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IDOSA FICA 
12 DIAS SEM 
LEITO NO RIO 

E MORRE

COVID-19 3

FALSO TÉCNICO
SÓ ARMAVA NO
ESQUEMA 1-7-1
Golpista que trancou 13 meninos em situação desumana 
num sítio na Baixada é preso. Jorge Valnei jurava que os 
colocaria em grandes clubes, iludia os pais e cobrava 
R$ 500 de mensalidade. Na verdade, eram outros 500...

LIBERTADOS PELA POLÍCIA, GAROTOS FARÃO TESTES NO FLUZÃO, QUE ABRE AS PORTAS EM BELA ATITUDE 10
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DESDE 
CRIANCINHA

PM que ostentava 
luxo tá na cadeia

OBRAS E CONSTRUÇÕES IRREGULARES

‘Caveira’ roda com mais seis na operação 
contra milícia de Rio das Pedras e Muzema. 
Carrão de R$ 200 mil da foto é apreendido

CARIOCA 
RESIDENTE 

EM LONDRES 
É VACINADA

Escritor do 
Complexo 
da Penha é 
premiado
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Barricadas em ruas 
de São Gonçalo

Quando chove, rua 
fica cheia de poças

A bandidagem está 
solta em Nilópolis

Guarda Municipal 
responde a leitor

Estrada está
mal iluminada

Vias precisam de 
obras urgentes

 L Criminosos colocaram barrica-
das em algumas ruas do bairro 
Mirambi, em São Gonçalo. Nós 
moradores gostaríamos que a 
Policia Militar ou a prefeitura 
fossem ao local para liberar es-
sas ruas. Todos estão com medo e 
assustados com a situação.

 L Basta chover um pouco mais 
forte para a Rua Presidente Var-
gas, em frente ao banco Itaú, no 
Centro de Três Rios, ficar cheia 
de poças de água. O sofrimento 
é constante, principalmente para 
cadeirantes e idosos que preci-
sam circular pela via.

 L Bandidos não têm dia  nem 
hora para agir em Nilópolis. Na 
Rua Alberto Teixeira da Cunha, 
no Centro, sempre tem assalto, 
a qualquer hora do dia. O local 
é bastante movimentado, mas 
isso não intimida os assaltantes. 
Precisamos de mais policiamento.

 L Em atenção à carta publicada 
no dia 06/12, a Guarda Municipal 
informa que o Grupamento Espe-
cial de Trânsito da Zona Oeste já 
intensificou o patrulhamento e 
a fiscalização de trânsito da Rua 
Baicuru, em Campo Grande.

 L A Estrada dos Bandeirantes, 
no trecho que vai do Recreio 
dos Bandeirantes até Vargem 
Pequena, está muito mal ilumi-
nada, muitos postes estão com 
as lâmpadas queimadas e outras 
iluminam muito mal.

 L Passam muitos ônibus e ca-
minhões nas estradas Carvalho 
Ramos e do Tingui, em Campo 
Grande, mas elas são estão muito 
esburacadas. E não tem calçada 
num trecho da Carvalho Ramos, 
então, o pedestre passa pela rua.

Anônimo
São Gonçalo

David Martins
Por e-mail

Anônimo
Nilópolis

Assessoria de Comunicação
da Guarda Municipal

Caio Moura
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Lucas Mathias
Por e-mail
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 LTENHO 52 anos e 
sou jornaleiro há 16. 
Moro em Nova Iguaçu. 
Antes de ser jornaleiro 
fui bancário. Na minha 
profissão gosto do 
contato com o públi-
co, além das amizades. 
Aqui precisa melhorar 
a limpeza do bairro. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas gos-
to de passear. Gosto 
de ler tudo do jornal 
MEIA HORA.

JADER
DE OLIVEIRA —

Nova Iguaçu

RUBENS 
MANOEL 
LINS  
tem atual-
mente 45 
anos. Ele 
desapareceu 
em 24 de 
agosto de 
1994, na 
Pavuna (Zona Norte do Rio), após se 
perder da família.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Dilma Miranda, de 61 anos, esperou 12 dias por uma vaga na UTI, seis deles em uma cadeira

REPRODUÇÃO 

Morte na fila da UTI
Idosa aguarda 12 dias por vaga e morre durante transferência, após apelo à Justiça

 L COVID-19

A
pós esperar 12 dias por um 
leito de Unidade de Tra-
tamento Intensivo (UTI), 

uma paciente de Covid-19, Dil-
ma Miranda, de 61 anos, morreu 
na madrugada de ontem duran-
te a transferência do Hospital do 
Andaraí para o Hospital Ronaldo 
Gazolla, em Acari. A idosa chegou 
a ficar seis dias do seu período de 
internação em uma cadeira, mes-
mo com sintomas da doença.

Walquíria Miranda, filha de 
Dilma, contou que, no dia 30 de 
novembro, quando saiu a con-
firmação do caso, sua mãe disse: 
“Wal, pede para Deus me levar, 
pois eu não aguento mais sentir 
dor e ficar sentada na cadeira”.

Diante da gravidade do caso, 
Walquíria recorreu à Defensoria 
Pública para entrar na Justiça e ga-
rantir o acesso da mãe à UTI. De-
pois de três liminares, a família te-
ve um parecer favorável e passou a 
aguardar um leito em uma Unida-
de de Tratamento Intensivo, o que 
ocorreu na noite de segunda-fei-
ra, sem que a família fosse avisada. 
Finalmente, ao tomarem conhe-
cimento, Walquíria e o irmão fo-
ram ao Hospital do Andaraí e sou-
beram que a mãe havia tido uma 
parada cardíaca. “Lá em Acari, eles 
ficaram 50 minutos com a minha 
mãe em uma sala. Depois, eles vie-
ram nos contar que ela havia sofri-
do duas paradas cardíacas, uma no 
Andaraí e outra no Ronaldo Ga-
zolla”, completou a filha.

O corpo de Dilma foi enter-
rado ontem, no Cemitério de 
Irajá. “Sinto muita revolta e so-
frimento”, disse Walquíria. 

A Secretaria Municipal de Saú-
de afirmou que Dilma já chegou 
ao Ronaldo Gazolla com “quadro 
gravíssimo e extremamente instá-
vel” e foi feito todo o possível para 
estabilizar a paciente.

 LCom o aumento de casos da Co-
vid-19, todos os 288 leitos de UTI 
para casos graves da doença, que a 
Prefeitura do Rio tem, estão ocu-
pados, segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS). As poucas 
vagas de UTI que existem na rede 
SUS da cidade estão em unidades 

do estado ou federais. No entanto, 
a taxa de ocupação chega a 92%. Já 
a taxa de ocupação nos leitos de 
enfermaria é de 87%.

Segundo a SMS, 388 pacientes 
de Covid-19 aguardam transfe-
rência para leitos na capital e na 
Baixada Fluminense, sendo 181 

para leitos de UTI. A qualquer 
momento, segundo a prefeitura, 
um leito pode ser liberado. A pre-
feitura também informou que as 
pessoas que aguardam leitos de 
UTI estão sendo assistidas em 
leitos de unidades comuns, com 
monitores e respiradores.

