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l VASCO PERDE DO MADURA. FLU E FOGO JOGAM HOJE 

Rio suspende 
segunda dose 
da CoronaVac

VACINAÇÃO 3

Krawk e Kant 
lançam álbum 
após clipe com 

Ronaldinho 

D-D-DAVID

PÁGINA 8

Série B é torneio 
da morte com 
briga de foice 

no escuro

APOLINHO

PÁGINA 10

 6

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

EX
CL

U
SI

V
O

EX
CL

U
SI

V
O

RAP SALVOU A VIDA 
DE TYCAÇULA
Promessa do 
rapper desvia
do caminho 
errado e canta 
a vida como ela 
é na Cidade Alta: 
‘Moradores 
sentem cada 
linha como se 
fosse escrita 
por eles’ 
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ANITTA: ‘NOSSO PRESIDENTE ANITTA: ‘NOSSO PRESIDENTE 
FEZ ESCOLHAS MUITO RUINS’FEZ ESCOLHAS MUITO RUINS’

ESPORTES

Mãe de Henry 
volta pro 
xadrez

APÓS COVID 5

M
O

N
TA

G
EM

 C
O

M
 F

O
TO

 D
E 

A
LE

X
A

N
D

R
E 

V
ID

A
L 

/ F
LA

M
EN

G
O

MENINO 
DO RIO

Mengão 
mete 3 a 0 no 
Voltaço com 
três gols de 
Pedro e tá 

quase na final
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ÁGUA

João Guimarães
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Rua de Olaria 
sem iluminação

 LA Rua Ministro Moreira de Abreu, em 
Olaria, está sem luz nos postes de ilu-
minação. Não é de agora que isso está 
acontecendo. Tenho dois protocolos 
em aberto com a concessionária que 
presta o serviço, mas até o momento 
nada foi feito. Em frente à minha casa 
mesmo existe uma lâmpada queimada. 
A falta de iluminação gera sensação de 
insegurança nos moradores. Por favor, 
acionem os órgãos responsáveis!

LUZ

UPAs sem médicos 
em três bairros

 LEstive recentemente nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) de Rocha 
Miranda, de Irajá e da Penha, mas em 
nenhuma deles havia médicos para 
prestar atendimento. Eu sei que esta-
mos numa pandemia, mas precisamos 
de atendimento! Eu fui a três unidades 
diferentes e nenhuma delas estava fun-
cionando direito, não conseguimos nem 
um diagnóstico para saber o que temos. 
Saúde pública é um direito de todos! 

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

SAÚDE

Problemas a rodo 
em via de Bangu

 LA Rua Cobe, localizada em Bangu, teve 
obras realizadas recentemente, mas os 
responsáveis deixaram muitos buracos 
no local. Na mesma rua encontram-se 
também postes de iluminação sem luz. 
Gostaria que viessem terminar as obras 
que iniciaram aqui! Os buracos causam 
incômodos e atrapalham a passagem 
dos moradores. Não custa tapar os bu-
racos. Por favor, Alceu, chame alguém 
para consertar a nossa via.

Max Freitas
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Passageiros a pé 
em São Gonçalo

 LEu e outros passageiros estamos à 
mercê da própria sorte nos pontos de 
ônibus aqui em São Gonçalo. A linha 
520J (Alcântara x Estácio), da Viação 
Galo Branco, não tem hora para pas-
sar! Ficamos meia hora, às vezes, uma 
hora inteira esperando pelo transporte 
e nada. Merecemos mais respeito, pois 
muitos de nós dependemos do trans-
porte público. Se não tem ônibus, libe-
rem o transporte alternativo.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Água fica vazando 
a torto e a direito

 LUm vazamento de água limpa vem 
ocorrendo há dias na Rua Aratanha, 
em Campo Grande, na Zona Oeste. 
Parece-me um vazamento controlado 
porque tem hora que a água vaza ralo 
abaixo, mas do nada cessa. No entanto, 
isso acontece todos os dias. Por se tratar 
de água limpa, faço o apelo: chamem 
a Cedae. Quanto mais cedo isso parar, 
melhor para todo mundo. O que não 
pode é essa água ficar vazando.

Paulo Henrique
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO                                                                                                                                                                                  ÁRVORE

Árvore vai engolir casa 
 LCom galhos imensos, uma amendoeira da minha rua precisa 

ser podada com a máxima urgência. Ela está oferecendo muito 
perigo, pois já está encostando nos fios elétricos e na minha 
casa. Também virou ninho de morcegos. Já entrei em contato 
com a Prefeitura do Rio, mas até o momento nada de concreto 
foi feito. A árvore encontra-se na Travessa Bogari, número 53, 
na Taquara. É bem próximo do ponto final do 341. 

Neuza Castro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Bueiros 
tapados

 LSobre a mensagem divulgada 
no dia 28 de abril, informando 
sobre os bueiros entupidos no 
Rio Comprido, na Rua Campos 
da Paz, a Comlurb diz que já 
enviou uma equipe ao local, re-
moveu os resíduos depositados 
e colocou as tampas nos ralos. 
Coordenação de Comunicação da 

Comlurb
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TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196
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Acabaram as doses de 
No Rio, 2ª etapa 
do imunizante 
é suspensa. 
Chegada de mais 
AstraZeneca faz 
calendário ser 
antecipado 

A 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) informou, 
ontem à noite, que a apli-

cação da segunda dose da Coro-
naVac está suspensa no Rio por 
dez dias, por conta da falta de en-
trega de novas remessas. A vacina-
ção com a CoronaVac será manti-
da apenas para acamados e idosos 
acima de 70 anos que receberam a 
primeira dose no município.

Em comunicado, a SMS infor-
mou que o Rio manteve a vaci-

nação com a reserva técnica até o 
momento, mas o estoque acabou. 
Não há previsão para chegada de 
novas doses em quantidade sufi-
ciente antes do prazo de dez dias. A 
Secretaria, no entanto, ressalta que 
vacinação de primeira e segunda 
doses com a vacina AstraZeneca 
seguirá normalmente.

Ontem, a Prefeitura também 
anunciou a antecipação do calen-
dário dos grupos prioritários. Até 
o próximo dia 8, pessoas desse pú-

blico-alvo com idades de 52 anos 
ou mais podem procurar os pos-
tos. A antecipação acontece após a 
chegada de mais AstraZeneca. 

Os grupos prioritários devem 
respeitar o escalonamento de fai-
xa etária definido pelo novo calen-
dário e os contemplados só devem 
buscar os postos na data estipula-
da. Para as mulheres, a aplicação 
das doses acontece entre 8h e 13h. 
Já para os homens, das 13h às 17h 
(confira no quadro abaixo). 

Os beneficiados por essa 
etapa são os trabalhadores da 
educação, da rede pública ou 
privada, e também para os do 
Ensino Superior. 

Podem procurar os postos, 
também, as pessoas com comor-
bidades, que deverão apresentar 
laudo médico ou outro documen-
to que comprove a comorbidade e 
as condições incluídas na lista do 
Ministério da Saúde. 

Ainda podem se vacinar pes-

soas com deficiência física; auditi-
va; intelectual; psicossocial (men-
tal); visual; múltipla (associação de 
duas ou mais deficiências) e trans-
torno do espectro autista. O calen-
dário ainda vale para os trabalha-
dores da limpeza urbana, guardas 
municipais, motoristas e cobra-
dores de ônibus e condutores do 
transporte escolar, além de traba-
lhadores da saúde, que não são da 
área assistencial, mas atuam em 
hospitais e outras unidades.

CORONAVAC

 LTrês eventos irregulares fo-
ram interrompidos pela Se-
cretaria Municipal de Ordem 
Pública (Seop) entre a noite de 
sexta-feira (30) e a madruga-
da de ontem. O primeiro reu-
niu cerca de 150 carros e 200 
pessoas na Praia do Recreio dos 
Bandeirantes, altura do Posto 
12, na Zona Oeste. 

De acordo com outra de-
núncia recebida pela Seop, 
150 pessoas aglomeravam em 
uma whiskeria na Rua Lucaia, 
na Taquara, em Jacarepaguá. 
Agentes se dirigiram ao local e 
multaram o responsável pelo 
estabelecimento.

