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Temporal e deslizamento 

no Morro do Feijão. 

“Corremos para tirá-lo, 

mas tudo desmoronou 

em cima dele”, lamenta 

o avô José Augusto 
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NÃO É HORA DO VASCÃO 
BOTAR O PINTO PRA FORA
Torcida aperta o Pinto, que mostra que é durão

TEM 
CULPA O 

PINTO?
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Muitos buracos em 
via do Pechincha

Praça Seca
pede socorro

Ônibus lotado não
consegue passar

Usuários de drogas 
em Caxias

Sem prevenção
para tragédias

Dupla de assaltantes 
em São Gonçalo

 LNa Estrada do Campo de Areia, na 
altura do número 858, no Pechin-
cha, o asfalto está se desfazendo. 
Os buracos estão tão grandes que 
começaram a prejudicar a estrutura 
do asfalto da rua. A prefeitura preci-
sa ir lá e realizar a manutenção da 
via urgentemente.

 LQuase sempre tem tiros na região 
do Bateau Mouche, Chacrinha e 
Mato Alto, na Praça Seca. A situa-
ção está complicada, várias vezes 
acordo de madrugada com barulho 
de tiros e até de explosões. A região 
está em guerra, mas não vejo nin-
guém noticiar nada.

 LCarros estacionam em local er-
rado na Rua Capitão Rubens, em 
Marechal Hermes, e atrapalham a 
passagem de ônibus. A via é estreita 
e alguns carros ainda estacionam 
irregularmente. Quando os ônibus 
precisam passar têm que esperar o 
motorista vir tirar o carro.

 L Usuários de entorpecentes ficam 
se drogando e assaltando tran-
seuntes nas esquinas das ruas 
Marcelo e Júnior, no bairro São 
Bento, perto do Campo Beira Rio, 
em Duque de Caxias. A polícia 
precisa retirar essas pessoas.

 LO Jardim Maravilha, na Zona Oes-
te, está abandonado pelo poder 
público. Valas a céu aberto e ruas 
alagadas em dia de chuva. Vale res-
saltar que a Rua Brejinho de Nazaré 
é uma das ruas onde moradores so-
freram com a última enchente.

 L A Travessa Nova de Azevedo, na 
Covanca, em São Gonçalo, vem 
sofrendo com roubos, sempre co-
metidos por dois garotos numa 
moto, que vêm dos morros na lo-
calidade. Muitas vezes o assalto é 
a mão armada. Um absurdo!

Jorge Jesus
Por e-mail

Anônimo
Praça Seca

Nilson Guedes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

Fernanda Maia
Por e-mail

Anônimo
São Gonçalo
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 LTENHO 59 anos e 
sou jornaleiro há 48. 
Moro em Nova Iguaçu. 
Antes de ser jornaleiro 
estudava. Na minha 
profissão gosto do 
contato com o público 
e do local, que é tran-
quilo. Aqui precisa me-
lhorar o trânsito. Torço 
pelo Vasco. Nas horas 
vagas gosto de cuidar 
das plantas. Gosto de 
ler o caderno de espor-
tes do MEIA HORA.

MARCELO
CHIAPPETTA —

Nova Iguaçu

TAIS 
BERNAR-
DINO DOS 
SANTOS  
tem atual-
mente 25 
anos. Ela 
desapareceu 
em 24 de 
janeiro de 
2006, no Bairro de Fátima (Centro 
do Rio), após ser sequestrada.

Informações para 2286-3337

CADÊ VOCÊ
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Enzo Gabriel (foto menor), de 1 ano e 7 meses, morreu no desabamento de casa, na Comunidade do Feijão

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO

Tragédia no temporal
Bebê de 1 ano morre soterrado após casa onde morava com a família desabar

 L EM SÃO GONÇALO

O 
temporal que atingiu a 
Região Metropolitana 
do Rio, na madrugada 

de ontem, causou alagamentos, 
queda de muros, desabamentos 
e uma morte, registrada na ci-
dade de São Gonçalo. A vítima é 
um bebê de 1 ano e 7 meses, que 
morreu soterrado após a casa 
onde morava com a família de-
sabar no bairro Paraíso.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado à 0h03, para a Travessa 
Sebastião Lessa, na Comunidade 
do Feijão. Quando os bombeiros 
chegarem ao local, o bebê, Enzo 
Gabriel, já foi encontrado morto. 
O corpo da criança foi levado pa-
ra o Instituto Médico-Legal (IML) 
de Tribobó. A Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Social es-
tá prestando apoio à família. 

“Foi tudo muito rápido, cor-
remos para tirá-lo, mas tudo de-
sabou em cima dele”, lamentou 
José Augusto de Souza, avô do 
menino. “Passamos uma noite 
de terror nesta madrugada. Tira-
mos o pai, a mãe, a menina, mas, 
infelizmente, não conseguimos 
tirar o Enzo, que ficou soterra-
do e só foi possível tirá-lo com a 
chegada do bombeiro. A nossa 
família está muito triste. Nós e 
muitas pessoas perderam casa. 
Estou indo agora levar um pou-
quinho do que me restou, que foi 
quase nada, somente as roupas, 
para a residência de amigos e de 
parentes que abriram as portas 
para nos ajudar”, desabafou Pau-
lo César, vizinho e primo de En-
zo Gabriel, que também perdeu 
a casa no desabamento.

Na Comunidade do Fei-
jão, quatro casas desabaram 
e nove foram interditadas pela 
Defesa Civil. Vizinhos se mo-
bilizaram para abrigar os mo-
radores desses imóveis. 

 LRepresentantes da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimen-
to Social, Infância e Adolescência 
(SMDSIA) estiveram na Comu-
nidade do Feijão, onde realizaram 
o cadastro social e o trabalho de 
conscientização, alertando os mo-
radores que tiveram suas casas in-
terditadas quanto ao risco de per-
manecerem no local. Foi oferecido 

abrigo e eles não aceitaram, ale-
gando que seriam acolhidos em 
residências de familiares e amigos.

Até o fechamento desta edição, 
segundo a Defesa Civil, tinham si-
do registradas 10 ocorrências por 
causa da chuva forte em São Gon-
çalo: os desabamentos, com uma 
morte, na Comunidade do Feijão; 
três quedas de muros nos bairros 

Porto Velho, Tribobó e Covanca; 
três alagamentos nos bairros Ven-
da da Cruz, Gradim e Neves; risco 
de queda de árvore na Vila Lage; 
deslizamento de terra no bairro 
Santa Catarina; e risco de desa-
bamento no Pita. Parte da cida-
de ficou sem luz durante toda a 
manhã de ontem, incluindo a se-
de da prefeitura. 