Hospitais municipais do Rio não têm mais leitos

 LA carioca Maria Lúcia Possas, de 
55 anos, foi a primeira brasileira 
a ser vacinada contra a Covid-19. 
Funcionária de um hospital em 
Londres, a capital da Inglaterra, 
e parte do grupo de risco devido 
a um transplante de rim, ela re-
cebeu ontem uma dose da vaci-
na Pfizer/BioNTech, que oferece 
até 95% de proteção. “Tem luz no 
fim do túnel. Está todo mundo 
cansado da doença, de ficar em 
casa, desse bando de restrição. 
Tem um bando de gente doente”, 
disse Maria Lúcia ao comemorar 
a imunização contra a doença, 
que já matou 1.549.332 pessoas 
em todo mundo.

Carioca é 
vacinada fora

 LEm reunião com governado-
res, ontem, o ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello, disse que a 
campanha nacional com a vacina 
desenvolvida pela Universidade 
de Oxford e AstraZeneca deverá 
começar no fim de fevereiro. Ele 
também afirmou que as primei-
ras 8,5 milhões de doses da Pfizer, 
de uma compra de 70 milhões, de-
vem chegar ao Brasil no primeiro 
semestre de 2021. Após o governa-
dor de São Paulo, João Doria (PS-
DB), prometer na segunda-feira o 
início da vacinação no estado no 
dia 25 de janeiro, a pressão sobre 
o Ministério da Saúde ficou mais 
intensa. Uma vacinação nacional 
estaria prevista somente para mar-
ço, conforme o plano inicial.

Vacinação 
em fevereiro
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POLÍCIA

A cozinheira e o motorista 
da deputada federal Flordelis 
dos Santos (PSD-RJ) prestaram 
depoimento ontem ao delegado 
Bruno Cleuder de Melo, titular 
da Delegacia de Homicídios de 
Niterói e São Gonçalo, que in-
vestiga o assassinato do pastor 
Anderson do Carmo, marido 
da parlamentar, em junho do 
ano passado. Gilcinéa Teixeira 
do Nascimento, a Néia, e Márcio 
da Costa Paulo, o Márcio Buba, 
são investigados no terceiro in-
quérito sobre o homicídio. 

Néia, segundo investiga-
ções, é suspeita de ajudar a en-
venenar o líder religioso. Já 
Márcio Buba foi a última pes-
soa vista com o celular do pas-
tor e pode ter dado fim a provas 
importantes do crime. 

Além de Néia e Buba, a tercei-
ra fase também investiga Gérson 
Conceição de Oliveira, filho de 
Flordelis, e Lorraine dos Santos, 
neta da deputada. Ele é suspeito de 
ajudar no envenenamento; ela, de 
ocultar provas. Os dois não com-
pareceram à delegacia. 

Ao todo, 11 pessoas já foram 
indiciadas, incluindo dois filhos 
da deputada. Flávio dos Santos, 
filho biológico da deputada, é 
acusado de ser o autor dos dispa-
ros que mataram o padrasto. Já 
o irmão adotivo Lucas Cézar foi 
quem negociou a compra da ar-
ma usada no crime. 

Na segunda fase, a polícia 
concluiu que Flordelis foi quem 
orquestrou a morte do mari-
do. Ela foi indiciada, mas a pri-
são não foi possível por conta da 
imunidade parlamentar. Nessa 
fase, a polícia prendeu cinco fi-
lhos e uma neta da deputada.

Flordelis: 
ajudantes 
depõem
Investigação 
chega a motorista 
e cozinheira

 L PASTOR ANDERSON

Sete milicianos rodam 
em ação na Zona Oeste
Quadrilha agia na Muzema, em Rio das Pedras e arredores

 L OPERAÇÃO CONTRA BANDALHEIRA IMOBILIÁRIA

A 
Polícia Civil e o Ministério 
Público do Rio prenderam, 
na manhã de ontem, sete 

pessoas ligadas à milícia que atua 
na Muzema, em Rio das Pedras e 
bairros vizinhos, da Zona Oeste 
do Rio. A operação Sturm visava 
a cumprir nove mandados de pri-
são e busca e apreensão.

Segundo a denúncia do MP, a 
quadrilha é responsável por explo-
rar atividades ilícitas como a ex-
ploração imobiliária clandestina. 

Entre os presos está um ho-
mem suspeito de chefiar a mi-
lícia. Tailon de Alcântara Pe-
reira é filho de um ex-policial 
militar citado na CPI das Mi-
lícias em 2008, quando foi ex-
pulso da corporação, e que está 
preso. Tailon foi localizado em 
um condomínio de luxo no Re-
creio dos Bandeirantes. 

Os outros presos foram iden-
tificados como o policial militar 
Ronny Pessanha de Oliveira; Gil-
bert Silva Loback e Carlos Maga-
lhães Antunes – esses três, seriam 
responsáveis pelo núcleo de segu-
rança da quadrilha –, além de Clo-
doaldo Dias Godinho e Clayton 
Luiz Vieira – que integram o nú-
cleo imobiliário, atuando na ocu-
pação do solo, execução de obras, 
locação, entre outras. 

A denúncia ressalta o enor-
me perigo social desses em-
preendimentos, que se desti-
nam à habitação de milhares de 
pessoas, sem qualquer espécie 
de capacitação técnica, contro-
le ou garantia acerca da segu-
rança das obras e construções. 
Exemplo desse risco é a tragé-
dia ocorrida em 12 de abril de 
2019, na qual dois edifícios ir-
regulares desmoronaram na 
Muzema, matando 24 pessoas.

Os milicianos exploravam construções ilegais e outras atividades ilícitas na Zona Oeste do Rio

REGINALDO PIMENTA

 LUm dos presos na operação de 
ontem, o PM Ronny Pessanha de 
Oliveira, conhecido como Cavei-
ra ou Neguinho do Bope, osten-
tava vida de luxo nas redes sociais. 
Em uma foto, ele aparece sentado 
em uma moto e ao lado de uma 
BMW que custa mais de R$ 200 
mil. O veículo foi apreendido 

pelos agentes. Pessanha já foi do 
Bope e atualmente estava no 41º 
BPM (São Gonçalo). Segundo as 
investigações, ele comandava a 
segurança do grupo paramilitar. 

Segundo as investigações, 
Ronny usou um fuzil para in-
timidar uma vítima e exigir 
R$ 50 mil e a entrega de quatro 

imóveis que eram usados por 
ele. Caso contrário, a vítima e 
seus familiares seriam assassi-
nados. Em depoimento, a tes-
temunha contou que realizou 
duas transferências bancárias 
para a conta do PM, uma no 
valor de R$ 15 mil e outra no 
valor de R$ 9 mil.

PM preso ostentava vida de luxo na internet
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POLÍCIA

Marielle: ato 
marca mil dias
Evento no Centro pede solução do crime

 L PERGUNTAS SEM RESPOSTAS

O 
assassinato mais marcante 
da história recente do Rio 
de Janeiro segue sem res-

postas, mas a luta pela memória 
de Marielle Franco e Anderson 
Gomes continua. O crime, come-
tido na noite de 14 de março de 
2018, completou 1.000 dias on-
tem, e para lembrar a data e pedir 
justiça, a Anistia Internacional e o 
Instituto Marielle Franco organi-
zaram um ato na Cinelândia, em 
frente à Câmara de Vereadores, 
onde Marielle legislava. 