Segundo a Prefeitura, o ter-
ceiro evento interrompido foi 
uma rave na Estrada dos Ban-
deirantes, também no Recreio. 
Quando a equipe chegou, a fes-
ta já contava com 80 pessoas, 
além de DJ e música ao vivo, 
em estrutura que comportaria 
até 1.500 pessoas.

Eventos como shows, festas 
e rodas de samba seguem proi-
bidos em toda a cidade do Rio.

Três eventos 
interrompidos

 LO estado do Rio passou da 
bandeira vermelha (risco alto 
para covid-19) para a bandeira 
laranja (risco moderado) nes-
ta semana. O retorno à bandei-
ra laranja ocorreu seis semanas 
depois de o estado ficar se alter-
nando entre a vermelha e a roxa 
(risco muito alto). A constata-
ção é da 28ª atualização do Ma-
pa de Risco Covid-19, da Secre-
taria Estadual de Saúde.

Apesar da queda, quatro das 
nove regiões do estado ainda 
estão na bandeira vermelha, 
entre elas a região metropoli-
tana I, que inclui a capital e a 
Baixada Fluminense.

Outras cinco estão em ban-
deira laranja. Portanto, ne-
nhuma delas está em bandeira 
amarela (risco baixo) ou verde 
(risco muito baixo).

A redução foi baseada na 
queda dos óbitos (-27%) e de 
internações (-32%) por sín-
drome respiratória aguda gra-
ve, na comparação da semana 
15 (11 a 17 de abril) com a 13 
(28 de março a 3 de abril).

Risco de alto 
para moderado 
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O governador Cláudio 
Castro tomou posse, 
ontem, na Alerj. Em 

seu discurso, ele anunciou que 
o pagamento do programa Su-
pera Rio, que destinará R$ 200 
mensais a famílias com renda 
per capita de até R$ 178, come-
ça neste mês.

“Vamos iniciar, em maio, o 
pagamento do auxílio emer-
gencial, que, combinado com a 

linha de financiamento aos nos-
sos pequenos empreendedores, 
beneficiará milhares de famílias 
e pequenos empresários”, disse.

Entre os principais critérios 
para ser beneficiado estão ser 
chefe de família com renda per 
capita igual ou inferior a R$ 178 
e inscrito no Cadastro Único de 
Programas Sociais (CadÚnico) 
nas faixas de extrema pobre-
za; trabalhadores que recebiam 
até R$ 1.501 e tenham perdido 
o vínculo formal de trabalho a 
partir de 13 de março de 2020.

Também estão aptos a receber 
profissionais autônomos, traba-
lhadores de economia popular 
solidária, agricultores, microem-
preendedores, costureiras, cabe-
leireiros, artistas plásticos, cozi-
nheiros, entre outros segmentos.

Supera Rio vai 
começar a pagar
Auxílio é pra famílias com renda de até R$ 178

 L ANÚNCIO FEITO DURANTE POSSE NA ALERJ  

Cláudio Castro chega para tomar posse, na Alerj, com a família

DIVULGAÇÃO

 L LUCAS CARDOSO

BENEFÍCIO SERÁ
DE 200 REAIS 
MENSAIS, DIZ 
GOVERNADOR 

CLÁUDIO CASTRO

Policiais da Delegacia da 
Criança e do Adolescente Víti-
ma (DCAV) interditaram  uma 
padaria em Santa Cruz, na Zo-
na Oeste, sexta-feira. O estabe-
lecimento foi fechado por falta 
de higiene e por conter produ-
tos impróprios para consumo. 
Além disso, o local não pos-
suía alvará de funcionamento 

e nem registro de funcionários. 
O padeiro e o dono foram pre-
sos em flagrante.

A polícia chegou até ao lo-
cal para checar denúncias de 
trabalho escravo infantil. Não 
foram encontradas crianças 
trabalhando na situação de-
nunciada, porém a falta de hi-
giene levou à interdição. Os 

nomes da padaria e dos presos 
não foram divulgados. 

A Civil não descarta a pos-
sibilidade de o estabelecimen-
to ser de milicianos da área. Os 
fatos foram encaminhados ao 
Departamento Geral de Polícia 
Especializada (DGPE) para in-
vestigação.

Padaria cheia 
de problemas

 L PRODUTOS VENCIDOS E MUITA SUJEIRA 

Cozinha não tinha higiene 

DIVULGAÇÃO

POLÍCIA CIVIL
FOI CHECAR 

DENÚNCIA DE 
TRABALHO ESCRAVO 

INFANTIL

Prazeres sem 
sossego algum

 LCinco dias após intenso con-
fronto, o Morro dos Prazeres, 
na região Central do Rio, regis-
tou novo tiroteio, ontem. Pro-
curada, a Secretaria de Polícia 
Militar informou que não havia 
ocorrência envolvendo a UPP 
Prazeres/Escondidinho’.

Na última segunda-feira, o 
chefe do tráfico no local, Mar-
celinho dos Prazeres, foi mor-
to. O tiroteio também vitimou 
o vigilante Denis Paes, que foi 
atingido por bala perdida.

RAPIDINHAS...

Trazia ‘erva’ 
de SP pro Rio

 LUm homem, que não te-
ve o nome divulgado, foi 
preso, sexta-feira, pela Ci-
vil. Ele é apontado como 
um dos principais forne-
cedores de drogas do eixo 
São Paulo-Rio. A prisão 
foi no estacionamento 
de um mercado, na Bar-
ra, onde o suspeito entre-
garia 37 Kg de maconha a 
bandidos do Turano.

 LCláudio Castro também reve-
lou que o programa Bairro Se-
guro, que levará policiamento 
comunitário aos bairros, será 
lançado nas próximas sema-
nas. “Sonho ver nossas crianças 
voltarem a andar pelas ruas, as-
sim como fiz em minha juven-
tude, seja em Cambuci ou na 
Tijuca, onde passei grande par-

te da minha vida. É meu com-
promisso reduzir nossos índi-
ces de violência, sempre nos 
baseando em inteligência e in-
vestigação. Segurança pública 
é sinônimo de vida, empregos 
e desenvolvimento”, afirmou. 

Cláudio Castro, de 42 anos, 
assumiu o cargo após o impea-
chment de Wilson Witzel.

‘Bairro Legal’ também terá início
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 LTENHO 64 anos de idade e sou 
jornaleiro há 42. Antes eu era ven-
dedor. Moro no Pechincha e gosto 
das pessoas do bairro, mas preci-
sa melhorar a limpeza. Na minha 
profissão eu gosto de atender ao 
público. Torço para o Botafogo e, 
nas horas vagas, gosto de descan-
sar. Gosto de ler o noticiário policial 
do MEIA HORA.

MAURÍCIO PEDRO DA SILVA — 
Barra da Tijuca

EWERTON 
GUSTAVO 
DA SILVA 
RODRI-
GUES 
t e m  a t u a l -
m e n t e  2 3 
anos. Ele de-
s a p a r e c e u 
no dia 31 de 
julho de 2005, em Monte Alegre (Pa-
raíba), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Metrô adia o 
reajuste

 LO início da cobrança da 
nova tarifa do metrô, pre-
visto para hoje, de R$ 5 para 
R$6,30, será adiado até sex-
ta-feira, dia 7, para o Gover-
no e a Concessionária tenta-
rem um reajuste menor.

RAPIDINHA...

 L SEM COVID

Curada, Monique 
volta pro xadrez 
Mãe de Henry estava internada em hospital

I
nternada para tratar a Co-
vid-19, Monique Medeiros da 
Costa e Silva recebeu alta hos-

pitalar na noite da última sex-
ta-feira. A mãe de Henry Borel, 
que estava internada no Hospital 
Penitenciário Hamilton Agosti-
nho, no Complexo Penitenciário 
de Gericinó, em Bangu, desde o 
dia 19 de abril, já foi transferida de 
volta para o Instituto Penal Ismael 
Sirieiro, em Niterói, na Região Me-
tropolitana. Na unidade, a profes-
sora irá passar por um novo isola-
mento social de 14 dias, que segue 
os protocolos de combate ao novo 
coronavírus da Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária (Seap). 