Dez ocorrências por causa da chuva forte

 LA chuva forte causou estra-
gos na UPA Infantil Dr. Walter 
Garcia Borges, em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminen-
se, na quarta-feira. Um vaza-
mento no telhado inundou a 
unidade de saúde e atrasou os 
atendimentos no local.

Uma calha do telhado da 
UPA pediátrica transbor-
dou, por volta das 14h, e cau-
sou um vazamento na par-
te interna do atendimento de 
emergência.

Segundo a Prefeitura de Du-
que de Caxias, a equipe da uni-
dade pediu aos pacientes que 
aguardassem na recepção, para 
que fosse realizada a higieniza-
ção do local. A ação durou 40 
minutos. Logo em seguida, o 
atendimento voltou ao normal. 

UPA ficou 
alagada

 L Uma árvore caiu na Estra-
da de Furnas, no Alto da Boa 
Vista, na Zona Norte do Rio, 
na manhã de ontem, por vol-
ta das 9h30, interditando a 
pista nos dois sentidos. O 
Corpo de Bombeiros, a CE-
T-Rio e a Comlurb foram 
acionados para o local. Se-
gundo o Corpo de Bombei-
ros, não houve vítimas. 

De acordo com o Centro de 
Operações do Rio (COR), quase 
uma hora após a queda da árvore, 
a pista foi liberada. Porém, o trân-
sito seguiu lento na região.

Queda de 
árvore
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POLÍCIA

 L QUATRO RODAM NA ROCINHA

A 
Polícia Federal deslan-
chou ontem a Operação 
Segunda Parcela, contra 

suspeitos de fraudar o Auxílio 
Emergencial concedido pe-
lo governo federal em meio à 
pandemia da Covid-19. A ação 
foi realizada em 14 estados, in-
cluindo o Rio de Janeiro, visan-
do a cumprir 42 mandados de 
busca e apreensão, sete de pri-
são e 13 de sequestro de bens.

No Rio, a PF contou com o 
apoio da Polícia Militar e cum-
priu os mandados na Rocinha, 
na Zona Sul. Foram quatro de 
prisão temporária — dos quais 
três numa mesma família — e 
outros quatro de busca apreen-
são, todos expedidos pela 10ª 
Vara Federal Criminal do Rio. 

A PF informou que as con-

tas bancárias de quatro pessoas 
investigadas foram bloquea-
das. Os valores movimenta-

dos por essas contas chegam a 
R$ 650 mil. 

A polícia bloqueou ou can-

celou o cadastramento de mais 
de 3,82 milhões de pedidos ir-
regulares de Auxílio Emergen-
cial. A medida evitou um pre-
juízo de, no mínimo, R$ 2,3 
bilhões dos cofres públicos. 

A operação contou com o 
apoio do Ministério Público 
Federal (MPF), do Ministério 
da Cidadania (MCid), da Caixa 
Econômica Federal, da Receita 
Federal, da Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) e do Tribu-
nal de Contas da União (TCU). 

Segundo o Governo Federal, 
mais de 70 milhões de brasileiros 
receberam o benefício. Aqueles 
que o obtiveram de forma ilegal 
podem responder criminalmen-
te. A medida é prevista no art. 2º 
da Lei n.º 13.982/2020, segundo o 
Ministério da Cidadania.

Fraudadores na tranca
PF vai em cima de quem recebeu Auxílio Emergencial ilegalmente

A operação foi realizada pela Polícia Federal em 14 estados

ESTEFAN RADOVICZ

Crime usa Cavalos de Troia
Bando clona viaturas da Polícia Civil para assaltar empresa na Pavuna

 L A SERVIÇO DO MAL

Policiais militares do 41º 
BPM (Irajá) apreenderam, na 
manhã de ontem, duas viatu-
ras clonadas e pintadas como 
se fossem da Polícia Civil. Os 
veículos foram usados durante 
um assalto a um centro de dis-
tribuição de cargas na Pavuna, 
na Zona Norte do Rio, na ma-
drugada, para acessar o prédio 
visado sem despertar a descon-
fiança dos seguranças. 

Testemunhas contaram 
que oito homens usavam rou-
pas semelhantes às utilizadas 
pela Polícia Civil e renderam 
funcionários. Eles fugiram le-
vando três revólveres, além de 
celulares e um rádio comu-
nicador da empresa, mas não 

conseguiram levar produtos. 
Os dois veículos, com ade-

sivos da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Cargas (DRFC), fo-
ram abandonados pelos ban-
didos na Rua João Pizarro, em 
Ramos, na Zona Norte. Um 
dos carros estava parcialmen-
te incendiado. 

A ocorrência doi registrada 
na 21ª DP (Bonsucesso).

De acordo com investiga-
ções da Polícia Civil, bandi-
dos realizaram, nos últimos 
três anos, cerca de 80 assaltos a 
centros de distribuição de car-
gas na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, causando às 
empresas prejuízos avaliados 
em R$ 200 milhões. Um dos carros clonados apreendidos ontem pela polícia em Ramos

REPRODUÇÃO DE VÍDEO/PMERJ

A Polícia Militar prendeu 
ontem oito pessoas durante 
uma operação realizada nas 
comunidades do Roseiral, Par-
que Floresta e Santa Tereza, em 
Belford Roxo, na Baixada Flu-
minense. Na ação, os agentes 
apreenderam três pistolas e 
quatro quilos de pasta base de 
coca — material usado para a 
produção de cocaína. O produ-
to havia sido enterrado pelos 
traficantes em uma região de 
mata e localizado com a ajuda 
de cães farejadores. 

De acordo com as informa-
ções divulgadas pela polícia, 
agentes do 39º BPM (Belford 
Roxo) foram atacados dentro 
da comunidade de Santa Te-
reza ao chegar ao local. Hou-
ve confronto e um homem fi-
cou ferido. Ainda segundo a 
corporação, o baleado foi so-
corrido ao Hospital Munici-
pal de Belford Roxo. Com o 
suspeito, a polícia apreendeu 
uma pistola calibre 9 mm e 
um rádio comunicador.

A operação foi realizada 
para coibir o tráfico de dro-
gas na região e contou com o 
apoio de batalhões do 3º Co-
mando de Policiamento de 
Área e do Batalhão de Polícia 
de Choque (BPChq).

Oito são 
presos por 
tráfico
Polícia apreende 
quatro quilos de 
pasta base de coca

 L EM BELFORD ROXO

UM HOMEM  

FOI BALEADO 

NA LOCALIDADE 

DE SANTA 

TEREZA
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Uma realidade trágica
Mais de cinco mil pessoas morreram de Covid-19 fora das UTIs no estado do Rio

 L LEVANTAMENTO DA FIOCRUZ

A 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) divulgou uma 
nota técnica sobre o au-

mento de casos de Covid-19 no 
estado do Rio, alertando que “nos 
próximos meses, a busca por as-
sistência especializada pode au-
mentar simultaneamente, nas 
regiões metropolitanas e no in-
terior, provocando novo colapso 
no sistema de saúde”.

