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OITO CARAS 
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A MINA’
Condenado em segunda instância por estupro 
coletivo, Robinho tem gravações telefônicas 

reveladas: se mostra preocupado com a chance 
da vítima estar grávida e usa termos chulos
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Morre Ubirany, 
criador do 
repique de 

mão no mundo 
do samba

Fogão de Gordiola Barroca joga hoje 
com fome de vitórias pra sair da seca
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Carros na calçada 
em Marechal

Cabo Frio sofre com 
a falta de ônibus

Cratera em Ricardo
de Albuquerque

Roubo de fios em 
Padre Miguel

São Gonçalo sofre 
sem asfalto em via

Problemas com 
bueiros no Centro

 L Na Rua Piraí, em Marechal Her-
mes, todos os dias, cadeirantes e 
idosos correm risco de vida quan-
do são obrigados a passar pela 
rua, onde circulam ônibus em alta 
velocidade. O motivo é que os car-
ros ficam estacionados, ocupando 
a calçada inteira. Um absurdo!

 L A Prefeitura de Cabo Frio podia 
colocar mais ônibus para Guriri. 
Ficamos à mercê do baixo número 
de conduções e quem precisa ir 
e vir todos os dias por conta de 
trabalho acaba tendo que pegar 
transportes lotados, porque sem-
pre demoram muito para passar.

 L Há uma cratera enorme em Ri-
cardo de Albuquerque, na Estrada 
Marechal Alencastro. Os carros 
têm muita dificuldade para passar 
pelo local e há risco de acidentes 
também. A prefeitura tem que 
tampá-la logo, antes que algo de 
ruim aconteça.

 L Estão acontecendo muitos rou-
bos de fiação nos arredores da 
Rua Edgar Cunha Antunes, em 
Padre Miguel. Os moradores aca-
bam ficando prejudicados, sem 
internet e telefone. Ninguém faz 
nada para mudar isso.

 L No Mutuá, em São Gonçalo, a 
Rua Padre Nicolau Luiz está lar-
gada pela prefeitura. Sem asfalto 
e com buracos, os moradores an-
dam na lama. Quando chove mui-
to, a rua fica um horror e ninguém 
consegue sair de casa.

 L Em alguns trechos da Avenida 
Presidente Vargas, no Centro do 
Rio de Janeiro, os bueiros estão 
sem tampa ou com a tampa que-
brada, tanto no meio da rua quan-
to na calçada. Acidentes podem 
acontecer com carros e pedestres.

Maria Beatriz Fernandes
Por e-mail

Maciel Silva
Cabo Frio

Maria Clara Gonçalves
Por e-mail

Anônimo
Padre Miguel

Helena Freitas
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Célio Silva
Por e-mail
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 LTENHO 59 anos e sou jornaleira há 17. Moro na Vila Tinguá. Antes 
de ser jornaleira fui do lar. Na minha profissão gosto de atender o 
público e os meus clientes são o que há de melhor. Aqui precisa me-
lhorar a segurança. Torço pelo Fluminense. Nas horas vagas gosto 
de ver televisão. Gosto das capas do MEIA HORA.

MARIENE DE JESUS GERALDINO — Queimados

SKARLLA-
TE LEÃO 
DOS SAN-
TOS  
tem atual-
mente 27 
anos. Ela 
desapareceu 
em 13 de 
outubro de 
1997, em Copacabana (Zona Sul), 
após ser sequestrada.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Na próxima virada de ano, a contagem regressiva será feita com luzes no céu e outros efeitos visuais

DANIEL CASTELO BRANCO

Réveillon diferente
Por conta da Covid-19, Prefeitura do Rio reavalia a festa, que não terá público

 L VIRADA EM MEIO À PANDEMIA

A 
Prefeitura do Rio está rea-
valiando o planejamento 
do Réveillon, após o au-

mento dos casos da Covid-19 na 
cidade. A programação aprova-
da antes da segunda escalada da 
doença prevê a realização da festa 
em seis palcos instalados em locais 
privados e sem acesso do público, 
apenas com transmissão pela TV 
e a internet. A princípio, os locais 
que poderão sediar o evento são: 
Cidade das Artes, Forte de Copa-
cabana, Morro da Urca, Cristo 
Redentor, Forte do Leme e Sam-
bódromo. Segundo a Riotur, os 
próximos dias e o comportamen-
to da curva serão decisivos para as 
autoridades baterem o martelo.

A prefeitura disse que não há 
previsão de um esquema especial 
de trânsito, transporte e contenção 
de aglomerações, porque não ha-
verá público nesses locais. 

“Esses grandes planejamentos, 
essas mudanças e interferências na 
vida da cidade não aconteceriam, 
porque não há a necessidade de 
bloquear esse ou aquele acesso, 
na medida em que o público não 
faz parte desse projeto. Mesmo as-
sim, nos últimos dias está entregue 
ao gabinete científico, porque es-
se modelo foi aprovado por eles 
lá atrás, quando o cenário era ou-
tro, para ver se ainda é viável hoje. 
Mesmo sem público, são seis pal-
cos e várias pessoas envolvidas. 
Então, isso tudo está sendo reava-
liado pelo pessoal da Saúde”, expli-
cou a assessoria da Riotur.

Por se tratar da data de Réveil-
lon, algumas ações poderão acon-
tecer por parte de quem adminis-
tra o funcionamento da cidade, 
independentemente do evento 
que a Riotur está promovendo 
junto com a SRCOM, empresa 
organizadora eleita pela Prefeitu-
ra do Rio para realizar a festa. 

