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l NO JOGO DO ‘EU JÁ SABIA’, BOTAFOGO TOMA DE 4 DO SÃO PAULO

Tempo fechou 
com morador 
do Borel e PMs

DUAS VERSÕES 4

Jovem sai pra 
comprar moto 
e é executado

SÃO GONÇALO 6

De saco 
cheio de ver 
o Sampaio 
Corrêa de 

Saquarema 
na Segunda 
Divisão do 
Carioca, 

ex-vascaíno 
fez gol do 
acesso nos 
acréscimos, 

matou 
a cobra, 

mostrou o 
pau... 

E subiu!

420 PESSOAS NA FILA DO LEITO 8

Morre o italiano 
Paolo Rossi, 
carrasco do 

Brasil em 1982
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CARTA DO LEITOR

Guarda Municipal 
responde a leitor

Falta pavimentação 
em Santíssimo

Chuva causa três 
dias de alagamento

Assaltos em frente
a shopping

Lapa precisa de
mais lixeiras

Assaltos viram
rotina no Flamengo

 L Em atenção à carta publicada no 
dia 08/12, a Guarda Municipal in-
forma que o Grupamento Especial 
de Trânsito da Zona Norte enviou 
uma equipe à Travessa Teixeira, 
no Méier,  para fiscalizar os in-
fratores. O local será monitorado 
pelos agentes de trânsito.

 L A Rua dos Abieiros, em Santís-
simo, só possui asfalto no início 
e está com esgoto a céu aberto. 
A via precisa ser asfaltada com 
urgência. Quando chove vira tudo 
um lamaçal e o esgoto invade 
as casas, podendo levar muitas 
doenças para os moradores.

 L Em todos os temporais, a Rua 
Guatemala, em Serra Grande, 
Itaipu, Niterói, fica alagada por 
pelo menos três dias. O pior é que 
a boca de lobo está borbulhan-
do esgoto. É muito nojento! Nós, 
moradores, solicitamos que os 
bueiros sejam desentupidos.

 L Assaltos são frequentes na Rua 
Ribeiro Guimarães, em frente ao 
Shopping Tijuca! Os assaltantes 
ficam escondidos, apenas es-
perando alguém dar mole para 
roubar um celular ou uma bolsa. 
Cadê o policiamento?

 L Faltam lixeiras nas ruas da Lapa. 
Por isso é que os bueiros entopem 
e acontecem enchentes quando 
chove. Quando temos algum tipo 
de lixo, precisamos guardar no 
bolso até chegar em casa, porque 
não tem onde depositar.

 L Assaltos viraram rotina na es-
quina das ruas Martins Ribeiro e 
São Salvador, no Flamengo. Nin-
guém mais está podendo sair de 
casa à noite e de madrugada, com 
medo da bandidagem que aterro-
riza todo mundo.

Assessoria de Comunicação
da Guarda Municipal

Luan Aires
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Juliano Mendes
Por e-mail

Anônimo
Por e-mail

Roberto Junior
Lapa

Anônimo
Flamengo

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,1103 (C); 
R$  5,1109 (V)

POUPANÇA: 0,1159%  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045
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 LTENHO 53 anos e 
sou jornaleiro há 40. 
Moro na Penha. Antes 
de ser jornaleiro estu-
dava. Na minha profis-
são gosto do contato 
com o público e das 
amizades que faço. 
Aqui precisa melho-
rar a segurança. Torço 
pelo Fluminense. Nas 
horas vagas gosto de 
ir ao cinema.  Gosto de 
ler o caderno de espor-
tes no MEIA HORA.

DEULY 
ZERIBINATI —

Penha

SERGIO 
MOTA DE 
OLIVEIRA  
tem atual-
mente 37 
anos. Ele 
desapareceu 
em 6 de 
novembro 
de 1997, na 
Taquara (Zona Oeste), após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Um dos presos na operação chega à Deam da Rua Visconde do Rio Branco, no Centro do Rio

REGINALDO PIMENTA

Operação prende 23
Homens acusados de violência doméstica e com dívidas de pensão vão em cana

 L NA CAPITAL E EM OUTROS MUNICÍPIOS

A 
Polícia Civil do Rio rea-
lizou ontem uma me-
gaoperação, “Em Nome 

da Mãe”, contra homens sus-
peitos de violência doméstica e 
cumpriu pelo menos 23 man-
dados de prisão na capital e em 
municípios da Região Metro-
politana. A ação contou com a 
participação de agentes de 14 
Delegacias de Atendimento à 
Mulher (Deam) e foi coorde-
nada pelo Departamento Ge-
ral de Polícia de Atendimento 
à Mulher (DGPAM). De acor-
do com a delegada Sandra Or-
nellas, diretora do DGPAM, os 
policiais também cumpriram 
mandados de prisão por dívida 
de pensão alimentícia. 

Segundo a Polícia Civil, a 
finalidade dessa operação foi 
chamar a atenção para todas 
as formas de violência contra 
a mulher. Uma delas é o não 
pagamento de pensão alimen-
tícia, que mostra a irresponsa-
bilidade da paternidade. 

“A gente conseguiu encon-
trar um número muito alto 
de mandados de prisão por 
não pagamento de pensão 
alimentícia. Esse tipo de cri-
me não deixa de ser violência 
contra a mulher, que, além da 

responsabilidade como mu-
lher, ela assume outros com-
promissos que não deveriam 
ser dela. Ela pode não estar 
prevista na lei, mas ela repre-
senta uma outra forma de 
violência, que é essa violência 
estrutural, que sobrecarrega a 
mulher que precisa trabalhar 
e dar conta, ser a provedora e 
a cuidadora ao mesmo tem-
po”, explicou a delegada. 

Ainda de acordo com a dire-
tora do DGPAM, dados do Ins-
tituto Brasileiro de Direito de 
Família (IBDFAM) mostram 
que, em 2019, havia no Bra-
sil 5,5 milhões de crianças sem 
um pai declarado em seus regis-
tros de nascimento. A irrespon-
sabilidade paternal faz com que 
a mulher acabe tendo que arcar 
sozinha com a responsabilidade 
relacionada aos filhos. 

BRASIL TEM 
5,5 MILHÕES 
DE CRIANÇAS 

SEM PAI 
REGISTRADO

 LAlém de cumprir mandados de 
prisão contra autores de crimes 
contra a mulher, a Operação Em 
Nome da Mãe recebeu esse no-
me com a finalidade de alertar a 
população sobre as diversas for-
mas de violência sofrida pelas 
mulheres, por parte de seus ma-
ridos ou companheiros. A maio-
ria dos presos ontem estava em 

débito com a pensão alimentícia. 
“É uma prisão não penal, 

mas que precisa ser cumprida. 
Há um número enorme de dé-
bitos de pensão alimentícia. Isso 
revela a irresponsabilidade dos 
pais com relação aos filhos. Isso 
representa uma violência estru-
tural contra a mulher”, frisou a 
delegada Sandra Ornellas.