O documento também 
apontou que até novembro, 
5.636 pessoas morreram no 
estado sem acesso aos leitos de 
UTIs (30% ao todo). Dessas, 
4.774 na Região Metropolita-
na e outras 862 nos municípios 
do interior. Outras 49% mor-
reram em leitos de UTI (9.270 

em todo o estado, 7.588 na Re-
gião Metropolitana) e 21% não 
tiveram informação.

Rio anuncia restrições
Ontem, O prefeito Marcelo 

Crivella e o governador em exer-
cício Cláudio Castro anunciaram 
novas medidas para conter o con-
tágio no Rio, incluindo o escalo-
namento dos horários de funcio-
namento da indústria (a partir das 
7h), dos serviços (a partir das 9h) 
e do comércio (a partir das 11h); a 
proibição de estacionamento na 
orla nos fins de semana e feriados; 
o cancelamento das áreas de lazer 
nas orlas de Copacabana, Ipane-
ma, Leblon e no Aterro do Fla-
mengo, aos domingos e feriados; 

proibição do uso de áreas comuns 
de lazer em condomínios; e per-
missão para que os shoppings fi-
quem abertos por 24 horas, para 
evitar aglomerações.

A prefeitura destacou que os 
ambulantes legais que atuam na 
orla receberão cestas básicas en-
quanto durarem as restrições.

Bolsonaro polemiza
Já o presidente Jair Bolsonaro 

causou polêmica. “Me permite fa-
lar um pouco do governo, que ain-
da estamos vivendo o finalzinho 
de pandemia. O nosso governo, 
levando-se em conta outros paí-
ses do mundo, foi aquele que me-
lhor se saiu, ou um dos que melhor 
se saíram na pandemia”, declarou. Pressão sobre o sistema de saúde deve aumentar, diz estudo 

REPRODUÇÃO

Água só no dia 23
Cedae assina acordo e assume quatro compromissos

 L DESABASTECIMENTO NO RIO

Um acordo entre Ministério 
Público, Defensoria Pública e 
Cedae, que prevê o cumpri-
mento de uma série de medi-
das pela concessionária para o 
abastecimento regular de água 
no Rio de Janeiro, prevê a nor-
malização do abastecimento 
para o dia 23 de dezembro. 

A Cedae assumiu quatro 
compromissos: 1) Publicar em 
seu site, diariamente e até as 18 
horas, informações referentes 
aos locais em que há falta de 
abastecimento ou interrup-
ções no abastecimento; 2) co-
municar ao Ministério Público 
e à Defensoria, em 48 horas, o 
seu plano de ação para mitiga-
ção e prevenção de impactos da 

redução da capacidade de ope-
ração da elevatória do Lamei-
rão; 3) garantir, em seu plano de 
ação, o acesso dos consumido-
res à água potável de forma re-
gular, no prazo de até 48 horas, 
através de carros-pipa ou siste-
ma de manobras; e 4) disponi-
bilizar o plano de ação na inter-
net, no prazo de dois dias úteis.

Também será criado um 
Comitê de Crise para acom-
panhar a situação. Estão pre-
vistas, ainda, multas diárias à 
Cedae para o caso de descum-
primento das cláusulas; vigên-
cia do acordo até o restabele-
cimento total da elevatória do 
Lameirão; e a possibilidade de 
revisão das cláusulas.

 LA comunidade do Morro San-
ta Marta, na Zona Sul do Rio, es-
tá sofrendo com falta d’água há 
uma semana. Thiago Firmino, 
guia turístico da favela e que tam-
bém coordena a ação de saniti-
zação na região, disse que o desa-
bastecimento contribui para um 
maior número de contaminados 
pela Covid-19. “Em plena pan-
demia, os moradores estão sem 
condições de se higienizar, por-
que a Cedae não resolve o proble-
ma nunca. É um absurdo o que 
fazem com a gente”, disse.

Santa Marta 
está na seca

A rede municipal de ensino do 
Rio de Janeiro e o Corpo de Bom-
beiros anunciaram as datas de ins-
crição para o ano letivo de 2021. 
No município, as matrículas se-
rão abertas no dia 18 de dezem-
bro, a partir das 8h. A inscrição 
será realizada apenas pela inter-
net —www.matricula.rio. Os alu-
nos que já estudam no município 
e não desejam se transferir, terão a 
matrícula renovada automatica-
mente, com vaga garantida, e não 
necessitam acessar o site. Também 
será possível realizar as transfe-
rências internas para alunos já 

matriculados na rede municipal.
Os novos alunos da educação 

especial (a partir de 4 anos de ida-
de e com deficiência) poderão se 
inscrever de 18 a 21 de dezembro. 
Para as creches, os responsáveis de 
crianças de 6 meses a 3 anos e 11 
meses terão de 5 a 10 de janeiro pa-
ra acessar o site.

Já o CBMERJ abriu inscri-
ções para pré-matrícula no 1º 
ano do Ensino Médio regular 
em Volta Redonda e Miguel 
Pereira, pelo site http://www.
cbmerj.rj.gov.br/ccbm-admis-
sao2021, até 21 de dezembro.

Matrículas na 
rede municipal
Só pela internet, a partir do dia 18

 L ESCOLAS DO RIO
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DIVULGAÇÃO

 L ALERTA VERMELHO NAS FAVELAS

‘Maior tragédia 
sanitária do Brasil’
Líderes comunitários discutem reflexos do aumento de casos de Covid

O 
número expressivo de 
novos casos de infecção e 
morte causados pelo coro-

navírus no Rio acendeu um aler-
ta vermelho na população cario-
ca, especialmente nos moradores 
de comunidades. De acordo com 
o Painel Unificador Covid-19 

nas Favelas, foram contabiliza-
dos 25.800 mil casos da doença 
e 2.901 óbitos, até ontem, nas co-
munidades. Os debates são mui-
tos; no entanto, há falta de acesso 
à testagem, a hospitais e a escassez 
do transporte público obriga o 
usuário a se aglomerar.

“É a maior tragédia sanitária do 
Brasil. A gente tem mais mortos 
em favelas do Rio do que em 127 

países. O Rio tem 100% dos leitos 
públicos ocupados e as medidas de 
proteção não fazem parte da reali-
dade das favelas, que voltam às ati-
vidades econômicas, forçando o 
uso de transportes”, ressalta Elisa 
Maria Campos, do projeto Comu-
nidades Catalisadoras.

