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ESPORTES

Homem atira 
e fere cinco 

pessoas 
em bar

CIÚME 8

CONFIRA O 
CALENDÁRIO 

DO IPTU
DE 2021

NO RIO 5

‘FOI UM 
ANJO QUE 
CAIU NA 
MINHA 
PORTA’

Com câncer, Ana Paula 
Siqueira agradece ajuda 
de Deise Gouveia, que 

conseguiu arrecadar mais 
de R$ 60 mil em vaquinha 
on-line para a moradora 

do Alemão após ficar 
famosa com tombo na 

escada da vizinha

JÁ QUE É PRA TOMBAR... TOMBEI! 6

Fátima 
Bernardes 

agradece apoio 
dos fãs e amigos 

APÓS CIRURGIA

PÁGINA 16
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 PISA 
MENOS, 
SABRINA 
SATO!
Trabalhada 
na fenda, 
apresentadora 
ostenta o 
corpão nas 
redes 
sociais
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DE SAÍDA 
DO FLU

1.400
SE LIGA! 6

da

Vaga

OPORTUNIDADES

Odair Hellmann 
aceita proposta 

de clube árabe e 
deixa o Tricolor. 

Marcão comanda 
o time até o fim 

do Brasileiro
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O QUE BOMBA

VAQUINHA DE ‘DEISE DO TOM-
BO’ ARRECADA R$ 60 MIL.
PÁGINA 6

ODAIR HELLMANN TROCA O 
FLU POR CLUBE ÁRABE.
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FÁTIMA BERNARDES AGRADE-
CE AOS FÃS. PÁGINA 16
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Música alta na rua 
em Madureira

Ônibus 538 em 
péssimo estado

Buraco e lixo em via 
de São Gonçalo

Postes sem luz em 
via de Nova Iguaçu

Estacionamento 
irregular no Méier

Ônibus 2334
enguiça direto

 L Na esquina das ruas Manoel 
Marques e Antonio de Abreu, 
atrás do Madureira Shopping, 
em Madureira, tocam música alta 
todos os finais de semana até as 
4h da manhã. Não há fiscalização 
para acabar com a bagunça. Nin-
guém aguenta mais!

 L Os ônibus da linha 538 (Roci-
nha—Leme) estão mal conser-
vados, com assentos soltos e en-
costos quebrados. Alguém pode 
acabar se machucando dentro 
dos veículos dessa linha. Eles pa-
recem que vão desmontar.

 L A Rua Clodomiro Antunes da 
Costa, no bairro Arsenal, em São 
Gonçalo, tem muitos buracos, di-
ficultando a circulação de carros. 
Além disso, tem muito lixo na via 
que não é recolhido há semanas. 
Alô prefeitura, vamos agir!

 L Na Rua Erondino, 190, no bairro 
Riachão, em Nova Iguaçu, tem 
alguns postes com as lâmpadas 
queimadas. A noite fica uma escu-
ridão imensa na rua, a prefeitura 
precisa fazer reparos na via ur-
gentemente. Assim não dá!

 L Na Travessa Teixeira, no Méier, 
motoristas estacionam veículos 
a menos de cinco metros da es-
quina com a Rua Soares, o que 
é proibido. A Guarda Municipal 
precisar fiscalizar o local e mul-
tar esses carros, como previsto no 
Código Brasileiro de Trânsito.

 L A linha 2334 Frescão (Campo 
Grande—Castelo) está com ôni-
bus ruins, eles enguiçam o tem-
po todo. O percurso de Campo 
Grande para o Centro do Rio de 
Janeiro é muito grande, os ônibus 
deveriam estar preparados para 
aguentar essa viagens maiores.

Anônimo
Madureira

João Lage
Por e-mail

Simone Barbalho
São Gonçalo

Antônio Morais
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Enorê Rodrigues
Por e-mail

Tamires Martins
Campo Grande

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,177 (C); 
R$  5,287 (V)

POUPANÇA: 0,1159 %  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045
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 LTENHO 45 anos e 
sou jornaleiro há 22. 
Moro em Nova Iguaçu. 
Antes de ser jornaleiro 
eu estudava. Na minha 
profissão gosto do con-
vívio com os clientes. 
O bom daqui é a vizi-
nhança, mas precisa 
melhorar a segurança. 
Torço pelo Vasco. Nas 
horas vagas curto a 
família e ir à academia. 
Gosto de ler os espor-
tes no MEIA HORA.

FLÁVIO SILVA
SCOFANO —
Nova Iguaçu

ROSEANNA 
APARECI-
DA ALVES  
tem atual-
mente 29 
anos. Ela 
desapareceu 
em 1° de ju-
lho de 2002, 
em Barros 
Filho (Zona Norte do Rio), após ser 
sequestrada.

Informações para 2286-3337

CADÊ VOCÊ

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 8/12/20202 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052



Manual para ambulantes com dicas contra Covid

Hospital para 
os bombeiros

SP: vacinação 
em janeiro

GERAL

No estado, há uma fila de 472 pessoas aguardando por transferência para leitos de internação

DIVULGAÇÃO

Sinal de alerta
Rio tem 92% dos leitos de UTI ocupados. Pacientes já recorrem à Justiça

 L NA REDE SUS DA CAPITAL

A 
taxa de ocupação de lei-
tos de UTI na rede SUS da 
capital é de 92% e a de en-

fermaria chega a 88%, segundo 
a Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio (SMS). Na fila de espera, 
394 pessoas aguardam por rea-
locação em leitos. Na rede esta-
dual, a lotação está em 63% nos 
leitos de enfermaria e 82% nos 
de UTI. Com esse aumento em 
todo o estado e poucos leitos dis-
poníveis, muitas pessoas têm re-
corrido à Justiça para conseguir 
uma vaga em uma UTI.

Só em novembro, durante o 
plantão noturno da Defensoria 
Pública do Rio, foram 36 ações 
judiciais com pedidos de trans-
ferência para unidades hospita-
lares dedicadas à Covid-19. Esse 
número é o dobro do registrado 
em outubro. O último dado atua-
lizado, de 1º ao dia 5 de dezembro, 
mostra que já foram registradas 
nove ações por leitos.

Das 394 pessoas que aguar-
dam por uma vaga na rede mu-
nicipal, 198 são para UTI. O mu-
nicípio, de acordo com a SMS, 
tem cerca de 700 pacientes inter-
nados, sendo 276 em UTI.

No estado, o alerta também foi 
ligado. Segundo a Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES), já há uma fi-
la de 472 pessoas aguardando por 
transferência para leitos de inter-
nação — 220 para enfermaria e 
252 para UTI. Esses pacientes po-
dem ser regulados para as redes 
municipal, estadual ou federal.

Apesar desse cenário preocu-
pante, prefeitura e governo do es-
tado não sinalizam um endureci-
mento nas medidas de restrição. A 
Prefeitura do Rio disse apenas que, 
a partir de parceria com o Gover-
no do Estado, abrirá na rede mu-
nicipal mais 220 leitos dedicados 
ao tratamento da doença. 

 LO Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio de Janeiro inau-
gurou ontem seu hospital de cam-
panha, com vagas exclusivas pa-
ra pacientes com casos suspeitos 
ou confirmados de Covid-19. A 
medida vai ampliar a capacida-
de de atendimento a bombeiros 
ativos, inativos, seus dependen-
tes e pensionistas. Toda a estrutu-
ra do local está montada ao lado 
do Hospital Central Aristarcho 
Pessoa (HCAP), no Rio Compri-
do. O comandante-geral, coro-
nel Leandro Monteiro, também 
determinou, na última semana, 
a criação de um Gabinete de Cri-
se para acompanhar a  pandemia 
nas fileiras da corporação.

 LA campanha de vacinação 
contra a Covid-19 deve come-
çar no dia 25 de janeiro em São 
Paulo, afirmou o governador 
João Doria (PSDB). A data, que 
coincide com o aniversário da 
capital do estado, foi confir-
mada ontem. Segundo Doria, 
a prioridade serão os profissio-
nais de saúde e os idosos. São 
Paulo investe no desenvolvi-
mento da vacina CoronaVac, da 
chinesa Sinovac, em parceria, 
no Brasil, com o Instituto Bu-
tantan. A primeira fase da cam-
panha contará com 10 milhões 
de doses da vacina. No plano 
nacional, o início da vacinação 
é apontado para março de 2021.

 LPrevendo crescimento no nú-
mero de ambulantes por cau-
sa do aumento do desempre-
go e da atual crise econômica, 
a Secretaria de Estado de Saú-
de lançou, ontem, um manual 
destinado aos ambulantes e 
também consumidores. O pro-
jeto tem dicas que ajudam na 
conscientização dos profissio-
nais e da população no comba-
te à transmissão da Covid-19.