Conscientização da população
 L Um dos presos na Opera-

ção Em Nome da Mãe, rea-
lizada ontem contra suspei-
tos de violência doméstica, é 
apontado como autor de dois 
estupros na pacata Ilha de Pa-
quetá. A informação é da de-
legada Sandra Ornellas, dire-
tora do Departamento Geral 
de Polícia de Atendimento à 

Mulher (DGPAM). Ela disse 
que o homem foi localizado 
em Maricá, na Região Metro-
politana do Rio.

Ainda de acordo com in-
formações dadas pela delega-
da, outro preso é investigado 
em oito inquéritos em anda-
mento na polícia. Ele é acusa-
do de agredir três mulheres. O 

suspeito estava foragido havia 
mais de um ano. 

“A mulher precisa entender 
que ela é a vítima. Ela não po-
de se sentir culpada de nada. É 
importante que a mulher sai-
ba que existe a lei”, explicou a 
delegada, incentivando as mu-
lheres a denunciar casos de vio-
lência e outros abusos.

Um dos presos é acusado de estupros em Paquetá
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POLÍCIA

Refém no 
porta-malas

Preso em 
flagrante

 LPMs resgataram um 
homem que era manti-
do refém no porta-malas 
de um veículo na Favela 
do Jacarezinho, na Zo-
na Norte do Rio, ontem. 
Segundo a polícia, o car-
ro foi abandonado após 
uma perseguição e os cri-
minosos fugiram para o 
interior da comunida-
de. A vítima disse que foi 
rendida durante um as-
salto e mantida presa por 
cerca de uma hora e meia.

 LUm homem que estava 
sendo monitorado por po-
liciais civis da 18ª DP (Pra-
ça da Bandeira) foi preso 
em flagrante, em Copaca-
bana, na Zona Sul do Rio, 
na terça-feira, enquanto se 
preparava para uma saidi-
nha de banco — quando 
a vítima é assaltada após 
sacar dinheiro em insti-
tuições financeiras. Com 
o bandido, os agentes en-
contraram uma pistola 
com a numeração raspada.

RAPIDINHAS...

Golpista  
no xilindró

 LUm suspeito de integrar 
quadrilha especializada em 
aplicar golpes em idosos e 
instituições financeiras foi 
preso em Curicica, na Zo-
na Oeste do Rio, na tarde de 
terça-feira. Na casa dele, a 
polícia apreendeu centenas 
de cartões de banco, além 
de celulares, computado-
res e envelopes do Banco 
do Brasil contendo dados 
cadastrais de clientes. A 
suspeita é de que o bando 
desviava os cartões.

 L VELHA CONHECIDA DA POLÍCIA

U
ma mulher de 62 anos 
foi presa após assaltar 
duas mulheres e ferir le-

vemente o bebê de uma delas, 
usando uma navalha para co-
meter o crime, no Centro de 
São João de Meriti, na Baixa-
da Fluminense. Agentes da Se-
cretaria Municipal de Ordem 
Urbana conseguiram alcan-
çar Julimara Barbosa do Nas-
cimento enquanto ela subia em 
uma moto, na tentativa de fu-
gir, na tarde de terça-feira.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Ordem Urbana 
de São João de Meriti, a acu-
sada estava na companhia de 
outra suspeita, que, na chegada 
dos agentes, conseguiu fugir do 
local. A Polícia Civil informou 
que Julimara é uma velha co-
nhecida, tendo nove passagens 
na delegacia do município.

Na região, já existiam relatos 
de outros assaltos que teriam 
sido cometidos por Julimara. 
Por conta disso, os agentes já 
estavam em alerta, o que faci-
litou a abordagem da suspeita 
no momento em que ela come-
tia o crime.

A mãe da criança, que prefe-
riu não ser identificada, contou 
aos agentes que percebeu que a 
acusada iria cortar o seu filho e 
conseguiu afastar a criança an-
tes que Julimara chegasse mais 
perto. O corte na pele do bebê 
foi leve e ele está fora de perigo.

Com Julimara, os policiais 
encontraram  R$ 210, que per-
tencem à mãe da criança, R$ 
80, da outra vítima, e em tor-
no de R$ 1,5 mil que podem 
ser produto de outros crimes. 
A suspeita foi conduzida para 
a 54ª DP (Belford Roxo).

Idosa roda por assalto
Bandida foi flagrada roubando com navalha em São João de Meriti

Julimara Barbosa do Nascimento tem nove passagens pela polícia

DIVULGAÇÃO

Confusão com PMs no Borel 
Família acusa policiais de agredir jovem. Corporação alega ‘desobediência’

 L NA ZONA NORTE

Familiares acusam policiais 
militares do Grupamento de 
Intervenções Táticas (GIT) de 
agredir um morador do Morro 
do Borel, na Tijuca, na Zona Nor-
te do Rio, na tarde de terça-feira. 
Segundo testemunhas, Pablo 
Luís Alves dos Santos Cabral, de 
28 anos, estava na porta de casa 
quando foi abordado pelos PMs. 

A Polícia Militar afirmou que 
a equipe, em patrulhamento na 
comunidade, “abordou um ho-
mem em atitude suspeita, que 
resistiu à revista, reagindo com 
palavras de baixo calão e, por 
isso, recebeu voz de prisão por 
desobediência”. Ainda segundo a 

corporação, o “rapaz entrou em 
luta corporal com os agentes de 
segurança, provocando reação 
de populares, que atacaram os 
policiais com pedradas e gar-
rafadas. Um policial foi ferido, 
mas a situação foi estabilizada”. 
A ocorrência foi registrada.

Já a mãe de Pablo, Carla Al-
ves dos Santos, de 44 anos, dis-
se que os policiais não falaram 
nada com o jovem: “Apenas 
cismaram, pediram para re-
vistar. Meu filho falou que não 
era traficante”. Ainda de acordo 
com Carla, Pablo está desem-
pregado desde abril e realiza 
tratamento de tuberculose. Moradores e a polícia deram versões diferentes para o incidente

REPRODUÇÃO
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POLÍCIA

Achado fragmento de projétil
Material pode ser utilizado no confronto balístico com as armas de PMs

 L MENINAS MORTAS EM CAXIAS

A Polícia Civil encontrou um 
fragmento de fuzil no corpo de 
uma das meninas mortas a tiros 
em Duque de Caxias, na sexta-
feira. O material pode ser usa-
do no confronto balístico com 
as armas utilizadas pelos poli-
ciais na noite em que as primas 
Rebeca Beatriz Rodrigues dos 
Santos, de 7 anos, e Emily Vic-
tória Silva dos Santos, de 4, fo-
ram vítimas de balas perdidas 
na comunidade Santo Antônio.

“Sendo projétil inteiro, teria 
mais chance de fazer o confron-
to balístico, já que não temos car-
tucho. De acordo com as teste-

munhas, os tiros foram feitos de 
dentro do carro da polícia e pro-
vavelmente os cartuchos caíram 
dentro do veículo”, afirmou Ro-
drigo Mondego, advogado da fa-
mília, que integra a Comissão de 
Direitos Humanos e Assistência 
Jurídica da OAB-RJ.