Para Mariana Galdino, do La-
bJaca, no Jacarezinho, o governo 
tem sido displicente na assistência. 

“Mais uma vez, o Estado brasileiro 
se coloca omisso, e dentro das fave-
las, ceifando nossas vidas”, destaca.

Douglas Heliodoro, morador 
de Rio das Pedras e curador do 
Coletivo Conexões Periféricas, 
não acredita que o aumento de 
casos se deva apenas à popula-
ção. “A culpa tem sido individua-
lizada, sobre pessoas que estão na 
praia, bares, enfim... Quando não 

há projetos de contenção dessas 
pessoas. Os diálogos com os mo-
vimentos sociais são fundamen-
tais. Como convencer o trabalha-
dor que está de segunda a sexta no 
transporte a não sair para seu la-
zer? Sem contar a falta d’água nas 
favelas, o que dificulta a higieni-
zação. Isso é fruto de um processo 
de abandono, da dificuldade de 
mobilização e saneamento.”

“A falta d’água nas 
favelas dificulta 
a higienização. 
Isso é fruto de 

um processo de 
abandono”

“Mais uma vez, o 
Estado brasileiro 
se coloca omisso 

dentro das 
favelas, ceifando 

nossas vidas”

Douglas Heliodoro,
Rio das Pedras

Mariana Galdino,
Jacarezinho

DIVULGAÇÃO

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

 LOs relatos são assustadores. Ape-
sar do índice de infectados ter 
baixado em outubro, não se po-
de falar de uma “segunda onda” 
quando nem a primeira chegou ao 
fim. Conforme Tânia Alexandre 
da Silva, moradora da Comuni-
dade Cosmorama, conta, os casos 
nunca diminuíram. “Moro perto 
de um espaço de testagem da pre-
feitura e minha filha trabalha lá. 
Ela conta que, de duas mil pessoas, 
800 saem positivas, isso é muito 
grave.” Como os hospitais ficam 
distantes das favelas, moradores 
são obrigados a enfrentar trans-
portes públicos, colocando em ris-
co a vida de outros. “Todo dia tem 
pessoas com Covid-19 nos ônibus, 
já que o Samu não busca a gente. 
Na Baixada, tem outros bairros 
onde o comércio fica aberto 24h. É 
campo de futebol, baile, pagode... 
As pessoas não estão acreditando 
e não há um plano das autorida-
des”, relata Ana Leila, que preferiu 
não identificar sua comunidade.

‘Não há um 
plano das 
autoridades’



ESPORTES

Arão não, Diego talvez
Volante sente lesão e vai desfalcar o Mengão no domingo. Camisa 10 é dúvida

O 
técnico Rogério Ceni ga-
nhou mais um problema 
para escalar o Flamengo 

diante do Santos no domingo, 
às 16h, no Maracanã, pelo Brasi-
leirão. O meio-campista Willian 
Arão, titular absoluto, sofreu lesão 
na parte posterior da coxa direita 
e está fora do duelo com o Peixe.

O camisa 5 sentiu dores na 
quarta-feira durante o treinamen-
to e realizou exames que constata-
ram a contusão. Como de praxe, o 
Mais Querido não divulgou a gra-
vidade da lesão e nem o prazo de 
retorno. O meia Diego é dúvida e 
também pode desfalcar o Flamen-
go. O camisa 10 tem trabalhado a 
parte física ao longo da semana e, 
até ontem não participou das ati-
vidades com os demais compa-
nheiros. Como Thiago Maia es-
tá operado e só retorna em 2021, 
Rogério Ceni pode ser obrigado a 
escalar o jovem João Gomes, pro-
messa das categorias de base.

Quem tem presença garantida 
é Pedro, comprado junto à Fioren-
tina-ITA. O artilheiro rubro-ne-
gro na temporada, com 20 gols, 
comemorou a permanência no 
Ninho do Urubu: “Estou muito 
feliz e motivado de poder ficar no 
Flamengo até 2025. Desde o pri-
meiro momento, a minha vonta-

de era permanecer. Graças a Deus 
o Flamengo pôde me comprar.”

Além disso, Pedro falou sobre 
o seu projeto de carreira. Aos 23 
anos, o atacante evitou falar so-
bre objetivos e respondeu dizen-
do que quer conquistar títulos pe-
lo Flamengo: “Meu projeto é esse. 
Dar o máximo dentro de campo 
junto com os companheiros. Te-
mos que correr atrás dos títulos 
no Brasileiro e também em 2021.”

Para finalizar, Pedro foi 
questionado sobre o estado do 
gramado do Ninho do Urubu 
e também do Maracanã, palco 
do próximo jogo. De acordo 
com o camisa 21 do Flamen-
go, os campos estão melhoran-
do com o tempo. “Tenho visto 
muita evolução nos gramados. 
Claro, muito treino e muito jo-
go, mas estamos vendo muita 
evolução, sim.” Willian Arão, titular de Ceni, sofreu lesão na parte posterior da coxa direita e não encara o Santos

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

‘TEMOS QUE 
CORRER ATRÁS 

DOS TÍTULOS NO 
BRASILEIRO E 

EM 2021’

 LAo golear o Botafogo na quarta-
feira por 4 a 0, o São Paulo reduziu 
as chances de título do Flamengo 
no Brasileiro. Segundo o Infobola, 
do matemático Tristão Garcia, o 
Rubro-Negro passou de 14% para 
11% de possibilidades de ser cam-
peão. O Flamengo tem 8 pontos a 
menos que o líder, porém com um 
jogo a menos, contra o Grêmio, 

adiado da 23ª rodada para o dia 
27 de janeiro. Na ponta, o Tricolor 
Paulista já tem 72% de chances de 
levantar a taça.

O Atlético-MG, em segundo 
lugar, tem 7%. O Grêmio, com 
um jogo a menos, está com 5% de 
chances de título, seguido de Pal-
meiras (2%), Fluminense (1%), 
Inter (1%) e Santos (1%).

Só 11% de chances de título 
 LNesta semana, o Flamengo acer-

tou a compra de Pedro junto à Fio-
rentina, mas a venda de Lincoln ao 
Pafos, do Chipre, pode melar.

O clube cipriota, através de um 
representante brasileiro, entrou 
em acordo com o Rubro-Negro 
para adquirir 75% dos direitos 
econômicos do atacante por cer-
ca de R$ 20 milhões, em oito par-

celas. Porém, o noticiário negativo 
nos últimos dias, com o Flamen-
go o ‘rebaixando’ para treinar na 
categoria de base, mesmo depois 
de três anos no profissional, adver-
tido e afastado do elenco princi-
pal, fez com que o Pafos esfriasse 
o interesse no atacante, pelo me-
nos por ora. A decisão de colocar 
o jovem para treinar na categoria 

de base partiu do diretor executi-
vo Bruno Spindel, dirigente ru-
bro-negro que discutiu com um 
dos representantes do atleta, que 
vai completar 20 anos no próximo 
dia 17. Ontem, junto com Noga, 
Ramon e Lázaro, Lincoln partici-
pou da atividade no Sub-20 e não 
tem prazo para retornar aos trei-
nos comandados por Ceni.

