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PRIMAS DE 4 E 7 ANOS 
MORTAS EM TIROTEIO
Emily e Rebeca foram atingidas enquanto brincavam na porta de casa na Baixada 

ENTERRADA COM ROUPA DE PRINCESA QUE USARIA NA FESTA DE ANIVERSÁRIO 3

Com gol de Everton ‘Miteiro’, 
Mengão afunda o Botafogo no 
Z-4 e segue firme rumo ao Octa! 
Fluzão faz 3 a 1 e dorme no G-4

Tierry se diz 
surpreso com 

explosão da 
canção ‘Rita’

HIT DE FAMOSOS

BABADO

COMEDIANTE 
DO POVÃO

Rodrigo Sant’Anna, cria do 
Morro dos Macacos, fala 

da sua identificação com os 
personagens, dos projetos sociais 

na favela e da vida de casado

BELEZA, ALEXANDRA

EX-ALUNA DO FAVELA 
MUNDO É PROFESSORA 

DE MAQUIAGEM 

AÇÃO NA ROCINHA

PAULO ROBERTO 
AJUDA CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA

Soma mais 
3 pontos aí!
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Caxiense reclama 
das linhas de ônibus

Bueiro entupido e 
fedendo horrores

Fiação caída em
rua do Cachambi

Rola muita droga 
em praça do Centro

Falta d’água em rua 
de Copacabana

Trânsito ruim em 
Campo Grande

 L Duque de Caxias é muito mal 
servida de transporte público. As 
linhas de ônibus 03 (Parque Du-
que—Petrobras) e 04 (Ana Clara-
Duque de Caxias) demoram anos 
para passar na Avenida Fabor, 
pois estão com a frota reduzida. 
Todos estão em péssimo estado.

 L Um bueiro na Rua Florista, na 
Vila Aliança, em Bangu, está entu-
pido, exalando um mau cheiro in-
suportável há meses. Já tentamos 
entrar em contato com a prefei-
tura, mas ninguém se prontificou 
a resolver o problema. A situação 
está um verdadeiro horror.

 L A Rua Miguel de Cervantes, no 
Cachambi, tem fiação caída em 
toda a sua extensão. Um perigo, 
quando chove e venta muito, faís-
cas saem desses postes. A RioLuz 
precisa fazer uma visita na rua pra 
reparar a sitação, antes que ocor-
ra algum acidente mais grave.

 L A Praça Cruz Vermelha deixou de 
ser um problema social e virou um 
caso de saúde pública. As pessoas 
em situação de rua estão usando 
drogas no local dia e noite. Viatu-
ras policiais passam por lá e nada 
fazem. Alô, autoridades!

 L A Rua Belford Roxo, em Copa-
cabana, passou a última semana 
inteira sem água. Entramos em 
contato com a Cedae todos os 
dias e não falavam nada. Todo 
verão é a mesma situação e nin-
guém faz nada.

 L Faltam guardas municipais na 
Rua Baicuru, em Campo Grande. 
O trânsito está caótico! A rua é de 
mão dupla, mas alguns carros fi-
cam estacionados no meio da rua, 
gerando um congestionamento 
completamente desnecessário.

Paula Carvalho
Duque de Caxias

Matheus Salles
Bangu

Simone de Jesus
Por e-mail

Anônimo
Centro do Rio

Hélio Bittencourt
Via ZapZap, o WhatsAp do Meia Hora

Anônimo
Campo Grande

O QUE BOMBA

MORRE PM BALEADO NA CA-
BEÇA EM ASSALTO
PÁGINA 4

RENE SILVA DENUNCIA BLITZ 
ABUSIVA
PÁGINA 6

BALOTTELI TEM NOVO CLUBE
PÁGINA 16

NA INTERNET
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Polícia Militar 190
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Defesa Civil 199
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 LTENHO 30 anos e 
sou jornaleiro há três. 
Moro no bairro Pri-
mavera. Antes de ser 
jornaleiro fui gari. Na 
minha profissão gosto 
de lidar com o público, 
além das amizades 
que faço. Aqui precisa 
melhorar a saúde. Tor-
ço pelo Flamengo. Nas 
horas vagas gosto de 
ler e ver televisão. Gos-
to de ler os esportes no 
MEIA HORA.

ALEXANDRE 
SEBASTIÃO —

Engenheiro Pedreira

GEOVAN-
NA APA-
RECIDA 
RANGEL   
tem atual-
mente 17 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 26 
de julho de 
2020, em Jundiaí (São Paulo), após 
sair de casa e não retornar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Emily faria 5 anos dia 23 e queria sua primeira festinha com tema Moana, como a da prima Rebeca

FOTOS ÁLBUM DE FAMÍLIA

Mais dois anjinhos
Primas de 4 e 7 anos são mortas a tiros enquanto brincavam na porta de casa

 L FAMÍLIA ACUSA PMS DE ATIRAR E NEGAR SOCORRO

D
uas meninas, de 4 e 7 
anos, foram mortas 
por balas perdidas na 

noite de sexta-feira enquan-
to brincavam na porta de casa 
na comunidade Barro Verme-
lho, bairro Jardim Gramacho, 
em Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense. A mais nova, 
Emily Victória Silva dos San-
tos, foi atingida por um tiro na 
cabeça e morreu na hora. Ela 
faria aniversário no próximo 
dia 23. Rebeca Beatriz Rodri-
gues dos Santos foi atingida na 
região do tórax.

Segundo testemunhas, por 
volta das 20h30, as crianças, 
que eram primas, brincavam 
enquanto as mães conversa-
vam quando policiais mili-
tares dispararam contra dois 
homens em uma moto. Foram 
ouvidos pelo menos três tiros. 
Os PMs teriam deixado o local 
sem prestar socorro às vítimas. 
As meninas foram socorridas 
por parentes e vizinhos e leva-
dos para a UPA do bairro Sara-
puí, também em Caxias.

Lídia da Silva Moreira San-
tos, avó de Rebeca, disse que se 
assustou quando ouviu dispa-
ros ao descer do ônibus em que 
voltava do trabalho.

“Vi que tinha uma viatura 
da PM, que saiu logo depois. 
Quando fui chegando perto 
de casa, vi que a Emily estava 
no chão com um tiro na cabe-
ça e morta. Quando entrei no 
quintal, a mãe da Rebeca esta-
va gritando que mataram a fi-
lha dela. Ela ainda estava viva, 
mas respirava com dificulda-
des. A Polícia chega atirando, 
não pensa nos moradores das 
comunidades. Eram crianças 
que estavam brincando na por-
ta de casa”, lamentou.

 LA PM emitiu duas notas so-
bre a morte das meninas. Na 
primeira, disse apenas que foi 
acionada para verificar a entra-
da de baleados na UPA de Sara-
puí. Policiais do 15ºBPM (Du-
que de Caxias) foram até o local 
e constataram a morte das duas 
crianças. Na segunda nota, a PM 
disse que “na noite de sexta-fei-
ra (04) equipe policial do 15ºB-
PM (Duque de Caxias) estava 
em patrulhamento na Rua Lau-
ro Sodré, altura da comunidade 
do Sapinho, quando disparos 
de arma de fogo foram ouvidos. 
Não houve disparos por parte 
dos policiais militares. A equipe 
seguiu em deslocamento”. 

PM nega 
disparos

 LA ONG Rio de Paz pres-
tou homenagem às pequenas 
Emily Victória e Rebeca Bea-
triz mortas na porta de casa em 
Duque de Caxias por tiros que 
teriam sido disparados por po-
liciais militares. Após o sepul-
tamento, ontem, foram coloca-
dos cartazes com os nomes das 
meninas em brinquedos da La-
goa Rodrigo de Freitas. Os car-
tazes devem permanecer lá até 
ficarem prontas as placas com 
os nomes das crianças.

Dados da plataforma Fogo 
Cruzado mostram que neste 
ano 22 crianças foram balea-
das na Região Metropolitana 
do Rio. Dessas, 8 morreram.

Rio de paz 
homenageia

 LA pequena Emily Victória com-
pletaria 5 anos no próximo dia 
23. A família conta que ela esta-
va empolgada com a festinha, a  
primeira de sua vida, para a qual 
havia escolhido como tema uma 
princesa da Disney, a mesma da 
comemoração da prima. Foi com 
a roupa que sonhou usar na festa 
que a menina foi sepultada, junto 

com a prima, em cerimônia que 
reuniu centenas de pessoas. 

“Es tamos  enter r ando 
mais duas vítimas da violência na 
nossa comunidade. Duas crian-
ças. Minha filha e minha sobri-
nha. Está aí os governadores que 
só querem ganhar dinheiro. To 
enterrando minha filha, que não 
viveu nada”, disse o ajudante de 

pedreiro Alexsandro dos Santos, 
pai de Emily.

“Ainda estamos assustados 
com isso tudo. Parece que explo-
diu uma bomba na nossa famí-
lia. A Rebeca era a minha única 
filha, a Emily era minha prima. 
Agora, só nos resta chorar”, de-
sabafou Maycon Douglas Mo-
reira Santos, 25 anos.

Enterrada com roupa de festa de aniversário
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PM baleado na 
cabeça morre
Derinalto dos Santos deixa esposa e dois filhos

 L ASSALTO EM MESQUITA

M
orreu na noite de 
sexta-feira o cabo da 
PM Derinalto Car-

doso dos Santos, de 34 anos, 
que tentou impedir um assal-
to a uma loja da Casa & Ví-
deo, no Centro de Mesquita, 
na Baixada Fluminense. Ele foi 
atingido por um tiro na cabe-
ça e chegou a ser encaminha-
do ao Hospital Geral de No-
va Iguaçu (HGNI) em estado 
gravíssimo, passou por uma 
cirurgia, mas não resistiu. 

Derinalto era lotado do 
20ºBPM (Mesquita) e deixa 
uma esposa e dois filhos. Ele 
foi sepultado ontem no cemi-
tério Jardim da Saudade, em 
Sulacap, na Zona Norte do Rio.

Imagens de câmeras de se-
gurança flagraram o momen-
to exato em que o policial é 
atingido. Um dos crimino-
sos, identificado como Jona-
than Santos Targino, aparece 
de blusa branca com uma ar-
ma na mão atirando à queima
-roupa e pelas costas.

Outros bandidos, que da-
vam cobertura, fugiram em 
um carro da Prefeitura de Mes-

quita, levando reféns. A Polícia 
Militar informou que as pes-
soas foram liberadas e o veí-
culo abandonado na Avenida 
Brasil, altura de Realengo, e os 
reféns foram libertados.

Derinalto que era ativo na 
internet, postava frases mo-
tivacionais para colegas da 
corporação. Em um vídeo, o 
agente cita a morte de um com-
panheiro de farda, que aconte-

ceu no dia 2 de outubro, e diz 
que quando escolheu a profis-
são, sabia de todos os riscos.

“Sabemos dos riscos, mas 
quando entramos na Polícia 
Militar, nós juramos sacrificar 
nossas vidas em defesa da so-
ciedade, na defesa de cidadãos 
que não nos conhecem. Esta-
mos de luto, mas continuamos 
na luta”, diz um trecho da men-
sagem publicada por ele.

O PM Derinalto Cardoso dos Santos deixa esposa e dois filhos

REPRODUÇÃO / INTERNET 

Um soldado da 2ª Cia do 13º 
Batalhão de Polícia Militar de 
São Paulo foi preso em flagran-
te na sexta-feira após ameaçar e 
apontar uma arma para outro 
policial militar em serviço. A 
situação ocorreu na Santa Ifi-
gênia, bairro de comércio po-
pular de tecnologia na região 
central da capital paulista, e foi 
filmada por testemunhas e pu-
blicada em redes sociais.