Organizadores do ato estica-
ram no chão da Cinelândia uma 
faixa com a frase ‘1000 dias sem 
respostas’. A hashtag #1000Dias-
SemResposta é usada por artistas, 
ativistas e influenciadores digitais 
nas redes sociais. Ontem, quando 
o Dia da Justiça foi celebrado, 550 
relógios tiveram seus alarmes dis-
parados simultaneamente às 8h, 
bem em frente à Câmara dos Ve-
readores. O protesto foi batizado 
de ‘Despertador da Justiça’.

Devido aos protocolos de 
saúde, não houve convoca-
ção para atos presenciais. Mas, 
nas redes, o Instituto Marielle 
Franco formulou uma petição, 
no endereço bit.ly/mariellejus-
tiça, para pressionar por justi-
ça o governador em exercício, 
Cláudio Castro, e o procura-
dor-geral do Ministério Pú-
blico, Eduardo Gussem.

“São 1000 dias que acordamos 
todas as manhãs com a esperan-
ça de uma resposta. 1000 dias de 
dor e saudade. E não somos só nós 
da família que estamos interessa-
dos. O Brasil precisa dessa respos-
ta para que casos como esse não se 
repitam”, diz Anielle Franco, irmã 
de Marielle e diretora executiva do 
Instituto Marielle Franco.

Cerca de 550 relógios soaram o alarme ontem na Cinelândia

ESTEFAN RADOVICZ

 LAgatha Arnaus Reis, viúva de 
Anderson, também fez uma ho-
menagem ao marido com um 
post nas redes sociais: “1000 dias! 
Anderson, sei que onde você es-
tiver, está sorrindo e cuidando de 
nós”. Já o deputado federal Mar-
celo Freixo (Psol-RJ) disse não 
ter dúvida de que a milícia en-
comendou o crime e reforça que 

“mil dias sem resposta é absurdo”.
“Tenho esperança na resolução 

do caso porque Marielle nos en-
sinou a viver com esperança. Foi 
minha grande parceria e aprendia 
com ela a ter esperança, porque ela 
não desistia”, afirmou. Marielle e 
Anderson foram assassinados no 
dia 14 de março de 2018, no Está-
cio, região central do Rio.

Freixo suspeita da milícia

RAPIDINHAS...

600 pés de maconha em casa

 L Uma ação conjunta das 
polícias Civil e Militar do 
estado do Rio de Janeiro 
terminou com a apreen-
são de cerca de 600 pés de 
maconha, em Paty de Al-
feres, município da região 
Centro-Sul Fluminense. 
Um homem foi preso em 

flagrante. De acordo com 
as investigações policiais, 
o material ilegal estava em 
uma estufa, dentro de uma 
casa, no bairro Maravilha. 

O homem preso em fla-
grante tem 36 anos e foi le-
vado para a 96ª DP (Miguel 
Pereira), onde foi autuado.

PM baleado 
em Tanguá

 LUm policial militar foi balea-
do, ontem,  em Tanguá, na Re-
gião Metropolitana do Rio. Se-
gundo a PM, efetivos do 35º 
BPM (Itaboraí) foram atacados 
a tiros. O policial ferido chegou 
a ser socorrido inicialmente pa-
ra a UPA da cidade. Depois, ele 
foi transferido ao Hospital Es-
tadual Alberto Torres (HEAT). 
Não houve prisões ou apreen-
sões na ocorrência.

Assédio no supermercado

Um preso por 
pedofilia

 LUma jovem, de 15 anos, foi 
assediada verbalmente ontem 
em um supermercado do bair-
ro de Pita, em São Gonçalo. De 
acordo com Valdira Nascimen-
to, mãe da adolescente, um fun-
cionário da área de açougue te-
ria perguntado para sua filha se 
o “peitinho e a bundinha dela 
estavam durinhos”. Além dis-
so, o funcionário também per-
guntou, com más intenções, se 

ela tinha namorado.
Essa não teria sido a primei-

ra vez que a jovem foi assedia-
da naquele mercado. “Antes, 
ele já vinha assediando ela com 
olhares. Mas como ele só esta-
va olhando, eu não dei impor-
tância. Mas hoje não teve jeito”, 
contou a mãe. O caso será in-
vestigado pela Delegacia Espe-
cial de Atendimento à Mulher 
(DEAM) de São Gonçalo.

 LUm suspeito de pedofilia foi 
preso pela Polícia Federal, on-
tem, durante a Operação Ca-
çada, deflagrada para comba-
ter o abuso sexual de menores 
e a divulgação de material por-
nográfico envolvendo crian-
ças. Seis mandados de busca e 
apreensão foram cumpridos 
na  Tijuca, Zona Norte do Rio; 
Niterói; Volta Redonda; Macaé 
e Campos dos Goytacazes.

DIVULGAÇÃO
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E o Oscar vai para...
Escritor do Complexo da Penha ganha o Prêmio Jabuti com o livro ‘Da Minha Janela’

É 
através das palavras que 
Otávio Júnior, de 37 anos, 
retrata a favela não só pa-

ra os próprios moradores, co-
mo também para quem é de fo-
ra. Cria do Morro do Caracol, 
no Complexo da Penha, o es-
critor já tem seis livros publi-
cados e o mais recente deles, 
Da Minha Janela, de 2019, foi 

o vencedor deste ano da cate-
goria infantil do Prêmio Jabuti, 
o Oscar da literatura brasileira.

“Ver a literatura periférica 
sendo coroada em um prêmio 
desses é uma forma de incenti-
var jovens a contarem suas his-
tórias e a persistirem em seus 
sonhos”, comemora Otávio.

O escritor começou a se 
aproximar da leitura ainda na 
infância, quando, aos 8 anos, 
achou um exemplar do livro 

infantojuvenil Don Gatón em 
um lixão da sua comunidade. 
A partir dali, ele começou a vi-
sitar bibliotecas para devorar 
palavras de vários autores. “Eu 
amava ler e gostava de ter con-
tato com o livro, mas percebi 
que meus amigos não. Então, 
decidi levar algumas atividades 
para centros culturais na mi-
nha favela”, conta.

Das atividades culturais, o 
escritor montou uma bibliote-

ca itinerante, pegando seu pe-
queno acervo pessoal, e rodou 
pelos complexos do Alemão e 
da Penha. “A recepção era in-
crível. Recebi muitos agrade-
cimentos dos pais, por poder 
fazer com que as crianças ti-
vessem contato com a litera-
tura”, lembra.

Foi quando Otávio escre-
veu seu primeiro livro, cha-
mado de O Livreiro do Alemão 
(2011), apelido que recebeu 

pelo projeto desenvolvido no 
Alemão e na Penha. A publica-
ção conta a história do escritor 
até aquele momento. “Sempre 
gostei de escrever. Na minha 
adolescência, rascunhava pe-
quenos textos. Já no meu pro-
cesso de aprendizado, percebi 
que muitos moradores das fa-
velas gostavam de ler, mas não 
tinham muitos livros com a 
possibilidade de serem reco-
nhecidos”, afirma.

Otávio Júnior é do Morro do Caracol, no Complexo da Penha, e já tem seis livros publicados

ARQUIVO PESSOAL

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

 LDe O Livreiro do Alemão para 
cá, Otávio escreveu outras cin-
co publicações, todas voltadas 
para o universo infantojuvenil 
e com histórias que se passam 
na favela. No premiado Da Mi-
nha Janela, ele narra o que um 

morador de comunidade vê da 
sua janela, com ilustrações de 
Vanina Starkoff.