Na terça-feira, três familiares 
prestaram depoimento. Foram 
ouvidos pela Polícia a avó da Re-
beca, que também é tia da Emily, 
o pai da Rebeca e a mãe de Emily. 
Segundo a defesa, os depoimentos 
foram ao delegado Uriel Alcânta-
ra, titular da Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense. Rebeca e Emily foram atingidas por balas perdidas em Caxias

REPRODUÇÃO

Uma operação policial no 
Morro do Castro, em Nite-
rói, resultou na morte de dois 
suspeitos. Segundo a polícia, a 
dupla era considerada foragi-
da e apontada como respon-
sável pelo assassinato de Jo-
sé Didimo do Espírito Santo 
Costa, de 59 anos, policial fe-
deral aposentado e diretor do 
Hospital Estadual Alberto Tor-
res (Heat). O crime ocorreu em 
outubro, durante uma tentati-
va de assalto na Rodovia Ama-
ral Peixoto (RJ-104), no bairro 
Baldeador, em Niterói. 

Na operação de ontem, um 
homem suspeito de gerenciar o 
tráfico de drogas na região tam-
bém foi preso em flagrante. Já os 
dois mortos foram identificados 
como Matheus Marins Ramos, 
o 2T ou Teteu, e Ryan Madson 
Abreu da Silva, o Sapo, ambos 
de 19 anos. Eles estavam arma-
dos com pistolas e foram balea-
dos durante uma troca de tiros, 
segundo a polícia. 

Outro suspeito de matar o 
ex-agente da PF é Valentino de 
Lima Borges, de 37 anos, que 
segue foragido.

De acordo com investiga-
ções da polícia,  Ryan Madson 
era também suspeito de assal-
tar uma delegada da Polícia Ci-
vil, em abril do ano passado. 

O diretor do Heat, segundo 
as investigações da polícia, tra-
fegava pela RJ-104 quando te-
ve o veículo interceptado por 
bandidos em um carro rouba-
do. José Didimo chegou a tro-
car tiros com os criminosos, 
mas foi baleado e morreu. Os 
assassinos fugiram levando a 
arma do policial aposentado.

Polícia 
deita dois 
em Niterói
Dupla é suspeita 
de matar um 
policial federal

 L MORRO DO CASTRO L DH INVESTIGA

U
m jovem de 21 anos foi 
morto a tiros na terça-
feira, em São Gonçalo, 

na Região Metropolitana do 
Rio, depois de sair de Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminen-
se, com um amigo para com-
prar uma moto. 

De acordo com a Polícia 
Militar, Jean Marcos da Sil-
va e o amigo se aproxima-
ram do local combinado, na 
Rua Francisco Neto, no bair-
ro Bandeirantes, onde foram 
atacados por dois criminosos, 
que chegaram em uma moto-
cicleta. Um dos bandidos efe-
tuou o disparo contra o jovem, 
roubou o carro em que a víti-
ma estava e fugiu. 

Ainda segundo as informa-
ções da Polícia Militar, o ami-
go de Jean conseguiu escapar 
da ação dos criminosos e acio-
nou os agentes do programa 

São Gonçalo Presente. No lo-
cal, os policiais constataram a 
morte de Jean. O carro da víti-
ma foi, posteriormente, aban-
donado pelos bandidos. 

A Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí (DHNSGI) inves-
tiga o caso. De acordo com 
a especializada, diligências 
seguem em andamento, em 
busca de informações que 
ajudem a identificar e pren-
der os autores do crime.

Morto em São Gonçalo
Jovem sai de Nova Iguaçu para comprar moto, mas sofre ataque

Jean Marcos da Silva tinha 21 anos e estava com um amigo

REPRODUÇÃO

CARRO 
LEVADO PELOS 
BANDIDOS FOI 
ABANDONADO 

EM SEGUIDA
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GERAL

Mais mortes em favelas 
do que em 121 países
Painel Unificador Covid-19 registrou 2.873 mortes nas comunidades 

 L PANDEMIA NO RIO

C
inco meses após lançar 
o Painel Unificador Co-
vid-19 nas Favelas, coleti-

vos da sociedade civil fluminen-
se voltam a denunciar a falta de 
políticas públicas de combate 
ao novo coronavírus, principal-
mente nas favelas do Rio. Hoje, 
Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, as 22 organizações 
que realizam o Painel farão um 
debate. Nele, será apresentada à 
imprensa e aos parlamentares a 
situação da Covid-19 nos ter-
ritórios periféricos e ações que 
possam reduzir os danos da po-
pulação da Região Metropoli-
tana do Rio que utiliza os trans-
portes públicos.

Segundo o Painel Unifica-
dor, que representa 64,6% dos 
domicílios das comunidades 
na cidade do Rio, hoje já são 
25.552 casos e 2.873 óbitos por 
Covid-19 nas favelas da Região 
Metropolitana, sendo 20.716 
casos e 1.967 óbitos em favelas 
do município do Rio.

A partir de levantamento 
feito pela Universidade Johns 
Hopkins sobre as mortes por 
Covid-19 no mundo, o Painel 
identificou que já ocorreram 

mais mortes nas favelas do Rio 
de Janeiro do que em 121 paí-
ses inteiros. O número de mor-
tes nas favelas ultrapassa o de 
mortes no Congo (344), Ir-
landa (2099), Austrália (908), 
Venezuela (924), Dinamarca 
(894), Moçambique (136), Tai-
lândia (60), Camarões (443), 
Malásia (388), e muitos outros.

O Painel Unificador segue 
uma metodologia altamente 
participativa. Devido à falta de 
testagem em massa na maioria 
dos territórios, ele compreende 
que as informações oriundas de 
uma base local qualificada são 
as mais precisas. A partir dessas 
fontes locais, o Painel começou 
a montar sua base de dados em 
julho de 2020 e a cada semana 
acrescenta novas fontes. Hoje haverá um debate sobre o impacto da Covid-19 nas favelas

DANIEL CASTELO BRANCO

Os consumidores que mo-
ram em áreas afetadas pelo de-
sabastecimento de água cau-
sada pela falha em uma das 
bombas na Elevatória do La-
meirão, da Cedae, e que pos-
suem hidrômetros, terão re-
dução automática na cobrança 
das próximas contas. De acor-
do com a companhia, os mo-
radores que não possuem o 
equipamento deverão enviar 
um e-mail para a Cedae para 
que o desconto seja aplicado.

O e-mail, segundo a empre-
sa, deve ser enviado para revi-
saodecontalameirao@cedae.
com.br, com os seguintes da-
dos: CPF; número da matrícu-
la; motivo da solicitação.

Procurada pela reportagem 
do MEIA HORA, a Cedae ain-
da não explicou como será cal-
culado o desconto nas contas e 
nem o número de pessoas que 
foram prejudicadas pela falta 
de água.

Uma ação civil pública ajui-
zada na segunda-feira contra 
a companhia pede que a Jus-
tiça determine o bloqueio nas 
contas da empresa pública no 
valor de R$ 100 milhões. Esse 
dinheiro deverá ser usado para 
indenizar em danos materiais e 
morais todos os consumidores 
afetados com a falta de água.

A ação pede que sejam res-
sarcidas todas as despesas dos 
consumidores da Região Me-
tropolitana, atingidos pelo de-
sabastecimento, para compra 
de carro-pipa ou outro meio de 
água potável até o restabeleci-
mento do serviço da Cedae. O 
documento pede que a indeniza-
ção seja feita em contas futuras.

