bactérias 
de surpresa!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Orunmilá
MENSAGEM: 
Orunmilá nos traz neste domingo 
o autoconhecimento, a autocon-
fiança, e nos diz que é preciso va-
lorizar e acreditar mais na nossa 
espiritualidade! O dia será de paz 
e equilibrio.
SAUDAÇÃO: 
Exeu Epá Ojú Olorun!
CORES: 
Verde e amarelo
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para conseguir equilíbrio em cer-
tas situações do dia a dia, faça um 
banho com 4 folhas de saião,4 fo-
lhas de boldo e 4 folhas de hortelã 
e 2 litros de água...Macere tudo 
espere descansar por 30 minutos e 
jogue da cabeça aos pés(Pedindo 
equilíbrio e sabedoria).

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

 LTenha cautela com a gestão 

das suas finanças. Reavalie al-

gumas atitudes para ter paz. A 

sorte vai surgir e te fazer muito 

bem no namoro.

Cor: preto.
Números da sorte:98, 08 e 35. 

 LHá sinal de tretas com os pa-

rentes. Fique mais na sua e 

adote uma postura introver-

tida. Curtirá ficar em casa e 

trocar carinhos com o parceiro.

Cor: vermelho. 
Números da sorte:54, 36 e 72. 

 LAlguns medos podem dese-

quilibrar a sua mente. Pode 

sentir uma vontade especial 

de desabafar. Se declare bas-

tante para o parceiro.

Cor: laranja.
Números da sorte:55, 37 e 46. 
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