Nos vídeos, que viralizaram 
na internet, o policial preso 
aponta uma arma para o ros-
to de um colega de farda. Mui-
to próximos, eles discutem, o 
ameaçado reage e tenta desar-

mar o outro. As imagens mos-
tram outros policiais, que ob-
servam, mas não interferem.

Segundo o portal Uol, o 
conflito ocorreu porque o PM 
preso foi cobrado pelo colega 
por ter demorado a voltar do 
almoço. Ele teria dito que re-
portaria o caso a superiores, 
pois não conseguiria mais sair 
para a refeição naquele dia.

Em nota, a Secretaria da Se-
gurança Pública informou que 
o policial que sacou a arma foi 
levado para o presídio militar 
Romão Gomes e vai responder 
por ameaça e violência contra 
um superior hierárquico.

PM preso por 
ameaçar colega
Policial apontou arma para outro 

que teria demorado no almoço

 L SÃO PAULO

Policial militar aponta arma para o rosto de colega de farda

REPRODUÇÃO/INTERNET
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 LA Naturgy também está doando 
gás natural para quatro hospitais 
que recebem vítimas do corona-
vírus. As unidades serão abasteci-
das durante seis meses. Além disso, 
em parceria com a Firjan (Fede-
ração das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro), a Naturgy reali-
zou a doação de mais de 109 mil 

itens para a segurança de profissio-
nais de saúde do Rio de Janeiro. Os 
equipamentos foram distribuí-
dos entre quatro hospitais fede-
rais da capital fluminense: Anda-
raí, Bonsucesso, Cardoso Fontes e 
dos Servidores do Estado. Dentre 
os equipamentos de proteção doa-
dos, foram mais de 70 mil luvas, 30 

mil toucas de TNT, 5 mil máscaras 
triplas, 3 mil e 100 máscaras N95, 
mil aventais, 150 óculos de segu-
rança e 150 face shields.

Todos os serviços da empresa 
estão contínuos. Com o núme-
ro de casos de Covid-19 ainda 
em alta, a Naturgy reforça que 
seus clientes utilizem canais di-

gitais ou telefônico para aten-
dimento. O site Minha Natur-
gy (www.minhanaturgy.com.br) 
oferece grande parte dos servi-
ços essenciais, tais como emis-
são de segunda via de conta, 
mudança de titularidade e par-
celamento de conta em até 12 
vezes, entre outros.

Cardoso Fontes, Andaraí, Bonsucesso e Servidores do Estado

Com apoio da Naturgy
Tecnologia nacional fabrica e doa respiradores a hospitais no tratamento de Covid-19

 L CORRENTE DE SOLIDARIEDADE

A 
Naturgy, distribuidora 
de gás do estado do Rio 
de Janeiro, está apoian-

do o Projeto Inspire e doan-
do 80 respiradores a hospitais 
para tratamento das vítimas 
de Covid-19. O projeto é uma 
parceria entre o Governo do 
Estado de São Paulo, a USP 
(Universidade de São Paulo) e 
a Marinha do Brasil.

Os respiradores produzidos 
estão sendo destinados a hos-
pitais de todo o país e os 80 res-
piradores produzidos com os 
recursos da Naturgy serão usa-
dos no Hospital da Marinha e 
no Adão Pereira Nunes, no Rio 
de Janeiro, e na Santa Casa de 
Sorocaba, em São Paulo. 

O Projeto Inspire já investiu 
cerca de R$30 milhões na fa-
bricação de respiradores para 
todo o Brasil. São mais de R$7 
milhões provenientes de doa-
ções de empresas parceiras. Os 
respiradores produzidos pela 
Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo são equi-
pamentos portáteis, de baixo 
custo e produzidos rapida-
mente, utilizando uma tecno-
logia 100% brasileira.

‘Unindo esforços e recursos’
Desde o início da pande-

mia, a Naturgy trabalha para 
ajudar o país a enfrentar esse 
momento difícil.

“Criamos uma corrente de 
solidariedade na empresa e en-
volvemos todos os funcioná-
rios no combate ao Covid-19. 
Vamos superar esse momen-
to contando com cada um dos 
profissionais dos serviços es-
senciais, com a ciência e tam-
bém unindo esforços e recur-
sos para garantir atendimento 
a todos e salvar vidas”, diz Fer-
nanda Amaral, diretora de Co-
municação da Naturgy.

Os respiradores produzidos com os recursos da Naturgy serão usados no Hospital da Marinha, no Adão Pereira Nunes e na Santa Casa de Sorocaba 

ESTEFAN RADOVICZ
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Busca por oxigênio 
domiciliar dispara
Cilindros de até R$ 2 mil são usados no tratamento da Covid-19

 L EQUIPAMENTO ALUGADO

A 
busca pelo aluguel de 
cilindro de oxigênio 
domiciliar disparou 

nas principais empresas da 
cidade do Rio. É o que apon-
ta levantamento do MEIA HO-

RA, feito diretamente com as 
lojas que fornecem o equipa-
mento para pessoas que estão 
se recuperando do coronaví-
rus em casa. Ontem, no esta-
do, 82 pessoas morreram em 
decorrência da Covid-19.

A empresa GasLab, em Vila 
Valqueire, na Zona Oeste, che-
gou a fechar ontem devido à 
grande demanda. “A loja abre às 
8h da manhã. As pessoas come-
çam a formar fila 5h da manhã, 
com medo de não conseguirem 
um cilindro ou um concentra-
dor de oxigênio”, afirmou Már-
cio Barbosa, dono da empresa. 
“Neste sábado, só estou aten-

Sindicato contra shopping 24h
Entidade de comerciários diz que é ‘jogar trabalhador na boca do leão’

 L MAIS EXPOSTOS AO CORONAVÍRUS 

O Sindicado dos Comerciários 
do Rio se manifestou ontem sobre 
a decisão da Prefeitura e do gover-
no do Estado de autorizar funcio-
namento de shoppings e centros 
comerciais 24 horas por dia para 
evitar aglomerações nas compras 
de Natal. Para o sindicado, a medi-
da vai na direção contrárias às re-
comendações das autoridades de 
saúde e equivale a “jogar os traba-
lhadores na boca do leão”. 

Márcio Ayer, presidente do sin-
dicato, alega que a ideia se iguala ao 
“negacionismo do governo fede-
ral, que negligência a situação do 
país”. E lembra que não há trans-
porte público 24 horas, o que im-
pede o trabalhador de se deslocar.

“Infelizmente, muitas famílias 
vão chorar neste fim de ano por 
conta desta decisão”, finalizou. A 
maioria dos lojistas, que são os 
pequenos, não têm funcionários 

suficientes para cumprir as jorna-
das, pois já estão com redução de 
quadro devido a pandemia”, disse 
o sindicado em nota.

Para o infectologista Renato 
Kfouri a medida deixa os funcio-
nários dos estabelecimentos mais 
expostos. “A ideia de espaçar as 
pessoas não é ruim. A questão são 
os funcionários que ficam mais 
expostos e correm o risco de pe-
gar a doença”, explica.

O o infectologista Alberto Che-
babo discorda. “Não acho que vá 
ajudar. Na realidade, deveríamos 
estar em uma fase de restringir a 
movimentação das pessoas.”

A Associação Brasileira de Sho-
pping Centers (Abrasce), diz que a 
medida é bem vista, que os sho-
ppings seguirão os protocolos sa-
nitários e que a alta da Covid-19 
no Rio se deve a setores não terem 
investido nos mesmos protocolos.

Ativista e fundador do jor-
nal comunitário Voz das Co-
munidades, Rene Silva usou as 
redes sociais para relatar uma 
abordagem policial abusiva 
que sofreu na tarde de ontem. 
Rene contou que foi parado em 
uma blitz próximo ao Jacare-
zinho, na Zona Norte do Rio, 
e o policial teria perguntado se 
ele tinha drogas ao ver dinheiro 
em sua carteira. Ainda durante 
a ação, o agente teria acessado 
sua conta no Instagram.

“Dessa vez eles passaram dos 
limites, não acessaram o meu ce-
lular, mas acessaram através dos 
celulares deles para saber o que 
eu ando postando nas minhas 
redes sociais. De todas as abor-
dagens mais terríveis que eu já 
tive, essa foi a que mais me sur-
preendeu por terem acessado 
minhas redes sociais e comen-
tarem os tipos de publicações 
que eu estava fazendo”, contou 
ao MEIA HORA. 

Ele diz que os policiais co-
mentaram até sobre Marielle 
Franco, vereadora assassinada 
em 2018. “Quando ele (poli-
cial) viu que a última publica-
ção era uma campanha da @
anistiabrasil sobre os mil dias 
sem respostas do caso Mariel-
le Franco, ficou jogando várias 
indiretas. Dizendo que não é 
possível que a gente não saiba 
quem foi”, escreveu.

Apesar de não ser a primeira 
vez que usa as redes sociais para 
relatar abordagens policiais, o 
ativista contou que essa mos-
tra a realidade de milhares de 
jovens que não têm a mesma 
visibilidade que ele. A PM não 
comentou sobre o caso.

Rene 
Silva faz 
denúncia
Ativista relata 
blitz abusiva da 
Polícia Militar

 L ABUSO POLICIAL

Em uma empresa, busca por cilindros quadruplicou na última semana

REPRODUÇÃO

dendo as pessoas que já aluga-
ram nossas equipamentos. Na 
segunda-feira, vou abrir fila pa-
ra os últimos dez equipamentos 
disponíveis”, explicou, acrescen-
tando também que novos equi-

pamentos devem chegar por 
conta da devolução dos itens 
alugados. A GasLab fornece o 
aluguel de cilindro e também 
de um equipamento mais bara-
to, chamado concentrador.

“Foi usado pelos ameri-
canos na 2ª Guerra Mundial, 
principalmente para andar no 
deserto do Saara. Ele tira o oxi-
gênio do ar e dispensa uso do 
cilindro, que é mais caro”. O 
aluguel do condensador, de-
pendendo do modelo, varia de 
R$350 a R$500. Na última se-
mana, a GasLab alugou 25 con-
densadores. Já o cilindro varia 
de R$ 500 a R$ 2 mil por mês.

“Não há mais para comprar 
no mercado. Além disso, muita 
gente aluga o condensador e o ci-
lindro, porque, em crises, o cilin-
dro atua mais rápido. Já separei 
um para o meu irmão, que es-
tá entubado no hospital em de-
corrência do coronavírus”, dis-
se Barbosa. A empresa tem 130 
equipamentos alugados, núme-
ro quatro vezes maior do que o 
pico da pandemia.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 6/12/20206
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PAPO DE
CARLA RANGEL carlarangel@meiahora.com

O desafio da 
Baleia Azul vol-
tou a ser aborda-
do na TV, em “A 

Força do Querer”. Esse é 
um dos muitos perigos da 
internet, onde há jogos, de-
safios e perfis que tentam 
induzir crianças e adoles-
centes à autoagressão e ao 
suicídio. Quais são os sinais 
de que os filhos podem es-
tar envolvidos em jogos 
perigosos na internet?

Além dos perigos de induzir 
crianças e adolescentes à autoa-
gressão e ao suicídio, a internet é 
um ambiente onde os mesmos, 
que fazem o uso sem supervisão, 
tornam-se vulneráveis. Os prin-
cipais sinais de que algo está acon-
tecendo com nossos filhos são as 
alterações de comportamento, que 
podem ser mais perceptíveis, como 
o isolamento social, onde a criança 
ou adolescente começa a desejar 
ficar sozinha, evitando sair para 
brincar e se divertir com os ami-
gos. Assim como verbalizações de 
que quer morrer, de que preferia 
sumir ou frases semelhantes. E al-
terações de aspecto subjetivo, em 
que a criança fica mais irritada, 
agressiva, sem paciência, chorosa. 
Entretanto, nem sempre essas alte-
rações indicam que algo está acon-
tecendo de errado em decorrência 
do uso da internet, mas servem de 
alerta de que a criança ou adoles-
cente está precisando de ajuda.