Monique testou positivo após 

fazer o exame no Instituto Penal 
Ismael Sirieiro, penitenciária em 
que estava presa temporariamente 
desde o dia 8 de abril. 

A professora também con-
traiu uma infecção uriná-
ria pouco antes de receber o 

diagnóstico de covid-19. Ela 
e o ex-namorado, o vereador 
Dr. Jairinho (sem partido) 
são acusados de serem os res-
ponsáveis pela morte de Henry 
Borel, de 4 anos. Laudo divul-
gado pela equipe do Instituto 
Médico Legal (IML) revelou 
que o corpo do menino tinha 
23 lesões. 

Também na sexta-feira, o ve-
reador foi transferido para uma 
cela comum do Presídio Pedroli-
no Werling de Oliveira, no Com-
plexo de Gericinó, conhecido co-
mo Bangu 8. A unidade é exclusiva 
para presos com nível superior ou 
condenados pelas investigações da 
Operação Lava Jato.

PROFESSORA 

VAI PASSAR POR 
NOVO ISOLAMENTO 
DENTRO DE PRISÃO 

EM NITERÓI

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) anunciou sexta-
-feira que as contas de luz vão ficar 
mais caras a partir do mês de maio. 
A agência informou que irá aplicar 
a bandeira vermelha no primeiro 
patamar e isso significa uma co-

brança adicional de R$ 4,169 pa-
ra o consumo de cada 100 quilo-
watts-hora.

Após o mês de abril vigorar 
com a bandeira tarifária amare-
la, a Aneel explicou que o quarto 

mês do ano marca o fim do perío-
do de transição entre as estações 
úmida e seca nas principais bacias 
hidrográficas do Sistema Interliga-
do Nacional (SIN).

O período úmido 2020-2021 
registrou a pior entrada de água 
nas hidrelétricas da História do 
SIN. Com isso, passa a ser neces-
sária a maior utilização das usinas 
térmicas, que são mais caras.

Luz fica mais 
cara em maio

 L BANDEIRA VERMELHA

Fique atento com sua conta!

DANIEL CASTELO BRANCO

ANEEL VAI

COBRAR R$ 4,169  
A MAIS PARA  

CADA 100 
QUILOWATTS-HORA
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

BABADO

A música exalta muito a 
realidade do Rio de Janeiro e 
dos cariocas. Qual é o objetivo 
de retratar esse lado da Cida-
de Maravilhosa?

Quero mostrar ainda mais 
nossa pluralidade internacio-
nalmente. O Rio de Janeiro não 
se limita às suas belezas naturais 
e mulheres e homens padroni-
zados. A minha ideia era trazer 
a cultura do Brasil para esse tra-
balho. Eu tenho 53 milhões de se-
guidores no Instagram e 30% não 

são brasileiros. A gente fez desta 
maneira para mostrar um pouco 
de como é aqui.

E como está sendo o pro-
cesso de divulgação desse 
novo trabalho?

Estou em um momento que 
quero uma vida mais simples. Bem 
relaxada, numa vibe ‘menos é mais’. 
Estou pedindo para ter tempo para 
mim, para aproveitar e não traba-
lhar direto como era antes. Eu nem 
tenho mais tanta ambição na mi-
nha vida. O pessoal até fala que eu 
estou magra, que eu estou diferente. 
Mas o que está acontecendo é que es-
tou dormindo direito, comendo di-
reito, tendo mais tempo para mim.

Quais foram as inspirações 
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para o clipe de ‘Girl From Rio’?

O clipe foi inspirado na Carmen 
Miranda, do musical dela com o Zé 
Carioca, que mostra o Rio e seus 
pontos turísticos, mas também ti-
nha que ter o meu Rio de Janeiro, 
que traz essas coisas do que eu vivi 
na infância, da minha história. Foi 
incrível retornar ao Piscinão.

JULIANA PIMENTA (Interina)

SINCERONA

‘QUERO UMA VIDA 
MAIS SIMPLES. BEM 

RELAXADA. VIBE 
MENOS É MAIS’

VITRINE

‘O RIO DE JANEIRO 
NÃO SE LIMITA 

ÀS SUAS BELEZAS 
NATURAIS’

CONSCIENTE

‘NOSSO PRESIDENTE 
FEZ ESCOLHAS MUITO 

RUINS’, DIZ ANITTA 
SOBRE BOLSONARO

A
os 28 anos, Anitta lançou, na última 

sexta-feira, o aguardado clipe de ‘Girl 

From Rio’, música que nomeia seu novo 

álbum e que mostra a Cidade Maravilhosa aos 

olhos da cantora. Em entrevista, a artista falou 

sobre o lançamento, carreira, política e muito 

mais. Confira o papo!

E como está a agenda de di-
vulgação desse novo trabalho 
em outros países?

Todo mundo vai assistir! Já es-
tá na programação de várias tevês 
aqui fora. Já temos duas perfor-
mances gravadas e confirmadas 
para programas americanos imen-
sos, que nem a gente acreditou que 
conseguiu. É muita honra, muita 
loucura. Eles vão ver o Piscinão de 
Ramos! É muito legal!.

Você está passando um 
tempo nos EUA. Como está a 
situação da pandemia aí?

Se não tivesse essa questão de 
quarentena, eu estaria indo e vol-
tando como sempre fiz. A diferença 

é que aqui quase todo mundo que eu 
conheço está vacinado. É feliz e triste 
ao mesmo tempo. Porque quando 
você olha para o Brasil você vê que 
infelizmente nosso presidente (Jair 
Bolsonaro) fez escolhas muito ruins. 
Aqui (EUA) também tava ruim, 
mas depois que trocou de presidente 
foi tudo muito rápido. Para você ir a 
um jogo de basquete, por exemplo, 

é só você mostrar o comprovante de 
que tomou as duas doses da vacina 
há pelo menos 15 dias e pronto.

De uns tempos pra cá, você 
decidiu se posicionar mais po-
liticamente. Por quê?

Eu não sabia que eu podia fazer 
um papel nisso e quando me pres-
sionaram, muita gente começou a 
falar que isso ajudava e eu come-
cei a estudar. Eu não me posicio-
nei antes e não tenho vergonha, 
porque agora eu tive mais tempo 
de estudo sobre isso, de entender. 
Eu sei que algo que eu fale, vai ser 
criticado pelo outro lado, então se 
eu realmente não puder responder 
à altura quando for questionada, 
eu vou ter problema.

‘Foi incrível retornar‘Foi incrível retornar  aoao

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

FENÔMENO MUSICAL
 LApaaaixonado por música, o ícone 

do futebol Ronaldinho Gaúcho con-
tinua se jogando na carreira musical. 
Ele convidou Krawk e Kant, que são 
dois dos maiores nomes do trap mun-
dial, para gravar e fazer parte do clipe 
Festinha R10, do seu projeto Tropa 
do Bruxo. Krawk ficou muito feliz 
com o convite e comemora o pre-
sente re-re-recebido de Ronaldinho 
junto com o lançamento do seu pri-
meiro álbum, Wally. O álbum, que 
tem participações de Lucas Lucco, 
Ferrugem, Tropkillaz e outros gran-
des nomes do trap, traz 17 faixas, 
entre elas oito solos, uma intro e 

oito feats. As tracks — geralmente 
acompanhadas por clipes, dois deles 
gravados em Dubai, nos Emirados 
Árabes — trazem ao público uma 
visão clara da personalidade forte e 
cheia de estilo do trapstar. Para Kra-
wk, o primeiro álbum é a concretiza-
ção de um sonho de infância. “Vivi 
cada segundo desses últimos meses 
com intensidade, paixão e devoção. 
As tracks foram escolhidas com mui-
ta atenção. Quero que meu público 
conheça quem eu sou. Wally é uma 
visão clara de que é possível sonhar 
e realizar”, diz. Já está diiisponível 
nas plataformas digitais.

DIVULGAÇÃO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 L Tem baiano no tão mundialmente fa-fa-falado 
clipe Girl From Rio, novo hit da Anitta. E que baiano, 
hein! Olha isso... Morando em Copacabana, Joran 
tem 23 anos, é modelo e ator e se destaca pela sua 
beeeleza e carisma no novo trabalho da Poderosa.