O documento, de 18 pági-
nas, tem informações sobre a 
saúde do trabalhador, impor-
tância no uso de equipamentos 
de proteção individual, condu-
ta de higiene e saúde para am-
bulantes e consumidores, con-
dições dos pontos de venda, 
higienização e embalagem de 
alimentos, cuidados com co-
mida de rua, pagamentos e hi-
giene das instalações e equipa-

mentos, entre outros.
“Este manual visa conscien-

tizar as instituições envolvidas 
na regulação e fiscalização de 
ambulantes de rua sobre a im-
portância do treinamento e ca-
pacitação deste grupo frente aos 
riscos de disseminação da Co-
vid-19 e demais vírus respira-
tórios”, diz Adna dos Santos Sá 
Spasojevic, Superintendente de 
Vigilância Sanitária da SES.
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Cria do Cesarão vai 
comandar a Cultura
Marcus Faustini promete apoiar e revitalizar o setor na cidade

 L EDUARDO PAES ANUNCIA MAIS NOMES

A 
nova leva de secretários 
anunciada pelo futuro 
prefeito do Rio, Eduar-

do Paes (DEM), mistura nomes 
técnicos, como Marcus Faustini, 
para a Cultura, e alianças estra-
tégicas para a gestão. 

Produtor cultural e criado na 
comunidade do Cesarão, em San-
ta Cruz, Marcus Faustini, de 49 
anos, é próximo de Paes há quase 
dez anos e será responsável por re-
tomar o protagonismo da pasta. A 
ideia do futuro secretário é “terri-
torializar” os investimentos e dar 
atenção especial aos pólos cultu-
rais da periferia da cidade.

“A cultura pode ajudar o de-
senvolvimento da cidade. Pensar 
de maneira territorializada é a pri-
meira missão no primeiro ano. A 
cultura abriu minha cabeça en-
quanto jovem no Cesarão, e toda 
minha trajetória é fruto da cultura 
e da ação social. Vamos fazer uma 
secretaria participativa. É um de-
sejo do prefeito”, afirmou Faustini.

“A situação da secretaria é ruim, 
bem precária, mas a ideia do pre-
feito é lançar um programa de 
auxílio aos produtores da cultura 
prejudicados pela pandemia. Te-
remos uns dias para desenhar o 
projeto”, completou.

Paes também anunciou Cris-
tiano Beraldo, quadro do PSDB 
carioca, para a secretaria de Tu-
rismo. Além dele, o prefeito eleito 
também anunciou Wagner Coe 
para a subprefeitura da Grande 
Tijuca e Rodrigo Toledo para a 
subprefeitura das Ilhas (do Go-
vernador, do Fundão e Paquetá). 
Nos próximos dias, devem ser 
oficializados Jorge Felippe Neto 
(PSD) para a secretaria do Traba-
lho e Chico Bulhões (Novo) para 
o Desenvolvimento Econômico.

O Tribunal Regional Elei-
toral do Rio de Janeiro (TRE
-RJ) aprovou, por unanimida-
de, o registro de candidatura de 
Washington Reis (MDB), can-
didato mais votado à Prefeitura 
de Duque de Caxias, nas elei-
ções municipais de novembro.

O relator do processo, de-
sembargador eleitoral Gui-
lherme Couto, afirmou que 
“devem ser consideradas as 
modificações de fato e de di-
reito ulteriores ao pedido de 
registro de candidatura que 
possam afastar as hipóteses 
restritivas à elegibilidade, cujo 
marco temporal seria, à luz da 
jurisprudência do TSE, a data 
da diplomação”. 

Caso o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) mantenha a 
condenação que gerou a ine-
legibilidade ou revogue a sus-
pensão liminar, a situação do 
candidato junto à Justiça Elei-
toral poderá ser revista e “serão 
desconstituídos o registro ou o 
diploma eventualmente conce-
didos”, conforme dispõe a Lei 
Complementar 64/90.

Washington Reis teve o re-
gistro de candidatura indefe-
rido antes do primeiro turno 
por ter sido condenado pela 
Segunda Turma do STF, em 
2017, por crimes contra o meio 
ambiente e o parcelamento do 
solo. A decisão o tornava inele-
gível. No dia 24 de novembro, 
ao julgar questão de ordem, a 
Segunda Turma do STF sus-
pendeu os efeitos do acórdão 
que condenou o candidato 
até o julgamento dos embar-
gos de declaração opostos por 
Washington Reis.

Reis 
vence  
no TRE
Prefeito reeleito 
de Caxias aguarda 
agora o STF

 L ELEIÇÕES 2020

Futuro secretário da Cultura do município do Rio, Marcus Faustini fala com a imprensa

ESTEFAN RADOVICZ 

 LFilha do ex-prefeito César Maia e 
irmã gêmea do presidente da Câ-
mara Federal, Rodrigo Maia, Da-
niela Maia, de 50 anos, foi a esco-
lhida para a presidência da Riotur, 
responsável pela organização do 
Carnaval. “Entra uma pessoa com 
experiência e que tem o desafio de 
cuidar do meu coração, que é o 
Carnaval. A gente vai, se Deus qui-

ser, em julho, realizar a maior festa 
da história do planeta, celebrando 
o Rio e a alegria”, disse Paes.

A futura presidente da Riotur 
terá a difícil tarefa de organizar o 
atípico Carnaval em pleno inver-
no por conta da pandemia. Ela 
afirmou que ainda irá debater as 
melhores saídas para evitar uma 
folia irregular em fevereiro, sem 

os cuidados necessários. “Eu acho 
que temos que esperar. Vai haver 
Carnaval, mas com todas as preo-
cupações relacionadas com o que 
a gente está vivendo. Fevereiro, não 
teremos. Foi transferido para ju-
lho e vai ser uma festa belíssima. 
Vamos tomar os cuidados neces-
sários, e julho é o prazo perfeito”, 
afirmou Daniela.

Paes fala em fazer Carnaval no mês de julho
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Água da chuva quebra 
um galho na crise 
Falta de abastecimento leva moradores a se virar como podem

 L TORNEIRAS SECAS

H
á semanas sem água, mora-
dores de diversas localida-
des no Rio estão tendo que 

recuperar a água da chuva para 
poder fazer tarefas básicas do dia a 
dia, como lavar as mãos, tomar ba-
nho e cozinhar. É o caso de Maria 
de Jesus, moradora de Realengo, 
uma das atingidas pelo desabaste-
cimento, causado por um reparo 
emergencial na Elevatória do La-
meirão, dispositivo que integra o 
sistema Guandu, da Cedae.

“Eu estou sobrevivendo na gra-
ça de Deus, porque está choven-
do agora. A gente está colocando 
uma calha para a água cair dentro 
da minha caixa. Eu não tenho con-
dições financeiras de comprar um 

carro-pipa”, contou a cozinhei-
ra, que não consegue mais fazer 
quentinhas para vender.

Maria de Jesus chegou a receber 
a visita de funcionários da Cedae, 
mas nada foi resolvido. Apesar da 
falta de fornecimento de água, as 
contas não param de chegar.

Segundo informações prelimi-
nares, a Cedae estaria planejando 
oferecer descontos nas contas dos 
usuários que estão sem forneci-
mento de água. Mas as reclama-
ções contra a empresa só fazem 
aumentar. O Ministério Público e 
a Defensoria Pública ingressaram 
com pedido de execução provisó-
ria para que a Cedae regularize o 
fornecimento de água.

Sai calendário do IPTU 2021
Imposto pode ser pago à vista, com desconto de 7%, ou em 10 cotas

 L OLHO NO BOLSO

Os proprietários de imó-
veis no município do Rio de 
Janeiro já podem ver quando 
vão ter que pagar o Impos-
to Predial Territorial Urbano 
(IPTU). A prefeitura da cida-
de divulgou o calendário com 
as datas de vencimento do 
IPTU 2021. O contribuinte 
pode pagar o imposto à vis-
ta, com desconto de 7%, ou 
em 10 cotas, entre fevereiro 
e novembro do próximo ano. 

Até o dia 5 de fevereiro de 
2021, os contribuintes pode-
rão pagar a cota única ou a 
primeira parcela do impos-

to municipal. Os que opta-
rem por pagar de uma só vez 
garantem o desconto de 7%, 
mesmo percentual concedi-
do no ano passado.

O IPTU 2021 pode ser pa-
go em qualquer agência ban-
cária autorizada pelo muni-
cípio do Rio de Janeiro em 
qualquer região do territó-
rio nacional, em caixas ele-
trônicos e também pela in-
ternet. Quem quiser, pode 
optar pelo débito automáti-
co. Para isso, basta cadastrar 
o pagamento do tributo onde 
tenha conta corrente.

Agentes da Polícia Federal 
cumpriram, na manhã de on-
tem, sete mandados de busca 
e apreensão contra suspeitos 
de participar de um esquema 
de pagamento de propinas na 
construção da Linha 4 do me-
trô do Rio. O principal alvo da 
ação foi Júlio Lopes, ex-depu-
tado federal e ex-secretário de 
Transportes do estado. 

A operação Fim do Túnel 
tinha como finalidade apurar 
o esquema de pagamento de 
propina ao governo do Estado 
do Rio de Janeiro pela empresa 
responsável pela execução da 
obra, bem como por empresá-
rios do ramo rodoviário e setor 
da saúde.