No caso dos 
pais que desco-
brem que seus 
filhos estão par-

ticipando de jogos perigo-
sos na internet, como lidar 
com o problema? 

A melhor forma de lidar com 
a questão é o diálogo, sem jul-
gamentos, procurando acolher 
e compreender o porquê de a 
criança ou adolescente estar par-
ticipando desses jogos e desafios. 
Assim, os pais podem compreen-
der se a participação é por algum 
fator social, de se sentir inserido 
em um grupo de amigos, ou se é 
um recurso para regulação emo-
cional. Na primeira hipótese, é 
importante orientar a criança 
de que ela não precisa fazer tudo 
o que seus amigos fazem para 
se sentir inserida. Já na segun-
da, além de auxiliar a criança a 
reconhecer e regular suas emo-
ções, os pais podem demonstrar 
ou relatar como fazem para se 
regular quando estão tristes, por 
exemplo. O acompanhamento 
psicológico pode ser uma impor-
tante ferramenta quando os pais 
estiverem se sentindo inseguros 
no manejo do comportamento 
dos filhos. E caso seja identifica-
do algum aliciador em contato 
com as crianças e adolescentes, é 
importante acionar as autorida-
des para que possa ocorrer uma 
investigação, evitando, assim, 
novas vítimas.

 L Através da ficção, a TV voltou a alertar para os perigos 
da internet para crianças e adolescentes, na reprise da 
novela A Força do Querer, da Globo, onde o persona-
gem Yuri (Drico Alves) se envolve no desafio da Baleia 
Azul. Em entrevista à coluna, a psicóloga Kelly Zangrando, 
do Hospital Norte D’Or, explica quais são os sinais de que 
os filhos podem estar participando de jogos perigosos na 
web e como lidar com o problema. 

O que leva 
crianças e ado-
lescentes a se 
e n v o l v e r e m 

em desafios perigosos 
na internet?

Crianças e adolescentes são 
curiosos e vulneráveis e esses 
jogos e desafios têm um efeito 
reforçador pela recompensa 
de conseguir cumprir o que foi 
proposto. Entretanto, as mes-
mas não possuem capacidade 
de classificar perigos e amea-
ças. Outro ponto é a questão 
social. Quando os amigos co-
meçam a fazer, por imitação 
e necessidade de inserção no 
grupo, a tendência é a repetição 
do comportamento.

Quais são os 
maiores peri-
gos da internet 
para crianças e 
adolescentes?

Na internet, não consegui-
mos distinguir se uma pessoa é 
quem ela diz ser. Então, passa 
a ser um ambiente muito uti-
lizado para crimes como pe-
dofilia e cyberbullying, que é a 
intimidação e humilhação no 

ambiente virtual. Além disso, 
crianças e adolescentes con-
seguem ter acesso a conteúdos 
que podem não ser adequados 
para sua idade.

Em tempos 
cada vez mais 
c o n e c t a d o s , 
como proteger 

os filhos dos perigos da 
internet e de conteúdos 
impróprios?

O diálogo é o melhor aliado. 
Conversar sobre os perigos da 
internet é importante. Os filhos 
também precisam compreen-
der (não só pela fala dos pais, 
mas também por seus compor-
tamentos) que, em caso de um 
problema, eles podem contar 
para os pais sem medo de pu-
nição. O medo de que os pais 
briguem gera, muitas vezes, a 
mentira ou a omissão, fazen-
do com que os pais não tenham 
acesso ao que seus filhos estão 
vendo na internet. Outra forma 
é não deixar a criança utilizar 
a internet sem supervisão, es-
tar por perto, perguntar o que 
a criança ou adolescente está 
assistindo ou fazendo. 

NA TELINHA

A série AnimAdA Os ÓculOs 
mágicOs de chArlOtte estreiA diA 14, 

às 17h15, nO disney JuniOr.

BANCO DE IMAGENS FREEPIK

Perigos da internet 
para crianças e 
adolescentes

‘Incentivar a 
vacinação’

 LSucesso entre a crian-
çada, o Mundo Bita lan-
çou na sexta-feira, em 
seu canal no YouTube, o 
clipe Hora de Tomar Va-
cina, que chama aten-
ção para a importância 
de manter a vacina-
ção infantil em dia. “O 
Mundo Bita entra nessa 
campanha para incen-
tivar a vacinação, le-
vando informações im-
portantes com poesia 
e amor”, afirma Chaps 
Melo, cantor e composi-
tor do Mundo Bita.
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 L Ela é top, capa de revista! Linda e 
estilosa, Marcelle Blaso, de 6 anos, é a 
estrela do Fofurômetro de hoje. Prin-
cesa da mamãe Ana Carolina Blaso, a 
pequena gosta de jogar no celular, ver 
desenhos e fazer bolo e biscoitos. Quer 
ver seu filho na coluna? Envie fotos 
para carlarangel@meiahora.com. 

R F  O OM Ô U T  E 
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Mengão vence o Bota
Time alvinegro entrega paçoca para Everton Ribeiro definir o clássico no Nilton Santos

E
m erro de passe de Marcinho 
para Benevenuto na defesa 
do Botafogo, Gerson roubou 

a bola e tocou para Everton Ribei-
ro dar a vitória ao Flamengo, por 
1 a 0, ontem, no Nilton Santos. O 
resultado manteve o Rubro-Ne-
gro na cola dos líderes do Brasilei-
rão e afundou o Alvinegro no Z-4.

“Fazia tempo que a gente não 
conseguia sair na frente no placar, 
hoje (ontem) a nossa zaga foi sóli-
da. É assim que se ganha confian-
ça. Temos muito de melhorar. E é 
esse trabalho que vem dando con-
fiança para seguir em frente e bus-
car a liderança”, disse ER7.

O primeiro tempo foi de pou-
co brilho técnico. Com apenas 30 
segundos, Bruno Nazário encon-
trou Pedro Raul livre pela direita. 
O atacante alvinegro bateu cruza-
do, de fora da área, e obrigou Die-
go Alves a fazer boa defesa.

Ciente de suas limitações e da 
força do adversário, o Glorioso 
optou pela marcação mais forte. 
Já o Fla teve quase 70% da posse 
de bola, mas pouco criou. Na volta 
do intervalo, nada mudou. O time 
de Rogério Ceni, contudo, pressio-
nou a saída de bola alvinegra, aos 
9, quando Everton Ribeiro bateu 
colocado no canto: 1 a 0.

No Botafogo, a situação se 
complicou após a expulsão de 
Victor Luís por entrada dura em 
Rodrigo Muniz. Aos 43, foi a vez 
de Gustavo Henrique levar o ver-
melho ao derrubar Lucas Cam-
pos. “Não tenho palavras por-
que sei como vocês se sentem… 
Mas não vou sair (do Botafogo) e 
farei um esforço para mudar essa 
situação com meus companhei-
ros”, disse Honda.

O atacante rubro-negro Bruno 
Henrique saiu com dores no ten-
dão posterior do joelho direito e 
será reavaliado amanhã.

O meia rubro-negro Everton Ribeiro comemora seu gol sobre o Botafogo diante de Rafael Forster

DANIEL CASTELO BRANCO

Diego Cavalieri, Marcinho (Barran-
deguy), Marcelo Benevenuto, Rafael 
Forster e Victor Luís; José Welison (Ma-
theus Babi), Honda, Caio Alexandre 
(Luiz Otávio) e Bruno Nazário (Lucas 
Campos); Rhuan (Kalou) e Pedro Raul. 
Técnico: Felipe Lucena.

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo 
Henrique e Filipe Luís; Gerson, Willian 
Arão, Éverton Ribeiro (Michael) e Arras-
caeta; Bruno Henrique (Vitinho) e Pedro 
(Rodrigo Muniz). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Nilton Santos Juiz: Anderson 
Daronco (FIFA-RS) Auxiliares: 
Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e 
Michael Stanislau (RS) VAR: Daniel 
Nobre Bins (RS) Gol: 2º tempo: 
Éverton Ribeiro, aos 9 minutos Car-
tões amarelos: Rhuan e Everton 
Ribeiro Cartão vermelho: Victor 
Luís e Gustavo Henrique

BOTAFOGO 0

FLAMENGO 1

FLAMENGO
COBRA DO JOGO
Gerson deu bons 
passes longos e foi 
decisivo no gol.  

BOLA CHEIA
Diego Alves,
Rodrigo Caio e
Everton Ribeiro

DEU PRO GASTO
Isla, Arão, Pedro, 
Arrascaeta, Vitinho e 
Bruno Henrique

BOLA MURCHA
Filipe Luis,
Michael e
Rodrigo Muniz

PERNA DE PAU
Gustavo Henrique 
foi inseguro e ainda 
acabou sendo expulso.

TÉCNICO
Time teve mais posse e 
ganhou ao pressionar a 
saída de bola do rival.

ATUAÇÕES

BOTAFOGO

BOLA CHEIA
Caio Alexandre, Kalou,
Rafael Forster e 
Lucas Campos 

DEU PRO GASTO
Cavalieri, Benevenuto, 
Honda, Bruno Nazario e 
Pedro Raul

BOLA MURCHA
Zé Welison,
Matheus Babi
e Luiz Otavio

PERNA DE PAU
Victor Luis, Rhuan,
Marcinho e
Barrandeguy

TÉCNICO
Técnico novo, erros 
velhos. Pouca criação e 
falhas individuais.

ATUAÇÕES
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cole o selo
aqui

cole o selo
aqui

cole o selo
aqui

ESCOLHA O SEU PRODUTO, JUNTE 3 SELOS E PARTICIPE

troque por uma
GARRAFA EM 
INOX - 750 ml
(4 cores à sua escolha)

29,90R$

3 selos +

troque por uma
BOMBONIERE
DE VIDRO - 820ml

29,90R$

3 selos +

Vascão de Pinto 
tem parada dura
Time visita o Grêmio e tenta segurar Benítez hoje

 L CHEGOU A HORA DA VIRADA!

D
e ressaca pela elimina-
ção na Sul-Americana e 
na zona de rebaixamento 

do Brasileiro, o Vasco visita o em-
balado Grêmio, hoje, às 16h, em 
Porto Alegre. Para piorar, o arti-
lheiro Germán Cano segue fora 
por causa da Covid-19 e só volta-
rá dia 13, contra o Fluminense, em 
São Januário. O lateral-direito Léo 
Mattos e o atacante Talles Magno 
devem voltar ao time titular logo 
mais. Um novo resultado negativo 
deixará o técnico Ricardo Sá Pinto 
ainda mais pressionado no cargo.

Jogador mais habilidoso do 
elenco, o meia argentino Martín 
Benítez, ao que tudo indica, está 
disputando os seus últimos jogos 
pelo Vasco, que tem até hoje pa-
ra tentar mantê-lo no clube. De 
acordo com Jorge Damiani, di-
retor esportivo do Independien-
te-ARG, dono dos direitos do 
atleta, o presidente cruz-maltino 
Alexandre Campello deverá fa-
zer uma proposta que atenda os 
pedidos do time argentino. Caso 
contrário, as negociações serão 
abertas com outros interessados.