Desconto 
na conta 
da Cedae
Quem não tem 
hidrômetro deve 
solicitar redução

 L TORNEIRAS SECAS

 LAo mesmo tempo em que che-
ga ao limite a capacidade de inter-
nação hospitalar para pacientes 
de Covid-19 no Rio, as unidades 
da Rede SUS destacadas como 
referência para o tratamento da 
doença no estado contam com 
1.844 leitos impedidos. O núme-
ro é o somatório de leitos inativos 
em unidades administradas pela 

Prefeitura do Rio, governo esta-
dual e Ministério da Saúde. Todas 
ficam na cidade do Rio, à exceção 
do Hospital São José, em Duque 
de Caxias, na Baixada Fluminense.

Enquanto os leitos permane-
cem bloqueados, o boletim de on-
tem da Prefeitura do Rio aponta 
que há 420 pessoas na fila de espe-
ra no Rio e na Baixada.

Rio tem 1.844 leitos inativos

NÚMERO DE 
CASOS DE 

CORONAVÍRUS 
NAS FAVELAS 

CHEGA A 25.552

 LO ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse ontem que a vaci-
nação contra a Covid-19 com a 
vacina da Pfizer/BioNTech pode 
começar entre dezembro e janeiro. 
Pazuello explicou que se o gover-
no federal fechar o contrato com a 
Pfizer e houver registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), o calendário será ante-

cipado, mas a vacinação começará 
em pequena quantidade. 

O ministro disse ainda que o 
mesmo pode acontecer com a 
AstraZeneca (Oxford) e a Co-
ronavac (Instituto Butantan). 
O plano nacional de imuniza-
ção poderia começar entre o fi-
nal de janeiro e o início de feve-
reiro, segundo Pazuello. 

Vacina em dezembro ou janeiro

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 10/12/20208
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Braços abertos à Nação
Mengão oficializa a compra do artilheiro Pedro pelo equivalente a R$ 86 milhões

A 
Fiorentina confirmou o 
acordo com o Flamen-
go e oficializou a venda 

do atacante Pedro por 14 mi-
lhões de euros. A diretoria ru-
bro-negra comunicou ao clube 
italiano que vai exercer o direi-
to de compra do artilheiro pe-
lo equivalente a R$ 86 milhões.

Pedro, de 23 anos, ganhou 
projeção com a camisa do Flu-
minense. Ele chegou ao Fla-
mengo no começo da tem-
porada por empréstimo da 
Fiorentina, clube em que teve 
poucas chances de jogar. NO 
Rubro-Negro, vem atravessan-
do uma grande fase. O camisa 
21 é o artilheiro da equipe neste 
ano com 20 gols e já foi inclusi-
ve convocado pelo técnico Tite 
para a Seleção Brasileira.

Recado à torcida

Em vídeo divulgado pelo 
Flamengo nas redes sociais, o 
atacante mandou um recado à 
torcida e comemorou a perma-
nência no clube: “Quero dizer a 
vocês que vou continuar reali-
zando meu sonho. Estou mui-
to feliz de poder estar aqui até 
2025. Obrigado a todos que me 
apoiaram. Espero poder con-
tinuar conquistando muitas 
coisas no Flamengo, fazendo 
meus gols e conquistando tí-
tulos, que é o mais importan-
te. Estou feliz demais por conti-
nuar vivendo aqui nesse clube”. 

Vestindo o Manto Sagrado, 
o jogador foi campeão cario-
ca, da Supercopa do Brasil e da 
Recopa Sul-Americana. Pedro, 
que estava emprestado até o 
fim do ano, vai assinar contrato 
com o Rubro-Negro até 2025. 
Os 14 milhões de euros serão 
pagos em seis parcelas à Fio-
rentina, sendo duas por ano.

Artilheiro do time rubro-negro na temporada, com 20 gols, Pedro assinou contrato até 2025: a Fiorentina vai receber a grana em seis parcelas

DANIEL CASTELO BRANCO

 LO lateral-esquerdo Filipe Luís 
atribuiu a queda de rendimen-
to do Flamengo na temporada à 
saída de Jorge Jesus. “Ele era um 
pai, um gestor de clube. A decisão 
foi traumatizante. Não importa 
quem viesse. Qualquer mudança, 
mínima que fosse, seria questiona-
da”, declarou, em coletiva.

Ele classificou como normais 
os recentes protestos de torcedo-
res pela precoce queda na Copa 
do Brasil e na Libertadores, mas 
pediu união: “A torcida e os joga-
dores devem ter uma comunhão, 
como foi no ano passado. E isso 
só acontece quando as coisas vão 
bem e sabemos muito bem disso”. 

Saída de Jesus causou trauma
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Após a morte de Diego Mara-
dona no último dia 25, o mundo 
do futebol fica mais uma vez aba-
lado. O ex-jogador da seleção ita-
liana Paolo Rossi morreu na noite 
de ontem aos 64 anos, vítima de 
um câncer de pulmão descoberto 
há pouco tempo.

O atacante foi o carrasco do 
Brasil na Copa do Mundo de 
1982, fazendo os três gols da vi-
tória por 3 a 2 da Itália, que eli-
minou a Seleção de Zico, Falcão, 
Júnior e Sócrates.

Depois, Rossi marcou os 
dois gols da vitória por 2 a 0 
sobre a Polônia, na semifinal, 
e fez o primeiro da Itália no 3 
a 1 sobre a Alemanha na deci-
são. Além de campeão, foi o ar-
tilheiro da Copa com 6 gols. No 
mesmo ano, faturou a Bola de 
Ouro. Foi o primeiro jogador 
da história a conquistar a Copa 
do Mundo, o título de artilhei-
ro e a Bola de Ouro no mesmo 
ano, feito igualado por Ronal-
do Fenômeno em 2002.

O jornal La Gazzeta dello 
Sport escreveu que Paolo Rossi 
foi um centroavante que viveu 

para o gol. Pela Juventus, Paolo 
Rossi conquistou dois scudet-
tos, uma Supertaça da Uefa e 
uma Copa dos Campeões, com 
o Vicenza um campeonato da 
Série B do qual foi o artilheiro. 
Ainda defendeu o Milan antes 
de encerrar a carreira no Hel-
las Verona em 1987. Depois de 
sua carreira como jogador, foi 
colunista da Mediaset e da Rai. 
Ele deixa a esposa Federica e três 
filhos: Sofia Elena, Maria Vitto-
ria e Alessandro.

O 
Vasco pode perder um de 
seus principais jogadores 
nos próximos dias. Em 

entrevista à ESPN, Jorge Damia-
ni, diretor esportivo do Indepen-
diente, clube argentino que detém 
os direitos de Martín Benítez, in-
formou que recebeu contatos de 
Palmeiras e Grêmio. Segundo ele, 
a oferta dos dois clubes supera a 
proposta do Vasco. Damiani dis-
se que o clube quer algo em torno 
de R$ 25 milhões por 60% dos di-
reitos econômicos.