Interesse gringo no atacante Lincoln esfria
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E
logiado na vitória de sá-
bado sobre o Athletico 
Paranaense por 3 a 1, o 

volante Martinelli pode des-
falcar o Fluminense contra o 
Vasco, domingo, em São Ja-
nuário, às 20h30. O jogador de 
19 anos sentiu um problema na 
coxa esquerda no treinamento 
de ontem e iniciou tratamento 
para tentar estar à disposição 
do técnico Marcão.

O volante estreou entre os 
profissionais no dia 30 de no-
vembro, no empate em 0 a 0 
com o Bragantino. Depois, foi 
titular na partida contra o Fu-
racão. Os dois jogos acontece-
ram no Maracanã.

Caso Martinelli não tenha 
condições de entrar em campo, 
Marcão terá a opção de escalar 
Yuri, de volta após se recuperar 
da Covid-19, além de André e 

Nascimento, outros jovens re-
velados em Xerém.

Pedro Rangel fica
Enquanto isso, o Tricolor exer-

ceu a opção de compra e contra-
tou em definitivo o goleiro Pedro 
Rangel, destaque da equipe sub-
20. De acordo com o portal GE, 
o Fluminense desembolsará R$ 
100 mil por 70% dos direitos eco-
nômicos. Os 30% restantes ficam 

com o Itapirense, de São Paulo. Pe-
dro Rangel, que chegou às Laran-
jeiras em 2019, assina por quatro 
temporadas, até o fim de 2024.

Este ano, o goleiro, que tem 
20 anos, também já disputou 
duas partidas pelo sub-23 no 
Brasileiro de Aspirantes e che-
gou a ser relacionado para um 
jogo da equipe profissional, 
contra o Bragantino, pela 23ª 
rodada do Brasileirão. Martinelli se destacou no sábado

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE FC

Martinelli se machuca e 

é dúvida contra o Vasco
Volante de 19 anos sente dores na coxa. Já Yuri está de volta

 L FLUMINENSE
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Pinto toma uma dura
Torcida organizada invade CT e faz cobranças ao técnico e aos jogadores

 L CRISE E PRESSÃO NO VASCO

P
ressionado pela recente eli-
minação na Sul-Americana 
e pela permanência na zona 

de rebaixamento no Brasileiro, o 
Vasco viveu ontem mais um mo-
mento de tensão. Integrantes de 
uma torcida organizada invadi-
ram o treino e fizeram duras co-
branças. O técnico Ricardo Sá 
Pinto, que tomou a frente das con-
versas e tentou mediar a situação, 
ficou bem irritado depois da con-
versa e até já cogita pedir demissão. 
A diretoria classificou a invasão de 
“absolutamente injustificável”.

O comandante está ciente de 
que uma derrota para o Flumi-
nense, domingo, em São Januá-
rio, deixará a sua posição quase 
que indefensável. Pinto terá o re-
torno do atacante argentino Cano, 
que se recuperou da Covid-19. O 
camisa 14 fez 20 dos 39 gols mar-
cados pela equipe na temporada.

Os principais alvos do protes-
to de ontem foram, além do trei-
nador, o atacante Talles Magno e 
o zagueiro Castan. Sá Pinto, com 
seu temperamento forte, chegou 
a bater boca de início, mas depois 
ouviu calado as críticas dos torce-
dores. “Pela minha felicidade e di-
go de coração: não vejo essa gente 
(os jogadores) a facilitar em nada. 
Durante a semana no trabalho, na 
alimentação, no descanso e na vida 
privada. Tenho um grupo fantás-
tico. Eu sou o máximo responsá-
vel. Quando eu não tiver condi-
ções, sou o primeiro a ir embora. 
A gente tem condições. Calma, 
calma, calma”, afirmou Sá Pinto.

Empate no Sub-20
Ontem, pelo duelo de ida da se-

mifinal da Copa do Brasil Sub-20, 
em Belo Horizonte, o Vasco arran-
cou o empate com o Atlético-MG 
em 1 a 1, graças ao gol de Marcos 
Dias aos 43 minutos do segundo 
tempo. A volta será na quinta-fei-
ra, às 15h, em Nova Iguaçu.

Sá Pinto, à frente dos jogadores, conversa com torcedores que interromperam o treino de ontem

REPRODUÇÃO

 LEnquanto o resultado da elei-
ção no Vasco aguarda defini-
ção da Justiça, Fabio Cordella, 
principal assessor do candida-
to Leven Siano, contou ao por-
tal italiano Calciomercato que 
há contatos para trazer o meia 
Khedira, campeão mundial 
com a Alemanha, em 2014, e 
o atacante croata Mandzukic, 
se Leven Siano for confirma-
do na presidência. Cordella, no 
entanto, admitiu que os dois 
jogadores têm preferência por 
continuar jogando na Europa. 
“A ideia é trazer dois ou três 
jogadores úteis para dar moti-
vação aos jovens, alguns cam-
peões consagrados podem aju-
dá-los a crescer”, completou.

Sonho com 

Khedira 
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 L SÓ MESMO UM MILAGRE!

Mudanças à vista
Marcinho e Pedro Raul estão em baixa no Fogão

V
irtualmente rebaixado e 
dono do pior futebol do 
Campeonato Brasilei-

ro, o Botafogo torce para que 
o técnico Eduardo Barroca 
desenvolva uma fórmula má-
gica que o salve da degola. Ago-
ra com 88% de risco de que-
da, segundo os cálculos do site 
Infobola, do matemático Tris-
tão Garcia, a equipe se prepara 
para enfrentar o Internacional, 
amanhã, em Porto Alegre.

A apatia e a sensação de con-
formismo de jogadores no ves-
tiário após a ‘chinelada’ de 4 a 0 
dada pelo São Paulo, na última 
quarta-feira, no Morumbi, dei-
xou integrantes da diretoria in-
comodados com a falta de des-
contentamento de alguns.

Por isso, Barroca — liberado 
para reestrear no comando al-
vinegro após cumprir dez dias 
de isolamento social por cau-
sa da Covid-19 —, deverá fa-
zer algumas mudanças consi-
deradas cruciais naquela que 
pode ser a tentativa final de evi-
tar mais um rebaixamento em 
General Severiano (o Glorioso 
caiu nos anos de 2002 e 2014).