“O Independiente espera até o O técnico português Ricardo Sá Pinto está pressionado no cargo

DANIEL CASTELO BRANCO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David 
Braz e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus 
Henrique, Luiz Fernando (Ferreira, Ever-
ton), Pinares (Isaque) e Pepê; Diego Souza. 
Técnico: Renato Gaúcho 

Fernando Miguel; Miranda (Ricardo Graça), 
Marcelo Alves e Castan; Léo Matos, Bruno 
Gomes (Marcos Júnior), Léo Gil, Benítez 
e Neto Borges; Talles Magno e Ribamar 
(Tiago Reis). Técnico: Sá Pinto

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre 
Juiz: Raphael Claus (FIFA-SP) 
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis 
(FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) 
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP) 
Horário: 16h  TV: Globo 

GRÊMIO VASCO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Gerson

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

fim de semana. E se não chegar ne-
nhuma proposta do Vasco, e não 
houve nenhuma resposta até en-
tão, o Independiente já começa a 
negociar com outros clubes in-
teressados. Há clube da MLS, da 
Turquia e outro grande do Bra-
sil. Vasco tem a opção de compra, 
mas não responde a nada e está 
perdendo a opção”, disse Damia-
ni, ao site Globoesporte.com.

Segundo a publicação, o Rojo 
quer cerca de R$ 20 milhões por 
60% dos direitos de econômicos, 
valor a ser pago em três parcelas. 
O clube está pessimista com a si-

tuação e Alexandre Campello re-
vela que impasse político do clube 
afasta possíveis investidores. 

Convencido de que não po-
derá comprar o meia neste mo-
mento, Campello tenta negociar 
com os argentinos uma extensão 
de contrato. Martín Benítez tem 
vínculo com o Vasco até o próxi-
mo dia 15. A intenção do clube é 
ter o jogador até o fim do Brasi-
leiro, em fevereiro. 

Na página 16, atacante Balotelli 

acerta com time italiano
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 

AJ.COZINHA V/TEXTO
E Atendente. Com prática 
comprovada. Horário comer-
cial. Comparecer munidos de 
documentos, 2ª feira 07:00h. 
Folga domingo. Avenida Minis-
tro Edgard Romero, 81, loja 22, 
Madureira.
 
ENTREGADOR V/TEXTO
Atendente e entregador Com prá-
tica em bicicleta. Comparecer Rua 
Adriano, n.º 99 - Todos os Santos.
 

AÇOUGUEIRO V/TEXTO
Vaga para Açougueiro com 
experiência, para trabalhar 
em Realengo. Ligar para T. 
2301-2661

 
TECNICO INSTALADOR 
Empresa segmento Segurança 
Eletrônica. Necessita conheci-
mento: CFTV, Controle acesso, 
Automação. Comparecer Av. 
Geremário Dantas 197 LojaD 
Tanque  enviar curriculo: 
atendimento@ctstecnologia.
com.br

 

PEDREIRO V/TEXTO
nstalador Hidráulico, experiência 
em execução de obras prediais, 
larga experiência em montagem 
de barriletes, instalações, reves-
timentos, alvenaria. Tel: 99805-
0716/ 99823-7423
 

COBRADORES (AS) 
Aposentados, Instituição Fi-
lantrópica seleciona para re-
colhimento de contribuições 
de associados para  bairros 
Jacarepaguá, Niterói, Centro 
e Zona Sul. Horário Livre, área 
fechada. Comparecer com do-
cumentação completa, 2ª feira 
às 14h, Rua Ana Neri, 1422 Ro-
cha (Próximo Metrô Triagem).

 

RETIFICADOR 
Para retifica, cabeçote e ci-
líndrica com pratica e expe-
riência. Ramo veicular. Enviar 
currículo para e-mail: ogluiz@
uol.com.br.
 
VENDEDOR V/TEXTO
Vendedor técnico para repre-
sentação home office, com al-
guma pratica em área de meta-
lurgica, ambos os sexos. enviar 
currículo ogluiz@uol.com.br

 

AUX. ADMINISTRATIVO 
Salário fixo, carteira assina-
da e outros benefícios. Com-
parecer Rua Paulino Fernan-
des, 59, 5º andar, Botafogo.

 
PINTOR AUTOMOTIVO 
Precisa de Pintor Automotivo. 
Comparecer a Rua Barão de Co-
tegipe, 549 - Vila Isabel.
 

PINTOR V/TEXTO
E usinador de  fibra de vidro.  
Para trabalhar em Rio Boni-
to.  Ligar: (21) 2734-2002/ (21) 
99851-9752 whatsapp
E-mail: bugre@bugre.ind.br

 
PINTOR V/TEXTO
Oficina contrata pintor de au-
tos, para trabalhar em Irajá, 
com experiência, comparecer 
Av. Monsenhor Felix, 909. Trazer 
documentos. Início imediato.

 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 
CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso de con-
creto polido. 12 X cartões: Aten-
demos todo RJ. Aceitamos PicPay. 
Tels.:97007.5050/  96403-1836/  
97006- 6176. WhatsApp

 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 

MAGIA NEGRA 
Amarrações, Pactos, Crescimento 
Financeiro/ Profissional, queda de 
inimigos. Jogo de Búzios. Consul-
tas com Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp

 
PAI ROGERIO 
Atende todos os dias com 
Jogos de Búzios, na caridade, 
ligue e marque sua consulta! . 
T. 3908-1121  Whatsapp: 96462-
1499.

 
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 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

PRETA BOMBOM 
Estilo passista sem frescuras. 
Atendimento completo a partir 
de R$30,00 Local Próprio Cen-
tro. Tel: 98770-6712 whatsapp 
Segunda/ Sexta. Aceito Cartões.
 

TITAN2019 
0km, garantia anual, entrada 
R$1.200,00 financiamento 48x 
R$158,00 ou entrada R$2.100,00 
financiamento 24x R$208,00 
Grátis: frete, capacete, Ipva. 
Tel: 99688-3467
 

TWISTER2019 
0km, garantia anual, entrada 
R$1.500,00 financiamento 48x 
R$208,00 ou entrada R$2.600,00 
financiamento 24x R$262,00 
Grátis: frete, capacete, Ipva Tel: 
99688-3467

 

MOTORISTA V/TEXTO
Motorista auxiliar táxi, direto diá-
ria semanal R$400,00, que tenha 
garagem. Tel 98639-6273 zap.
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DEFENSORIA

MORADORES 

DA MARÉ TERÃO

ATENDIMENTO

ONLINE

A FAVELA
COMO FONTE
DE INSPIRAÇÃO
Rodrigo Sant’Anna fala da vida no 
Morro dos Macacos e projetos sociais 
PÁG 13

HUMOR DO POVÃO
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ROCINHA
PROJETO INCLUI CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA

PÁG 12

ARQUIVO PESSOAL

GESTOS DE AMOR / DIVULGAÇÃO

MAQUIAGEM
CRIA DA MARÉ 
VAI DE ALUNA À 

PROFESSORA
PÁG 12



Me chamo Paulo Rober-
to Alexandre, tenho 30 anos, e 
sou nascido e criado na Roci-
nha, na localidade conhecida 
como Rua 4. Desde os meus 14 
anos, faço ações para as pessoas 
mais carentes da comunidade. 
Minha avó sempre falava que 
eu nasci para ajudar ao próxi-
mo sem olhar a quem.

Em 2013, comecei a traba-
lhar no Centro Municipal de 
Cidadania Rinaldo de Lama-
re. Lá, conheci algumas crian-
ças com deficiência. Fui ven-
do que não só na escola, mas 
na própria comunidade eram 
pessoas invisíveis.

Na sala de recursos do cen-
tro, conheci um anjo chamado 
Cristina, que é uma professora 
de inclusão social. Observando 
a garra dela e o amor por essas 
crianças, resolvi montar o “Ges-
tos de Amor” e fui com tudo jun-
to dela e dos amigos em prol des-
sas crianças com deficiências.

Fui ao governo do estado pe-
dir para que elas pudessem usar 

o complexo esportivo que fica 
em frente à Rocinha. Hoje, as 
crianças têm acesso à piscina e 
outras atividades dentro dele.

Foi muito bom ver os sor-
risos não só das crianças, 
mas dos pais também. Mui-
tos pais de cadeirantes, por 
exemplo, disseram que nun-
ca imaginavam seus filhos 
dentro de uma piscina.

Hoje, o meu segundo so-
nho é montar o primei-
ro parque adaptado dentro 
da comunidade, onde essas 
crianças totalmente esque-
cidas pela sociedade possam 
ter o direito de brincar, como 
qualquer criança.

Atualmente, o Gestos de 
Amor ajuda 120 crianças 
com doações de fraldas, lei-
te em pó, cestas básicas, entre 
outras coisas. Se Deus quiser, 
vamos conseguir montar esse 
parque adaptado e quem sabe 
uma sede onde essas crianças 
possam ter também psicólo-
gos e fisioterapeutas.

N
os últimos anos, Ale-
xandra Leite, hoje com 
24, vivenciou profun-

das transformações em sua 
vida. A cria do Complexo da 
Maré fez um curso de maquia-
gem, acabou virando professo-
ra dele e hoje tem o seu próprio 
negócio no ramo da beleza. A 
moradora da favela Nova Ho-
landa descobriu o talento co-
mo maquiadora graças a um 
curso da ONG Favela Mundo.

CRIA DO COMPLEXO DA MARÉ VAI DE 
ALUNA À PROFESSORA EM CURSO DE 
MAQUIAGEM E VIRA PROFISSIONAL

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

“Até então, não tinha inte-
resse, porque não me achava 
capaz. Não passava pela mi-
nha cabeça aprender algo as-
sim”, relembra.

A moradora do conjunto 
de favelas da Zona Norte do 
Rio não só aprendeu como 
rapidamente descobriu que 
tinha um grande talento. Ela 
teve o apoio dos professores, 
que a incentivavam, tanto que 
foi contratada para ser auxi-
liar de uma delas.

As amigas foram suas pri-
meiras clientes. Vendo futuro 

Rocinha sorri com 
Gestos de Amor
Ativista criou projeto que atualmente 

ajuda 120 crianças com deficiência

Paulo Roberto sonha montar parque adaptado na comunidade

ARQUIVO PESSOAL
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VENCEU
A FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

na maquiagem, a empreende-
dora saiu de um emprego de 
auxiliar administrativa.

“Conseguia fazer um di-
nheiro, que me sustentava. 
Cheguei a abrir um espaço 
na Maré, mas não deu muito 
certo”, lembra.

Entre uma maquiagem e 
outra, Alexandra foi convida-
da para ser professora na Fa-
vela Mundo.

Com a pandemia, no início 
do ano, Alexandra viu seu ne-
gócio diminuir. Mas agora, co-
mo os pedidos de maquiagem 
estão voltando aos poucos, já 
tem planos para quando a pan-
demia acabar.

“Quero crescer, para ser 
uma profissional mais qualifi-
cada”, projeta.
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F
oi com um sorriso estampado no ros-
to que Rodrigo Sant’Anna driblou as 
adversidades da vida e venceu todo ti-

po de preconceito. Da infância simples no 
Morro dos Macacos, na Zona Norte, ao al-
to escalão de humoristas da Globo, o ator 
ganhou o carinho do público com perso-
nagens que falam a língua do povão.

“É a minha experiência de vida. É mui-
to espontâneo da minha parte falar de pes-
soas de comunidade ou do subúrbio, por-
que eu venho de lá, essa é minha história. 
Sou essa galera”, afirma o comediante, que 
se reconhece mesmo por entre as múltiplas 
cores da periferia. “As pessoas são ricas, ex-
trovertidas e divertidas. Tenho muito pra-
zer de representá-las”, conta, aos risos, o 
criador de personagens icônicos como 
Valéria Vasques, do Zorra Total, da Globo, 
e Dona Graça, do programa Tô de Graça, 
do Multishow, só para citar alguns.