O dirigente ainda afirmou que 
o Grêmio é o que tem sido mais 
“incisivo” na busca pelo meia. No 
entanto, o presidente do clube 
gaúcho, Romildo Bolzan Jr, ne-
gou qualquer negociação.

Empresário do jogador, Adrián 
Castellano adota um discurso 
mais cauteloso e adverte que o fu-
turo de Benítez ainda levará um 
tempo para ser definido. Atual 
presidente do Vasco, Alexandre 
Campello acertou com os argen-
tinos a compra por cerca de R$ 20 

milhões. Porém, a instabilidade 
política do clube carioca, que ain-
da não tem um novo presidente, 
vem atrapalhando a negociação, 
já que o Independiente aguarda-
va as garantias financeiras para a 
conclusão do negócio.

Benítez, de 26 anos, já deixou 
claro que deseja seguir na Colina, 
mas os argentinos não admitem 
a prorrogação do empréstimo, 
que termina no dia 31. O Inde-

pendiente só começará a nego-
ciar com outros clubes após o dia 
15, quando se encerra o prazo pa-
ra o Cruzmaltino comprar os di-
reitos do jogador.

Salários

A diretoria do Vasco pagou o 
salário dos funcionários refe-
rentes ao mês de outubro, mas o 
departamento de futebol segue 
com a folha em aberto. A pri-
meira parcela do 13º ainda não 
foi paga nem aos colaboradores 
e nem ao elenco.

O clube se planeja para, na 
próxima semana, conseguir fazer 
o pagamento dos salários de ou-
tubro aos jogadores, além do con-
trato de imagem e da parcela do 
acordo de repactuação da dívida 
fechado em março.

A folha do mês de novembro 
venceu no dia 5. No entanto, se-
gundo informação do Cruzmal-
tino, há um acordo em que as par-
tes consideram o vencimento no 
dia 20 de cada mês.

ESPORTES

O meia Benítez tem 26 anos

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

 L FALTA GRANA NO VASCÃO

Novela Benítez
Argentino é especulado no Palmeiras e no Grêmio

 

Morre o carrasco de 1982
REPRODUÇÃO

OBITUÁRIO

PAOLO ROSSI

23/09/56         09/12/20
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ESPORTES

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 50 24 14 8 2 42 20 22

 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 24 3 11 10 22 34 -12

 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)  9 GOLS: Brenner (São Paulo)

 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

ONTEM

 SÃO PAULO          4       X       0          BOTAFOGO

 L FANTASMA DA SÉRIE B ASSOMBRANDO...

Botafogo perde 
a sexta seguida
Afundado na vice-lanterna, Alvinegro leva uma 
surra do líder São Paulo e se complica ainda mais

O 
Botafogo perdeu pela sex-
ta vez seguida no Brasilei-
rão, ontem, no Morumbi, 

ao ser goleado pelo líder São Paulo 
por 4 a 0. O Alvinegro igualou sua 
maior sequência de derrotas na era 
de pontos corridos, de 2014, quan-
do foi rebaixado para a Série B.

Nos primeiros dez minutos, o 
Tricolor, que marcou sob pressão, 
criou, pelo menos, três oportuni-
dades. Na quarta chance, o time 
de Fernando Diniz não perdoou 
e abriu o placar. Após rápida tro-
ca de passes, Gabriel Sara cruzou 
e Brenner cabeceou bonito: 1 a 0.

Aos 26, Luciano puxou o con-
tra-ataque e acionou Brenner, que 
invadiu a área e fuzilou de pé es-
querdo: 2 a 0. Aos 33, o cenário pa-
ra o Botafogo piorou: Marcelo Be-
nevenuto fez falta dura em Luan e, 
após revisão do árbitro de vídeo, 
levou cartão vermelho. Quando 
o Alvinegro aguardava o apito fi-
nal da primeira etapa, após chute 
de Tchê Tchê, a bola bateu no bra-
ço de Rafael Forster e o árbitro deu 
pênalti. Reinaldo pediu para bater 
e converteu: 3 a 0.

No segundo tempo, o auxiliar 
Felipe Lucena, que comandou o ti-
me, gritava na beira do gramado 
para tentar ajustar o setor defensi-
vo, mas era em vão. Aos 44, Herna-
nes fechou o caixão. Em belo chute 
de fora da área, o experiente joga-
dor fez um golaço: 4 a 0.

No sábado, contra o Interna-
cional, no Beira-Rio, o Botafo-
go não terá Marcelo Benevenuto 
(expulso) e Rafael Forster (terceiro 
cartão amarelo). Ontem, na Bom-
bonera, o Inter venceu o Boca Ju-
niors, por 1 a 0, mas foi eliminado 
da Libertadores nos pênaltis.

Rafael Forster domina a bola diante do são-paulino Gabriel Sara

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arbole-
da, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Rodrigo 
Nestor), Tchê Tchê (Pablo), Gabriel Sara 
(Hernanes) e Igor Gomes (Vitor Bueno); Lu-
ciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Cavalieri; Marcinho, Benevenuto, Kanu e 
Forster; José Welison (Luiz Otávio), Caio 
Alexandre e Bruno Nazário (Lecaros); Kalou 
(Warley), Lucas Campos (Kevin) e Pedro 
Raul (Babi). Técnico: Felipe Lucena

Local: Morumbi Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) 
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG) 
Gols: 1º tempo: Brenner aos 9 e aos 26 minutos, e Reinaldo aos 47. 2º tempo: 
Hernanes aos 44. Cartões amarelos: Pedro Raul e Rafael Forster 
Cartão vermelho: Marcelo Benevenuto 

SÃO PAULO 4 BOTAFOGO 0
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Marcão festeja retorno
Efetivado como técnico do Flu, ídolo diz que objetivo é a vaga na Libertadores

 L DE VOLTA AO COMANDO

E
fetivado no comando do 
time do Fluminense até 
o fim do Campeonato 

Brasileiro, Marcão agradeceu 
a oportunidade de mais uma 
vez estar à frente da equipe. Na 
primeira coletiva como trei-
nador do Tricolor em 2020, ele 
disse que assume com a missão 
de cumprir o objetivo de levar 
o clube novamente à Liberta-
dores da América. 

“Fico feliz pela nova oportu-
nidade. Temos que pensar jo-
go a jogo, manter o Fluminen-
se nas primeiras colocações, é 
a grande motivação que nós te-
mos e o nosso grande objeti-
vo para a temporada. Depois 
pensaremos no próximo ano, 
se irei permanecer na função 
ou não”, afirmou.

Sobre o estilo de jogo do téc-

nico Odair Hellmann, Marcão 
lembrou que, com ex-treina-
dor, o time assimilou uma ma-
neira competitiva de enfrentar 
os adversários: “O Fluminen-

se fez um trabalho muito forte 
com o Odair. A equipe achou 
uma forma de jogar”. 

Marcão minimizou as críti-
cas que o ex-técnico enfrentava 
pela forma como o time atua-
va, apesar dos resultados posi-

tivos: “Sobre os questionamen-
tos, creio que sejam naturais. 
A pressão é muito grande pa-
ra estar nessa cadeira aqui. Ser 
treinador do Fluminense é algo 
bastante complicado”.