“O resultado do mercado 
sobre os livros foi incrível. A 
galera da favela agora se sente 
representada”, destaca.

O escritor avisa que ain-
da faltam muitas histórias a 
serem contadas. “O meu so-
nho é ter os moradores da 
favela conectados com a lite-
ratura, com as artes e a edu-
cação”, afirma.

‘A galera da favela agora se sente representada’
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Missão pra lá de difícil
Vice-lanterna, Fogão tenta encerrar jejum justamente diante do líder São Paulo

V
ice-lanterna do Campeo-
nato Brasileiro, o Botafo-
go terá hoje missão das 

mais difíceis. Em jogo adiado da 
18ª rodada, enfrenta o líder São 
Paulo, às 21h30, no Morumbi. 
Vindo de cinco derrotas conse-
cutivas na competição, o time 
alvinegro precisa desesperada-
mente da vitória. Em 19º lugar, 
com 20 pontos, está a cinco do 
Sport, a primeira equipe fora 
da zona de rebaixamento. Para 
surpreender o Tricolor Paulista, 
o Glorioso deve ter novidades 
na escalação e a torcida de rivais, 
como os rubro-negros, muito 
interessados num tropeço do ti-
me são-paulino. 

Contratado como o grande 
nome para a temporada e rece-
bido com muita festa no aero-
porto, o meia japonês Keisuke 
Honda, em má fase, vem sendo 
muito questionado pela torcida 
e deve ser barrado. A tendência é 
que Bruno Nazário seja o titular 
na armação das jogadas. Na late-
ral-esquerda, Victor Luis, expul-
so no clássico diante do Flamen-
go, será substituído pelo zagueiro 
Rafael Forster, que vai atuar im-
provisado. O atacante Kalou, que 
ainda não justificou a contrata-
ção, deverá começar jogando. 

Havia a expectativa de que o 
goleiro Gatito Fernández vol-
tasse ao time, mas, ainda fora 
da melhor forma física, ele se-
rá novamente substituído por 
Diego Cavalieri. 

Se voltar a perder, o Botafogo 
vai igualar um triste recorde no 
Brasileiro: seis derrotas seguidas, 
repetindo o que aconteceu em 
2014, ano em que foi rebaixado, 
terminando a competição em 19º 

lugar, a mesma posição que ocu-
pa hoje na tabela. 

Já o São Paulo do técnico Fer-
nando Diniz vive situação tran-
quila na ponta da classificação. O 
time não leva gol há dois jogos 
e, se vencer, abrirá sete pontos de 
vantagem sobre o Atlético-MG, 
segundo colocado, e oito sobre o 
Flamengo, em terceiro. O único 
desfalque será Daniel Alves, sus-
penso pelo terceiro amarelo. Em má fase e muito questionado pela torcida alvinegra, o meia Keisuke Honda deve ser barrado

VITOR SILVA / BOTAFOGO

ARMAÇÃO DO 
MEIO-CAMPO 

É UMA DAS 
MAIORES DORES 

DE CABEÇA

 LO técnico Eduardo Barroca não 
comandará o Botafogo na partida 
de hoje. Contaminado pelo coro-
navírus, apesar de estar assinto-
mático, o treinador não foi libe-
rado pela CBF, que exige 10 dias 
de isolamento a partir do teste po-
sitivo. Com isso, o auxiliar Felipe 
Lucena estará à frente da equipe 
no Morumbi. Barroca, que ainda 

não reestreou pelo clube à beira do 
gramado, começou a ter sintomas 
da Covid no dia 29 de novembro. 
Desde então, está afastado do clu-
be e trabalhando remotamente.

A diretoria do Botafogo divul-
gou nota lamentando: “O técnico 
está com a saúde plenamente res-
tabelecida e recuperado da Covid. 
Apesar de todos os esforços do de-

partamento médico para a sua li-
beração junto à CBF, Barroca não 
dirigirá o time contra o São Paulo. 
Segundo o protocolo da CBF, Bar-
roca estará apto a partir do déci-
mo dia após a coleta do material 
do exame, diferentemente do pro-
tocolo estabelecido pelas autori-
dades de saúde e usado anterior-
mente pela própria entidade”.

CBF veta a presença de Barroca no jogoTiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno 
Alves e Reinaldo; Luan, Hernanes 
(Tchê Tchê ou Vitor Bueno) e Igor Go-
mes; Gabriel Sara, Brenner e Luciano. 
Técnico Fernando Diniz 

Cavalieri, Marcinho, Marcelo Benevenuto, 
Kanu e Rafael Forster; José Welison, Caio 
Alexandre e Bruno Nazário (Éber Bessa ou 
Honda); Lucas Campos (Lecaros), Pedro 
Raul e Kalou. Técnico: Felipe Lucena.

Local: Morumbi  
Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)  
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fi-
fa-MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG) 
Horário: 21h30  
TV: Globo 

SÃO PAULO BOTAFOGO

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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Odair Hellmann surpreendeu 
apresentando suas despe-

didas, com os devidos agradeci-
mentos pelas atenções dispensa-
das, pegando o boné e deixando o 
Fluminense atraído por excelente 
proposta para trabalhar em Du-
bai. Seu contrato terminaria no 
fim do mês, o Fluminense não te-
ria como apresentar proposta pró-
xima ao que lhe foi oferecido e não 
é sempre que surge uma chance 
parecida. Aos 43 anos, Odair terá 
a oportunidade de mostrar sua ca-
pacidade e, dependendo dos resul-
tados, garantir o futuro. Vale lem-
brar aos que questionam a atitude 
do treinador que outro dia par-
te da torcida tricolor pedia a sua 
cabeça. Odair Hellmann deixa o 

 LSe o Grêmio ganhar tu-
do o que está disputando, 
Renato Gaúcho deixará de 
ser estátua e passará a no-
me de estádio: Arena Re-
nato Portalupi.

 LMuricy Ramalho se desli-
ga da TV Globo para voltar 

ao São Paulo como coor-
denador da nova comissão 
técnica do clube.

 LA torcida tricolor trocan-
do, às pressas, ORA pelo 
ICA nas paredes do clube. 
Sai o FORA e entra FICA 
ODAIR. Não adiantou.

Bye, bye, Brasil

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

TODOS COM O FOGÃO

 LSão Paulo e Red Bull Bragantino são 
os grupos menos afetados até agora 
no Campeonato Brasileiro pela Co-
vid-19, muito em função da consciên-
cia comum na atenção ao estabeleci-
do nos protocolos sanitários.

 LA situação do técnico Ricardo Sá 
Pinto no Vasco é assunto diário entre 
as grandes forças políticas do clube 
cruzmaltino. O ambiente interno ten-
so aumenta em muito a pressão pela 
troca imediata.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO Botafogo terá ao seu lado, 
hoje à noite, no Morumbi, a 
maior torcida do Brasil no jo-
go contra o São Paulo. As gale-
ras de Atlético-MG, Flamengo, 
Grêmio, Fluminense, Interna-
cional e Palmeiras vão estar 
atentas e com secadores ligados 

do primeiro ao último apito, 
torcendo pela vitória do Fogão. 
O São Paulo, vencendo, abrirá 
dez pontos de vantagem sobre 
o segundo colocado e será difí-
cil alcançá-lo. Há coisas que só 
acontecem mesmo ao Botafo-
go, virou o time de todos.