 L Formado por Vinivi, MC Del Pac e 
MC Thor Paulo, todos nascidos e cria-
dos no bairro de Vila Emil, em Mes-
quita, o gru-gru-grupo Visão acaba 
de lançar seu novo single e clipe, 
Mente Rara, de autoria de Eric Ra-
mos, Daniel Xavier e Vitor Paulo, com 
a participação especial do rapper e 
compositor Tarz4n. Já está disponível 
em todas as plataformas digitais e 
no canal oficial da gravadora Runn 
Group. Suuucesso, coisas ricas!

COM VOCÊS... GRUPO VISÃO

DIVULGAÇÃO

JORAN ALCÂNTARA

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA
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D
eu Madureira no duelo 
de ida da semifinal da Ta-
ça Rio. Com 11 jogado-

res poupados, titulares na maior 
parte, o Vasco pagou o preço pela 
falta de entrosamento na derrota 
por 1 a 0, ontem, em Conselheiro 
Galvão. Sampaio marcou para o 
Tricolor Suburbano e o Vasco, que 
tinha a vantagem do empate, pre-
cisa vencer a volta no sábado, em 
São Januário, para avançar à final.

Além de Léo Matos, suspen-
so, Marcelo Cabo decidiu preser-
var o capitão Leandro Castan, Er-
nando, Miranda, Zeca, Andrey, 
Carlinhos, Matías Galarza, Mar-
quinhos Gabriel, Morato, Gabriel 
Pec e Germán Cano. Todos treina-
ram na manhã de ontem no CT do 

Almirante. E fizeram falta. Romu-
lo recebeu a braçadeira de capitão 
em sua reestreia e fazia boa apre-
sentação até sentir um incômodo 
na coxa no fim do primeiro tem-
po. Será reavaliado.

Romulo não estava 100% fisi-
camente e iria atuar apenas 45 mi-
nutos. Laranjeira foi expulso aos 
28 e o volante deu lugar a Caio Lo-
pes aos 39. Desentrosado, o Vasco 
teve a sua melhor chance em chute 
de Léo Jabá no travessão.

E foi só. Aos 13 do segundo 
tempo, Sampaio aproveitou a 
bobeada da defesa para escorar 
o cruzamento e fez 1 a 0. Aos 39, 
após bela jogada, Juninho tabelou 
com Bruno Gomes e o goleiro Fe-
lipe Lacerda salvou cara a cara.

PRÓXIMOS JOGOS
Taça Rio 08/05 Madureira 16h00 São Januário
Série B 29/05 Operário-PR A definir São Januário

Felipe Lacerda, Bruno Oliveira (Yan), 
Edmário, Maurício Barbosa e Juninho; 
Feitosa (Wander), Rodrigo Yuri e Humber-
to (Rhuan) ; Sampaio, Sillas e Elias (Bruno 
Santos). Técnico: Alfredo Sampaio 

Vanderlei, Cayo Tenório, Ulisses (Mene-
zes), Graça e Riquelme; Bruno Gomes, 
Romulo (Caio Lopes) e Laranjeira; Figuei-
redo (Arthur), Léo Jabá (João Pedro) e 
Tiago Reis (Juninho). Técnico: M. Cabo

Local: Conselheiro Galvão, em Ma-
dureira Árbitro: João Batista de Ar-
ruda Assistentes: Diego Luiz Couto 
Barcelos e André Roberto Smith 
Silveira Gol: 2º tempo: Sampaio, 
aos 13 minutos 
Cartões amarelos: Edmário, Ju-
ninho, Sillas, Rodrigo Yuri e Wander; 
Bruno Gomes, Figueiredo e Juninho 
Cartão vermelho: Laranjeira

MADUREIRA 1

VASCO 0

VASCO

BOLA CHEIA
Juninho,
Romulo e
Cayo Tenório

DEU PRO GASTO
Vanderlei, Ulisses, 
Graça, Bruno Gomes, 
Léo Jabá e João Pedro  

BOLA MURCHA
Figueiredo, 
Caio Lopes, Menezes 
e Arthur Sales

PERNA DE PAU
Tiago Reis,
Riquelme e
Laranjeira

MADUREIRA
Teve mais posse de bola e 
finalizações, principalmente após 
a expulsão de Laranjeira

ATUAÇÕES

 LO Madureira quebrou um tabu 
de oito anos sem vencer o Vasco. 
E ela foi facilitada pela expulsão 
de Laranjeira, que já tinha o car-
tão amarelo e foi para o chuveiro 
mais cedo ao chutar um adversá-
rio, sem querer, com a bola no alto. 
Já Romulo, que sentiu incômodo 
na coxa esquerda, fazia boa apre-
sentação e será reavaliado para 
descobrir a gravidade do proble-
ma. “Jogador muito experiente, 
que organiza muito a saída de bo-
la. O Vasco, com menos um, não 
levou gol com a bola parada. O gol 
do Madureira eles tiveram muita 
felicidade. Não é nada demais com 
o Romulo, ele só antecipou a sua 
saída. No primeiro exame do ves-
tiário, não é nada. Romulo disse 
que não chegou a fisgar”, explicou 
Marcelo Cabo. 

‘O Romulo não 
chegou a fisgar’

Reservas dão 

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Sampaio chega na frente de 
Cayo Tenório: dedicou gol 
para namorada e família

O VASCO

É O MAIOR CAMPEÃO 
DA TAÇA RIO, COM 10 
TÍTULOS, CONTRA 9 

DO FLAMENGO

Com um a menos, 
Vasco perde para o 
Madureira e precisa 
vencer na volta para 
ir à final da Taça Rio

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 2/5/2021
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C
om as atenções voltadas pa-
ra a Libertadores, o Flumi-
nense tem que olhar para a 

primeira partida da semifinal do 
Campeonato Carioca, neste do-
mingo, contra a Portuguesa, às 
16h no Luso-Brasileiro. A tendên-
cia é que o técnico Roger Machado 
mande a campo uma equipe re-
serva, devido à desgastante mara-
tona da equipe. O Tricolor tem a 
vantagem de dois empates.

Depois de sofrer com a logística 
de viagem na vitória por 2 a 1 sobre 
o Santa Fé (COL), na cidade de Ar-
menia, o Fluminense retornou ao 
Rio apenas na quinta-feira (29) no 
fim da tarde. Além disso, nesta se-
mana a delegação tricolor voltará a 
jogar na Colômbia, desta vez con-
tra o Junior Barranquilla, na quin-
ta. Por isso, devido ao cansaço das 
viagens, os titulares possivelmente 
serão poupados.

Será mais uma oportunidade 
dos reservas mostrarem serviço. 
Na última rodada da Taça Gua-
nabara, diante do Madureira, 
Hudson e Lucca não foram bem 
e acabaram fora do jogo da Liber-
tadores. Em compensação, Boba-

dilla estreou no Carioca e ganhou 
nova chance contra o Santa Fé. 

Além disso, Roger Machado 
poderá seguir dando sequência 
para algumas contratações, até 
mesmo para avaliar a possibili-
dade de aproveitá-los na equipe 
titular em breve, casos de Caza-

res, Manoel, Wellington e Abel 
Hernández. David Braz tam-
bém pode estrear.

Já a Portuguesa terá o desfalque 
de Emerson Carioca, artilheiro da 
equipe com 4 gols, suspenso por 
oito jogos pelo Supremo Tribu-
nal de Justiça Desportiva. Ele ti-
rou a roupa ao comemorar um gol 
quando ainda defendia o Sampaio 
Corrêa, em dezembro de 2020.

PRÓXIMOS JOGOS
Libertadores     Quinta    Junior Barranquilla     19h00 Colômbia

Carioca               9/05           Portuguesa               16h00 Maracanã

Vasco e Botafogo que tratem de se preparar 
para enfrentar as dificuldades que os espe-

ram na corrida pela volta à primeira divisão. O 
campeonato da segunda divisão, que a CBF rotu-
la de Série B para tentar suavizar, é o verdadeiro 
torneio da morte. São 20 clubes se enfrentando 
em 38 rodadas, turno e returno, pontos corridos, 
tudo como na divisão de elite, a grande diferença 
está nos objetivos, na primeira divisão os clubes 
brigam pelo título, por vagas na Libertadores, 
Sul-Americana, ou seja, o desastre só acontece se 
chegar entre os quatro últimos. Na Segundona a 
escalada é inversa, precisam de fôlego de mara-
tonista para terminar entre os quatro primeiros 
e a prioridade não é nem ser campeão, é não ser 
quinto colocado. Acrescente a isso dificuldades 
com longas viagens, logística, queda brutal no 
faturamento, cobrança acirrada das torcidas e o 
resultado é esse: briga de foice no escuro. Não é 
para qualquer um.