Apesar de não morar mais na comuni-
dade, Rodrigo é grato por tudo o que viveu. 
Tanto que, hoje, ele se inspira na própria 
história para ajudar as novas gerações. Ao 
lado do marido, o roteirista Júnior Figuei-
redo, ele toca o projeto Curso de Roteiro - 
Clube do Pensamento, com aulas online e 
gratuitas para negros, transexuais, terceira 
idade e moradores de comunidades. 

“Eu e meu marido a gente dialoga mui-
to a respeito disso. A minha vivência, que 
venho do Morro dos Macacos, e ele, do in-
terior da Bahia, gays, negros... Polos que vi-
vem esse preconceito. Essas dificuldades 
que a gente foi enfrentando ao longo da 
nossa existência, sem dúvida, alimentou 
a vontade de que todas as outras pessoas 
que vivem essa realidade também tenham 
acesso e possibilidades”, afirma. 

A ideia do casal é descobrir talentos a 
que a vida não deu oportunidade. Uma 
forma de retribuir tudo o que a vida lhe 
ofereceu. “Atualmente, a gente conseguiu 
essa visibilidade para negros, trans e idosos 
à frente das câmeras, mas acho que ainda 
existe um monopólio da classes com quem 
constrói as ideias. É interessante a gente en-
xergar a sociedade sobre uma outra ótica”.

Cria do Morro dos Macacos, Rodrigo 
só se deu conta dos desafios que o povo pe-
riférico vive ao se distanciar daquela reali-
dade. Um paradoxo existencial. “Crescer 
no morro foi uma dificuldade, que, talvez, 
nem percebesse. É esgoto a céu aberto, ti-
ros, todos as intempéries de uma comuni-
dade. Entretanto, agradeço a Deus porque 
essa vivência me deu tudo o que tenho”. 

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com
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Brilhando na Escolinha do Professor Rai-
mundo, da Globo, como o adorado Batista, 
e no ar com o Tô de Graça, do Multishow, Ro-
drigo Sant’Anna é seguido por 2,2 milhões 
de pessoas do Instagram, que se divertiram 
com as brincadeiras dele com a avó, dona 
Adélia. Inspiração para a personagem Gra-
ça do humorístico. 
“Minha avó é a maior graça, em todos os sen-
tidos (risos). Teve dez filhos, veio do interior, 
foi empregada doméstica... Ela é uma refe-
rência muito forte da Graça”, derrete-se. 
Não é difícil encontrar gravações do TikTok 
com dublagem dos personagens do ator. Ele, 
claro, se diverte. “Sou grato sempre, porque 
construo os personagens com tanta verdade 
e honestidade, esse reconhecimento do pú-
blico é incrível. Eu mesmo me dublo”, brinca 
Rodrigo Sant’Anna. 
Casado há um ano e nove meses com Júnior, 
os dois dividem a vida e o trabalho. “Ele é a 
pessoa que eu amo. A gente tem uma cabeça 
parecida e se dá muito bem profissionalmen-
te”, conta o humorista, que também faz a feli-
cidade das pessoas na comunidade onde nas-
ceu com seu novo projeto social. “Tenho um 
projeto dentro do Morro dos Macacos, junto 
com a instituição Entre Amigos, que comecei 
na pandemia, para ministrar cursos ligados 
ao teatro para as pessoas de comunidade”.

Amores de uma vida

‘VENHO DE LÁ, ESSA É

MINHA HISTÓRIA’
COMEDIANTE DO POVÃO, RODRIGO SANT’ANNA FALA COMO CRESCER NA 

FAVELA O INSPIROU NA CRIAÇÃO DE PERSONAGENS, ALÉM DOS PROJETOS 

SOCIAIS QUE TOCA NA COMUNIDADE AO LADO DO MARIDO. CONFIRA!

13
ALÔ,

MEIA HORA · DOMINGO, 6/12/2020



ALÔ,

PAPO DEZ

 • MORADO-
RES da Rua 
Pão de Açúcar, 

no Morro do Sape, em Ro-
cha Miranda, na Zona Nor-
te, estão sofrendo com a 
falta de iluminação. Há um 
poste com a lâmpada quei-
mada há mais de um mês. 
Segundo pedestres, o local 
fica muito escuro à noite, 
trazendo transtornos.

 •EM  HONÓRIO  Gurgel, 
também na Zona Norte do 
Rio, as calçadas estão com-
pletamente esburacadas em 
torno da Favela Caminho 
da Reta. Segundo relato de 
moradores portadores de 
necessidades especiais, é 
horrível passar pela locali-
dade. Idosos e pessoas com 
carrinho de bebê também 
têm dificuldades.

GATAGAT0

SUELEN JUNGER, 33 ANOSMATHEUS DOS SANTOS, 20

DA LAJEDA LAJE

 LÉ praticamente impossível 
citar o nome de Cartola e não 
associá-lo ao Morro da Man-
gueira. Apesar de ter nas-
cido no Catete, foi na fave-
la que Angenor de Oliveira 
entrou para a história como 
um maiores nomes da MPB. 
“De cara, o Cartola traz pa-
ra a gente uma ideia de ele-
gância, dignidade e de sabe-
doria muito grande, apesar 
de toda a precariedade e de 

todas as situações difíceis 
que ele se encontrou”, des-
taca Maurício Barros de Cas-
tro, doutor em história pela 
USP e professor-adjunto do 
Instituto de Artes da Uerj. 
Por causa da contribuição do 
músico para a Mangueira, a 
família fundou o Centro Cul-
tural Cartola. “O morro foi 
o lugar onde Cartola se fir-
mou como sambista”, afirma 
o pesquisador.

FALA TU

 LA Defensoria Pública 
estadual (DPRJ) vai rea-
lizar, no próximo sába-
do, mais uma edição do 
projeto “Defensoria Pú-
blica em Ação na Maré”. 
O evento é para garan-
tir o acesso à justiça aos 
moradores do conjunto 
de favelas da Zona Nor-
te do Rio. Nesta edição, 
a iniciativa atenderá a 
demandas das áreas cí-
vel e criminal, que serão 
levantadas pela Redes 
da Maré e informadas 
previamente à DPRJ. 

Os atendimentos 

irão acontecer de ma-
neira escalonada em 
três salas virtuais. Os 
interessados devem 
buscar a Redes da 

Maré para o pré-agen-
damento, através do 
WhatsApp (21) 99924-
6462, de segunda a 
sexta, das 13h às 17h, 

até amanhã. Depois 
dessa data, os agenda-
mentos serão direcio-
nados para a próxima 
ação, em janeiro.

“Em um ano tão ad-
verso, marcado pela 
pandemia, foi neces-
sário que a Defensoria 
Pública se reinventasse 
para viabilizar a pres-
tação de assistência ju-
rídica à população do 
Complexo da Maré”, 
destaca a coordenado-
ra geral de programas 
institucionais da DPRJ, 
Carolina Anastácio.

A gata, mora no IPASE, na 
Vila da Penha, e venceu a 
disputa de novembro com 
57% dos votos.

Morador do Morro dos 
Prazeres, o MC ganhou a 
disputa de novembro com 
84% dos votos.

Cufa lança 
prêmio

 LA Central Única das 
Favelas e a Favela Hol-
ding lançaram, nesta 
semana, a primeira 
edição do prêmio Pre-
tos Empreendedores. 
A iniciativa vai reco-
nhecer ações feitas por 
negros que causem im-
pacto social nas mais 
diversas áreas. Cada 
estado terá o seu pró-
prio júri e, ainda neste 
mês, serão divulgados 
os cinco homens e cin-
co mulheres mais cita-
dos em cada um pelos 
seus respectivos jura-
dos. Todos os vencedo-
res serão anunciados 
no início de 2021. 

ÚLTIMAS

NOTÍCIAS

REDES DA MARÉ / DIVULGAÇÃO
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RESPEITA A MINHA HISTÓRIA

E-mails pro Fala Tu, Gato (a) da Laje e Partiu Mundão: papodez@meiahora.com

PEGA A VISÃO
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ESPORTES

Árbitros de fu-
tebol precisam 

entender os limites 
da função. Manter 
a ordem faz parte 
das obrigações. Pa-
ra isso, têm apitos e 
cartões. Caso acon-
teçam conflitos ca-
be ao árbitro e seus 
auxiliares mante-
rem-se a distância 
observando e identificando os 
valentões. Se a coisa tomar pro-
porções além dos empurrões, 
autorizar a entrada dos policiais 
para conter os ânimos. Árbitro 
de futebol não aparta brigas, até 
porque ao tentar separar se expõe 
a ficar com as sobras, como acon-

teceu com o Nestor 
Pitana (foto), que 
se meteu na briga 
entre jogadores de 
Santos e LDU: aca-
bou tomando um 
soco na boca sem 
saber de onde veio 
e deve estar boche-
chando com Mal-
vona até agora. Va-
le lembrar que o 

argentino Pitana é experiente, 
veterano e árbitro de Copas do 
Mundo. As Comissões de Arbi-
tragem da CBF e das Federações 
deveriam proibir os árbitros de 
se envolverem em conflitos entre 
atletas com a intenção de apartar. 
Proibir, nada de recomendar.

 LNeymar quer Leonel Mes-
si no PSG. Novidade seria se 
dissesse que não quer. 

 LSubmetido a delicada ci-
rurgia no joelho esquerdo, 
Thiago Maia só voltará a 
jogar pelo Flamengo em 
julho do ano que vem. 

 LA diretoria do Flamengo 
faz contas para saber co-
mo enfrentar as perdas fi-
nanceiras, fruto das elimi-
nações nas Copas do Brasil 
e Libertadores da Améri-
ca, e encarar a compra de-
finitiva do atacante Pedro.

JUIZ NÃO APARTA BRIGA

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

‘Injusticia’ para os vascaínos

 LSão Paulo cresce de produção, ape-
sar de algumas patinadas, e está entre 
os melhores do returno do Campeo-
nato Brasileiro. Se o treinador Fer-
nando Diniz controlar seus delírios 
táticos, dará trabalho.

 LCulpar o jovem goleiro Lucão pela 
eliminação do Vasco na Copa Sul-A-
mericana não é justo. Falhou no gol 
dos argentinos, mas passaria batido 
se os demais fizessem 10% das chan-
ces que perderam.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LSe a ordem do técnico português 
Sá Pinto fosse criar e perder opor-
tunidades, os jogadores do Vasco 
talvez não cumprissem com tanta 
perfeição. Os argentinos do De-
fensa y Justicia custaram a acre-
ditar no que aconteceu na parti-
da. Eliminado na Sul-Americana, 

resta ao Vasco tratar de lutar no 
Brasileirão para fugir do fantasma 
do rebaixamento. Com 22 pontos 
até o momento, precisará de mais 
23 para escapar da degola e a pe-
dreira de hoje é o Grêmio, do téc-
nico Renato Gaúcho, que parece 
que pegou no breu.

A indefinição do resultado da 
eleição do Vasco já coloca em ris-
co o planejamento para a próxi-
ma temporada. Na lista de refor-
ços de Luiz Roberto Leven Siano, 
que tenta na Justiça a validação da 
vitória como novo presidente do 
clube, no pleito do dia 7 de novem-
bro, Balotelli definiu o seu futuro e 
fechou com o Monza, da Segunda 
Divisão da Itália.

Procurado por Leven Sia-
no, então candidato à presidência, 
o atacante, de 30 anos, se mostrou 
empolgado com o projeto apre-
sentado para defender o Vasco 
e enviou um vídeo parabenizan-
do o advogado pela eleição no Vas-
co. A demora, no entanto, esfriou 
o contato e a imprensa italiana re-
velou que Balotelli é esperado no 
novo clube para realizar exames 
médicos amanhã.