Flu mantém vivo 
sonho de garotos
Clube acolhe 13 jovens libertados de cárcere

 L RESGATE NA BAIXADA

O
peração da Polícia Civil, 
em Duque de Caxias, li-
bertou num sítio 13 jo-

vens, entre 12 e 18 anos de idade, 
que sonham ser jogador de fute-
bol e eram mantidos em cárcere 
privado. Após prestarem depoi-
mento e se verem livres, eles re-
ceberam o acolhimento do Flu-
minense, que ofereceu o CT de 
Xerém para que façam um perío-
do de testes no clube. Antes, todos 
serão submetidos a exames para 
saber se estão com Covid. 

Considerado o responsável 
por trazer o grupo para o Rio, Jor-
ge Valnei dos Santos foi preso em 
flagrante, acusado de crimes de 
cárcere privado, estelionato e su-
pressão de documentos. O dele-
gado titular da 61ª DP (Xerém), 
Roberto Gomes, afirmou que o 
local não tinha autorização de ór-
gão público para funcionar. Além 
disso, era mal iluminado e sem 
proteção contra incêndio.

“A gente entende que está ha-
vendo estelionato. Aqui não tem 
ao menos estrutura, é uma forma 
totalmente irregular com crian-
ças que deveriam estar estudan-
do”, afirmou ao portal ‘G1’. Os pais 
dos jovens, que são dos estados de 
Alagoas, Amazonas, Paraíba e Pa-
raná, pagavam mensalidade de R$ 
500 acreditando que os filhos rece-
beriam uma preparação para jo-
gar em clubes do Rio. 

O delegado contou que os ga-
rotos ficavam trancados, não ti-
nham acesso aos documentos e 
mantinham contato controlado 
com os familiares: “Se acontecesse 
alguma coisa aqui dentro, eles não 
teriam para onde correr, porque 
só tinham ajuda de alguém vindo 
por fora. Eram mantidos, sim, em 
cárcere. Isso é muito grave”.

Os garotos eram mantidos em cárcere privado num sítio na Baixada 

FOTOS: REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 LA saída de Odair Hellmann foi 
considerada por torcedores co-
mo um grande balde de água fria 
no ótimo momento do time. Em 
quinto lugar no Brasileiro, a equi-
pe passará a ser comandada pelo 
auxiliar Marcão, que terá a missão 
de manter a boa campanha para 
levá-la à Libertadores. 

No entanto, se analisado o 
desempenho de Marcão à fren-
te do time em 2019, os torcedo-
res podem ficar bem esperanço-

sos. Com ele, o rendimento foi 
muito semelhante ao de Odair 
nesta edição do Brasileiro. 

Em 2019, Marcão assumiu 
o time em 16º lugar na tabela, 
uma posição acima da degola. 
Em 17 jogos, teve sete vitórias, 
seis empates e quatro derrotas, 
aproveitamento de 52,9%. Com 
Odair no Brasileiro, o Flumi-
nense fez 24 partidas, venceu 11, 
empatou seis e perdeu sete, con-
quistando 54,2% dos pontos.

Marcão já mostrou força

Fluminense em quinto lugar no 
Campeonato Brasileiro, apenas 
quatro pontos atrás do vice-líder, 
Atlético-MG, e a três do Flamen-
go. Assim como o clube tem to-
do direito de demitir um técnico 
a qualquer momento, a ele cabe 
a opção de sair, observadas pelas 
partes as cláusulas contratuais.
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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 24 6 10 8 20 28 -8

 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 19 24 4 7 13 25 40 -15

25ª RODADA

SÁBADO

 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

 GOIÁS  X  GRÊMIO 21:00

DOMINGO

 FLAMENGO  X  SANTOS 16:00

 CORINTHIANS  X  SÃO PAULO 18:15

 SPORT  X  CORITIBA 18:15

 VASCO  X  FLUMINENSE 20:30

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)

 26ª RODADA

16/12

 SÃO PAULO  X  ATLÉTICO-MG 21:30

 ATLÉTICO-GO  X  FLUMINENSE 21:30

19/12

 FORTALEZA  X  CEARÁ 19:00

 INTERNACIONAL  X  PALMEIRAS 21:00

 CORITIBA  X  BOTAFOGO 21:00

20/12

 VASCO  X  SANTOS 16:00

 BRAGANTINO  X  ATHLETICO-PR 16:00

 FLAMENGO  X  BAHIA 18:15

 SPORT  X  GRÊMIO 20:30

21/12

 CORINTHIANS  X  GOIÁS 20:00

18ª RODADA

HOJE

 SÃO PAULO  X  BOTAFOGO     21H30

 LÍdolo do Vasco, o ex-jogador 
Edmundo lamentou o péssi-
mo momento do time na tem-
porada. E se manifestou con-
tra a saída do treinador Ramon 
Menezes. “É triste ver a equipe 
dessa forma e relembrar que na 
quarta rodada (do Campeonato 
Brasileiro) o Vasco era líder, sob 
o comando do Ramon e que de-
pois ele saiu com o time em dé-
cimo lugar, com cerca de 50% 
de aproveitamento”, disse.

Além do desempenho den-
tro de campo, Edmundo ainda 
afirmou que o grupo vascaíno 
não vem se entendendo com o 
atual treinador Ricardo Sá Pin-
to. “A gente não vive o cotidia-
no do clube, mas a gente escu-
ta que o treinador discutiu com 
o Fellipe Bastos, com o Castan. 
Parece que gerou um grande 
problema no grupo”, disse Ed-
mundo, hoje comentarista do 
canal ‘Fox Sports’.

Ídolo, Edmundo faz críticas

 L TÁ BALANÇANDO!

Vascão decide 
segurar o Pinto
Diretoria dá voto de confiança ao treinador até 
o clássico. Cano volta a treinar com o elenco

A
pesar da enorme pressão 
nos bastidores do Vasco, 
a diretoria do clube deci-

diu manter o treinador Ricar-
do Sá Pinto pelo menos até o 
clássico diante do Fluminense, 
domingo, às 20h30, em São Ja-
nuário, pela 25ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. De acordo 
com informações do portal ‘Es-
porte News Mundo’, o posicio-
namento do vice de futebol José 
Luís Moreira foi decisivo.

O dirigente entende que Ricar-
do Sá Pinto ainda não teve tempo 
para implementar a sua filosofia 
de jogo. Além disso, existe a con-
sideração pelo fato do treinador 
ter aceitado o desafio de deixar 
Portugal para iniciar um traba-
lho com a temporada na metade 
e em meio a uma pandemia.

A pressão sobre o técnico 
aumentou muito depois da eli-
minação em casa nas oitavas 
de final da Copa Sul-America-
na para o Defensa y Justicia, da 
Argentina, e as goleadas para o 
Ceará, por 4 a 1, também em São 
Januário, e por 4 a 0 para o Grê-
mio, em Porto Alegre, ambas pe-
lo Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Vasco ocupa a 
17ª posição na tabela, um ponto 
atrás do Sport, o primeiro time 
fora da zona de rebaixamento 
do Brasileiro. Por isso, o duelo 
com o Fluminense é encarado 
como decisivo para a recupe-
ração do time na competição e, 
claro, a permanência do técnico 
Ricardo Sá Pinto no comando. 