Também falou a respeito da 
atitude dos jogadores do PSG 
e do Istambul Basakhsehir, que 
deixaram o gramado na terça-
feira após uma ofensa racial do 
quarto árbitro ao auxiliar técni-
co do clube turco. Marcão elo-
giou o fato de os atletas terem 
se negado a continuar em cam-
po. “Acho que o posicionamen-
to dos jogadores foi excelen-
te. Creio que tem que servir de 
exemplo para as pessoas, para os 
países. Não podemos mais tole-
rar em pleno século XXI atitu-
des como essa. Temos que levar 
para frente esse bom exemplo”.

Feliz por ser efetivado, Marcão diz estar pronto para a pressão

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

TREINADOR 
ELOGIA UNIÃO 

DE ATLETAS 
CONTRA O 
RACISMO

 LO lateral-direito Igor Julião tes-
tou negativo para a Covid-19 e 
estará à disposição de Marcão no 
clássico de domingo diante do 
Vasco, às 20h30, em São Januá-
rio. Ele não enfrentou o Athleti-
co-PR (vitória por 3 a 1) porque 
apresentara sintomas de gripe e, 
por precaução, ficou isolado. 

No clássico, o Fluminense não 
poderá contar com Calegari, ou-
tra opção para a lateral-direita, 
convocado pela Seleção Brasileira 
sub-20 e que ficará fora das duas 
próximas partidas no Brasileiro. 

O zagueiro Digão deixou o clu-
be para jogar na Tailândia. O Flu-
minense vai receber R$ 1 milhão.

Igor Julião testa negativo

 LLibertados pela Polícia Civil 
na terça-feira de cárcere priva-
do em um sítio de Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminen-
se, os 13 jovens que buscam um 
futuro como jogadores de fu-
tebol já estão instalados no CT 
das categorias de base do Flu-
minense, em Xerém. Em con-
tato com a assessoria da base do 

clube das Laranjeiras, o MEIA 

HORA apurou que os garotos 
receberam material do clube e 
já estão usando os alojamentos.

Eles passaram por exames 
para a Covid-19 e, assim que os 
resultados saírem, os testes no 
campo de jogo serão marcados. 
Ainda não há uma previsão de 
até quando eles seguirão mo-

rando no CT do Fluminense.
O Centro de Treinamento 

de Xerém fica próximo do lo-
cal em que os jovens estavam 
sendo mantidos em cárcere 
privado por um homem, que 
foi preso. Os garotos têm entre 
12 e 18 anos e vieram dos esta-
dos de Alagoas, Paraná, Ama-
zonas e Paraíba.

Garotos mantidos em cárcere já estão no CT
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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 +

 L SEM ESSA DE BOLA NAS COSTAS

Salvador peladão
Jogador põe o Sampaio Corrêa na elite do Carioca

S
er o herói da classificação 
da sua equipe em qual-
quer competição deve 

causar sensação indescritível. 
Se for com um gol aos 49 mi-
nutos do segundo tempo então! 
Que o diga o atacante Emerson 
Carioca, ex-Vasco, autor da pin-
tura de falta que colocou o Sam-
paio Corrêa na Série A do Esta-
dual em 2021, na vitória por 2 
a 1 sobre o Maricá, na tarde de 
ontem. Na comemoração efusi-
va, o jogador, que convive com 
a fama de ser meio roliço, pro-
vocou os dirigentes rivais tiran-
do o calção e causou pancadaria 
generalizada no Estádio Alziro 
de Almeida, em Itaboraí.

Ele acabou expulso, claro, mas 
depois, já de cabeça fria, disse que 
se arrependeu. Em contato com 
o MEIA HORA, Emerson Carioca 
explicou o motivo da sua celebra-
ção para lá de exótica. “Eu quero 
pedir perdão a todos os torcedo-
res do Sampaio, aos meus com-
panheiros, assim como aos joga-
dores do Maricá, torcida, e a todos 
os amantes do futebol. Eu me ar-
rependo profundamente do que 
aconteceu. Fui muito provocado 
no primeiro jogo e também ago-
ra nesse segundo. O pessoal que 
estava na arquibancada estava 

me xingando, falando um mon-
te de besteira de mim, e extrava-
sei naquele momento. Não foi na-
da premeditado, por isso, venho 
aqui, reconheço minha falha e pe-
ço perdão a todos”, lamentou.

O Nova Iguaçu, que despa-
chou o Duque de Caxias nas se-
mifinais, será o rival do Galinho 
nas finais da Série B1. O Laranji-
nha também garantiu presença 
na elite estadual no ano que vem. 

Nu com a mão no bolso! Emerson Carioca perdeu mesmo a linha

FOTOS GABRIEL FARIAS/DIVULGAÇÃO

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com
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A GATA DA HORA

mais parece uma sereia encantadora nes-

se cenário paradisíaco. Formosa e sempre bela, a musa fit-

ness arrasa nas redes sociais com dicas de uma vida saudável. 

“Cuidar do corpo é cuidar da mente. Eu me sinto renovada, 

cheia de disposição e feliz comigo mesma”, disse a beldade.

FERNANDA D’AVILA

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

ARQUIVO PESSOAL

 LEm um dia simbólico na luta 
contra o racismo, o Paris Sain-
t-Germain, da França, não to-
mou conhecimento do Istan-
bul Basaksehir, da Turquia, 
na tarde de ontem, pela últi-
ma rodada da fase de grupos 
da Liga dos Campeões: 5 a 1, 
com três gols de Neymar e dois 

de Mbappé. Topal descontou. 
O resultado garantiu o PSG 
em primeiro lugar no Grupo 
H. A partida recomeçou um 
dia após ser suspensa pela Ue-
fa por conta de um episódio 
de ofensa racista envolvendo 
o quarto árbitro e Pierre We-
bó, auxiliar técnico time turco.

 LTreinador do Benfica, Jorge 
Jesus se envolveu em polêmi-
ca ao comentar o caso de ra-
cismo no jogo de terça-feira 
entre PSG e Istanbul Basak-
sehir pela Liga dos Campeões. 
“Hoje, está muito na moda is-

so do racismo. Qualquer coisa 
que se possa dizer contra um 
negro é sempre sinal de racis-
mo. Podes dizer a mesma coi-
sa contra um branco e já não 
é. Está-se a implantar essa on-
da no mundo”, afirmou. 

Jorge Jesus pisa na bola

AFP

Neymar brilha 
em protesto e 
vitória do 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 

 

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

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

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!
 
AREIA T.97018-7987
Promoção. Natal/ Ano Novo. 
Melhor preço da Areia, Areola, 
saibro . Pedra 0,1,2,3  Preços 
imbatíveis. Aceitamos cartões.. 
T.96438-9722/
 
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 BEBEL 
Morenaça, linda, massagem 
relaxante, aparelhada, sozinha, 
carinhosa. Atendo casais, cava-
lheiros. Rua Carlos Sampaio. Cruz 
Vermelha. (30,00) T.3903-6970/ 
T.99753-2119
 

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.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

FAMÍLIA 
LINDA!