A linha 4 do metrô começou 
a ser construída em 2010 para 
os Jogos Olímpicos de 2016 pa-
ra conectar a estação General 
Osório, em Ipanema, ao Jardim 
Oceânico, na Barra da Tijuca. 

De acordo com o Ministé-
rio Público Federal (MPF), en-
tre 29 de junho de 2010 e 4 de 
novembro de 2014, por ao me-
nos 18 vezes, Lopes, em razão 
de seu cargo, solicitou, aceitou 
promessa e recebeu vantagem 
indevida no valor de, ao me-
nos, R$ 6.499.700,00, paga pela 
empreiteira Odebrecht.

Em nota, a defesa de Júlio 
Lopes manifestou “perplexi-
dade com a busca e apreen-
são, desnecessária e abusiva”, 
acrescentando que Júlio Lopes 
“não praticou nenhum crime 
ao longo de sua gestão na Se-
cretaria de Transportes e, não 
por outra razão, as afirmações 
caluniosas de delatores nunca 
foram levadas a sério”.

PF revista 
casa de 
Júlio Lopes
Ex-secretário é 
investigado por 
corrupção

 L TRANSPORTES

Caixa d’água vazia de Maria de Jesus, moradora de Realengo

REGINALDO PIMENTA 

 COTA VENCIMENTO
 COTA ÚNICA 05.02.2021

 1ª COTA 05.02.2021

 2ª COTA 05.03.2021

 3ª COTA 08.04.2021

 4ª COTA 07.05.2021

 5ª COTA 08.06.2021

 6ª COTA 07.07.2021

 7ª COTA 06.08.2021

 8ª COTA 08.09.2021

 9ª COTA 07.10.2021

 10ª COTA 08.11.2021

CONFIRA AS DATAS
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Tá procurando um trampo? Zé 
da Vaga dá o papo. Mais de 1,4 mil 
vagas de emprego estão abertas no 
Estado do Rio. A Prefeitura do Rio, 
por exemplo, oferece 400 oportu-
nidade, sendo 142 para pessoas 
com deficiência e reabilitados do 
INSS e 258 para candidatos sem 
deficiência. A Luandre tem outras 
450 chances para cargos como au-
xiliar de atendimento, caixa de lo-
ja, promotor de vendas, técnico 
de enfermagem, entre outros. Já a 
Comunidade Católica Gerando 
Vidas oferece, até o dia 12, 595 va-
gas — 266 para extra Natal e 329 
efetivas. Inscrições podem ser fei-

tas pelo Facebook (https://www.
facebook.com/sougerandovidas), 
onde também são publicadas as 
funções oferecidas. A America-
nas seleciona profissionais para o 
Programa de Supervisor do Varejo 
para atuação na capital e em cida-
des como Duque de Caxias, Nite-
rói, Nilópolis e Teresópolis. 

Segundo a Page Interim, es-
pecializada em recrutamen-
to, seleção e administração 
de profissionais terceirizados 
e temporários, uma em cada 
três vagas temporárias de fim 
de ano é de companhias que 
atuam no ambiente on-line.

Rio tem mais de 1,4 mil vagas 

A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com Vaga

da

Desconto de 
3% no IPVA

Novo prazo 
para o FGTS

 LO Governo do Estado da-
rá desconto de 3% no valor 
do IPVA 2021. A redução 
valerá apenas para contri-
buintes que optarem pela 
quitação integral e dentro 
do prazo previsto na cota 
única. O governo infor-
mou que as datas de paga-
mento do IPVA e as tabelas 
com os valores dos veícu-
los, utilizadas como base 
de cálculo, serão publica-
das em breve pela Secreta-
ria de Fazenda.

 LA Caixa abriu novo prazo 
para o saque dos R$ 1.045 
do FGTS emergencial para 
os trabalhadores que se ar-
rependeram de não retirar 
a quantia ou que, por algum 
motivo, não conseguiram. 
Para receber, é preciso es-
tar com os dados cadastrais 
atualizados. Os trabalhado-
res devem acessar o aplicati-
vo FGTS, complementar os 
dados cadastrais e solicitar 
o saque. Os pedidos só po-
derão ser feitos até o dia 31.

RAPIDINHAS...

Fim de faixa 
reversível

 LA partir de quinta-feira, a 
Lamsa não fará mais a mon-
tagem da faixa reversível na 
Linha Amarela. A empresa 
esclareceu que a Prefeitura 
do Rio foi informada sobre 
a interrupção do serviço no 
último dia 4 por ofício en-
viado à CET-Rio. A decisão 
se deve à falta de arrecada-
ção pela suspensão da co-
brança do pedágio em 16 
de setembro. A companhia 
contabiliza perdas superio-
res a R$ 70 milhões.

 LO presidente da Associação Brasilei-
ra de Recursos Humanos (ABRH Bra-
sil), Paulo Sardinha, explica que o pri-
meiro ponto é a objetividade. “O ideal 
é compilar as principais informações 
em uma página e, caso necessário, não 
ir além de duas folhas. O currículo deve 
ser uma ‘isca’, resumindo experiências 
de destaque para atrair a atenção do 
recrutador e assegurar melhor chance 
de ser convocado”.

 LAs vagas da Prefeitura do Rio in-

cluem oportunidades para repositor, 
motorista de caminhão, vendedor 
de calçados, técnico de refrigeração 
(PCD). Tudo no site e os intressados 
podem também enviar e-mail para 
captacaodevagas.smdei@gmail.com. 
Para as vagas destinadas a pessoas 
com deficiência, os candidatos devem 
encaminhar mensagem para traba-
lhopcdsmdt@gmail.com. A prefeitura 
informou que quem não tem expe-
riência também pode se inscrever. 

COMO MONTAR UM BOM CURRÍCULO 

 L AÇÃO DO BEM NAS REDES SOCIAIS

D
epois que as redes sociais 
foram tomadas pelo vídeo 
de Deise Gouveia caindo e 

rolando escada abaixo na casa de 
Ana Paula Siqueira, no Complexo 
do Alemão, na Zona Norte do Rio, 
a estudante de contabilidade apro-
veitou a fama repentina do meme 
para fazer uma boa ação: ela criou 
uma vaquinha on-line para a mo-
radora da Fazendinha, que sofre 
com câncer no reto e enfrenta di-
ficuldades para arcar com o trata-
mento. “Foi um anjo que caiu na 
minha porta”, brincou a auxiliar de 
serviços gerais.

Em pouco mais de 24 horas, a 
vaquinha levantou mais de R$ 60 
mil para Ana Paula, de 42 anos, 
que não esconde a felicidade. “Eu 
só pensei: ‘Que menina humilde, 
ela está pensando em mim, Se-
nhor’. Só Deus sabe o que eu estava 
passando e passo... Eu achei a ati-
tude dela a mais linda do mundo.”

Por conta do câncer, descober-

to há cinco anos, Ana Paula teve de 
deixar de trabalhar e, atualmente, 
a renda da casa, onde mora com 
dois dos três filhos, vem do primo-
gênito, que recebe um salário mí-
nimo. “Primeiro, agradeço a Deus 
e em segundo agradeço muito à 
Deise”, disse.

A moradora do Alemão conta 
que não conhecia a jovem que está 
bombando nas redes sociais. “Via 
a Deise passar na rua, mas nunca 
tínhamos conversado antes”, co-
menta. E qual foi a reação de Ana 
Paula ao ver Deise na sua porta? 
“Fiquei muito preocupada, mi-
nha única preocupação era dela 
ter ser machucado ou quebrado 
algo, mas graças a Deus ela não se 
machucou”, lembra. 

A pedido da mãe, Deise foi se 
desculpar com Ana Paula e desco-
briu sua história. Com a fama re-
pentina, a jovem fez o gesto nobre 
e ainda ganhou novos seguidores: 
ela já conta com mais de 330 mil.

Anjo na porta de casa
Vaquinha de ‘Deise do Tombo’ arrecada R$ 60 mil para vizinha

Ana Paula e Deise: fama nas redes sociais a serviço do bem

REPRODUÇÃO
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Avó contesta a polícia
‘A gente tem certeza’ que tiros partiram de viatura, diz Lídia sobre tragédia

 L MORTE DE REBECCA E EMILLY

A 
avó de Rebecca Beatriz Ro-
drigues, a menina de 7 anos 
morta junto com a prima 

Emilly Victoria, de 4, por bala per-
dida sexta-feira no Jardim Grama-
cho, em Duque de Caxias, rebateu 
ontem a declaração da porta-voz 
da PM que negou que os disparos 
partiram de policiais. Lídia da Sil-
va Moreira diz ter certeza que os 
tiros foram dados por militares. “A 
gente não acha, a gente tem certe-
za. Não houve confronto, ou tiro 
(de bandido). Era um dia comum, 
uma sexta-feira. Se tivesse tiro não 
deixaríamos as crianças no portão. 
Elas estavam com supervisão, não 
estavam sozinhas”, diz a avó.