A boa notícia é que Germán 
Cano, recuperado da Covid, vol-
tou a treinar ontem e deve estar 
em campo no clássico.

Ricardo Sá Pinto vem de maus resultados no Brasileiro e na Sula

DANIEL CASTELO BRANCO
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Gabigol volta a treinar
Desfalque nos dois últimos jogos, artilheiro deve enfrentar o Santos, domingo

 L O MAR NÃO TÁ PRA PEIXE!

A 
boa notícia no treina-
mento do Flamengo foi 
que, pela primeira vez, 

Gabigol participou com os de-
mais jogadores do elenco após 
o departamento médico cons-
tatar um desequilíbrio mus-
cular no camisa 9. O artilheiro 
desfalcou o time nos dois úl-
timos jogos, contra Racing e 
Botafogo, e tem grandes chan-
ces de retornar à equipe do-
mingo, diante do Santos, seu 
ex-clube, às 16h, no Maracanã.

O lado negativo da ativida-
de foi a ausência de Diego e de 
Bruno Henrique. Com dores 
musculares na panturrilha, o 
meia fará um trabalho espe-
cial de preparação ao longo da 
semana para aprimorar a par-
te física, já que não está 100% 
desde que sofreu uma lesão 

muscular grave na coxa. 
Já o atacante, que sentiu do-

res no tendão do joelho direi-
to, não teve contusão constata-
da pelo departamento médico, 

mas fará os mesmos trabalhos 
específicos a que Diego será 
submetido antes da partida 
contra o Peixe.

No treinamento de hoje no 
Ninho do Urubu, a tendência 
é que Diego e Bruno Henrique 

continuem sem participar das 
atividades em campo. 

Com Gustavo Henrique sus-
penso pela expulsão no clássi-
co diante do Botafogo, o técni-
co Rogério Ceni deverá formar 
a dupla de zaga com Rodrigo 
Caio e Léo Pereira. Natan e 
Thuler correm por fora e não 
estão descartados. Ceni ainda 
terá tempo para tomar a deci-
são, já que vem tendo a semana 
cheia para trabalhar. 

À época em que o espanhol 
Domènec Torrent comandava 
o time, Rodrigo Caio e Léo Pe-
reira foi a parceria mais esca-
lada na zaga no Campeonato 
Brasileiro, com sete partidas. 
No entanto, ainda não foi usa-
da por Ceni, que busca alter-
nativas para corrigir um dos 
setores mais frágeis da equipe. 

Gabigol conversa com Rogério Ceni: reforço para duelo com o Peixe

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

DIEGO E BRUNO 
HENRIQUE 

FIZERAM UM 
TRABALHO À 

PARTE

 LO Twitter divulgou os assuntos 
mais comentados na plataforma 
no Brasil entre janeiro e novem-
bro de 2020. Terceiro mais cita-
do em 2019, Neymar voltou ao 
topo da lista, deixando para trás 
Gabigol e Cristiano Ronaldo. 

O Flamengo tem mais três 
jogadores no top 10 do ranking: 
Everton Ribeiro, Arrascaeta e 

Bruno Henrique, na quarta, 
sexta e oitava posições, respec-
tivamente. O argentino Lionel 
Messi ficou em quinto lugar,

Entre os times, o Flamengo 
foi novamente o primeiro colo-
cado no Brasil. No  país, na se-
gunda posição, aparece o Vas-
co e, em terceiro, o Corinthians. 
Segundo os dados apresentados 

pelo Twitter, a categoria espor-
tes registrou cerca de dois bi-
lhões de citações entre janeiro 
e novembro, sendo 241 milhões 
somente no Brasil.

No mundo, o Flamengo foi 
o sétimo mais comentado no 
Twitter. A liderança ficou com 
o Los Angeles Lakers, da NBA, 
Liga de Basquete dos EUA.

Mengão e seus craques arrebentam no Twitter
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A GATA DA HORA

Kah Mauro tem beleza, simpatia e sensualida-

de em abundância. ‘Kah’ pra nós... que gata! A loiraça, que dei-

xa geral de olhos arregalados na Ilha do Governador, torce pelo 

Vascão, ama malhar e sempre que pode dá aquele retoque esper-

to na marquinha. No Insta, ela arrasa como @kahmauro.oficial.

A GATA DA HORA:

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

ARQUIVO PESSOAL

 LA partida Paris Saint-Ger-
main x Istanbul Basaksehir 
foi suspensa ontem, na Fran-
ça, pela Liga dos Campeões. O 
camaronês Pierre Webó, da co-
missão técnica da equipe turca, 
acusou o quarto árbitro rome-
no Sebastian Coltescu de fazer 
ofensa racista e as equipes aban-
donaram o campo no primeiro 

tempo. “Aquele preto ali. Vá lá e 
verifique quem é. Não dá para 
agir assim”, afirmou Coltescu, 
ao juiz principal, ao se referir a 
Webó, que se revoltou: “O que 
você falou? Por que você falou 
preto?”. Foi quando o camaro-
nês levou o cartão vermelho, a 
confusão começou e os times 
deixaram o campo. 

Ofensa racista no jogo do PSG

AFP

fez 
dois gols de pênalti e a 
Juventus bateu o Barce-
lona de Messi, por 3 a 0, 
ontem, no Camp Nou. O 
time italiano se classifi-
cou para as oitavas da 
Liga dos Campeões em 
primeiro lugar e o Barça 
avançou em segundo.

está classificado 
para as oitavas de final, in-
dependentemente do re-
sultado diante do já eli-
minado Istanbul. Quem 
também avançou no grupo 
foi o RB Leipzig-ALE, que 
derrotou ontem o também 
eliminado Manchester Uni-
ted-ING por 3 a 2.

 LCRISTIANO RONALDO LO PSG
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STA.CRUZ R$11.00,00
Terrenos 8x16 proximo a cemeru. 
aprovado para 4 andares, 8x20 
R$15.000,00 estudo proposta 
fala direto com o proprietário. Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
 

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.
 

ADVOCACIA T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídica 
comprovada! Atendemos qual-
quer causa com eficiência e 
rapidez. Ligue já! Consulta Grá-
tis, Plantão 24h. Dr. Milton Tel: 
99161-9013 - whatsapp 

 

CHURRASQUEIRO 
Para Self Service com conhe-
cimento. Comparecer com 
documentação à Av Ministro 
Edgard Romero, 244 Loja 107 
Madureira das 7:00hs as 9:00hs
 

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
 

PINTORES V/TEXTO
Tarefeiros para massa/ acaba-
mento, experiência obras constru-
ção civil. comparecer ferramentas. 
Início imediato. Estrada do Pau 
Ferro 1322 Freguesia, T 98483-
3158.
 

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

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
 

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.

 

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)
 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão realizando 
fantasias, dominadora( prefe-
rencia senhores) Pernas grossas, 
aparelhada, Centro Cruz Verme-
lha. T.98850-6398
 
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.
 