 LGiovanna Ewbank 
comemorou os 5 
meses do filho caçu-
la, Zyan, terça-feira. 
“Ao mesmo tempo 
que parece que pas-
sa rápido, por outro 
lado, parece que nós 
nunca vivemos sem 
você, meu pingo!”, 
escreveu ela no Ins-
tagram, ao publi-
car foto em família 
com Zyan, Bless, Titi 
e Bruno Gagliasso.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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LACROU!
 LAnitta surpreendeu os internautas ao pu-

blicar em seu Instagram, ontem, fotos em 
que deixa seus seios à mostra. Com uma pe-
ruca rosa longa e uma blusinha bem trans-
parente, a cantora esbanjou sensualidade 
nos cliques. “Eita”, escreveu Camila Couti-
nho ao comentar a publicação. “Ain”, rea-
giu Juliana Paes. Fãs da Poderosa também 
não pouparam elogios a ela. “Fantástica” e 
“perfeita” foram alguns dos comentários. 

BABADINHO

 LMC MIRELLA adoraria participar do Big Brother Brasil 21, da 
Globo. A cantora fez a revelação em seu Instagram, ontem. “Eu 
entraria de boa em outro reality, porque foi uma experiência 
maravilhosa para mim, gostei muito de ter participado e ado-
raria participar de novo”, afirmou a ex-A Fazenda 12. 

EM ALTA EM BAIXA

 LA youtuber Franciny 
Ehlke arrasou em fotos 
feitas em Dubai.

 LBella Thorne contou que 
já enviou um nude para a 
mãe sem querer.

NÃO PENSA 
EM SER MÃE

 LJuju Salimeni, de 34 anos, 
respondeu perguntas fei-
tas por seus seguidores no 
Instagram e revelou que 
não pensa em ser mãe. 
Atualmente, a musa fitness 
namora o empresário He-
lisson Dias. “Você tem von-
tade de engravidar?”, per-
guntou um seguidor. “Não, 
nunca tive. Mas pode ser 
que algum dia eu mude de 
ideia”, disse a loura.

ANTONELLI 
ESTÁ COM 
COVID-19

 LGiovanna Antonelli foi 
diagnosticada com Co-
vid-19. A atriz, que es-
tá no elenco da próxi-
ma novela das 19h da 
Globo, Quanto Mais Vi-
da Melhor, teve que in-
terromper as gravações 
uma semana após iniciar 
os trabalhos. De acor-
do com o colunista Leo 
Dias, do site Metrópoles, 
Antonelli permanecerá 
afastada das gravações 
da trama até que se re-
cupere plenamente.

‘CUIDANDO 

DA SAÚDE’

 LNo Instagram, Túlio Ga-
dêlha contou que está com 
pneumonia ao comparti-
lhar algumas fotos ao lado 
de Fátima Bernardes após a 
cirurgia da apresentadora, 
no fim de semana. O proce-
dimento é parte do trata-
mento contra o câncer no 
útero descoberto por Fá-
tima recentemente. Na le-
genda, Túlio explicou como 
descobriu a pneumonia. 
“Sou daqueles namorados 
grudentos que nem deixa a 
namorada ficar doente so-

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LMaisa Silva, de 18 anos, 
está curtindo uns dias de 
férias e descanso em São 
Miguel dos Milagres, em 
Alagoas. A atriz e apre-
sentadora postou no Ins-

tagram algumas fotos em 
que aparece relaxando na 
piscina do hotel onde es-
tá hospedada. “Tropical”, 
escreveu Maisa na legen-
da das imagens. 

FÉRIAS EM 
ALAGOAS

zinha. Pois é. Antes de sair-
mos do hospital, fiz alguns 
exames para ver uma tosse 
e descobri, pasmem, uma 
pneumonia. O que impor-
ta é que ela está bem. Está 
em casa, andando, sorrindo, 
cuidando da saúde.”



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

29,90R$

3 selos +

troque por uma
BOMBONIERE
DE VIDRO - 820ml

29,90R$

3 selos +

ESCOLHA O SEU PRODUTO, JUNTE 3 SELOS E PARTICIPE

RELAÇÃO DE POSTOS DE TROCA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Tina confronta Mitsuko, 
que exige que Tina se afaste para a recu-
peração de Anderson. Ellen se preocupa 
com as finanças da sua família. K2 diz 
para K1 que será uma ótima mãe. Roney 
descobre sobre a gravidez de K2.

19h40. Globo: Beto tenta convencer 
Adriana dos benefícios do seu plano pa-
ra Apolo. Cris e Felipe afirmam que gos-
tam de ter Shirlei na sua casa e Jéssica 
fica contrariada. Apolo se recusa a ouvir 
Tancinha. Camila incentiva Aparício.

21h. SBT: Beto diz que o endereço 
das entregas passado por Clarita 
está errado. Maria Cecília, que está 
avaliando o desempenho dela e de 
Erica, pergunta o que está aconte-
cendo e chama a atenção de Clarita.

18h30. Globo: Alberto alerta o avô de 
que ele está sendo acusado de roubo de 
obras de arte. Isabel avisa a Dionísio que 
confiscará seus quadros. Duque obriga 
Amaralina a ir para a escola. Samuca 
mostra para Ester um elevador.

21h. Record: Luiggi exige que Mi-
guel desminta Poderosa. Rosa Flor é 
instruída a se aproximar de Poderosa 
para saber o motivo dela estar de-
fendendo Ramiro. Fernanda diz estar 
decepcionada com Poderosa. Tobias 
oferece um contrato para Caio.

21h30. Globo: Caio discute com Bibi. 
Joyce decide expulsar Eugênio de casa. 
Bibi diz para Aurora que o dinheiro que 
conseguiu é do trabalho de Rubinho. Ze-
ca pensa em fazer uma festa para Abel e 
pede a ajuda de Jeiza. Dantas lamenta o 
desentendimento com Eugênio.

‘Zorra’ 
sai do ar 
Último episódio do humorístico 
foi exibido no sábado, na Globo

 L FORA DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO

O 
Zorra saiu da grade de pro-
gramação da Globo. O úl-
timo episódio do humo-

rístico foi ao ar no sábado.
Segundo o colunista Fefito, do 

site Uol, a rápida saída do Zorra da 
grade da Globo tem relação com 
a repercussão das acusações de 
assédio contra Marcius Melhem, 
ex-diretor da emissora. O Zorra 
já estava marcado para terminar 
desde outubro, mas a data do últi-
mo episódio ainda não tinha sido 
divulgada. De acordo com Fefito, 
a Globo quer tirar do ar tudo que 
passou pelas mãos ou teve partici-
pação de Melhem. Nem o quadro 
Isso a Globo Não Mostra, do Fan-
tástico, e o remake da Escolinha do 
Professor Raimundo se salvaram.

Segundo a Comunicação da 
Globo, a saída do Zorra do ar já es-

tava prevista. “O fim da tempora-
da do Zorra já estava previsto, co-
mo comunicamos desde outubro. 
Inclusive, no dia 28 de novembro, 
exibimos uma chamada anun-
ciando a exibição do Altas Horas 
mais cedo em dezembro. Como 
temos divulgado desde outubro, 
a faixa horária do sábado à noite, 
onde está o Zorra, é um espaço de-
dicado ao humor e será ocupada 
por um novo programa em 2021.” 