O lateral-direito Marcinho, 
cujo contrato se encerra no pró-
ximo dia 31 de dezembro, falhou 
bisonhamente nas derrotas para 
o Flamengo e São Paulo (1 a 0 e 
4 a 0, respectivamente). Ele será 
substituído por Kevin, que tem 
chances de assumir a posição de 

vez. Na zaga, o problema é maior, 
uma vez que o comandante não 
poderá contar com Marcelo Be-
nevenuto e Rafael Forster, am-
bos suspensos pelo terceiro car-
tão amarelo. A diretoria alvinegra 
pediu à CBF o retorno de Sousa 
da Seleção Sub-20, mas a entida-
de negou. Já o lateral-esquerdo 
Victor Luis reaparece após cum-
prir suspensão automática.

Já o apoiador japonês Hon-
da, que começou o compro-
misso diante do São Paulo no 
banco, deve naturalmente ga-
nhar a vaga do Bruno Nazário. 
O camisa 10 e o atacante Pe-
dro Raul, que teve bom começo 
de trajetória em seus primei-
ros jogos pelo clube, agora são 
muito questionados e também 
podem amargar a reserva.

Pedro Raul perdeu o prestígio no Alvinegro e pode ser barrado

VITOR SILVA / BOTAFOGO

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

AMANHÃ

 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

09/12

 SÃO PAULO          4       X       0          BOTAFOGO
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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
 

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

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

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
 

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

SERRADOR V/TEXTO
Acabador e serrador para Mar-
moraria com experiência. Com-
parecer Estrada dos Bandeiran-
tes, 12993. Vargem Pequena.  T. 
96419- 6704 pode ligar à cobrar.
 

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

 

MAGIA NEGRA 
Amarrações, Pactos, Crescimento 
Financeiro/ Profissional, queda de 
inimigos. Jogo de Búzios. Consul-
tas com Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 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)

 

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
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A GATA DA HORA

fez a temperatura subir para caramba nesse 

ensaio em que ela ficou deslumbrante. A lingerie vermelha 

caiu muito bem na musa, que tem 23 anos, torce pelo Men-

gão, é técnica em enfermagem e mora em Nova Iguaçu. No 

Instagram, ela arrasa como a sexy e provocante @diabaju.

JULIA DE LIMA

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

LEANDRO FOTO/DIVULGAÇÃO

 LO atacante Robinho e seu 
amigo Ricardo Falco foram 
condenados, ontem, pela se-
gunda instância da Justiça ita-
liana, pelo crime de violência 
sexual de grupo. A dupla con-
tinua condenada a nove anos 
de prisão. Os advogados da 
dupla irão recorrer à Corte de 
Cassação, que é equivalente 
ao Supremo Tribunal Federal 
no Brasil. Somente após a de-
cisão do tribunal eles poderão 
ser considerados culpados pe-
lo crime. Robinho e seu amigo 
são acusados de abusar sexual-
mente de uma mulher albane-
sa na boate Sio Café, em Milão, 
em janeiro de 2013, quando o 
atacante atuava pelo Milan.

Robinho: mantida condenação
REPRODUÇÃO

o jornal Daily 
Mail, a permanência do 
volante francês Pogba no 
Manchester United, da In-
glaterra, diminuiu muito 
depois de uma conversa 
franca com o técnico Sol-
skjaer. A Juventus, da Itá-
lia, ex-clube de Pogba, es-
tá de olho no camisa 6.

mundial de 
jogadores profissionais (FI-
FPro) soltou ontem a relação 
com os 55 indicados à sele-
ção mundial da temporada. 
Nove são brasileiros, com 
destaques para Neymar, vi-
ce da Liga dos Campeões pe-
lo PSG, da França, e Daniel 
Alves, do São Paulo.

 LSEGUNDO LO SINDICATO
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ALBERTO JOÃO  espacodosambista@meiahora.com
IMS TA ASB

ESPAÇO DO

 www.carnavalesco.com.br

Começa a surgir uma luz 
no fim do túnel para os sam-
bistas e profissionais do Car-
naval. A Liga Independente 
das Escolas de Samba (Liesa) 
fará na segunda-feira, em reu-
nião fechada para os presiden-
tes das agremiações, o sorteio 
da ordem dos desfiles do Gru-
po Especial, previsto para os 
dias 11 e 12 de julho, caso já 
tenhamos no país a vacinação 
contra a Covid-19. 

O presidente da Liga, Jor-
ge Castanheira, falou com a 
coluna Espaço do Sambis-

ta e explicou o motivo da 
realização do sorteio ainda 
em 2020. “Estamos atentos 
com o avanço novamente da 
Covid-19 no Rio de Janeiro. 

Por isso, o sorteio será res-
trito aos presidentes e com 
regras de distanciamento 
social. Temos uma previsão 
dos desfiles acontecerem em 

julho de 2021, mas depen-
demos da vacina. Estamos 
fazendo o máximo possível 
de planejamento e sempre 
acompanhando o trabalho 
das autoridades sanitárias”, 
disse Castanheira. 

Além do sorteio, as escolas 
receberam a confirmação de 
que os projetos das lives para 
escolhas dos sambas-enredo 
foram aprovados pela Lei Aldir 
Blanc. Com isso, cada agremia-
ção receberá R$ 120 mil para fa-
zer suas eliminatórias. As finais 
devem acontecer em fevereiro.

SORTEIO DA ORDEM DOS DESFILES 
RIOTUR/DIVULGAÇÃO

SÉRIE A

 LA Unidos da Ponte gra-
vou seu samba-enredo 
para o próximo Carna-
val. Charles Silva contou 
com a participação mais 
do que especial da canto-
ra Sandra de Sá, que, além 
de gravar o hino, também 
participou da composição 
da obra da Azul e Branca 
de São João de Meriti, que 
tem como enredo a Santa 
Dulce dos Pobres.

IMPERATRIZ
 LEm eleição realizada nesta 

semana, Cátia Drumond, fi-
lha de Luizinho Drumond, foi 
eleita presidente da Impera-
triz Leopoldinense. Ela terá 
seu irmão Vinícius Drumond 
como vice-presidente.

ATUAL CAMPEÃ
 LA Viradouro, campeã do 

Grupo Especial em 2020, 
apresenta em suas re-
des sociais no domingo, 
às 18h, a sinopse para o 
enredo “Não há tristeza 
que possa suportar tanta 
alegria”, dos carnavales-
cos Tarcísio Zanon e Mar-
cus Ferreira.

‘Pescaremos qualidade se derem anzol’
 LLúcia Ignácio é vice-presidente do bloco carnaval infantil 

Formiguinha do Amanhã. O projeto no Morro da Formiga 
surgiu com a carência de atividades ligadas diretamente 
ao Carnaval em benefício das crianças. 