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
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

‘PASSANDO 
MAL DE 

CACHAÇA’

 LEm Dubai, Ludmilla e a es-
posa, Brunna Gonçalves, con-
feriram de perto o deserto 
da região, após curtirem uma 
noitada com Nego do Borel. 
Em seu Instagram Stories, on-
tem, a cantora contou que 
estava de ressaca. “Gente, 
olha, ontem (terça-feira), a 
festa foi boa. Estou passando 
mal de cachaça. Porém, não 
deito. Vim parar no deserto 

e pedi para o moço ir com 
emoção com o carro”, disse 
Lud. O problema é que o pas-
seio foi com emoção. “Estou 
ferrada, já vomitei. Estou las-
cada, vai começar uma aven-
tura. Vou vomitar em cima 
da Brunna”, relatou a canto-
ra. No entanto, as duas con-
seguiram aproveitar a bele-
za do local e até deram uma 
voltinha de camelo. 

LUÍSA: ‘NÃO FIZ RINOPLASTIA’
 LLuísa Sonza passou por 

uma cirurgia de septo. A 
cantora deu a notícia atra-
vés do seu Instagram Stories 
e mostrou o curativo no na-
riz, ontem. “Parece que al-
guém fez cirurgia de septo 
e da carne esponjosa. Ago-

ra vou respirar e cantar me-
lhor, sem fazer tanta for-
ça. A recuperação é bem de 
boa, porque eu só fiz sep-
tologia. Não fiz rinoplastia, 
nem mudei nada por fora. 
Não dói nada, só sai um san-
gue”, explicou.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

COM COVID-19
 LLeonardo testou posi-

tivo para a Covid-19. O 
sertanejo passa bem, 
mas pediu orações atra-
vés do seu Instagram, 
ontem. “Infelizmente, 
testei positivo para Co-
vid-19. Estou bem, mes-
mo tendo acabado de 
passar por uma den-
gue. Peço orações de 
todos, para Deus aben-
çoar não só a mim, mas 
à minha mulher, Polia-
na, e minha sogra, que 
também foram diag-
nosticadas. Que Deus 
abençoe todos que es-
tão passando por essa 
doença e momento di-
fícil”, escreveu o cantor.

BABADINHO

 LMARCO RICCA foi diag-
nosticado com corona-
vírus e está internado 
no CTI da Casa de Saúde 
São José, no Humaitá, na 
Zona Sul do Rio. Segun-
do o boletim médico di-
vulgado pelo hospital, o 
ator segue apresentan-
do melhora clínica, mas 

está sem previsão de al-
ta. “A Casa de Saúde São 
José informa que o ator 
Marco Ricca encontra-se 
internado no CTI do hos-
pital, evoluindo dia a dia 
com melhora clínica, ain-
da sem previsão de alta 
do CTI”, informou a uni-
dade de saúde, ontem. 

EM ALTA EM BAIXA

 LThais Fersoza posou de 
biquíni e Michel Teló elo-
giou: “Parabéns”.

 LGolpistas anunciaram 
chá de fraldas usando no-
me de Camilla Camargo. 

SENSUALIZANDO 
NAS REDES 
SOCIAIS

 L Cleo fez a tempera-
tura subir ontem no 
Instagram. Com um 
biquíni fio-dental, a 
atriz e cantora exibiu o 
bumbum na nuca. Na le-
genda, ela usou um emo-
ji de pêssego e escreveu: 
“Posta o último emoji 
que você usou”. Os se-
guidores, claro, fo-
ram só elogios à fi-
lha de Gloria Pires 
e Fábio Jr. “Que ti-
ro!”, escreveu um 
internauta. “Deu-
sa”, frisou outro. 

PODEROSA!
 LAnitta deixou sua tatuagem de coração no 

bumbum bem à mostra ao posar deslumbran-
te para uma campanha de lingerie. Com um 

body vermelho, a Poderosa esbanjou sensuali-
dade em uma foto publicada no Instagram da 
Hope. A cantora ainda posou com outros mo-

delos de roupa íntima, como uma lingerie rosa, 
que deixou seu bumbum na nuca e a barriga 

chapada em evidência. Com uma camisetinha 
branca e calcinha da mesma cor, ela enlouque-
ceu os fãs ao fazer charminho para os cliques.  
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Vários trabalhos na televisão

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 +

TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

CHIQUITITAS

17h35. Globo: Tina percebe o nervo-
sismo de Mitsuko com o questionamen-
to do policial. Nena afirma que o dinhei-
ro não era de Anderson. Keyla explica 
para K2 como cuidar da sua gravidez.

19h15. Globo: Beto confessa sua pai-
xão por Tancinha e Apolo afirma que o 
rival conseguiu o que queria. A bomba 
é detonada na mansão, mas Camila e 
Lucrécia conseguem se proteger. Tan-
cinha implora para que Apolo a perdoe.

21h. Record: Poderosa pede para 
Miguel não deixar a cidade, mas ele 
se mostra decidido. Irritado, Ernani 
se descontrola e ameaça Yara. Pode-
rosa se lamenta com Furacão.

18h05. Globo: Cassiano deixa a casa 
de Samuel decepcionado ao saber que 
Ester voltou para a casa de Alberto. Lipe 
sofre bullying. Ester tenta explicar para 
Cassiano que voltou para a mansão.

20h35. Globo: Jeiza questiona Bibi 
sobre sua gravidez. Nonato obriga 
Biga a ligar para a casa de Eurico para 
saber de Silvana. Aurora e Bibi estra-
nham por Jeiza e Heleninha falarem 
sobre a suposta gravidez de Bibi.

21h. SBT: As Chiquititas começam a 
achar que Ernestina foi abduzida. As 
crianças decidem investigar para ver 
se encontram sinais de abdução. Elas 
acham uma tatuagem nela e acreditam 
ser um sinal. Ana tem um pesadelo.

 L LUTO

O 
ator Eduardo Galvão mor-
reu na noite de segunda-
feira, aos 58 anos, vítima 

da Covid-19. Ele estava internado 
no Hospital da Unimed, na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, 
há mais de uma semana. 

Eduardo deu entrada no hos-
pital com 50% do pulmão com-
prometido. Por conta de compli-
cações causadas pelo coronavírus, 
o ator precisou ser entubado e pas-
sou os últimos dias na UTI. 

Vários famosos usaram as re-
des sociais para lamentar a mor-
te de Eduardo. “Eu não consigo 
acreditar que essa doença te levou 
da gente. Tá muito difícil. Precisa-
mos tanto da sua leveza, alegria, li-
berdade e carinho nesse mundo! 
Obrigada por sua amizade, por ser 
esse cara tão especial no meu co-

ração e no coração de tanta gen-
te! Descanse em paz. Meu carinho 
e sentimento à família”, escreveu 
a apresentadora Angélica, com 
quem o artista atuou na noveli-
nha Caça Talentos. “Dor imensa”, 
postou o ator José de Abreu. 

O diretor Boninho foi outro 
famoso que prestou homena-
gem a Eduardo nas redes sociais. 
“Acabo de receber a notícia que 
um querido amigo perdeu a lu-
ta para a Covid. Eduardo Galvão 
era uma doce e divertida pessoa. 
Pra muitos, é só uma gripe. Para 
quem perde parceiros, é uma pes-
te grave”, publicou.