 LCorinthians em queda livre, 
cofre vazio, torcida em pé de 
guerra, Brasileirão chegan-
do e pavio aceso.

 LCariocão correu bem até 
agora, alguns erros de ar-
bitragem, nada demais. 

VAR de volta, será que 
aprenderam?

 LConmebol disponibilizou 
vacinas para atletas e provo-
cou protestos dos mesmos 
que acham natural vacinar 
em prioridade os olímpicos.

 LFred foi decisivo na vitória do Flumi-
nense sobre o Santa Fe, na Colômbia 
por 2 x 1. Fez os gols, se isolou como 
segundo artilheiro da história do clu-
be e quer mais.

 LDepois de perder para Inter de Limei-
ra, o técnico português Abel Ferreira 
disse que o Paulistão só serve para o 
Palmeiras como treino. Não conhece a 
história do clube onde trabalha.

SEGUNDONA É PARA OS FORTES

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

O SONHO DA 
PORTUGUESA

 LFluminense e Portuguesa ini-
ciam a luta por vaga na final do 
Campeonato Carioca com ine-
gável favoritismo tricolor, até pe-
la vantagem no caso de empate. 
Cauteloso, Roger Machado aler-
ta para as dificuldades. A equipe 
vem de jogo desgastante na Co-
lômbia e sabe que isso vai pesar. 
Cabe a Portuguesa dificultar as 
coisas e tem capacidade para is-
so. Não chegou às semifinais por 
acaso, teve tempo para se prepa-
rar e vai em busca de um sonho.

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Negueti; Watson, Pedro (Dilsinho), 
Guerra e Wellington Cezar; Luis Gusta-
vo, Mauro Silva (Everton Heleno), Cafú 
e Romarinho; Chay e Jhulliam (Hugo 
Cabral). Técnico: Felipe Surian

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, 
Matheus Ferraz (David Braz) e Egídio; Wel-
lington, Hudson e Cazares (Ganso); Caio 
Paulista (Lucca), Bobadilla e Abel Hernán-
dez. Técnico: Roger Machado

Local: Luso-Brasileiro, na Ilha do Gover-
nador Árbitro: Alexandre Vargas Tavares 
de Jesus Assistentes: Rodrigo Figuei-
redo Henrique Corrêa e Carlos Henrique 
Cardoso de Souza 
Horário: 16h  TV: PPV 

PORTUGUESA FLUMINENSE

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

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

O FLUMINENSE

TEM 31 TÍTULOS 
CARIOCAS NA 

HISTÓRIA. O ÚLTIMO 
FOI EM 2012

Pra cima, 
Fluzão!
Tricolor inicia a disputa com 
a Portuguesa, hoje, na Ilha

 L SEMIFINAL DO CARIOCÃO
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D
e olho na Libertadores, 
o Flamengo jogou com 
três jogadores conside-

rados titulares - outros quatro 
entraram no segundo tempo -, 
o que foi suficiente para pra-
ticamente se garantir na final 
do Carioca. Com três gols de 
Pedro, dois deles em assistên-
cias de Michael, o Rubro-Ne-
gro fez 3 a 0 no Volta Redonda, 
no Raulino de Oliveira, e po-
derá perder por até três gols de 
diferença na volta, no sábado, 
no Maracanã.

Mesmo com apenas Diego 
Alves, Willian Arão e Everton 
Ribeiro da equipe principal, 
o Flamengo mostrou desde o 
início que não pretendia deixar 
de lado o Carioca. Pressionou 
e buscou o ataque, mas perdeu 
muitas chances e dois titulares 
acabaram sendo os persona-
gens no primeiro tempo.

Diego Alves salvou em chute 
de Alef Manga após contra-a-
taque, aos 32, na única chance 
de perigo do bem armado Vol-
ta Redonda, que deu trabalho, 
mas pouco assustou. E o Ever-
ton Ribeiro teve grande chan-
ce ao aparecer cara a cara, mas 
diante da má fase, chutou na 
trave, aos 24. O camisa 7 rubro-
-negro ainda deu o passe para 
Pedro, que parou em grande 
defesa de Andrey, aos 35. 

Com espaço, faltava ao Fla-
mengo caprichar para resolver 
o jogo. E isso aconteceu logo 
após a volta do intervalo. Em 
duas boas jogadas, uma pela es-
querda e outra pela direita, Mi-
chael achou Pedro, que na pe-
quena área marcou os gols, aos 
4 e 7 minutos. Foi o suficiente 
para nocautear o Voltaço.

A vitória garantida permi-
tiu a Rogério Ceni colocar Bru-
no Henrique, Diego, Arrascae-

ta e Bruno Viana, para poupar 
Everton Ribeiro e Arão. Mas 
o volante virou preocupação 
para o duelo com a LDU, ter-
ça-feira, no Equador, ao sair 
sentindo desconforto na coxa 
direita. Modificado, o Flamen-
go relaxou e tomou alguns sus-
tos no fim, mas foi Pedro quem 
marcou mais um, no último 
lance do jogo, de peito, após 
cruzamento do meia uruguaio 
Arrascaeta.

PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores  Terça LDU  21h30 Equador

Carioca 08/05 Volta Redonda 21h05 Maracanã

Andrey Ventura; Júlio Amorim (Marcos 
Bebê), Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; 
Bruno Barra, Emerson Jr (Wallisson) e Nani-
nho (Hiroshi); MV (Caio Vitor), Alef Manga e 
João Carlos. Técnico: Neto Colucci

Diego Alves; Matheuzinho, Arão (B. 
Viana), G. Henrique e Renê; J. Gomes 
(Diego), Hugo Moura, E. Ribeiro (B. 
Henrique) e Vitinho (Muniz); Michael 
(Arrascaeta) e Pedro. Técnico: Ceni

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda Juiz: Rafael Martins de Sá 
Auxiliares: Michael Correia e Wallace Muller Barros Santos 
Gols: 1º tempo: Pedro, aos 4 minutos, e aos 7. 2º tempo: Pedro, aos 45. 
Cartões amarelos: Heitor e Alef Manga (VRE) João Gomes (FLA)

VOLTA REDONDA 0 FLAMENGO 3

FLA AGORA PODE

PERDER POR ATÉ TRÊS 
GOLS DE DIFERENÇA 
NA VOLTA, SÁBADO, 

NO MARACANÃ

Pedro dá show e faz 3
Mengão vence o Volta Redonda e abre grande vantagem na semifinal do Carioca

 L PRATICAMENTE GARANTIDO NA DECISÃO DO CAMPEONATO

Pedro, Michael e Vitinho comemoram um dos gols do Flamengo sobre o Volta Redonda no Raulino

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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P
ressionado depois das eli-
minações no Cariocão e 
na Copa do Brasil, o Bo-

tafogo gera mais dúvida do que 
certeza em 2021. Para diminuir 
a desconfiança do torcedor an-
tes da Série B, o time de Marce-
lo Chamusca tem na Taça Rio 
uma chance de evoluir. Para 
isso, precisa de uma boa atua-
ção, hoje, às 18h, diante do No-
va Iguaçu, pela partida de ida 
da semifinal, no Nilton Santos.

Como terminou apenas em 
sétimo lugar na Taça Guanabara, 
a vantagem do empate nos dois 
confrontos será do Nova Iguaçu. 
Na Taça Rio, apenas o campeão 
fatura terá direito à premiação. A 
quantia é R$ 1 milhão.

Em grave crise financeira e 
com dificuldade para buscar 
contratações, o Botafogo es-
pera encontrar os 11 titulares. 
Uma nova eliminação pode 
derrubar o treinador. 