Qual foi o impacto da 
pandemia para o projeto?

“É imensurável. Sempre faze-
mos uma grande festa no mês das 
crianças. Às vezes, fazíamos saídas 
com apresentação da bateria mirim 
e casal, além de passeios para cine-
ma, circo etc. Esse ano ficamos em 

DIVULGAÇÃO

casa. Durante a pandemia, percebi 
a lacuna em relação ao aprendiza-
do de nossos jovens. Nosso ensino já 
não é de primeiro mundo e, quando 
somos atingidos por um problema 
que está fora do alcance, fica uma 
cicatriz que jamais irá fechar. Não 
tivemos qualquer atividade, fica-

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 +

mos engessados. Realizamos apenas 
um vídeo institucional com uma de 
nossas musas mirins incentivando 
a lavagem das mãos”. 

Como funciona o bloco?
“Todo ano escolhemos um tema 

atual voltado à educação, como pre-
servação da Amazônia. Parceiros 
compositores compõem o samba”. 

Como o poder público 
pode ajudar os projetos nas 
comunidades?

“Há muita mão de obra qualifi-
cada e criativa nas comunidades. O 
que não tem é espaço físico, subsídio 
e material de trabalho. Se nos derem 
o anzol pescaremos qualidade”.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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ESTEVAM AVELLAR / TV GLOBO

‘O RESTO É 
ÍNTIMO’, 
DIZ GRAZI 

 LGrazi Massafera é do ti-
po de namorada apaixo-
nada. A atriz se declarou 
para Caio Castro através 
de uma publicação que 
ele fez no Instagram, 
quarta-feira. “Lindo, ma-
nequim, fotógrafo, pilo-
to, ator, maloqueiro, mo-
toqueiro, empresário e 
o dono da quebrada (ri-
sos). Não podia perder es-
sa chance. Continuamos: 
saltador de paraquedas, 
dono dos meus... Acabou 
por aqui, que o resto é ín-
timo”, escreveu ela. 
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‘É GOLPE!’
 L Marcelo Adnet usou as redes sociais, ontem, para 
fazer um alerta aos seus seguidores. No Instagram, 
o humorista avisou que estão usando o nome da 
filha dele, Alice, que nasceu no domingo, para 
pedir dinheiro. “Alerta golpe! Estão se passan-
do por mim e usando o nome da minha filha para 
pedir dinheiro no WhatsApp. Cuidado, é golpe! 
Não transfira dinheiro!”, informou Adnet. “As 
medidas necessárias já estão sendo tomadas”, 
acrescentou o ator.

‘SOU CIUMENTA’

 LSimaria, da dupla 
com Simone, falou 
sobre sua vida sexual 
com o marido, o espa-
nhol Vicente Escrig, 
em entrevista a Mô-
nica Salgado no talk 
show Desarmônicas, 
no Instagram. Ao ser 
perguntada se faria 
sexo a três com o ma-
rido, a coleguinha foi 
sincerona. “No nosso 

relacionamento, não 
dá, eu sou ciumenta, 
não consigo imaginar 
meu marido tocando 
em outra pessoa. Mi-
nha cabeça para esse 
tipo, de três, é meio 
fechadinha”, confes-
sou a sertaneja, que 
é casada com Vicen-
te há 10 anos. Os dois 
têm dois filhos, Gio-
vanna e Pawel.

BABADINHO

 LKYLIE JENNER gastou quase R$ 676 mil 
com a iluminação de Natal da sua mansão, 
em Calabasas, nos Estados Unidos.

EM ALTA EM BAIXA

 LPéricles recebeu al-
ta após 17 dias com Co-
vid-19: “Deu tudo certo”.

 LPaolla Oliveira lembrou 
tombo nas gravações de 
A Força do Querer.
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NOVO VISUAL
 LVirginia Fonseca es-

tá de visual novo. Grá-
vida de três meses, ela 
adotou uma franji-
nha e exibiu o resulta-
do no Instagram, on-
tem. “Bom dia! A mãe 
tá on”, escreveu Vir-
gínia, que espera uma 
menina, Maria Alice, 
fruto do seu relaciona-
mento com Zé Felipe, 
de quem está noiva.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LBruno Gagliasso ataca como empresá-
rio novamente. Dono da pousada Ma-
ria Bonita há quatro anos, em Fernando 
de Noronha, ele inaugurou seu segun-
do empreendimento no local: a pousada 
Maria Flor, onde a natureza e a arquitetu-
ra se misturam. O empreendimento fica 
no bairro Floresta Nova e tem vista para 
o Forte Nossa Senhora dos Remédios. A 
pousada conta com 12 quartos, piscina, 
restaurante (aberto apenas para o café da 
manhã) e um mirante para o arquipéla-
go. As diárias custam a partir de R$ 2.196.

NOVA POUSADA 
EM NORONHA

‘CONTINUAM 
JUNTAS’

 LOs fãs de Laryssa Ayres 
ficaram com a pulgui-
nha atrás da orelha após 
ela mostrar seu novo 
apartamento no Insta-
gram Stories. Foi o bas-
tante para especularem 
sobre o fim do namoro 
entre a atriz e Maria Ma-
ya, já que elas estavam 
morando juntas. Segun-
do o assessor de Laryssa, 
as duas seguem namo-
rando, mas a loura se 
mudou devido às suas 
gravações. “A Laryssa vai 
ter o apartamento dela. 
Mas elas continuam jun-
tas, felizes, se amando e 
está tudo certo.”



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Anderson passa mal e 
Nena pede que Ellen se afaste. Ellen 
conta para Tina que Anderson recu-
perou a memória. Dóris orienta K2 a 
revelar a suposta gravidez para sua 
mãe e a menina fica apreensiva. Roney 
permite que Gabriel fique na sua casa.

19h40. Globo: Rebeca não acre-
dita que Aparício seja o presidente 
do Grand Bazzar. Pedro confronta 
Aparício. Bruna consegue manipular 
Camila. Felipe flerta com Shirlei. Pedro 
é preso por corrupção, antes de con-
sumar seu casamento com Rebeca.

21h. SBT: Maria Cecília pede para 
Tobias se afastar dela, pois não quer 
mais problemas na sua vida. Junior 
vai ao orfanato visitar Dani. Binho 
e Rafa contam para Mosca que es-
cutaram as meninas falando que o 
caminho está livre para Mili.

18h30. Globo: Cassiano apoia o 
namoro de Taís com Mantovani. Es-
ter se emociona com declaração que 
recebe de Cassiano. Cristal decide ir 
para Vila dos Ventos. Mila desmarca 
seu encontro com Hélio. Veridiana 
descobre que Dadá saiu escondida.