Lídia ressaltou que a polí-
cia ainda não voltou ao local do 
crime para fazer perícia e que 
os PMs não prestaram socor-
ro após os tiros. “A Rebecca viu 
meu ônibus chegar. Estava com 
o tio, os primos. Quando o ôni-
bus parou, o tio falou para a me-
nina que no veículo estaria eu ou 
o pai dela”, lembra.

A porta-voz da PM, Gabrye-

la Reis Dantas, declarou ontem: 
“Neste momento seria leviano 
levantar qualquer suspeita de 
que a morte das meninas tivesse 
alguma correlação com desloca-
mento dos policiais”.

Os cinco PMs, segundo a 
porta-voz, se foram à comuni-
dade para atender a chamado 
por furto de carro. A tenente-
coronel disse que os militares 
aceleraram a viatura para deixar 
o local, após ouvirem disparos.

A Delegacia de Homicídios 
da Baixada instaurou inquéri-
to. Os cinco PMs foram ouvi-
dos e tiveram cinco fuzis e cin-
co pistolas apreendidos para 
confronto balístico.

Já Alexsandro dos Santos, 
pai de Emily e tio de Rebeca, 
disse não acreditar que a fi-
lha e a sobrinha terão justiça. 
“Eu acredito que vai ficar por 
isso mesmo. Pelas estatísticas, 
só esse ano 12 crianças foram 
mortas e até agora ninguém 
foi julgado e preso”, afirmou 
Alexsandro. Lídia Moreira afirma que os policiais militares atiraram nas duas meninas e não prestarem socorro

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Morre quarta vítima de explosão
Homem era último membro da família  internada em Saracuruna, vítima de vazamento de gás 

 L TRAGÉDIA NA BAIXADA

Morreu ontem o último 
paciente internado, vítima de 
uma explosão de gás que acon-
teceu no dia 25 de novembro 
no município de São João de 
Meriti, na Baixada Fluminense. 
O homem, Jorge Luiz Pereira 
da Silva, de 45 anos, estava no 
Hospital de Saracuruna Adão 
Pereira Nunes (HEAPN), em 

estado gravíssimo. 
Ele e outros três membros 

da família foram vítimas de 
explosão de botijão de gás 
domiciliar. No acidente, Jorge 
Luiz Pereira da Silva teve 90% 
da superfície corpórea quei-
mada em 3º grau. O paciente 
estava no CTI desde a entrada 
na unidade e veio a óbito on-

tem, às 7h30 da manhã.
Os outros pacientes, vítimas 

do mesmo acidente e que es-
tavam internados no CTI do 
HEAPN, também morreram. 
As vítimas foram identificadas 
como Jorge Alexandre Gomes 
da Silva, de 8 anos, que estava 
no CTI Pediátrico da unidade, 
com queimaduras de 1°, 2° e 

3° grau, sofrendo parada car-
diorrespiratória e vindo a óbi-
to neste sábado; Maria Eduar-
da Gomes da Silva, de 5 anos, 
que também estava em CTI Pe-
diátrico em estado gravíssimo, 
tendo morrido no domingo; e 
Jéssica Gomes da Silva, de 25 
anos, que estava no CTI adul-
to em estado gravíssimo, tendo 

morrido na última sexta-feira.
Em nota à imprensa, a Pre-

feitura de Duque de Caxias, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa Civil, 
reiterou seus votos de pesar e 
se solidarizou com os fami-
liares e amigos das vítimas 
neste momento de grande 
perda e tristeza.
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‘Peço perdão  
para essa família’
Mãe de suspeito de matar PM fala sobre crime

 L ASSASSINATO EM MESQUITA

A 
mãe de Jonathan San-
tos Targino, o homem 
suspeito de matar o PM 

Derinaldo Cardoso dos Santos 
durante uma tentativa de assal-
to a uma loja da Casa & Vídeo 
em Mesquita, na Baixada Flu-
minense, na última sexta-feira, 
pediu perdão para a família do 
policial morto. Ela, que prefe-
riu não ser identificada, disse, 
em depoimento ao repórter fo-
tográfico Luciano Belford, que 
pediu para o filho se entregar. 
“Quando ele me ligava, eu pe-
dia o tempo todo para ele se 
entregar e ele dizia: “mãe, me 
ajuda”. Eu nem sei o que dizer 
para essa família. Eu peço per-
dão por ele, e ele vai pagar pelo 

erro que cometeu”, disse a mãe. 
Targino, que é o suspeito de 

ter atirado na cabeça de Deri-
naldo, foi preso no domingo, 
com um outro suspeito, iden-
tificado como Vagner da Silva, 
que teria dado cobertura para 
que os criminosos efetuassem 
o assalto. No dia do crime, a po-
lícia já havia prendido Jhonny 
Silva Quirino, que aparece jun-
to com Jonathan em imagens 
da câmera de segurança do 
estabelecimento no momen-
to do assassinato. No mesmo 
dia, agentes também apreen-
deram, em um esconderijo na 
Vila Kennedy, na Zona Oeste 
do Rio, a arma usada no crime.

O governador em exercício 

Cláudio Castro comemorou as 
prisões nas redes sociais. “Gra-
ças aos incansáveis esforços das 
nossas polícias e do setor de in-
teligência da SEAP, acabamos 
de prender mais dois suspeitos 
do assassinato do cabo Cardo-
so. Seguiremos trabalhando 
para solucionar outros casos e 
combater de frente ações cri-
minosas no estado”, disse em 
seu perfil no Twitter.

Enterro no sábado

O corpo de Derinaldo foi 
enterrado sob forte comoção 
no sábado, na capela 6 do ce-
mitério Jardim da Saudade, 
em Sulacap, na Zona Oeste. 
Ele deixa a esposa e dois filhos.

PMs que capturaram Jonathan Targino (de camisa branca) publicaram foto do suspeito

REPRODUÇÃO INTERNET

Um homem atirou contra 
um bar lotado e atingiu cinco 
pessoas na noite de domingo 
(6), na praia de Gargaú, em 
São Francisco de Itabapoa-
na, no Norte Fluminense. De 
acordo com a polícia, o cri-
me teve uma motivação pas-
sional, pois um dos baleados 
teria se relacionado com a na-
morada do suspeito.

Imagens de uma câmera de 
segurança mostram o atirador 
saindo de um carro modelo 
Fiesta, cor prata, e atirando a 

uma distância de cerca de sete 
metros. Entre as vítimas estão 
três homens e duas mulheres. 
Eles foram socorridos e leva-
dos em carros particulares pa-
ra o Hospital Manoel Carola. 
Alguns foram transferidos em 
seguida para o Hospital Fer-
reira Machado.

A polícia encontrou cinco 
munições calibre 38 dentro do 
armário da casa do atirador. A 
ação foi acompanhada pelo pai 
do suspeito, que também foi 
encaminhado para a 147ª DP.

Homem fere 
cinco em bar
Ele atirou contra frequentadores 

em São Francisco de Itabapoana

 L MOVIDO POR CIÚME

Policiais da Delegacia de 
Proteção À Criança e ao Ado-
lescente (DPCA) em Nite-
rói, na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, prenderam 
ontem um homem de 74 anos 
em posse de vídeos de conteú-
do explícito envolvendo meno-
res de idade. Durante a inves-
tigação também foi constatado 
que o idoso baixou aproxima-
damente 600 vídeos com con-
teúdo de pedofilia.

A Operação Revelação teve 
o objetivo de identificar e pren-
der responsáveis por baixarem 

e, possivelmente, transmitirem 
e distribuírem fotos e vídeos 
contendo cenas de pedofilia. 

As investigações policiais 
da DPCA duraram cerca de 
três meses, período no qual os 
agentes cumpriram três man-
dados de busca e apreensão de 
computadores e outros dispo-
sitivos eletrônicos, como tele-
fones celulares.  

O suspeito detido ontem em 
Niterói foi encaminhado pela 
polícia para o sistema prisional 
do estado, onde ficará à dispo-
sição da Justiça.

Idoso é preso 
por pedofilia
Suspeito tem 74 anos e teria 

baixado cerca de 600 vídeos

 L OPERAÇÃO REVELAÇÃO
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Lincoln em situação difícil

Fla ainda mais na briga
Matemático diz que chances de título aumentam após tropeços de adversários

A 
vitória sobre o Botafogo 
no Campeonato Brasilei-
ro — somada aos trope-

ços de Palmeiras, Internacional, 
Santos e Atlético-MG — au-
mentou as chances matemáti-
cas do Flamengo na competi-
ção. Em terceiro lugar, a equipe 
comandada por Rogério Ceni 
se tornou a segunda com mais 
possibilidades de título, de acor-
do com o site ‘Infobola’.

O matemático Tristão Gar-
cia calcula que as chances de o 
time rubro-negro conquistar 
o título subiram de 10% para 
14%. O líder São Paulo é o clu-
be com mais possibilidades. Na 
ponta, o Tricolor alimenta 63% 
de chances de erguer o troféu.

Em segundo lugar na tabela, 
com um jogo a mais que o Fla-
mengo, o Galo tem 9%. Em se-
guida, vem o Grêmio com 7%. 
O Palmeiras tem 3% e o Flumi-
nense, 2%. Inter e Santos apare-
cem com 1% de possibilidade. 