Na noite de sexta-feira, a direto-

ria apresentou o balanço financei-
ro referente ao ano de 2020. O clu-
be apresentou patrimônio líquido 
negativo no montante de R$ 869 
milhões. O relatório da auditoria 
foi feita pela BDO, que é a quinta 
maior empresa de auditoria e con-
sultoria no Brasil.

De acordo com o portal Lan-

cenet, o ex-presidente Carlos 
Augusto Montenegro perdoou 
uma dívida de mais de R$ 8 mi-
lhões que o Alvinegro devia a 
ele, que em gestões anteriores 
emprestou dinheiro ao clube.

A GATA DA HORA

é atriz de pegadinhas da RedeTV! e faz 

lives sobre empoderamento através da educação sexual nas 

redes sociais. A gata se considera bem resolvida sobre a ex-

posição de seu corpo. “Quero ajudar homens, mulheres e ca-

sais a terem relações mais saudáveis e prazerosas”, pontua. 

MONIQUE BERTOLINI

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

MARCELO DEZALLEZ / DIVULGAÇÃO

Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e 
Paulo Victor (Guilherme Santos); Rickson 
(Frizzo), Pedro Castro e Ricardinho; Felipe 
Ferreira, Marco Antônio e Matheus Nasci-
mento. Técnico: Marcelo Chamusca 

Luiz Henrique; Leonardo, André Santos 
e Gilberto e Rafinha; Abuda, Vandinho, 
Anderson Künzel e Dieguinho; Yan e 
Luã (Canela). 
Técnico: Carlos Vítor

Local: Nilton Santos  
Árbitro: Rejane Caetano da Silva  
Assistentes: Andréa Izaura Maffra Mar-
celino de Sá e Fabiana Nóbrega Pitta 
Horário: 18h  
TV: PPV 

BOTAFOGO NOVA IGUAÇU

Locutor: Ricardo Moreira 
Comentarista: Beto Jr.

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

O GLORIOSO

TEM SETE TÍTULOS DE 
TAÇA RIO: 1989, 1997, 

2007, 2008, 2010, 
2012 E 2013

Espremer 
a Laranja!
Fogão recebe o Nova Iguaçu, 
a Laranja Mecânica da Baixada

 L SEMIFINAL DA TAÇA RIO

PRÓXIMOS JOGOS
09/05 Nova Iguaçu 18h Nilton Santos
29/05 Vila Nova A definir Goiânia 
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Futuro do rap no Rio, cantor faz da Futuro do rap no Rio, cantor faz da 
sua música a esperança por dias sua música a esperança por dias 
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É da Cidade Alta!É da Cidade Alta!
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DIVULGAÇÃO

TÁSSIA DI CARVALHO
MICROEMPREENDEDORES 

NAS FAVELAS PÁGINA 14 



Quando você estiver len-
do esse texto, eu vou estar ar-
rumando minhas malas para 
ir, pela segunda vez, palestrar 
no maior evento de tecnolo-
gia e inovação da América 
Latina, a Gramado Summit, 
no Rio Grande do Sul.

Lá, eu contarei como a mi-
nha empresa, a Agência Is, 
tem ajudado centenas de mi-
croempreendedores de fave-
las de todo o Rio, e o que ire-
mos fazer para expandir isso 
para o Brasil inteiro.

Antes de mais nada, dei-
xe eu me apresentar: sou cria 
da Baixada Fluminense, mo-
rei em várias cidades, mas eu 
nasci e vivi meus primeiros 
anos de vida no topo de uma 
favela em Miguel Couto, em 
Nova Iguaçu.

Desde pequena, impacta-
da pela minha história, eu sa-
bia que queria trabalhar com 
favelas, mas não tinha ideia 
de como fazer isso. Anos mais 
tarde, descobri o caminho: 
formei-me em Jornalismo e 
em Publicidade e há 15 anos 
me especializei em trabalhar 

em territórios periféricos.
Há cinco anos, fundei a 

primeira agência de comu-
nicação do país que trabalha 
exclusivamente com ações de 
impacto social. Com a chega-
da da pandemia, ficamos sem 
trabalhos, e sabíamos que 
muitos empreendedores de 
favelas passavam pelo mes-
mo. Fizemos uma vaquinha 
para ensinar Comunicação 
Digital para empreendedo-
res de periferias, capacitamos 
300, mas nossa demanda foi 
muito maior.

Surgiu a ideia de criarmos 
uma plataforma de fomento 
ao empreendedorismo de 
periferias existentes em to-
do o Brasil. Lá eles poderão 
se capacitar, ter acesso a no-
tícias, informações e vender 
online, o que estamos cons-
truindo agora mesmo.

Se você, que está lendo, 
quiser acompanhar nossa 
saga, pode nos seguir pelas 
redes sociais da @agenciais. 
Se quiser ajudar o Periféri-
co, doe pelo link catarse.me/
ecommerceparafavelas.

D
esde pequeno, Alexan-
der Neves, de 43 anos, sa-
bia que levava jeito para o 

empreendedorismo. Observan-
do as dificuldades que a família 
passava, ele construiu, aos 9, uma 
casinha de papelão para vender e 
ajudar nas despesas. A partir daí, o 
menino, cria da Vila Cruzeiro, co-
munidade da Zona Norte, plan-
tou a semente que viria florescer ao 
fundar o Grupo Seven Prev, uma 

CRIA DA VILA CRUZEIRO, ALEXANDER NEVES 
TRABALHA CAPACITANDO JOVENS E DESEJA 
MUDAR O FUTURO DAS NOVAS GERAÇÕES

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

empresa especializada em segu-
rança do trabalho e treinamento 
de capacitação profissional.

“A Vila Cruzeiro é meu berço, 
devo muito às pessoas que sem-
pre me incentivaram. Percebi que 
tinha uma veia empreendedora e 
que o resto é uma questão de en-
frentarmos as dificuldades”, diz ele, 
que posteriormente cursou Enge-
nharia Civil e uma pós-graduação 
em Segurança do Trabalho.

Antes de chegar lá, Alexander 
passou por outras profissões até 
consolidar seu nome no mercado. 

Rede de apoio ao 
microempresário
CEO da Agência Is, Tássia di Carvalho 

estimula o empreendedorismo das favelas

Tássia nasceu e cresceu no topo de uma favela na Baixada

ARQUIVO PESSOAL
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COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

VENCEUVENCEU
A FAVELAA FAVELA

“Sempre tive um pé no chão e ou-
tro na lua, mas não imaginava que 
abriria uma empresa na pior cri-
se do país. É importante citar que 
grandes amigos me deram opor-
tunidades, assim como a minha 
amada esposa. Com certeza me 
sinto um vitorioso”, comemora.

A história do empreendedor é 
diferente da que é escrita por mui-
tos filhos da periferia. Com pro-
priedade, ele reflete sobre suas di-
ficuldades: “Tudo pra quem mora 
em comunidade é mais complica-
do. O buraco é mais em baixo e vo-
cê tem que superar seus medos”.

Vitorioso na carreira, ele con-
fia em sua batalha diária para ca-
pacitar os jovens das periferias. 
“Acreditei que só a educação trans-
forma, porém, o meu sonho é en-
curtar essa distância”, planeja.

14 MEIA HORA · DOMINGO, 2/5/2021
AALLÔ,Ô,



É 
da periferia do Rio que estão nas-
cendo grandes nomes do rap. Se an-
tes a cena era dominada por artis-

tas paulistanos, agora, é em solo carioca 
que as rimas ganham força. Cria da Ci-
dade Alta, comunidade da Zona Norte, 
TyCaçula canta as dores e as delícias do 
cotidiano da favela, como uma espécie de 
crônica, mas sempre levando uma men-
sagem positiva em suas canções.

“Escrevi a primeira letra de bobeira e 
acabou viralizando no meio dos amigos. 
Na segunda já percebi a atração que esta-
va causando na área e que eu podia ins-
pirar uma criança, não só com a música, 
mas com a vontade de vencer seus obje-
tivos. A música renovou o que se perdeu 
em mim. Nasci pra fazer arte, predesti-
nado a ajudar as pessoas”, destaca o ra-
pper, considerado aposta do 
gênero com hits como 
Adriano Imperador, 
Favela Agiu e mais 
recente 2 Conto / 
Grammy.