21h. Record: Fernanda esbraveja 
contra Poderosa e Ramiro. Caio afir-
ma que Duplex não precisa desmen-
tir Poderosa. Duplex fica orgulhoso, 
mas diz que o certo é falar a verdade. 
Olympia alerta Poderosa. Miguel avi-
sa que vai deixar a cidade.

21h30. Globo: Eugênio decide ir 
embora e Joyce liga para Irene. Caio 
aconselha Eugênio a revelar seu rela-
cionamento com Irene. Bibi se sente 
obrigada a ficar no baile. Silvana con-
ta para Joyce sobre Irene, mas ela não 
acredita. Bibi é ameaçada no baile.

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 11/12/2020 · MEIA HORA 17



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 11/12/202018



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“As lágrimas represadas são o veneno mortal do 

coração.” (Camilo Castelo Branco)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LA carreira está em alta hoje, 
pode pintar uma promoção! 
Há sinal de boas energias para 
cuidar do corpo. Seu charme 
domina a conquista. Altas do-
ses de carinho com seu bem.
Números da sorte: 22, 76 e 40.

 LSeu lado caseiro ganha desta-
que e vai ser mais fácil conviver 
com o pessoal de casa. Deve 
arrasar na paquera, aprovei-
te o momento. Aposte em um 
programa romântico a dois.
Números da sorte: 77, 95 e 14.

 LMudanças devem rolar em 
casa. Troca de ideias com co-
legas pode render boas no-
vas no trabalho. Reencontro 
com alguém do passado pode 
acender uma paixão.
Números da sorte: 69, 33 e 78.

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

 LAs finanças estão em desta-
que, coloque contas em dia. 
Bom dia para firmar parcerias 
e trabalhar em equipe. Decla-
ração de amor pode animar. 
Lance recente pode evoluir.
Números da sorte: 79, 07 e 97.

 LHá chance de conquistar algo 
importante ou valioso através 
de trabalho duro e dedicação. 
Mantenha o ciúme sob con-
trole a dois, evite problemas. 
A paquera pode surpreender.
Números da sorte: 62, 35 e 08.

 LFique na sua para evitar pro-
blemas. Tome a iniciativa e 
puxe papo na conquista, mas 
cuidado com ciladas. Evite um 
assunto sensível com o par, 
deixe discussões para depois.
Números da sorte: 81, 90 e 27.

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

 LHá sinal de novidades hoje, 
sobretudo no trabalho. Seu 
lado aventureiro se destaca, 
mas tenha cautela. Vai arrasar 
corações na paquera. O sexo 
esquenta com seu parceiro.
Números da sorte: 28, 37 e 64.

 LSeu sexto sentido está tinin-
do! Boa hora para encarar 
uma nova fase no trabalho. 
Seu relacionamento está pro-
tegido. Cuidado com lance 
proibido durante a conquista.
Números da sorte: 29, 47 e 56.

 LNo que depender dos astros, 
você fará o possível para for-
talecer suas relações pessoais. 
Aposte na sintonia a dois. Ami-
gos ajudam na paquera, po-
dendo conhecer alguém.
Números da sorte: 75, 21 e 48.

SÃO DÂMASO
Foi natural ou pelo menos originário 
da antiga Hispânia. Seu pai e pelo 
menos uma irmã, Santa Irene, vive-
ram também em Roma. Bastante 
culto, foi Papa entre 366 e 384, o 
ano da sua morte. Considerado um 
dos mais firmes e valentes sucesso-
res de Pedro, ganhou notoriedade 
ao afastar, de uma só vez, todos os 
bispos que mantinham vínculo com 
o arianismo, que negava o caráter 
de Cristo. Encarregou São Jerônimo 
de traduzir a Bíblia para o latim e 
cuidou da reforma dos túmulos dos 
mártires, passando a ser conhecido 
como “Papa das Catacumbas”.

SANTO DO DIA

AMANTE
Marido e mulher estão jan-
tando num restaurante chi-
que e muito caro quando, de 
repente, uma loura maravi-
lhosa se aproxima da mesa, 
tasca um tremendo beijo na 
boca do homem e vai embo-

ra, sem dizer uma palavra.
— Quem é essa mulher?
E o sujeito, constrangido:
— Eu ia te contar, querida.
— Então, conte já!
— Essa é minha amante!
— Amante? Ora essa! Mas 
que desaforado! Quero o di-

vórcio imediatamente!
— Tudo bem, mas ela tem 
muito dinheiro e financia 
nossas férias na Europa, as 
roupas que você usa, as fes-
tas que a gente dá.
Ela fica em silêncio e conti-
nua comendo. De repente, 

um amigo do casal passa com 
uma morena alta, de boa 
aparência, estonteante.
— Quem é essa mulher que 
está com o Ricardo, Jorge?
— É a amante dele.
— A nossa é muito melhor, 
você não acha?

LIÇÃO
Um rapaz chega da faculda-
de, pega a mulher no colo e 
começa a dançar.
— A aula hoje foi sobre como 
tratar bem as esposas, amor?
— Foi sobre como carregar os 
problemas com alegria!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ayrá.
MENSAGEM:
Dia de evitar desentendimen-
tos, agindo sempre com pa-
ciência e compreensão. Lem-
brando sempre que ciúme 
excessivo é destrutivo. Ayrá nos 
diz que é preciso viver o hoje 
intensamente, sem se prender 
a nada e nem a ninguém de 
forma destrutiva.
SAUDAÇÃO:
Ayrá lê.
COR:
Branco e prata.
ELEMENTO:
Fogo e ar.
SIMPATIA:
Para diminuir o ciúme exces-
sivo de uma pessoa, escreva 
sete vezes o nome da pessoa 
e coloque dentro de um vi-
dro de alfazema. Use todos 

os dias essa alfazema em seu 
corpo e vá pedindo a Ayrá 
que essa pessoa tenha menos 
ciúme possível.

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

 LSua intuição estará em desta-
que agora, siga o seu coração. 
Em família, a nostalgia pode 
surgir. Reforce a confiança 
com o par. Controle a posses-
sividade na paquera.
Números da sorte: 19, 37 e 46.

 LCorra atrás dos seus inte-
resses pessoais. No trabalho, 
pode cair nas graças do chefe 
e ganhar confiança. Seu jeito 
animado marca pontos na pa-
quera. Evite cobranças a dois.
Números da sorte: 74, 11 e 38.

 LVai se destacar no emprego. 
Pode conseguir uma grana ex-
tra. Bom momento para pla-
nejar o futuro com o par. Há 
chance de se envolver, inespe-
radamente, com alguém.
Números da sorte: 57, 03 e 48.
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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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