Ontem, o elenco do Flamen-
go se reapresentou no Ninho 
do Urubu e iniciou a prepa-
ração visando ao duelo com o 
Santos, marcado para o próxi-

mo domingo, no Maracanã, às 
16h, pelo Brasileiro. O atacan-
te Bruno Henrique, que sen-
tiu dores no tendão posterior 
do joelho direito após a vitória 
sobre o Botafogo, foi reavalia-
do pelo departamento médi-
co, apresentou melhoras e não 
houve necessidade de que pas-
sasse por exames médicos.

Neste momento, o Flamen-
go tem dois jogadores entre-
gues ao departamento médi-
co: Gabigol e Thiago Maia. O 
atacante está em fase de transi-
ção após passar por um perío-
do de preparação física especial 
por ter desequilíbrio muscular. 
O volante operou o joelho es-
querdo. O prazo de retorno aos 
campos é de oito meses.

Reavaliado no Ninho do Urubu, Bruno Henrique se mostrou recuperado das dores no joelho direito

MARCELO CORTES / FLAMENGO

O FLA CAIU PARA 
O FURACÃO POR 

2 A 0 NA SEMI 
DO BRASILEIRO  

SUB-17

 LA situação de Lincoln no Fla-
mengo está cada vez mais insus-
tentável. Depois de o jogador e 
seus representantes não aceita-
rem a orientação da diretoria de 
“descer” para reforçar o sub-20 
em jogo do Brasileiro da catego-
ria, o atacante foi afastado. De 
acordo com apuração do MEIA 

HORA, ele participou no Ninho 
da atividade comandada pelo 
técnico Leonardo Cherede com 
outros nove atletas do sub-18 

que não costumam ser relacio-
nados para jogos e estava com 
cara de poucos amigos.

Já o zagueiro Noga, o lateral
-esquerdo Ramon e o atacante 
Lázaro, que não foram convo-
cados por Rogério Ceni para o 
duelo com o Botafogo pelo pro-
fissional, estiveram em campo 
com o sub-20. Lincoln está sem 
clima no Flamengo e tem pro-
posta do Pafos, do Chipre, mas 
não gostaria de atuar lá.
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Odair dá adeus ao Flu
Treinador aceita oferta milionária dos Emirados Árabes. Marcão será o substituto

 L GRANA FALOU ALTO

O 
Fluminense oficializou 
a saída de Odair Hell-
mann. O técnico aceitou 

a oferta do Al Wasl, dos Emi-
rados Árabes, e deixará o clube 
imediatamente. Em nota ofi-
cial, o Tricolor anunciou que 
Marcão vai comandar a equi-
pe até o fim do Brasileiro, em 
fevereiro de 2021.

De acordo com o portal 
‘Globoesporte.com’, a oferta do 
Al Wasl gira em torno de US$ 
2,1 milhões (R$ 10,7 milhões) 
por 18 meses, mais premiações. 
O que corresponderia a R$ 600 
mil por mês apenas em ven-
cimentos. Atualmente o trei-
nador recebe cerca de R$ 250 
mil. O auxiliar Maurício Dulac 
também irá para o clube árabe.

Em nota oficial, a diretoria 
agradeceu o trabalho desenvol-
vido no clube pelos dois profis-
sionais: “O Fluminense agradece 
o trabalho realizado por Odair 
Hellmann e Maurício Dulac à 
frente da equipe e lhes deseja su-
cesso em suas carreiras”.

Gangorra no clube
Odair teve altos e baixos na 

temporada. Ele deixa o clube 
na quinta colocação do Cam-
peonato Brasileiro, justamente 
quando o time vivia seu melhor 
momento. Antes, sob o coman-
do dele, o Tricolor foi elimina-
do de forma precoce da Sul-A-
mericana e da Copa do Brasil. 

O treinador já havia recebi-
do ofertas do exterior e de clu-
bes brasileiros, mas não as acei-
tou. A diretoria do Fluminense 
desejava a renovação de contra-
to. No entanto, as negociações 
ainda não haviam começado.

Em 50 jogos no comando 
do time, Odair teve 24 vitórias, 
12 empates e 14 derrotas, com 
56% de aproveitamento. O ti-
me marcou 75 gols e sofreu 47. 

Odair Hellmann comandou o Fluminense em 50 jogos: foram 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

 LO Fluminense terá o desfal-
que de Calegari e Luiz Henri-
que nos dois próximos jogos do 
Campeonato Brasileiro: Vasco e 
Atlético-GO. Convocados para 
treinos da Seleção sub-20, eles 
serão liberados para se juntar ao 
elenco que se prepara para a dis-
puta do Torneio Quadrangular 
Internacional, que acontecerá 
até o dia 18 deste mês. 

A decisão de não pedir a li-
beração é motivada pelo bom 
relacionamento com a CBF e 
também porque o clube enten-
de que a experiência é positiva 
para os jogadores. “Eles tam-
bém querem ir para a Seleção. 
Também é um sonho”, justifi-
cou Odair Hellmann.

Seleção sub-20 
desfalca o time

 LSem ainda ter renovado com 
o Fluminense, Marcos Pau-
lo, de 19 anos, poderá assinar 
pré-contrato com outro clube 
a partir de janeiro. Com isso, o 
interesse da Inter de Milão no 
jogador se tornou público. 

Os rumores têm aumenta-
do tanto na Itália, que o jor-
nal ‘La Gazzetta dello Sport’ se 
empolgou. “Em sua terra natal 
há quem o compare a Neymar, 
mas ele tem muito menos im-
previsibilidade e um físico bem 
diferente: um 1,86m de altura 
e não lhe falta força”. 

O fato de Marcos Paulo ter 
o passaporte europeu (portu-
guês) é um facilitador para que 
a contratação aconteça.

Marcos Paulo 
de bola cheia

 LDepois de Odair Hellmann, o za-
gueiro Digão é mais um que pode 
estar de saída das Laranjeiras. De 
acordo com informações da Rá-
dio Globo, o jogador pediu des-
ligamento do clube por causa de 
uma oferta do futebol tailandês. 
O contrato de Digão com o Flu, no 
entanto, é válido até o fim de 2022.

A diretoria entende muito bem 
o posicionamento do jogador de 
22 anos, que é cria das divisões de 
base de Xerém, e não tentará criar 
obstáculos para a transferência, 
mas espera receber uma boa com-
pensação financeira pelo negócio.

Digão voltou aos treinamentos 
no Fluminense na última sema-

na depois de se recuperar da Co-
vid-19. Além dele, o clube con-
ta para o setor com Nino, Luccas 
Claro, Matheus Ferraz, Frazan e 
Luan Freitas, que atuam pelo Sub-
23, mas também são relacionados 
entre os profissionais. Digão foi 
titular e capitão da equipe em 19 
partidas na atual temporada.

Zagueiro Digão é mais um que pode meter o pé
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Problemas na lateral esquerda

ESPORTES

 L QUE MEDO DA SEGUNDONA!

Fantasma cresce
Botafogo já tem 83% de risco de cair à Série B

E
m momento difícil no Cam-
peonato Brasileiro, o Botafo-
go vê a cada rodada as suas 

possibilidades de rebaixamento à 
Série B aumentarem ainda mais. 
Com a derrota para o Flamengo, 
no último sábado, por 1 a 0, no 
Nilton Santos, o clube carioca ago-
ra tem 83% de risco de queda, de 
acordo com o site ‘Infobola’.

Segundo os cálculos do ma-
temático Tristão Garcia, o Glo-
rioso precisa somar 27 pon-
tos nas próximas rodadas para 
evitar qualquer risco de rebai-
xamento. Isso significaria que a 
equipe carioca teria que vencer 
nove das 13 partidas que restam 
até o fim do Brasileiro. No en-
tanto, o Botafogo pode se sal-
var com uma pontuação menor.

No momento, o clube cario-
ca tem 20 pontos, cinco a menos 
do que o Sport, primeira equipe 
fora da zona de rebaixamento. 
O Glorioso volta a campo ama-
nhã, às 21h30, no Morumbi, pa-
ra enfrentar o São Paulo, líder 
da competição.

Gatito pode voltar
Para o jogo com o São Pau-

lo, o time poderá ter um refor-
ço importante. De acordo com 
o site ‘FogãoNet’, o goleiro Ga-
tito Fernández pode ficar à dis-
posição para entrar em campo.

O paraguaio tem evoluído do 
edema ósseo no joelho. Caso não 
possa retornar amanhã, é aguar-
dado no jogo de sábado, contra o 
Internacional, no Beira-Rio. A úl-
tima partida de Gatito pelo Bota-
fogo aconteceu em 23 de setem-
bro contra o Vasco, pela Copa do 
Brasil. Na ocasião, o Alvinegro em-
patou sem gols em São Januário e 
avançou na competição. 

Depois disso, Gatito jogou 
pela seleção paraguaia no em-
pate com o Peru, pelas Elimina-
tórias da Copa de 2022. Na au-
sência do goleiro, o titular vem 
sendo Diego Cavalieri.