Com o julgamento virtual 
marcado para o próximo dia 17, 
no Tribunal de Justiça do Rio, o 
resultado da eleição do dia 7, que 
teve Leven Siano como vencedor, 
será avaliado pelo pleno da enti-
dade. Do outro lado, Jorge Salga-
do, vencedor do pleito online, rea-
lizado no dia 14, também busca na 
Justiça a confirmação da vitória.

Italiano 
Balotelli 
dá balão 
no Vasco
Atacante fecha 
com o Monza, 
time da Segunda 
Divisão da Itália

 L ‘BABOUTELLI’

troque por uma
GARRAFA EM 
INOX - 750 ml
(4 cores à sua
escolha*)

29,90R$

3 selos +

troque por uma
BOMBONIERE
DE VIDRO - 820ml

29,90R$

3 selos +

ESCOLHA O SEU PRODUTO, JUNTE 3 SELOS E PARTICIPE

RELAÇÃO DE POSTOS DE TROCA 

Dúvidas e informações: 2222-8650 / 2222-8651
(Central de Atendimento ao Leitor)

PRODUTOS SUJEITOS À DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE
NO POSTO DE TROCA CREDENCIADO. VERIFIQUE A RELAÇÃO
DOS POSTOS DE TROCA E REGULAMENTO DA PROMOÇÃO PELO QR CODE

RIO DE JANEIRO: BANGU: Rua da Feira, 422 | BENFICA: Av. Dom Helder Câmara, 164 (Parque 

Gráfico Jornais O DIA E Meia Hora - de segunda a sexta, das 13h às 17h) | BOTAFOGO: Praia de 

Botafogo, 444 |BONSUCESSO: Av. Brasil, 5575 – Passarela 7 |  CACHAMBI: Rua São Gabriel, 40 | 

CAMPO GRANDE: Avenida Cesário de Melo, 2623  |CENTRO: Rua Alcindo Guanabara, 15 | CIDADE 
DE DEUS: Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, 906 | COPACABANA (2): Rua Souza Lima 138  

| Rua Ministro Viveiros de Castro, 54 | LARANJEIRAS: Rua das Laranjeiras, 192 |MARECHAL 
HERMES: Rua Engenheiro Assis Ribeiro, 340 |PENHA: Rua Montevidéu, 1397 em frente à estação 

da Penha | RAMOS: Estrada do Itararé esquina com Rua Joaquim de Queiroz, em frente ao nº 4 – 

Grota |TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 368/370 | BAIXADA: DUQUE DE CAXIAS: Av. Manoel Reis – 

Centenário (em frente ao Prezunic) | GRAMACHO: Rua Pedro Lessa, Praça Jardim Leal (em frente 

ao Mercado Rio Sul) | MESQUITA: Pça Secretário Elizabeth Paixão | NOVA IGUAÇU (2): Rua 

Bernardino de Melo, 2210 | QUEIMADOS (2): Praça Nª Sª da Conceição s/nº (Prox. Estação de 

Trem) | Rua Vereador Hemetério de Oliveira s/nº (em frente ao Sup. Novo Mundo) SÃO GONÇALO: 
ALCÂNTARA: Av. Dr. Alfredo Backer, 536. NITERÓI: CENTRO: Rua Professor Heitor Carrilho, 250 Box 

1 | FONSECA: Alameda São Boaventura, 105 | ICARAÍ: Rua Miguel de Frias, 277 |CACHOEIRA DE 
MACACU: Rua Floriano Peixoto, loja 2 – Rodoviária Centro | CAMPOS DOS GOYTACAZES: Av. 

Nossa Senhora do Carmo, 488 – Parque São Benedito | ITAGUAÍ: Rua Lea Cabral da Cunha, 017- 

|MAGÉ: Rua papa Pio XII, 87 |PETRÓPOLIS: Avenida Barão do Rio Branco, 565 Centro |RESENDE: 
CENTRO: Praça Oliveira Botelho s/n° |VOLTA REDONDA: Rua 14 (quiosque próximo a Lojas 

Americanas) Vila Sta Cecília |MINAS GERAIS: JUIZ DE FORA: Av. Luiz Perry, 44 Sta Helena 
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ESPORTES

BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º SÃO PAULO 44 22 12 8 2 37 20 17

 2º ATLÉTICO-MG 42 23 13 3 7 41 29 12

 3º FLAMENGO 42 23 12 6 5 38 31 7

 4º FLUMINENSE 39 24 11 6 7 34 26 8

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

 5º PALMEIRAS 38 23 10 8 5 33 23 10

 6º SANTOS 38 24 10 8 6 36 29 7

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º INTERNACIONAL 37 23 10 7 6 33 22 11

 8º GRÊMIO 37 22 9 10 3 28 20 8

 9º CEARÁ 32 24 8 8 8 34 34 0

 10º FORTALEZA 30 24 7 9 8 23 21 2

 11º CORINTHIANS 30 24 7 9 8 25 29 -4

 12º ATHLETICO-PR 28 24 8 4 12 20 27 -7

ZONA NEUTRA

 13º BAHIA 28 24 8 4 12 29 39 -10

 14º ATLÉTICO-GO 28 23 6 10 7 20 27 -7

 15º BRAGANTINO 27 23 6 9 8 29 28 1

 16º SPORT 25 23 7 4 12 21 33 -12

ZONA DE REBAIXAMENTO

 17º VASCO 24 22 6 6 10 24 31 -7

 18º CORITIBA 20 23 5 5 13 20 32 -12

 19º BOTAFOGO 20 23 3 11 9 22 30 -8

 20º GOIÁS 16 23 3 7 13 24 40 -16

 * Jogo não encerrado até o fechamento desta edição.

24ª RODADA

02/12

 FORTALEZA 0 X 0 CORINTHIANS 

ONTEM

 BOTAFOGO 0 X 1 FLAMENGO  

 FLUMINENSE 3 X 1 ATHLETICO-PR 

 BAHIA 0 X 2 CEARÁ 

 CORITIBA  X  BRAGANTINO * 

HOJE

 SANTOS  X  PALMEIRAS 16:00

 GRÊMIO  X  VASCO 16:00

 ATLÉTICO-MG  X  INTERNACIONAL 18:15

 SÃO PAULO  X  SPORT 20:30

AMANHÃ

 ATLÉTICO-GO  X  GOIÁS 20:00

ARTILHARIA
 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 13  GOLS: Marinho (Santos)  11  GOLS: Luciano (São Paulo)
 10  GOLS: Claudinho (Bragantino), Germán Cano (Vasco), Keno (Atlético-MG) e Pedro 
(Flamengo)

25ª RODADA

12/12

 BRAGANTINO  X  FORTALEZA 17:00

 ATHLETICO-PR  X  ATLÉTICO-MG 17:00

 PALMEIRAS  X  BAHIA 19:00

 INTERNACIONAL  X  BOTAFOGO 19:00

 CEARÁ  X  ATLÉTICO-GO 21:00

13/12

 FLAMENGO  X  SANTOS 16:00

 CORINTHIANS  X  SÃO PAULO 18:15

 SPORT  X  CORITIBA 18:15

 GOIÁS  X  GRÊMIO 20:30

14/12

 VASCO  X  FLUMINENSE 20:00

1ª RODADA

03/12

 GOIÁS 0 X 3 SÃO PAULO

18ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 SÃO PAULO  X  BOTAFOGO 21H30

 L PRA CIMA, FLUZÃO!

Virada com baile 

de Marcos Paulo
Joia de 19 anos comanda vitória por 3 a 1 sobre 
o Furacão e Time de Guerreiros dorme no G-4

Depois do empate sem gols 
com o Bragantino em ca-
sa, o Fluminense se recu-

perou ontem ao vencer, de virada, 
o Athletico-PR, por 3 a 1, no Ma-
racanã. O Time de Guerreiros te-
ve uma boa noite de sono no G-4. 
Com dois gols no segundo tempo, 
Marcos Paulo comandou a vitória 
e compensou o pênalti perdido no 
início do jogo por Nenê, autor do 
gol de empate do Tricolor.

O Fluminense foi surpreendi-
do nos primeiros minutos. Pou-
co depois da boa defesa de Santos 
na finalização de Marcos Paulo, 
Léo Cittadini respondeu, aos 9, 
no chute de primeira, sem chan-
ces de defesa para Marcos Felipe, 
após bom cruzamento de Abner.

Aos 12, de pênalti, Nenê teve 
a chance de deixar tudo igual. A 
cobrança sem capricho facilitou 
a defesa de Santos, mas não desa-
nimou o veterano tricolor. Aos 25, 
mostrou tranquilidade para esco-
rar o cruzamento de Marcos Paulo 
para igualar o marcador. A expul-
são de Thiago Heleno, pelo segun-
do cartão amarelo, parecia ser a se-
nha para a virada. 

Com um futebol digno de ve-
teranos, os pratas da casa Calegari 
e Martinelli dominaram seus se-
tores. Com mais espaço, Michel 
Araújo e Marcos Paulo inferniza-
ram a defesa do Furacão, mas dei-
xaram o melhor para o segundo 
tempo. E a virada saiu com o go-
laço de Marcos Paulo, sem ângulo, 
após cobrança de escanteio. Dois 
minutos depois, a joia deixou o ex-
tricolor Walter para trás e marcou 
outro bonito gol, tocando na saída 
de Santos. Faltou pouco para a go-
leada, mas o Flu está no G-4.

Marcos Paulo e Nenê se abraçam na comemoração do Tricolor

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, 
Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Marti-
nelli, Michel Araújo (Ganso) e Nenê; Wel-
lington Silva (Felippe Cardoso) e Marcos 
Paulo. Técnico: Odair Hellmann

Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Hele-
no e Abner; Zé Ivaldo (Wellington), Richard 
e Léo Cittadini; Nikão (Walter), Carlos 
Eduardo (Alvarado) e Renato Kayzer (Fer-
nando Canesin). Técnico: Paulo Autuori

Local: Maracanã Juiz: Ramon Abatti Abel (SC) Auxiliares: Kleber Lucio Gil (FI-
FA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) Gols: 1º tempo: Léo Cittadini, aos 9, e Nenê, 
aos 25. 2º tempo: Marcos Paulo, aos 27 e aos 29 minutos. 
Cartões amarelos: Felippe Cardoso, Hudson, Egídio, Matheus Ferraz, Wellington 
e Richard Cartão vermelho: Thiago Heleno

FLUMINENSE 3 ATHLETICO-PR 1
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A GATA DA HORA

sem dúvidas é a melhor jogada desse domingão! 

Não pense que a musa é apenas mais um rostinho bonito e um 

corpo chamativo na multidão. Funcionária pública desde os 21 

anos, ela se amarra numa boa leitura, programas culturais e, 

claro, aquela praia. No Insta, ela aparece como @_alinelance.

ALINE LANCE

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

ARQUIVO PESSOAL

 LO presidente do Olaria des-
de 1995, Augusto Pinto Mon-
teiro, o Pintinho, não resistiu 
à Covid-19 e faleceu na sexta-
feira aos 72 anos. Ele estava in-
ternado há uma semana em 
um hospital particular. O clu-
be, que disputa a segunda divi-
são do Carioca, publicou uma 
mensagem nas redes sociais di-
zendo que é “um dia de muita 
tristeza para todos que amam 
o Olaria”. A Federação de Fu-
tebol do Estado do Rio de Ja-
neiro (Ferj) também divulgou 
uma nota de extremo pesar se 
solidarizando na dor dos fami-
liares e amigos nesse momento 
de extrema tristeza para o fute-
bol do Rio de Janeiro.