Se  o  dese-
jo de inspirar 
as novas gera-
ções existe pa-
ra TyCaçula foi 
porque no pas-
sado ele acompa-
nhou a trajetória 
de ídolos da mú-
sica como Racionais 
MCs, Djonga, Filipe Ret 
e Mainstreet. “Desde que me 
entendo por gente eu escuto rap. Costu-
mo dizer que ele salvou minha vida. Não 
na questão de fazer, mas das pessoas que 
fizeram. Os Racionais fizeram com que 
eu desviasse de caminhos errados, o fone 
no ouvido era meu combustível para cor-
rer das situações tentadoras que vivencio 
desde pequeno”. 

Afinal, não é fácil crescer com poucas 
condições numa favela, tendo que superar 
obstáculos diariamente. “Se existe uma pa-
lavra mais profunda que ‘difícil’ essa define 
o ‘crescer na comunidade’. O jovem da co-
munidade amadurece cem vezes mais que 
o jovem da pista, não porque quer, mas é 
porque o lugar obriga”, destaca, com luci-
dez, sem deixar de declarar o seu amor pe-
la Cidade Alta, apesar dos contratempos.

“Sou apaixonado pela minha comu-
nidade! Vejo artistas falando que não ti-
veram apoio da área, mas não posso re-
clamar. Do pouco que conquistei, 90% 
devo de onde vim. Creio que sentem ca-
da linha como se fosse escrita por eles. 
Amo meu lugar”. 

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com Cida de Al t a

‘O FONE NO OUVIDO ERA MEU

COMBUSTÍVEL’
PROMESSA DO RAP CARIOCA, TYCAÇULA CANTA AS DORES E AS DELÍCIAS  

DO MORADOR DE COMUNIDADE, COM ESPERANÇA POR DIAS MELHORES
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é sempre bom’
Em seu primeiro EP, 
o Respirando Ódio, 
Transbordando Amor, 
TyCaçula vai da rebel-
dia ao romance. “Ten-
to passar um pouco o 
relacionamento peri-
férico. É literalmente 
um rolê sobre os casais 
favelados. Falar de 
amor é sempre bom”, 

diz. Filho de pai vigi-
lante e mãe dona 

de casa, o rapper 
deseja consoli-
dar sua carreira. 
“Fui criado por 
uma família hu-
milde. Aprendi 
a cantar na 
igreja acom-
panhando 
minha mãe 
nos ensaios. 
Com meu pai 
aprendi sobre 
objetivo. O meu 
é viver de músi-
ca. Enquanto não 
realizar, não vou 
desistir”, garan-
te TyCaçula.

“É NORMAL A 

CONVIVÊNCIA 

COM A 

VIOLÊNCIA”, 

REVELA 

TYCAÇULA

Com seu 
primeiro EP, o 

rapper se inspira 
na vivência para 

compor
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O bairro do Pantanal está às margens do 
rio Sarapuí e próximo da estação de Grama-
cho, em Duque de Caxias. Há séculos, a re-
gião foi habitada por pescadores e indígenas 
e chegou a ser conhecida como Pantanal da 
Boa Vista, que, até 1922, se estendia do Par-
que São José até a Reduc, cobrindo o Lote 
XV e a Vila Rosário, próximo do Instituto 
de Arqueologia do Brasil (no bairro Santa 
Teresa). Por falar em nome, o local foi bati-
zado dessa forma por conta de sua antiga 
formação: um grande pântano e um morro 
com vista à Baía de Guanabara. 

Na década de 1940, também morou no 
bairro o nordestino Tenório Cavalcanti, 
que em 1927 coordenou as obras da Rio-
-Petrópolis. Com o pai assassinado em um 
conflito familiar, Tenório foi mandado pro 
Rio. Durante a construção da rodovia, no 
governo Washington Luís, ele ganha noto-
riedade entre os políticos e participa das ne-
gociações da Fazenda Santo Antônio, num 
processo de expulsão de lavradores e cam-
poneses e armando homens para expandir 
suas propriedades.

A chácara onde era seu sítio atualmente 
é um terreno abandonado que poderia ser-
vir como área de lazer para os moradores. 
A população também carece de uma creche 

PANTANAL É PAZ E AMOR

O bairro do Pantanal está às margens do rio Sarapuí e próximo da estação de Gramacho

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK PAMELLA 
DO +NÓS

Após ter conseguido entrar na 
faculdade, Pamella Oliveira, es-
tudante de geografia da UFRJ, já 
queria dar aula. Foi por meio do 
+Nós, movimento de educação 
popular que atua desde 2015 na 
preparação de estudantes para 
o vestibular, que Pamella se tor-
nou professora do pré-vestibu-
lar no Pantanal, bairro onde nas-
ceu e foi criada.

Como muitos dos alunos são 
seus vizinhos, ela entende suas 
dificuldades. Durante a entrevis-
ta, a professora destacou a histó-
ria de duas alunas, mãe e filha, 
que estudavam juntas para fa-
zer o Enem. Mesmo trabalhan-
do, a matriarca encontrou tem-
po para criar grupos de estudos 
com outros estudantes. O esforço 
não foi em vão e a vestibulanda 
conseguiu ingressar no curso de 
biologia na mesma instituição de 
Pamella. “Foi muito emocionan-
te lembrar que eu dei aula para 
ela e agora encontrá-la no mes-
mo local que eu”, lembra.

Há mais de um ano, Pamella está 
dando aula por meio virtual devido 
à pandemia. Com brilho nos olhos, 
ela deseja continuar lecionando 
em projetos sociais. “A educação 
me permite chegar em espaços que 
jamais pensei estar”, afirma.

ZÉ DO CAROÇO

Por Rodrigo Costa, integrante do 
Movimenta Caxias e colaborador 

do PerifaConnection
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Da Periferia me Criei 

E volta Dona Miriam cansada

/ Na bolsa maçã, banana e

batata / Por aqui os meninos

correm naquele pique que

nem sempre é de pique / O que

nos resta a fazer? / Luta pra

sobreviver / Tenório Cavalcanti

não me representa, nem

mesmo suas represálias / Aqui

só sabe quem sente o silêncio

da madrugada / duelando ao 

som da rajada

JULIANA MAIA, IDEALIZADORA DO PROJETO
SOCIOCULTURAL FAMÍLIA LANATANPA

Você sabe o 
que significa 
maloca? O ter-
mo se refere às 
grandes caba-
nas indígenas 
que abrigavam 
várias famílias. 
Inspirada nes-
te significado, 
a rede de apoio 
Maloca tem es-
timulado o aco-
lhimento emocional, a geração de 
renda e a autonomia na vida das 
mulheres do Morro do Sossego, em 
Caxias. Desde 2018, a iniciativa ofe-
rece capacitação de artesanato pa-
ra mulheres, oficinas sobre política 
e sociologia para os jovens e aulas 
de teatro, roda de leitura, ativida-

des recreativas e 
uma biblioteca 
itinerante para 
crianças.

Atualmente a 
rede tem mais 
de 500 famílias 
cadastradas. Por 
conta da pande-
mia, a Maloca 
precisou para-
lisar suas princi-
pais atividades 

e se reinventar para distribuir cestas 
básicas e equipamentos de proteção 
individual (EPIs) para mais de 2 mil 
pessoas. “Nosso objetivo é reduzir de-
sigualdades e promover a interven-
ção socioeducativa dos moradores, 
tendo mulheres como protagonis-
tas”, conclui Ana.

Por Heitor Felix, integrante do Voz da Baixada e colaborador do PerifaConnection

e-mail: perifa@meiahora.com

pública e obras de saneamento básico que 
previna as enchentes comuns em inícios de 
ano. Por conta da pandemia, a roda cultural 
da Família Lanatanpa não vem ocorrendo, 
mas movimenta os jovens da localidade. A 
região também é repleta de igrejas evangé-

licas e terreiros, sendo um deles o Axé Pan-
tanal, fundado há 83 anos, liderado por Mãe 
Maria de Xangô.