Sem jogar desde setembro, Gatito tem chances de pegar o São Paulo

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 LEm situação desesperado na 
temporada, o Botafogo tenta co-
locar a cabeça no lugar para a par-
tida contra o São Paulo. Há oito 
compromissos sem vencer, o time 
do técnico Eduardo Barroca, que 
ainda se recupera da covid-19, te-
rá que improvisar um lateral-es-
querdo no meio da semana. 

Expulso no clássico diante 
do Flamengo, sábado, Victor 
Luis cumprirá suspensão. Seu 
substituto, Guilherme Santos, 

está lesionado e não tem previ-
são de retorno. O jogador tem 
uma lesão grau 3 e é possível 
que só esteja à disposição na re-
ta final da competição. 

Sem os dois, a solução será 
improvisar o zagueiro Rafael 
Forster, que joga pelo lado es-
querdo da defesa, ou o lateral-
direito Gustavo Cascardo, que 
nem sequer estreou pelo Alvi-
negro. O jogador foi contrata-
do no fim de setembro.

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

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 47 23 13 8 2 38 20 18

 2º ATLÉTICO-MG 43 24 13 4 7 43 31 12

 3º FLAMENGO 42 23 12 6 5 38 31 7

 4º GRÊMIO 40 23 10 10 3 32 20 12

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 39 24 11 6 7 34 26 8

 6º INTERNACIONAL 38 24 10 8 6 35 24 11

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º PALMEIRAS 38 23 10 8 5 33 23 10

 8º SANTOS 38 24 10 8 6 36 29 7

 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 BRAGANTINO 28 24 6 10 8 29 28 1

 15º ATLÉTICO-GO 28 23 6 10 7 20 27 -7

 16º SPORT 25 24 7 4 13 21 34 -13

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 24 23 6 6 11 24 35 -11

 18º CORITIBA 21 24 5 6 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 21:30

05/12

 BOTAFOGO 0 X 1 FLAMENGO 17:00

 SANTOS 2 X 2 PALMEIRAS 17:00

 FLUMINENSE 3 X 1 ATHLETICO-PR 19:00

 BAHIA 0 X 2 CEARÁ 19:00

 CORITIBA 0 X 0 BRAGANTINO 21:00

06/12

 SÃO PAULO 1 X 0 SPORT 16:00

 GRÊMIO 4 X 0 VASCO 16:00

 ATLÉTICO-MG 2 X 2 INTERNACIONAL 18:15

ONTEM

 ATLÉTICO-GO  X  GOIÁS* 20:00

ARTILHARIA
 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 14  GOLS: Marinho (Santos)  12  GOLS: Luciano (São Paulo)
 10  GOLS: Keno (Atlético-MG), Germán Cano (Vasco), Claudinho (Bragantino) 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

 VASCO  X  FLUMINENSE 20:30

14/12

 GOIÁS  X  GRÊMIO 20:00

1ª RODADA

03/12

 GOIÁS 0 X 3 SÃO PAULO

18ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 SÃO PAULO  X  BOTAFOGO 21H30
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Pinto balança no Vasco
Cresce nos bastidores do clube a pressão pela demissão do português

 L APÓS SACODE DO GRÊMIO...

A 
situação de Ricardo 
Sá Pinto no coman-
do do Vasco é muito 

difícil. Sob pressão, o traba-
lho do treinador português 
está sendo avaliado pela di-
retoria do clube carioca. De 
acordo com informações do 
portal ‘Globoesporte.com’, é 
grande a pressão pela demis-
são de Sá Pinto nos bastidores 
do Cruzmaltino.

Após a goleada sofrida pa-
ra o Grêmio (4 a 0), o Vasco 
montou um esquema com 
auxiliar da Polícia Militar pa-
ra evitar problemas na che-
gada ao Rio. No entanto, o 
desembarque foi tranquilo, 
bem diferente do clima nos 
bastidores do clube.

Na última semana, o pre-
sidente Alexandre Campello 
bancou a permanência de Sá 
Pinto, após a eliminação do 
Vasco em casa para o Defen-
sa y Justicia, pela Sul-Ame-
ricana. Porém, a goleada so-
frida para o Grêmio voltou a 
aumentar a possibilidade de 
saída do treinador português.

O trabalho de Sá Pinto 

no comando do clube cario-
ca não teve ainda o efeito es-
perado. Ao todo, foram 11 
pontos conquistados em 36 
possíveis, um aproveitamen-
to de 30,5%. Com um jogo a 
menos, diante do Palmeiras, 
fora de casa, adiado da pri-
meira rodada, o Vasco está 
em 17º lugar no Brasileiro, 
com 24 pontos, um a menos 
do que o Sport, o primeiro ti-
me fora da zona da degola.

Risco de degola sobe
O site ‘Infobola’, do mate-

mático Tristão Garcia, avalia 
o risco de rebaixamento do 
Gigante da Colina em 39%. 
Apenas três clubes têm mais 
possibilidades de jogar a Série 
B na próxima temporada do 
que o Vasco. Em primeiro lu-
gar, o lanterna Goiás com 94%. 
Depois vem o Botafogo com 
83% e, em seguida, o Coritiba 
com 76%. Na frente do Vasco, 
com menos risco de queda que 
o Cruzmaltino, está o Sport, 
com 35%. As outras equipes 
têm menos de 20% de possi-
bilidades de rebaixamento.
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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 +

Ricardo Sá Pinto tem 
aproveitamento de 
apenas 30,5% à frente  
do time do Vasco
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Fé no Fogão e no Vasco
Campeão pelos dois clubes, Mauro Galvão confia em permanência na Série A

 L APOSTA NOS CARIOCAS

V
asco e Botafogo vivem si-
tuações bem delicadas no 
Brasileiro. Ambos ocu-

pam a incômoda zona de rebai-
xamento e vêm em sequências 
negativas. Ex-jogador e vito-
rioso nas duas equipes, Mauro 
Galvão acredita na volta por ci-
ma dos dois clubes. Na opinião 
do ex-zagueiro, as equipes que 
rondam a degola não têm elen-
cos superiores. “Acho que, apesar 
do momento delicado na tabela, 
tanto o Vasco quanto o Botafogo 
têm condições totais de sair des-
sa posição e ficar na Série A. Ob-
servando as equipes que estão 
em situação semelhante, a gente 
não vê elencos superiores”, afir-
mou ao MEIA HORA.

Na penúltima colocação, o Bo-
tafogo vive a pior situação. Apesar 
de estar confiante em uma recu-
peração do clube em que foi bi-
campeão carioca em 1989 e 1990, 
Mauro Galvão crê que a equipe al-
vinegra tomou decisões equivoca-
das que deixam a sua missão um 
pouco mais complicada que a do 
rival cruzmaltino.

“Talvez a situação do Botafogo 
seja mais complicada, por con-
ta das mudanças de técnico, uma 
rotina ao longo da temporada. 

Além disso, chegaram alguns re-
forços que tinham a mesma carac-
terística de outros jogadores que já 
haviam no elenco. Fica em uma si-
tuação mais difícil, mas com con-
dições de se recuperar”, disse.

Em relação ao Vasco, Mau-
ro Galvão acredita que a equi-
pe precisa retomar o que havia 
feito nas últimas rodadas, antes 
da eliminação para o Defensa y 
Justicia. O Cruzmaltino conse-

guiu pontos importantes como 
o empate com o São Paulo e a vi-
tória sobre o Sport, no Recife. “O 
Vasco está vivendo período bas-
tante delicado, após a eliminação 
na Sul-Americana, e tem que re-
tomar o rumo certo. Voltar a jo-
gar de forma mais simples e ob-
jetiva. Tem totais condições de se 
recuperar com um sistema mais 
simples e colocar os melhores jo-
gadores que têm na sua equipe 
para jogar”, concluiu.

Zagueiro 
que sabia 
tudo de 
bola, Mauro  
Galvão fez 
história nos 
dois clubes

LUCIANO BELFORD

NA OPINIÃO DE 
MAURO GALVÃO, 
VOLTA POR CIMA 

AINDA É  
BEM POSSÍVEL

 L PEDRO LOGATO
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A GATA DA HORA

deixa muita novinha de 20 anos no chinelo. 

Aos 41, a modelo, que acabou de ser eleita a rainha do Fla-

mengo, é fisioterapeuta e deixa geral babando quando des-

fila pelas ruas do Grajaú. Quer saber mais sobre ela ou ape-

nas admirá-la? Vá ao Instagram @hilana_picoli e divirta-se.

HILANA PICOLI

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

CÁSSIO SANTOS/DIVULGAÇÃO

 LDono de um salário anual de 
mais de R$ 100 milhões, o ata-
cante Hulk anunciou ontem a 
sua saída do Shanghai SIPG, 
da China. Aos 34 anos, o joga-
dor está no radar do Palmei-
ras e de equipes dos Estados 
Unidos e dos Emirados Ára-
bes. Torcedor declarado do 
Verdão, Hulk se aproximou 
do clube no início desta tem-
porada. O Vasco, via o advo-
gado Leven Siano, que aguar-
da decisão da Justiça para ser 
declarado oficialmente presi-
dente do clube, foi outro bra-
sileiro que demonstrou inte-
resse na contratação do astro, 
apesar da situação financeira 
ruim do Gigante da Colina.