Morre o presidente do Olaria

 LO Paris Saint-Germain estu-
dou a possibilidade de contra-
tação de Lionel Messi na últi-
ma janela de transferências. 
Apesar do argentino ter ficado 
no Barcelona, o interesse não 
esfriou. Neymar e Leonardo, 

diretor esportivo do clube, fa-
zem força para que a transfe-
rência seja realizada. Em sua 
última entrevista, o presiden-
te Nasser Al-Khelaifi afirmou 
que não podia falar sobre o ‘as-
sunto Messi’.

Neymar quer Messi no PSG

AGÊNCIA FERJ / DIVULGAÇÃO

campeão 
brasileiro em 84 pelo Flu-
minense, foi transferido 
para a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de um hos-
pital na Zona Sul do Rio. O 
ex-meia, de 59 anos, teve 
problemas respiratórios 
decorrentes do novo co-
ronavírus.

líder da 
Série B, visitou ontem o Ju-
ventude, em Caxias do Sul, 
pela 26ª das 38 rodadas, e 
se livrou da derrota aos 45 
minutos do segundo tem-
po, graças a um gol contra 
de Bareiro. O placar de 1 a 1 
deixa a Chape com 51 pon-
tos e o Juve com 42. 

d e s -
viou o cruzamento de 
Mendy para a rede, mas o 
juiz confirmou o gol con-
tra para o atrapalhado 
goleiro Bono na vitória 
por 1 a 0 do Real Madrid 
sobre o Sevilla, ontem. 
“O resultado aumenta 
nossa confiança”, disse.

3ª colo-
cada do Grupo 7, inicia ho-
je o mata-mata diante do 
São Luiz (RS), 2º do Grupo 8, 
às 15h, no Correão. A volta 
será no outro domingo (dia 
13). Quem passar enfrentará 
Aparecidense (GO) ou Tupy-
nambás (MG) nas oitavas de 
final da Série D.

 LRENÊ WEBER,  LA CHAPECOENSE,

 LVINICIUS JUNIOR LA CABOFRIENSE,
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

 LQuer ver Anitta feeeliz? Dê 
uma árvore de Natal para 
ela montar! Este ano, euzi-
nho fui um dos ajudantes 
da superstar e vi de perto 
o quanto ela ama. Parece 
uma criança num par-
que infantil. Monta do 
começo ao fim. Tam-
bém é bastante deta-
lhista. E faz tu-tu-tudo 
ao som da sua play-
list natalina. Papai 
Noel com certeza 
ia adorar uma 
ajudante dessa, 
né? Agora, ima-
gina você, lei-
tor, uma coisa 
linda dessa 
montando 
sua árvore... 
Sonhar não 
custa nada. 
Ho, ho, ho!

 L Antes, ele ficava nos baaastidores como produtor de 
MCs. Agora, está nos palcos como DJ e MC. Delrinho 
(@delrinhoofficial) acaba de lançar seu no-no-novo 
single, Cheguei Chegando, com a ex-Miss Bumbum 
e atualmente MC Gispinella. Sucesso!

COM VOCÊS... DJ 2XU

FOTOS DIVULGAÇÃO

DELRINHO

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

PRENDADA ELA!

 L Nascido e criiiado em Niterói, Eduardo 
Ribeiro, de 20 anos, também cha-cha-cha-
mado de Xuxu pelos amigos, passou uma 
temporada morando no Complexo do PPG, 
na Zona Sul. Após uma brincadeira com 
amigos na escola, o jovem começou a tocar 
em bailes e eventos. Hoje, ele é conhecido 
como DJ 2Xu da Espanha, em referência 
ao baile da comunidade. “Atualmente, me 
apresento em bailes, festas, resenhas. Meu 
sonho é ser reconhecido na carreira”, conta. 
O Instagram dele é @dj2xu.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

“Rita” é um sucesso ab-
soluto. Você imaginava 
que a música teria toda 
essa repercussão?

Olha, me surpreendeu. Cos-
tumo fazer música para que 
ela viralize. Para que a gente 
não precise gastar tanto para 
chegar nas pessoas. Mas fiquei 
surpreso que ela tenha tido essa 
proporção nacional.

Até o Neymar comparti-
lhou a canção. Teve algum 
outro famoso que você viu 
cantando sua música que te 
deixou de queixo caído?

O Lázaro Ramos. Foi um 
cara que eu fiquei muito feliz 
de ter visto cantando, dançan-
do. Ele curtindo a música. Foi 
muito top, de verdade.

Em uma entrevista, você 
disse que a “facada”, na ver-
dade, seria uma forma de di-
zer que a pessoa foi traída. É 
isso mesmo? Você já tomou 
uma facada dessas?

A facada, realmente, é no sen-
tido figurado. Mas é óbvio que 
todo mundo ia pensar no literal. 
E pode ser literal também. Mas a 
facada, no sentido literal, nunca 
aconteceu comigo. Sobre uma fa-
cada dessa, no sentido figurado, eu 

DIVULGAÇÃO

BABADO

não sei. Mas todo mundo fala que 
o corno é o último a saber (risos).

Você perdoaria a Rita, 
Tierry?

Cara, eu acho que não perdoa-
ria a Rita, não. Nunca digo nunca, 
mas eu acho que facada é demais.

Acredita nesse amor que 
perdoa tudo?

Eu não acredito. Aí, já é falta de 
amor, nesse caso da música. Falta 
de amor próprio.

Você tem a música “Já 
Peguei Coisa Pior”, que 
faz até referência ao co-
ronavírus. O que você já 
pegou de pior? 

Acho que o que peguei de 
pior foi o coronavírus. É óbvio 
que teve alguns relacionamen-
tos tóxicos. Acho que todos nós 
já tivemos. A música “Já Pe-
guei Coisa Pior” faz referência 
a esses relacionamentos tóxicos 
que chegam perto do corona, 
mas que não conseguem, sem 
dúvida, ultrapassar. Apesar de 
que, a gente vê muito femini-
cídio e mulheres também que 
acabam fazendo loucuras e 
tirando a vida de seus compa-
nheiros. Então, tem gente que 
chega ao nível do coronavírus.

Você tem algumas músi-
cas com duplo sentido. Acha 
que o público acaba mais se 
identificando com suas mú-
sicas por isso?

Essa questão do duplo senti-
do, da surpresa é uma das coisas 
peculiares do meu trabalho. É o 
que faz as pessoas quererem sa-
ber o final da história, como ela 
vai se desenrolar. Então, acho 
que isso acaba prendendo eles. 
E ele é um dos pontos de sucesso 
do meu trabalho.

Você é essa pessoa di-
vertida que mostra ser em 
seu dia a dia?

Resolvendo as coisas, eu sou 
muito sério. Mas, no geral, sou di-
vertido, sim. Gosto muito de dar 
risada, de fazer resenha com os 
amigos. De colocar apelido neles. 

Você contraiu Covid-19. 
Como foram seus sintomas? 
Vi que você ficou com parte 
do pulmão comprometido.  

Eu tive dor de garganta, febre, 
dor no corpo, bastante tosse. O que 
mais me deixou preocupado foi 
esse cansaço que a Covid-19 dá. 
Fiquei com 20% do pulmão com-
prometido ou mais. Porque, de-
pois, eu não fiz mais a tomografia 
e eu senti que os sintomas de tosse 
aumentaram uma época. Assim, 
eu estou sem o vírus hoje. Mas 
tendo que combater essas seque-
las que foram deixadas pelos vírus.

Além de cantor, você é um 
grande compositor. Marília 
Mendonça, Gusttavo Lima, 
Luan Santana, Lucas Lucco, 
por exemplo, já gravaram 
canções suas. Como é para 
você ver artistas de nome fa-
zerem sucesso com músicas 
suas? Dá orgulho?

Dá muito orgulho. Porque 
você fazer parte desses grandes 
artistas, a nível nacional, você 
conseguir agregar na carreira 
deles, fazer parte da história deles 
é uma coisa eterna. Ano passa-

‘Eu acho que 
não perdoaria 
a Rita, não’ 

 L“Ôh, Rita, volta, desgramada! Volta, Rita, que 
eu perdoo a facada. Ôh, Rita, não me deixa. Vol-
ta, Rita, que eu retiro a queixa”. Com certeza, vo-
cê já ouviu ou cantarolou esse trecho da música 
Rita, de Tierry. O hit é sucesso absoluto e conquis-
tou até Neymar. À coluna, o cantor confessa que se 
surpreendeu com o sucesso da canção, revela se per-
doaria a Rita, fala sobre os sintomas que teve do co-
ronavírus e faz planos para o ano que vem. Confira! 

do mesmo, tive em “Cem Mil” 
(cantada por Gusttavo Lima) 
a música mais tocada do país, 
ganhei o Carnaval com a Ivete 
(Sangalo) com o “Mundo Vai” e é 
uma honra muito grande. Acabei 
de participar do DVD das Cole-
guinhas (Simone e Simaria), do 
Lucas Lucco. Antes, eu só partici-
pava com as músicas e, agora, eu 
participo com a minha voz. Isso 

é uma realização muito grande.

É complicado você 
estourar em meio à 

pandemia? Porque 
isso não te permite 
fazer tantos shows, 
ter o contato com 
o público que todo 
artista gosta de ter... 
Acaba sendo um pou-
co frustrante?

Sem dúvida. Eu queria 
muito estar fazendo shows. 
Se não fosse pela pande-

mia, eu estaria sem data. Já es-
tou sem data com a pandemia, 
na verdade, porque tem alguns 
lugares em que já está podendo 

fazer show com público reduzi-
do ou show em lounges. Estamos 
fazendo isso já. Estamos saindo 
um pouco das lives, as lives deram 
um pouco uma cansada. Então, é 
frustrante. Não vejo a hora que a 
gente tenha uma vacina, para que 
possa normalizar tudo, que esteja 
todo mundo imune, para voltar-
mos a fazer shows como sempre 
foi: lotado de gente.

E como está seu cora-
ção, Tierry? Está solteiro, 
namorando?

Eu agora estou solteiro. Eu 
acabei de terminar um relaciona-
mento de nove anos com a mãe do 
meu filho. E, agora, estou curtindo 
um pouco a solteirice.

Quais são seus planos pa-
ra o ano que vem?

Quero gravar um DVD lota-
do de gente, com algumas par-
ticipações de quem eu sou fã. Já 
estão na minha cabeça, mas eu 
vou deixar para falar com você 
de novo em outra oportunida-
de. Quero fazer muitos shows, 
organizar minha vida.

ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“As ilusões perdidas são folhas desprendidas da 

árvore do coração.” (José de Espronceda)

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

 LVai se atentar às finanças, 
controle os gastos. Use a cria-
tividade para matar a saudade 
dos amigos. Será fácil conver-
sar com o par. Pode pintar um 
amor à primeira vista.
Números da sorte: 71, 98 e 17.

 LA sintonia com os familiares 
deve crescer hoje, procure 
estar com eles. Sair da rotina 
aumenta as chances de se dar 
bem na conquista. Controle a 
possessividade e os ciúmes.
Números da sorte: 18, 45 e 27.

 LSe a vontade de ficar no seu 
mundo falar mais alto, siga 
seus instintos. No romance, os 
astros favorecem as conversas, 
evite brigas com o par. Vai fa-
zer muito sucesso na paquera.
Números da sorte: 64, 28 e 91.

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

 LTerá que colocar as mãos na 
massa para fazer dinheiro. Se 
está só, lance proibido pode 
mexer com você, mas cuidado 
com fofocas. Maneire na des-
confiança ao lado do par.
Números da sorte: 11, 47 e 92.