O novo humorístico está sen-
do desenvolvido sob o comando 
de Antonio Prata pela Globo. A es-
treia está prevista para maio. 

Na terça-feira, no Jornal Na-
cional, a Globo se pronunciou so-
bre as acusações de assédio con-
tra Melhem. Em nota, a emissora 
informou que está investigando 
o caso internamente. 

 LPaulo Vieira respondeu crítica 
nas redes sociais. “Até a Globo saiu 
de cima do muro para falar sobre 
o assédio e o Paulo Vieira militan-
te não”, escreveu internauta, sobre 
as acusações de assédio contra Me-
lhem. “Que muro? Minha posi-

ção é clara. Falei por duas horas no 
compliance da Globo. Apoiei Da-
ni esse tempo todo. Você acha que 
posicionamento se faz com tuíte? 
Posicionamento se faz com ações”, 
rebateu Paulo, citando Dani Ca-
labresa, que denunciou Melhem.

‘Posicionamento se faz com ações’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O amor tem esperança onde a razão desespera.” 

(Barão George Lyttle)

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

 LBoa parte da sua atenção 
estará em casa. No trabalho, 
aposte no seu bom senso, evite 
brigas com colegas. Seu poder 
de sedução ajuda na conquis-
ta! Controle o ciúme.
Números da sorte: 48, 21 e 57.

 LSerá mais fácil cuidar das 
tarefas de rotina. Fofocas po-
dem atrapalhar o andamento 
do serviço. Conquista reserva 
novidades. Abra o coração no 
romance, surpreenda o par.
Números da sorte: 13, 49 e 31.

 LVai ser preciso bom senso na 
hora de lidar com a sua grana, 
evite gastos desnecessários. 
Vai se expressar melhor no tra-
balho. O ciúme pode azedar a 
paquera e o romance.
Números da sorte: 68, 32 e 50.

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

 LPode conseguir um dinheiro 
extra, mas evite gastar tudo de 
uma vez. Tenha paciência em 
família. Use seu charme para 
fisgar o alvo. Evite sufocar o 
par com tantas cobranças.
Números da sorte: 15, 06 e 24.

 LTenha cautela no trabalho, 
evite bater de frente com che-
fes. O Sol alivia suas preocu-
pações com dinheiro. Paquera 
pode surgir de onde menos es-
pera. Controle seu ciúme.
Números da sorte: 61, 79 e 88.

 LVai poder contar com os ami-
gos para o que der e vier! Só 
não misture grana e amizade. 
A turma ajuda na conquista e 
pode se envolver com alguém. 
Sintonia deixa o romance leve.
Números da sorte: 26, 44 e 71.

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

 LBom dia para procurar novas 
oportunidades na carreira. A 
implicância pode gerar confli-
tos e desgastar o romance. A 
sedução será sua arma secreta 
para fisgar o pretendente.
Números da sorte: 27, 36 e 18.

 LSerá fácil concentrar sua 
atenção no trabalho. A saúde 
pede atenção também. A con-
quista enfrentará novos desa-
fios. Você e seu bem poderão 
aquecer o relacionamento.
Números da sorte: 28, 37 e 73.

 LÓtima fase para se livrar de 
algumas coisas, inclusive no 
trabalho. Procure ser desape-
gado. Ouça sua intuição. For-
taleça os laços com os colegas. 
Aja com calma no romance.
Números da sorte: 38, 74 e 83.

SÃO MELQUÍADES 
Eleito Papa no ano de 311, enfren-
tou a perseguição aos cristãos pelo 
imperador romano Máximo. Du-
rante o tempo em que comandou 
a Igreja, ficou conhecido por com-
bater o donatismo. Também organi-
zou sedes paroquiais em Roma para 
recuperar os bens perdidos pela 
Igreja no período de perseguição. 
São Melquíades, através da Euca-
ristia, semeou a unidade da igreja 
de Roma com as demais igrejas. Ele 
recebeu o seguinte reconhecimen-
to: “Verdadeiro filho da paz, verda-
deiro pai dos cristãos”. Morreu em 
314 e foi enterrado na Via Ápia.

SANTO DO DIA

REDUZA
Ronaldo dirigia por uma es-
trada quando se deparou 
com uma placa dizendo: “Re-
duza a 100 km”. Obediente, 
ele diminuiu a velocidade e 
seguiu em frente. Logo de-
pois, deu de cara com outra 

placa: “Reduza a 80 km”. 
Com medo de encontrar 
algum radar pela frente, di-
minuiu mais uma vez a velo-
cidade. Mais adiante, outra 
placa: “Reduza a 50 km”. Ele 
continuou reduzindo sua ve-
locidade à medida em que 

iam surgindo diversas placas: 
“Reduza a 40 km”; “Reduza 
a 30 km”; “Reduza a 20 km”. 
Já irritado, ele passou por 
outra placa: “Reduza a 10 
km”. E seguiu devagar, qua-
se parando. Depois de algum 
tempo, Ronaldo se deparou 

com uma última placa com 
os dizeres: “Seja bem-vindo 
a Reduza”.

OITAVA MARAVILHA 
Duas amigas estão conver-
sando quando uma delas 
conta para a outra:

— O meu marido me disse 
hoje de manhã que eu sou a 
oitava maravilha do mundo.
— É mesmo? Que fofo que 
ele é! E o que foi que você 
respondeu?
— Eu pedi pra ele se livrar das 
outras sete!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Logun Edé.
MENSAGEM:
Logun Edé nos avisa para ser-
mos mais tolerantes. Respostas 
e atitudes agressivas acabam 
criando verdadeiros inimigos 
para nós. Hoje, encontraremos 
soluções para aquilo que pare-
ce não ter jeito.
SAUDAÇÃO:
Loci Locí, Akofá.
CORES:
Azul e amarelo.
ELEMENTOS:
Terra e água.
SIMPATIA:
Para afastar inimigos, passe 
a fumaça de um incenso de 
lavanda ao redor de uma pe-
dra granada e, depois, faça o 
mesmo ao redor do seu cor-
po, tomando cuidado para 
não se queimar com a bra-

sa. Deixe o incenso queimar 
até o fim, recolha as cinzas 
que caíram no chão e sopre 
ao vento, da janela do seu 
quarto. Use a pedra como 
um amuleto, carregando 
sempre com você.

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

 LNão é hora de chamar aten-
ção no trabalho. Bom dia para 
firmar as amizades e conhecer 
gente nova. Vai buscar segu-
rança na paquera. Os laços 
com o par se fortalecem.
Números da sorte: 63, 00 e 36.

 LTerá sucesso ao lidar com ta-
refas que exigem segredo. Os 
amigos podem ter um papel 
inesperado na paquera. O re-
lacionamento fica em segundo 
plano, dialogue com o par.
Números da sorte: 46, 19 e 64.

 LBom dia para se envolver em 
assuntos novos e sair da sua 
zona de conforto, sobretudo 
no trabalho. Se tem compro-
misso, reforce a confiança. A 
sedução anima a paquera.
Números da sorte: 83, 47 e 65.
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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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