Hulk deixa a China e está livre
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

anunciou ontem 
o afastamento por tem-
po indeterminado de 
quatro jogadores: Ralf, 
Ronaldo, Jonathan e Air-
ton, todos envolvidos em 
uma briga com torcedo-
res na saída de uma casa 
noturna em Florianópo-
lis, no último domingo. 

rev i s ta 
inglesa FourFourTwo elegeu 
o polonês Robert Lewando-
wski, do Bayern de Muni-
que, da Alemanha, como 
o melhor do mundo. Entre 
as mulheres, quem venceu 
a votação online foi a dina-
marquesa Pernille Harder, do 
Chelsea, da Inglaterra. 

 LO AVAÍ LA CONCEITUADA
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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.
 

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
 

CAMAREIRA V/TEXTO
Recepcionista e Copeiro. Hotel 
contrata com experiência.  En-
viar currículo para:  rogerio45u@
gmail.com
 

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
 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro.
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
condicionado. Praça Liber-
dade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 9985-
39195. Admite-se.

 
ABSOLUTO ALEX 
Morenaço, muito sacana.  24 
motivaços. Segunda/ Sábado.  
Tel:97662-6314/ 97321-7410. Co-
pacabana,  Local próprio/ Mo-
tel. Homens/ Mulheres/ Casais.  
Aceito cartões.

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Sabrina loirinha, Fernan-
da branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões

 

CASA DE MASSAGEM 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Dinheiro 
rápido. Ganhos acima  3.000,00. 
Início imediato. Copacabana. 
(T.99947-8903)

 

COROA RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.
 

JOANA COROA 
Mulher carinhosa, sensual, 
cheirosa, educada, massagem 
relaxante,  atendimento local 
discreto, aparelhos. Realize seus 
sonhos. Largo Machado. 2051-
9767/ 98934-8990.
 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.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.

 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. Lapa
 

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
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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BOLADONA!
 LMarina Ruy Barbosa 

usou o Twitter, ontem, pa-
ra criticar as pessoas que 
estão pensando em come-
morar o Réveillon em lu-
gares badalados, esque-
cendo-se da pandemia 
da Covid-19. “Vejo cada 
turma pensando na futili-
dade da virada em algum 
lugar pop... As pessoas 
acham que, só porque 
vai acabar esse ano, o Co-
vid também vai ficar em 
2020. Não vai, galera. Não 
dá pra ficar fazendo aglo-
meração/festa em Réveil-
lon... Irresponsabilidade.” 

REPRODUÇÃO

‘SAUDADES DE TODOS’
 LFátima Bernardes agradeceu o carinho e apoio dos fãs e ami-

gos no Instagram, ontem, após passar por uma cirurgia, domin-
go, para tratar um câncer no colo do útero em estágio inicial. A 
apresentadora compartilhou um vídeo em que Patrícia Poeta, 
que está substituindo a jornalista no Encontro com Fátima Ber-

nardes, e mais colegas fazem uma homenagem a ela. “Gratidão. 
Quantos amigos queridos, quantas mensagens lindas. Sauda-
des de todos”, escreveu Fátima. Namorado da apresentadora, 
Túlio Gadelha falou sobre a operação em suas redes sociais, do-
mingo. “Deu certo! As boas energias e orações deram certo.”

QUE FOFURA!
 LMarcelo Adnet mos-

trou o rostinho da filha, 
Alice, pela primeira vez 
no Instagram, ontem. O 
humorista apareceu to-
do sorridente enquanto 
a bebê olhava para ele. 
O clique foi feito pela 
Babuska Fotografia. 

MORANDO COM A MÃE NO RETIRO
 LSolange Couto contou que se mudou para o Retiro dos Artistas para morar com 

sua mãe, já que ficou oito meses longe dela devido à pandemia do coronavírus. 
A revelação foi feita em entrevista ao canal de Caio Fischer no YouTube. “Não vi 
minha mãe por oito meses porque o Retiro resguarda os seus. Minha mãe vive no 
Retiro há um ano e meio. Isso é uma instituição não de caridade, é uma instituição 
bem mantida, bem organizada”, disse a atriz, de 63 anos. 

BABADINHO

 LANA MARIA Braga apre-
sentou o Mais Você, ontem, 
com a mão esquerda enfaixa-
da, devido a uma cirurgia que 
fez por causa da Síndrome do 
Túnel do Carpo. “Faz umas 
duas semanas que estou num 
sofrimento danado. Dói mui-
to. Quem já teve sabe. Tive a 
felicidade de operar nesse 
final de semana”, disse.

EM ALTA EM BAIXA

 LSimone se hospeda em 
resort de Cancún com diá-
rias de até R$ 7,4 mil.

 LFerrugem reuniu multi-
dão em show em meio à 
pandemia da Covid-19.

A DAMA DE 
VERMELHO

 LSabrina Sato esbanjou sen-
sualidade no Instagram, no 
domingo. Com um vestido 
longo vermelho, a apre-
sentadora levou a fenda 
da peça ao limite e exibiu 
suas curvas perfeitas. No 
ensaio, a japa mostrou sua 
elasticidade e ainda fez ca-
ras e bocas. “Dance. Dance. 
Senão estamos perdidos”, 
escreveu Sabrina, fazendo 
referência à coreógrafa e 
dançarina Pina Bausch.

SURRA DE 
BELEZA EM 
HOTEL NO 
MÉXICO

 LAline Riscado 
deu uma surra de 
beleza ao exibir 
o corpão em um 
clique bem cedo 
dentro do quarto 
de um hotel chi-
quérrimo em Tu-
lum, no México. 
“Despertando em 
um dos quartos 
mais lindos que já 
estive!”, escreveu 
a atriz na legenda 
da foto no seu Ins-
tagram, ontem. 
As curvas da mo-
rena ficaram bem 
evidentes neste 
biquíni mínimo 
vermelho. Os in-
ternautas, claro, 
elogiaram a bele-
za e boa forma da 
eterna Verão. 



CINEMA E TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Todos rezam por Ander-
son no hospital. Noboru conforta Tina. 
Mitsuko avisa que Anderson está fora 
de perigo e Nena agradece à médica. 
Tato desabafa com Fio sobre a suposta 
gravidez de K2 e insinua que reatará o 
relacionamento com ela. K2 cobra que 
Tato revele a verdade.

19h40. Globo: Tancinha confessa 
que beijou Beto e Apolo diz que não 
consegue perdoá-la. Carmela registra 
a briga dos dois. Penélope não resiste 
à sedução de Henrique e os dois ficam 
juntos. Jéssica humilha Shirlei. Agilson 
ameaça Leozinho para que ele deixe 
a mansão. Camila recebe uma bomba.

21h. SBT: Ernestina corta a luz 
do orfanato ao anoitecer e diz que 
não quer ouvir a voz das crianças. 
Clarita segue Beto com a ajuda de 
Tobias. Érica beija Beto. Beto implora 
para que Tobias não conte nada para 
Clarita. Clarita tira satisfação com 
Beto, que não revela sobre o beijo.

18h30. Globo: Ester diz para Alberto 
que não desistirá do divórcio e avisa 
que pensará se volta para sua casa por 
causa de Laurinha. Hélio pede a Quirino 
para ensiná-lo a jogar xadrez. Duque 
avisa a Cassiano que uma cantora fa-
mosa será a próxima atração do Flor 
do Caribe. Carol alerta Mila sobre Hélio.

21h. Record: Tobias se irrita ao sa-
ber que Olympia foi amante do seu 
pai. Miguel fala com Oxente sobre 
seu plano de se afastar. Drogado, 
Antônio Júnior é furtado nas ruas. 
Furacão fala para José e Pedro so-
bre o ocorrido com Antônio Júnior. 
Fernanda fica impressionada com a 
qualidade dos novos jogadores.

21h30. Globo: Ritinha aceita reatar 
com Ruy. Zeca e Jeiza namoram. Ruy 
exige que Ritinha não deixe o filho per-
to de Zeca. Eugênio volta para casa e 
Zu insiste para que ele converse com a 
esposa. Dantas desconfia que Bibi foi a 
culpada pelo incêndio no restaurante. 
Bibi vai até a comunidade. Joyce não 
aceita conversar com Eugênio.

F
ilme com direito a Papai 
Noel, neve, aventura e bas-
tante diversão é o desejo de 

toda criança – e dos adultos tam-
bém – nas festas de fim de ano. Se 
o longa for brasileiro, melhor ain-
da. Primeira produção nacional 
a chegar nas salas de cinema em 
2020, 10 Horas Para o Natal reúne 
tudo isso e muito mais. Em exibi-
ção desde quinta-feira, o filme traz 
o lúdico e a emoção para toda a fa-
mília em um ano tão complicado.