 LCompartilhe seus sonhos e 
projetos com os amigos, eles 
podem dar dicas interessantes 
e até formar sociedade. A tur-
ma pode ajudar na conquista. 
Tudo corre bem com o par.
Números da sorte: 30, 48 e 84.

 LLembranças do passado po-
dem aquecer o coração. Um 
amor antigo pode bater à sua 
porta e mudar tudo. Invista 
nos momentos de carinho e 
aconchego com seu amor.
Números da sorte: 22, 31 e 67.

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

 LConfie em seus instintos para 
desvendar segredos. Cuide da 
saúde, tome os cuidados ne-
cessários. Não deixe a realida-
de tirar o brilho do romance. 
Esbanje charme na paquera.
Números da sorte: 86, 41 e 05.

 LSeu lado caseiro fica eviden-
te neste domingo. Mantenha 
os pés no chão para cuidar de 
assuntos de família. Vai arrasar 
na conquista. Sintonia a dois, 
aproveite o momento!
Números da sorte: 42, 51 e 24.

 LBom dia para fazer contatos 
e esclarecer mal-entendidos. 
Dê carinho à família. Pode se 
reaproximar de um ex-amor. 
O diálogo será a melhor arma 
para reacender a relação.
Números da sorte: 07, 25 e 79.

SÃO NICOLAU
Venerado e muito querido por 
cristãos do Ocidente e do Oriente, 
São Nicolau é o santo padroeiro da 
Rússia, da Grécia, da Noruega e de 
diversas cidades importantes pelo 
mundo. Nasceu em 270 e ganhou 
notoriedade por jogar dinheiro pela 
janela para as pessoas necessitadas. 
São Nicolau participou do Concílio 
de Niceia, onde Jesus foi declarado 
consubstancial ao Pai. Sua imagem, 
a de um homem com barba branca 
que levava presentes para crianças 
pobres, inspirou a criação da figura 
do Papai Noel. Morreu no ano de 
324, com fama de santidade.

SANTO DO DIA

CAIO
Como prova de amor, minha 
amiga tatuou o nome de seu 
namorado Caio no braço, 
mas quatro meses depois o 
relacionamento terminou e 
ela veio me pedir conselho:
— O que eu faço agora?

— Completa a frase: “Caio, 
mas depois levanto”.

NOVO EMPREGO
O louco conta ao amigo que 
arrumou um emprego.
— Sou agente secreto.
— Ah, é? E o que exatamente 

você faz?
— Sei lá... É tudo tão secreto 
que não descobri ainda o que 
tenho que fazer.

CANTORA
Em uma festa de fim de ano, 
o anfitrião aborda um con-

vidado e fala com muito or-
gulho:
— Aquela senhora que está 
cantando ao lado do pianista 
é minha mulher!
— Como?
— Aquela senhora que está 
cantando ao lado do pianis-

ta, lá no palco, é minha mu-
lher!
— O quê?
— Aquela senhora que está 
cantando ali no palco é mi-
nha mulher!
— Fala mais alto que tem 
uma velha cantando mal!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: Sr. Zé Pelintra

MENSAGEM:
Sr. Zé Pelintra nos traz mais disposi-
ção, força e disciplina para encarar 
o trabalho e as dificuldades do dia 
a dia. A produção nos próximos dias 
será melhor e renderá um dinheiro 
extra. Ajude mais o próximo. 

CORES: Branco e vermelho.

ELEMENTOS: Fogo e ar.

SIMPATIA:
Para superar as dificuldades do 
trabalho e ganhar um dinheiro a 
mais ou receber um dinheiro de 
dívida, passe sete cigarros e sete 
moedas pelo corpo, peça pro-
gresso e caminhos abertos a Zé 
Pelintra e em seguida entregue 
tudo ao primeiro morador de rua 
ou malandro que encontrar.

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

 LTerá disposição para fazer 
algumas mudanças em casa. 
Aposte na internet e no seu 
charme para arrasar na paque-
ra. Podem pintar novidades no 
romance, surpreenda o par.
Números da sorte: 23, 32 e 59.

 LDeixe a solidão de lado. Sua 
intuição será aliada para dri-
blar surpresas e imprevistos. 
Alguém misterioso pode agi-
tar a paquera. A atração física 
aumenta no romance.
Números da sorte: 33, 06 e 15.

 LTerá vontade de sair de casa 
neste domingo, mas não arris-
que sua saúde. A sintonia com 
o par ganha força. Não vai se 
empolgar com a paquera se 
perceber que não terá futuro.
Números da sorte: 88, 79 e 25.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 6/12/2020 · MEIA HORA 23



24 MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 6/12/2020



troque por uma
GARRAFA EM 
INOX - 750 ml
(4 cores à sua
escolha*)

29,90R$
3 selos +

troque por uma
BOMBONIERE
DE VIDRO - 820ml

29,90R$
3 selos +

RELAÇÃO DE POSTOS DE TROCA 

Dúvidas e informações: 2222-8650 / 2222-8651
(Central de Atendimento ao Leitor)

PRODUTOS SUJEITOS À DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE
NO POSTO DE TROCA CREDENCIADO. VERIFIQUE A RELAÇÃO
DOS POSTOS DE TROCA E REGULAMENTO DA PROMOÇÃO PELO QR CODE

RIO DE JANEIRO: BANGU: Rua da Feira, 422 | BENFICA: Av. Dom Helder Câmara, 164 (Parque 
Gráfico Jornais O DIA E Meia Hora - de segunda a sexta, das 13h às 17h) | BOTAFOGO: Praia de 
Botafogo, 444 |BONSUCESSO: Av. Brasil, 5575 – Passarela 7 |  CACHAMBI: Rua São Gabriel, 40 | 
CAMPO GRANDE: Avenida Cesário de Melo, 2623  |CENTRO: Rua Alcindo Guanabara, 15 | CIDADE 
DE DEUS: Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, 906 | COPACABANA (2): Rua Souza Lima 138  
| Rua Ministro Viveiros de Castro, 54 | LARANJEIRAS: Rua das Laranjeiras, 192 |MARECHAL 
HERMES: Rua Engenheiro Assis Ribeiro, 340 |PENHA: Rua Montevidéu, 1397 em frente à estação 
da Penha | RAMOS: Estrada do Itararé esquina com Rua Joaquim de Queiroz, em frente ao nº 4 – 
Grota |TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 368/370 | BAIXADA: DUQUE DE CAXIAS: Av. Manoel Reis – 
Centenário (em frente ao Prezunic) | GRAMACHO: Rua Pedro Lessa, Praça Jardim Leal (em frente 
ao Mercado Rio Sul) | MESQUITA: Pça Secretário Elizabeth Paixão | NOVA IGUAÇU (2): Rua 
Bernardino de Melo, 2210 | QUEIMADOS (2): Praça Nª Sª da Conceição s/nº (Prox. Estação de 
Trem) | Rua Vereador Hemetério de Oliveira s/nº (em frente ao Sup. Novo Mundo) SÃO GONÇALO: 
ALCÂNTARA: Av. Dr. Alfredo Backer, 536. NITERÓI: CENTRO: Rua Professor Heitor Carrilho, 250 Box 
1 | FONSECA: Alameda São Boaventura, 105 | ICARAÍ: Rua Miguel de Frias, 277 |CACHOEIRA DE 
MACACU: Rua Floriano Peixoto, loja 2 – Rodoviária Centro | CAMPOS DOS GOYTACAZES: Av. 
Nossa Senhora do Carmo, 488 – Parque São Benedito | ITAGUAÍ: Rua Lea Cabral da Cunha, 017- 
|MAGÉ: Rua papa Pio XII, 87 |PETRÓPOLIS: Avenida Barão do Rio Branco, 565 Centro |RESENDE: 
CENTRO: Praça Oliveira Botelho s/n° |VOLTA REDONDA: Rua 14 (quiosque próximo a Lojas 
Americanas) Vila Sta Cecília |MINAS GERAIS: JUIZ DE FORA: Av. Luiz Perry, 44 Sta Helena 

ESCOLHA O SEU PRODUTO, JUNTE 3 SELOS E PARTICIPE

*Consulte disponibilidade de estoque nos postos de troca 
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REGULAMENTO

Dúvidas e informações: 2222-8650 / 2222-8651
(Central de Atendimento ao Leitor)

PRODUTOS SUJEITOS À DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE
NO POSTO DE TROCA CREDENCIADO. VERIFIQUE A RELAÇÃO
DOS POSTOS DE TROCA E REGULAMENTO DA PROMOÇÃO PELO QR CODE

REGULAMENTO PROMOÇÃO - JUNTOU, TROCOU – FIM DE ANO

O DIA EDITORA O DIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Rua dos Inválidos, 198, Centro – Rio de Janeiro - RJ. CNPJ nº 33.216.797/0001-18. 
Área de execução da promoção: Estado do Rio de Janeiro.

Datas:
Início e Término geral: 06/12/2020 a 31/12/2020. 
Objeto da promoção: Garrafa de Inox de 750ml e Bomboniere de vidro de 820ml.

Modalidade adotada: 03 (três) selos do jornal MEIA HORA + R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) = 1 garrafa de inox de 750ml ou 1 
bomboniere de vidro de 820ml.

Período de troca: 09/12/2020 a 31/12/2020. 

Mecânica: 
1) No período de 06/12/2020 a 29/12/2020, o jornal MEIA HORA publicará diariamente uma CARTELA para ser preenchida por selos para efetuar 
a troca do produto desejado. Os selos serão publicados na 1ª página do jornal MEIA HORA.  Os selos deverão ser recortados e colados na 
respec va cartela, conforme descrito acima. A troca deverá ser efetuada nos postos credenciados, cuja relação será publicada no Jornal MEIA 
HORA, durante o período da promoção. Bens limitados. Trocas sujeitas à disponibilidade em estoque do posto credenciado. 
2) As cartelas só poderão ser trocadas dentro do prazo acima estabelecido. 
3) Especificações dos produtos: Garrafa de Inox de 750ml e Bomboniere de vidro de 820ml. 
4) A promoção é válida para todo o Estado do Rio de Janeiro.
5) As imagens publicadas na comunicação são meramente ilustra vas. 

Controle da promoção: 
1) Somente poderão adquirir os produtos, os leitores que apresentarem as cartelas e os selos originais, publicados no Jornal MEIA HORA. 
2) Não terão validade os selos danificados, fotocópias e selos impossibilitados de iden ficação por qualquer mo vo. 
3) A EDITORA O DIA LTDA, se reserva ao direito de alterar a forma e natureza deste Regulamento, conforme julgar apropriado, para melhor 
atendimento e garan a dos par cipantes, fato que será devidamente informado, com antecedência, a todos os leitores. 
4) Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos omissos, serão decididos, exclusivamente, pela 
EDITORA O DIA LTDA, através de uma Comissão formada pelos responsáveis da área de Marke ng. 
5) Esta campanha independe de qualquer modalidade de álea ou compe ção, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia 
estabelecida no ar go 1º da Lei nº 5.768/71. 
6) Os leitores também podem trocar o produto na Central de Promoções, de 2ª a 6ª feira, das 13h às 17h, na Av. Dom Hélder Câmara, 164 – 
Benfica, RJ. 
7) Dúvidas e informações adicionais pelo e-mail  ou por meio da promocoes@odia.com.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR, telefones (21) 2222-8650 ou (21) 2222-8651, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

troque por uma
GARRAFA EM 
INOX - 750 ml
(4 cores à sua
escolha*)

29,90R$
3 selos +

troque por uma
BOMBONIERE
DE VIDRO - 820ml

29,90R$
3 selos +

ESCOLHA O SEU PRODUTO, JUNTE 3 SELOS E PARTICIPE
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