O Flamengo, time de Eduardo, 
também se pronunciou: “Grande 
rubro-negro e sempre participati-
vo nos eventos do clube, Eduardo 
deixará muitas saudades”.

Ator morre no Rio
Eduardo Galvão, de 58 anos, estava internado com coronavírus

Eduardo deu entrada no hospital com 50% do pulmão comprometido

JOÃO COTTA / TV GLOBO

 LO último trabalho de Eduardo 
Galvão na Globo foi na novela 
Bom Sucesso, no ano passado, co-
mo o Dr. Machado. Ele atuou em 
várias outras produções da emis-
sora, como o infantil Caça Talentos 
(1996) e as novelas Despedida de 
Solteiro (1992), Porto dos Milagres 
(2001), Paraíso Tropical (2007) e 
Insensato Coração (2011).

Na TVE, o ator interpretou o 
pai do Menino Maluquinho, per-
sonagem criado por Ziraldo, em 
2006. Eduardo Galvão ainda teve 
passagens pela Record, na novela 
Apocalipse (2017), e pela Band, on-
de fez a novela Dance Dance Dance 
(2007). No GNT e na HBO, parti-
cipou das séries Questão de Famí-
lia (2014) e Magnífica 70 (2015).
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quanto mais um coração está vazio, tanto mais 

pesa.” (Mme. Amiel-Lapeyre)

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 bom senso para cuidar 
das tarefas diárias, mas é bom 
não abusar da sorte. Cuide me-
lhor da saúde. Os assuntos do 
coração ficam meio sem graça, 
tente conhecer gente nova.
Números da sorte: 47, 92 e 38.

 LVai contar com boa lábia para 
resolver pepinos. Terá sorte 
em jogos ou sorteios. No rela-
cionamento, terá altas doses 
de carinho com o par. Charme 
irresistível na conquista.
Números da sorte: 93, 75 e 03.

 LAssuntos financeiros serão 
administrados numa boa. Em 
família, deixe o passado para 
trás e não permite que um pa-
rente dê palpite na sua vida 
amorosa, evite conflitos.
Números da sorte: 13, 94 e 22.

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 esbanjar pique e pode re-
solver assuntos pessoais que 
estavam pendentes. Astral 
tenso no trabalho. Paquera 
favorecida e romance forta-
lecido, aproveite o momento.
Números da sorte: 77, 95 e 68.

 LBom dia para ficar no seu 
canto e refletir sobre a vida. 
As finanças estarão em foco, 
não compre tudo o que vê pela 
frente, controle-se! Tente con-
trolar o ciúme a dois. 
Números da sorte: 33, 87 e 06.

 LA interação será o segredo 
para o sucesso profissional. 
Mas desentendimentos em 
casa podem rolar. O romance 
ganha entrosamento. Amigos 
ajudam na paquera.
Números da sorte: 88, 34 e 07.

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

 LAlguns planos pessoais po-
dem não correr como desejou, 
mas tenha calma. Terá paciên-
cia no trabalho em equipe. A 
internet será aliada da paque-
ra. O romance estará criativo.
Números da sorte: 89, 80 e 53.

 LNão se aventure em serviços 
que não conhece. Tenha jogo 
de cintura com desafios. A sen-
sualidade marca a conquista. 
Momentos intensos com o par, 
principalmente no sexo.
Números da sorte: 90, 18 e 81.

 LAs parcerias e o trabalho em 
equipe talvez tragam dores de 
cabeça. Já com a família e ami-
gos, o astral será mais descon-
traído, aproveite o momento. 
O romantismo está no ar!
Números da sorte: 10, 73 e 19.

SÃO JUAN DIEGO
Juan Diego nasceu no ano de 1474, 
na cidade de Capulli, região que 
hoje é o Norte da Cidade do Méxi-
co. São Juan Diego era um homem 
dedicado e muito religioso, vivendo 
em constantes orações. Tamanha 
era sua fé que caminhava constan-
temente cerca de 22 km para apren-
der a Palavra de Cristo. Sua esposa, 
Maria Lúcia, ficou doente e morreu 
em 1529. Desolado, São Juan Diego 
caminhava para a cidade quando 
Nossa Senhora de Guadalupe apa-
receu para ele, pedindo para que 
colhesse flores para ela no alto da 
colina de Tepeyac. Morreu em 1548.

SANTO DO DIA

VIAGEM DE PESCA
Um homem telefona para 
sua esposa do escritório:
— Querida, apareceu a opor-
tunidade de eu ir pescar fora 
do país durante uma sema-
na. É a oportunidade da mi-
nha vida, você sabe que eu 

amo pescar, mas eu tenho 
que sair imediatamente, o 
meu voo é daqui a pouco. 
Arrume minhas roupas, meu 
equipamento de pesca e, es-
pecialmente, o meu pijama 
azul de seda, por favor. Es-
tarei em casa em breve para 

buscá-los e me despeço de 
você. Até mais.
O homem corre para casa 
para pegar suas coisas, abra-
ça sua esposa, pede descul-
pas por lhe dar tão pouca 
atenção e vai correndo para 
o aeroporto.

Uma semana depois, quando 
o sujeito volta da viagem, a 
esposa pergunta:
— Querido, teve uma boa 
viagem de pesca?
— Com toda certeza, meu 
amor. A pesca foi ótima. Mas 
você esqueceu de colocar na 

mala o meu pijama de seda 
azul que eu tanto pedi.
Com um sorriso malicioso, a 
mulher responde:
— Não, querido, eu não es-
queci. Eu coloquei ele dentro 
da sua caixa de pesca. Você 
não viu?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Xangô.
MENSAGEM:
Xangô hoje nos diz que 
grandes decisões sobre o fu-
turo marcarão este mês que 
se inicia, que traz consigo 
oportunidades financeiras 
e garantia de progresso na 
carreira. Busque sempre por 
segurança.
SAUDAÇÃO:
Kaô Kabiecilê. 
CORES:
Marrom, branco e vermelho.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para se blindar contra qual-
quer demanda ou inveja, 
faça um banho com oito fo-
lhas de acocô, 12 folhas de 
vence demanda, uma pitada 
de sal, oito quiabos ralados, 

12 colheres de água de la-
ranjeira em flor e cinco litros 
de água. Macere tudo até 
extrair o máximo de sumo, 
tome banho do pescoço 
para baixo. Peça que Xangô 
lhe proteja e blinde contra 
qualquer mal.

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

 LVai focar no trabalho e causar 
boa impressão, uma promoção 
pode rolar. Sua intuição ajuda-
rá a ver quem é de confiança. 
Aja com cuidado na conquista. 
Reforce a sintonia a dois.
Números da sorte: 26, 53 e 98.

 LMisturar dinheiro e amizade 
não é uma boa ideia. Já na pa-
quera, a turma pode ser boa 
aliada. Você e o seu amor po-
dem se aproximar mais agora, 
surpreenda o par.
Números da sorte: 99, 54 e 36.

 LA Lua promete reviravoltas 
ao longo do dia. Há sinal de 
problemas no trabalho. Os 
astros ajudam na paquera. A 
dois, bom dia para fazer as 
pazes após desentendimento.
Números da sorte: 19, 37 e 91.
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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
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DE VIDRO - 820ml

29,90R$
3 selos +

ESCOLHA O SEU PRODUTO, JUNTE 3 SELOS E PARTICIPE
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