Por Jefferson Barbosa, jornalista e 
integrante do PerifaConnection

‘Maloca’ promove igualdade de gênero
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2/ 600m2. Ideal para 
Moradia/ Investimento/ Lazer. 
RGI, Licença Ambiental, Projeto 
aprovado PMS. Partir R$398,00 
mensais (+pequena entra-
da facilitada) . "RJ-106/  Km. 
54". Próximo  Praias, Lagoas, 
Cachoeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-0707/ 
(21)99768-6196/ (21) 98513-2155 
(WhatsApp) . Cj. 4967-0.
 

PADARIA V/TEXTO
Passo ponto de Padaria e Mi-
nimercado com entregas de 
Rua em ótima localização, São 
Cristóvão próximo Praça Ar-
gentina. Tel.:(21)99372-3257/ 
3860-2342
 

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.
 

GESTOR 
Comercial/ Técnico. Experiência 
Licitação Clientes Públicos Pri-
vados, Contratos Manutenção 
Predial / Industrial, Terceiriza-
ção, Engenharia, Currículos em 
PDF Pretensão Salarial e-mail: 
emprego@masalupri.com.br
 
VENDEDOR EXTERNO 
Telecomunicação. Rio/Niterói. 
Primeiro emprego. Salário 
+comissão, +passagem, +plano 
odontológico, +plano Saúde 
+Vr + Ajuda custo. Segunda/ 
sábado. Enviar currículo:
curriculo@admladela.com.br

 

SERRALHEIRO T.2501-2083
De alumínio e ferro artístico. 
início imediato. Pode ser apo-
sentado. Rua Barão Bom Reti-
ro, 47- frente Estação Engenho 
Novo.
 

MECÂNICO V/TEXTO
De caminhão a diesel, qua-
lificação na área, Ensino 
Fundamental, experiência 
01 ano caminhão.  Salá-
rio + benefícios. Contato: 
Tel.:(21)2597-1824  Evandro/ 
Philipe

 

PINTOR AUTOMOTIVO 
Com experiência. Bom sa-
lário +benefícios.  Endere-
ço  Av. Alfredo Baltazar da 
Silveira 1.584 Recreio Ban-
deirantes. Tels.:2437-4777/ 
98139-8339 Whatsapp

 

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

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

OLGA DE OGUM 
Joga-se Buzios e Cartas,  faz/ 
desfaz qualquer tipo de traba-
lho rápido e garantido. Amar-
ração para o Amor. Consulta 
R$20,00. Tel.:(21)3819-3414/ 
98184-5003 Whatsapp

 
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
 

ADMITE-SE V/TEXTO
Moças acima 18anos. com/ sem 
experiência, para trabalhar 
melhor casa massagem Centro. 
Inicio imediato com excelente 
remuneração semanal. whatsa-
pp 96654-4828
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Nada existe de grandioso sem paixão.”

(Hegel)

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

 LA lua fortalece a união nos 

seus relacionamentos. Uma 

bonita amizade pode se trans-

formar em amor. Mudanças 

importantes podem surgir. 

Cor: ocre.
Números da sorte: 97, 52 e 79. 

 LO astral vai te auxiliar a cuidar 

do seu bem-estar. Preserve-se. 

No romance, não faltará com-

panheirismo e sensualidade.

Cor: castanho. 

Números da sorte: 71, 80 e 89. 

 LUma fase muito leve e des-

contraída vai marcar o seu dia. 

Dedique-se a atividades rela-

xantes. Um lance com alguém 

de outra cidade pode surgir. 

Cor: pink. 
Números da sorte: 36, 27 e 81. 

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

 LExcelentes energias para 

quem planeja iniciar uma re-

forma no lar. Irá se reconciliar 

com um familiar. No amor, terá 

charme.

Cor: pérola.
Números da sorte: 19, 10 e 37.

 LA vontade de abraçar entes 

queridos vai surgir. Contudo, 

tome cuidado. Seu astral vai 

priorizar o sossego com a fa-

mília e o par.

Cor: prata.
Números da sorte: 11, 74 e 29. 

 LHoje você vai conseguir or-

ganizar as finanças. Uma nova 

oportunidade de renda pode 

aparecer. Na união, terá pos-

tura carinhosa.

Cor: violeta.
Números da sorte: 12, 93 e 84.

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

 LA lua desperta um desejo de 

mudar o seu visual. Pode ser 

uma mudança discreta. Na 

conquista, vai ter uma postura 

mais calma. 

Cor: nude.
Números da sorte: 49, 13 e 31.

 LGrande momento para se de-

dicar à busca por conhecimen-

to. Cursos podem abrir novas 

portas para a sua carreira. Dia-

logue e seduza na vida a dois.

Cor: amarelo.
Números da sorte: 68, 59 e 23.

 LOs astros vão te ajudar a re-

solver problemas. Faça uma 

boa faxina e separe tudo o 

que não usa mais. Um namoro 

à distância vai render. 

Cor: malva. 
Números da sorte: 06, 60 e 42.

SANTO ATANÁSIO
Nascido em Alexandria, no Egito, 
em 295, foi um importante teólogo. 
Teve boa educação e, ainda jovem, 
impressionava por sua sabedoria. 
Conhecido pelo rigor, beirando a in-
transigência, em questões teológi-
cas, atuou como bispo por 45 anos, 
dos quais passou 17 anos exilado, 
em cinco ocasiões diferentes, por 
ordem de quatro diferentes impera-
dores romanos. Depois de retornar 
ao sacerdócio, em 366, ele passou 
seus últimos anos arrumando os 
danos provocados pelos períodos 
de violência em Alexandria. Em 373, 
Atanásio morreu dormindo.

SANTO DO DIA

CIRCO
O dono de um circo está fazen-
do entrevistas com jovens,
procurando novos talentos
para seu espetáculo. Ele inicia
a entrevista com um deles:
— Bom dia! Mas o que você faz 
de especial e que seria interes-

sante para o nosso público?
O jovem responde:
— Eu sou o melhor imitador de
pássaros do mundo!
O dono do circo já interrompe
o jovem:
— Sinto muito, mas imitar pás-
saros não é uma coisa que vai

entreter a nossa plateia.
Xingando muito, o rapaz levan-
tou voo e foi embora!

RECLAMAÇÃO
Desiludido com o mundo, Da-
nilo resolve ser monge e entra
para uma ordem em que a re-

gra fundamental é o silêncio.
Só pode dizer duas palavras a
cada dez anos.
Passada uma década, o abade 
o chama:
— Pode dizer suas duas pala-
vras.
— Comida fria — ele responde

e volta para sua cela.
Dez anos depois, tem direito a
mais duas palavras e diz:
— Cama dura.
Mais dez anos, ele comunica:
— Vou embora.
— Eu já sabia. Desde que che-
gou você só reclama!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Ossain
MENSAGEM:
Ossain nos traz a certeza de 
cura e dos milagres por meio 
das ervas e plantas, mostran-
do-nos que grandes resulta-
dos e benefícios são possíveis 
por intermédio das ervas. 
Momento de acreditar nas 
próprias capacidades e dons.
SAUDAÇÃO:
Ewé ó  
CORES: 
Verde e Branco
ELEMENTO: 
Terra (matas e florestas)
SIMPATIA: 
Para curar um enfermo, pe-
gue 1 galho de arruda e 1 de 
elevante, bata levemente no 
corpo do enfermo, da cabeça 
aos pés por 7 vezes. Peça a 
Ossain que leve embora toda 

enfermidade e todo mal. De-
pois quebre os galhos e en-
terre aos pés de uma árvore 
bonita. Use roupas claras!

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

 LSeja criativa e aproveite o 

tempo com a família. Brinca-

deiras podem render momen-

tos divertidos. A dois, muita 

sintonia e descontração. 

Cor: branco. 
Números da sorte: 13, 22 e 58.

 LVai querer se isolar e pon-

derar sobre a vida. Os astros 

aumentam seu apego ao lar. 

Fique em casa e desfrute da 

sua privacidade no amor.

Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 23, 86 e 32.

 LSentirá vontade de curtir uma 

festa. Mas se cuide e prefira 

um bate-papo virtual com a 

paquera. Planos sobre o futu-

ro ocorrerão no amor. 

Cor: azul-celeste. 
Números da sorte: 51, 33 e 87.
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