“A gente filmou no ano passa-
do e não imaginava o que poderia 
acontecer, mas o filme fala de va-
lores universais, como solidarieda-
de e respeito, que são importantes 
neste ano difícil, em que a gente es-
teve longe dos amigos e dos fami-
liares. Muitas fichas caíram sobre 
o quanto são importantes as rela-
ções e o contato presencial. O filme 
chega na hora certa para coroar es-
ses sentimentos que ficaram mais 
evidentes”, destaca o ator Luís Lo-
bianco, protagonista do filme.

Na história, Julia (Giulia Beni-
te), Miguel (Pedro Miranda) e Bia 
(Lorena Queiroz) estão cansados 
de passar o Natal na casa da tia-a-
vó e fariam tudo para ter de volta a 
alegria da festa que era organizada 
pelos pais, Marcos Henrique (Luís 
Lobianco) e Sonia (Karina Ramil), 
antes de se separarem. Para reali-
zar esse sonho, as crianças, de 11, 9 
e 7 anos, vão à luta para produzir a 
ceia perfeita e unir os pais, mas eles 
só têm 10 horas para o banquete. 
“Além da fantasia, o filme discute 
o papel do homem na sociedade e 
mostra o que, em especial, as mu-
lheres estão exigindo hoje: que os 
homens assumam suas responsa-
bilidades de pais. A gente sabe que, 
infelizmente, no Brasil, as mulhe-
res têm de dar conta da casa toda. 
O meu personagem passa por es-
sa transformação, é um cara supe-
racomodado que entende o apelo 
dos filhos e cai essa ficha, que ele 
precisa ter responsabilidade tam-
bém”, afirma Lobianco.

Luís Lobianco com o elenco infantil do filme, que fala de valores como solidariedade e respeito

TETO / DIVULGAÇÃO

 LO tempo é o grande antagonista 
dessa fantasia que se passa em um 
Natal atípico e com temperaturas 
amenas em São Paulo. Com mui-
ta ação e aventura, Lobianco diz 
ter realizado um desejo antigo de 
gravar uma produção natalina no 
Brasil. “Filmar essa correria com 
as crianças em plena 25 de Março, 
em São Paulo, foi muito diverti-
do e virei criança também. Nun-

ca imaginei que eu ia fazer um fil-
me assim, porque eles são sempre 
americanos ou ingleses. Teve até 
neve, sabe?”, afirma o ator.

Apesar de ter trabalhado remo-
tamente na quarentena, Lobianco 
foi diagnosticado com Covid-19, 
mas ficou assintomático. O ator 
acredita que as pessoas devem se 
divertir com consciência e não 
perder os cuidados com a pro-

teção em relação ao vírus, como 
usar máscara, álcool em gel e evitar 
aglomeração. “As pessoas devem 
sair se elas se sentirem confortáveis 
e precisam exigir entretenimento 
com segurança, além de usar más-
cara. Eu, por exemplo, fiquei assin-
tomático e os médicos falaram que 
foi por sempre me cuidar e, pro-
vavelmente, ter contato com uma 
carga pequena do vírus”, ressalta.

‘Foi muito divertido e virei criança também’

 L EM CARTAZ NOS CINEMAS

Muita aventura e diversão
O ator Luís Lobianco fala sobre o filme ‘10 Horas Para o Natal’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Tudo passa, mas o amor fica.”

(Provérbio etíope)

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

 LTerá pique para cuidar de as-
suntos pendentes. Os astros 
enviam as melhores energias 
para os relacionamentos, se-
jam pessoais ou amorosos. Te-
nha atenção com a saúde.
Números da sorte: 82, 37 e 46.

 LAssuntos ligados a dinheiro 
ganham destaque hoje, colo-
que as contas em dia. Cuide 
da saúde. Paquera pode dar 
certo. Talvez precise fazer sa-
crifícios na vida a dois.
Números da sorte: 65, 20 e 11.

 LVai contar com uma ajuda da 
sorte para cuidar dos seus in-
teresses pessoais. As finanças 
estão em destaque, controle 
o dinheiro. No amor, é hora de 
acertar as diferenças.
Números da sorte: 12, 75 e 93.

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

 LVai se concentrar na família e 
em casa. Uma grana que não 
esperava pode cair no seu colo, 
evite gastar de uma vez. A con-
quista promete ser animada. 
Seu charme marca o romance.
Números da sorte: 22, 31 e 49.

 LBom momento para escla-
recer mal-entendidos, espe-
cialmente com os amigos. Um 
flerte sem compromisso pode 
surpreender e acabar virando 
algo sério. Abra seu coração.
Números da sorte: 68, 86 e 32.

 LVocê vai manter o foco no 
trabalho com facilidade hoje. 
Terá boas oportunidades de 
encher o bolso, fique atento. 
A Lua promete mais leveza nos 
assuntos do coração.
Números da sorte: 33, 78 e 42.

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

 LAproveite para focar no tra-
balho ou buscar um novo em-
prego. Ouça mais a sua intui-
ção. Você e o par estarão em 
sintonia, aproveite. Paquera 
pode não correr como espera.
Números da sorte: 97, 61 e 43.

 LA Lua garante grandes novi-
dades na vida pessoal. Por ou-
tro lado, as amizades apresen-
tam tensões. Demonstre seu 
romantismo. Pode se apaixo-
nar por alguém de longe.
Números da sorte: 26, 08 e 44.

 LPodem surgir surpresas em 
assuntos envolvendo a família 
ou a carreira profissional. Você 
tem tudo para seduzir quem 
deseja na paquera. O romance 
está protegido, aproveite.
Números da sorte: 09, 18 e 27.

NOSSA SENHORA DA 
IMACULADA CONCEIÇÃO
Representa o dogma de que a Vir-
gem Maria concebeu Jesus, o Filho 
de Deus, sem o pecado original, ou 
seja, de forma imaculada. Desde o 
primeiro momento da vida de Ma-
ria, Deus a preservou, porque ela 
estava cheia de graça divina. Esse 
conceito também prega que Maria 
levou toda a vida sem pecados. Mui-
tos padres, ao exaltarem a grande-
za de Maria, Mãe de Deus, usavam 
expressões como cheia de graça, 
lírio da inocência, mais pura que os 
anjos. Em 1854, a Igreja declarou: 
“Maria isenta do pecado original”.

SANTO DO DIA

RECOMENDAÇÃO MÉDICA
Malaquias chegava toda 
tarde no bar perto de casa, 
encostava no balcão e pedia 
uma dose de cachaça. Logo 
em seguida, ele pedia outra, 
mas separava a primeira e 
não bebia. Ele tomava a se-

gunda e, daí em diante, to-
mava todas. Depois de muito 
tempo, o dono do bar, sem 
entender o que estava acon-
tecendo, perguntou:
— Seu Malaquias, por que 
todos os dias o senhor man-
tém esta mania de não beber 

a primeira cachaça?
Ele repondeu:
— Não é mania. É que o mé-
dico mandou evitar a primei-
ra dose...

FUTEBOL
Depois de voltar de uma pe-

lada à tarde, Alexandre che-
gou no botequim e começou 
a conversar sobre o futebol 
com os amigos:
— O jogo foi bem catimba-
do! Quando eu fui cobrar o 
pênalti, o goleiro me provo-
cou dizendo: “Chuta do lado 

direito que eu pego, chuta 
do lado esquerdo que eu 
pego, chuta no meio que eu 
também pego!”.
— E, então, o que você fez? — 
perguntou um dos amigos.
— Ah, é óbvio! Eu enganei 
ele... Chutei pra fora!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ogum.
MENSAGEM:
Ogum traz a ajuda ao pró-
ximo, não só no dia de hoje, 
mas sempre. Estender a mão e 
prestar solidariedade a quem 
precisa é de extrema impor-
tância para evolução espiri-
tual e carnal. Estamos numa 
época perfeita para lembrar 
do próximo, estender a mão 
e ajudar no que for possível. 
É dando que se recebe.
SAUDAÇÃO:
Ogunhê, Patakurí.
COR:
Azul-escuro. 
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para colocar uma pessoa em-
baixo dos seus pés, sob seus 
comandos e vontades, escre-

va o nome sete vezes em um 
papel branco, coloque dentro 
de uma banana da terra e pise 
com o pé esquerdo, mentali-
zando a pessoa embaixo dos 
seus pés, submissa e obediente.

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

 LTerá dose extra de disposição 
para encarar os desafios do 
dia! Se está a fim de alguém, 
será fácil de se aproximar. Ani-
mação e companheirismo fa-
vorecem o romance.
Números da sorte: 70, 88 e 16.

 LSua intuição está fortalecida, 
se andava com a pulga atrás 
da orelha, é a hora de inves-
tigar. Clima de mistério agita 
a paquera. Astral leve a dois, 
surpreenda o par.
Números da sorte: 80, 98 e 44.

 LVocê estará mais sociável e 
pode ampliar seus contatos 
com pessoas de fora. Trabalhe 
em equipe. A companhia dos 
amigos levanta o astral. O sexo 
promete pegar fogo.
Números da sorte: 90, 09 e 81.
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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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