 LA proposta da Prefeitura do 
Rio é fazer uma grande festa 
sem aglomeração e com ho-
menagem às vítimas do novo 
coronavírus, aos familiares que 
perderam entes queridos para 
a doença e àqueles que estão na 
linha de frente da pandemia, 
como os profissionais da Saú-
de. Conforme o presidente da 
Riotur, Fabrício Carvalho, já 
havia adiantado, a contagem 
regressiva será feita com luzes 
no céu e efeitos visuais inédi-
tos no país, além de uma sur-
presa emocionante, que só será 
conhecida na noite da virada e 
que todos poderão ver de suas 
casas, inclusive pelo canal da 
Riotur no YouTube.

Riotur prepara 
uma surpresa

 LDe acordo com todas as conces-
sionárias de transportes, o esque-
ma neste ano dependerá do que 
será permitido ou proibido em re-
lação a eventos públicos. Em nota, 
o MetrôRio informou que “aguar-
da a oficialização e orientação dos 
próximos passos para montar o 
planejamento para a data”. Já as re-
servas nos hotéis da cidade para o 
Réveillon estão 10 pontos percen-
tuais abaixo do registrado no ano 
passado (68%). Os bairros mais 
procurados são o Centro (67%), 
Copacabana e Leme (63%). Em 
seguida, estão Flamengo (61%), 
Recreio (59%), Barra da Tijuca 
(52%) e Ipanema/Leblon (51%).

Transportes 
aguardam
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Niterói sai na frente
Prefeito anuncia vacinação a partir de janeiro, só para moradores da cidade

 L COMBATE À COVID-19

O 
prefeito de Niterói, Ro-
drigo Neves (PDT), 
afirmou ontem que a 

vacina CoronaVac, sendo apro-
vada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), será disponibilizada ape-
nas para moradores da cidade, 
nos postos de saúde e pelo sis-
tema drive-thru. Os prazos de 
vacinação, segundo o prefeito, 
começariam no fim de janeiro 
e início de fevereiro. A segun-
da etapa teria início no final de 
fevereiro e começo de março e 
a conclusão ainda no primeiro 
semestre de 2021.

Sobre os critérios para identi-
ficar quem tem direito à vacina, 
Neves explicou, em entrevista à 
Rádio CBN Rio, que progra-
mas de saúde de Niterói, como 
o Médico de Família, serão fun-
damentais no processo. “O pro-
grama Médico de Família vai 
ser, sem dúvida, um instrumen-
to muito importante nessa cam-
panha de vacinação, como já foi 
em outras campanhas de vaci-
nação, e esse sistema de aplicati-
vo que vai permitir identificar os 
moradores de Niterói”, destacou.

Neves explicou que a diver-
sos fatores contaram para que 
a cidade saísse na frente na dis-
ponibilização da vacina para 
seus moradores. “Em julho, 
nós, em Niterói, fizemos uma 
cooperação com o programa 
de pesquisa do Instituto Bu-
tantan, com participação de 
técnicos da Fiocruz. Iniciamos 
no mês de agosto a aplicação 
dessa vacina do Butantan (em 
fase de testes) em centenas de 
profissionais da saúde de Ni-
terói”, contou o prefeito, acres-
centando que os resultados 
foram bem sucedidos, o que 
levou à assinatura, na quinta-
feira, do memorando de inten-
ção de compra da vacina.

O prefeito Rodrigo Neves explicou que programas como o Médico de Família têm como identificar quem é qualificado para tomar a vacina

DIVULGAÇÃO / DOUGLAS MACEDO

 LNo Rio, a equipe de transição 
do prefeito eleito, Eduardo Paes 
(DEM), disse ter encontrado ál-
cool vencido e equipamentos hos-
pitalares, como raio-x e desfibri-
ladores, dentro de um galpão em 
Duque Caxias, na Baixada Flumi-
nense. Segundo o ‘Bom Dia Rio’, 
da TV Globo, o material estava la-
crado e deveria ter sido usado pa-

ra o combate à  Covid-19. O fu-
turo secretário da Saúde, Daniel 
Soranz, disse que também foram 
achados materiais hospitalares no 
Aeroporto do Galeão. A adminis-
tração do prefeito Marcelo Crivel-
la (Republicanos) afirmou que os 
equipamentos essenciais já estão 
em uso e que outros estão sendo 
instalados de forma gradativa.

No Rio, material sem uso
 LA nova edição do Mapa de 

Risco da Covid-19 mostra que 
as Regiões Metropolitana I e II 
e o Noroeste do Estado do Rio 
de Janeiro passam a ser classifi-
cados de alto risco para a doen-
ça, caracterizado pela bandeira 
vermelha. Nessas regiões, in-
cluindo o município do Rio, 
Niterói, São Gonçalo e a Bai-

xada Fluminense, vivem 75% 
da população do estado. 

A taxa de positividade da 
doença no Rio de Janeiro au-
mentou de 24,47%, na aná-
lise anterior, para 37,63%. O 
estado teve uma diminuição 
de 3,14% no número de óbi-
tos, mas os casos aumentaram 
20,77% no período analisado.

Alto risco para 75% da população
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Cozinheira de Flordelis 
fala em duas caras
Tratamento dos filhos era diferenciado e na TV parecia tudo azul

 L DEPOIMENTO NA JUSTIÇA

U
ma cozinheira que morou 
com a família da deputada 
federal Flordelis dos Santos 

(PSD-RJ) afirmou, em audiência 
ontem na 3ª Vara Criminal de Ni-
terói, que a pastora e Anderson do 
Carmo viviam apenas dentro do 
quarto e que o tratamento entre os 
filhos era diferenciado. Débora de 
Abreu Viana disse que o casal inte-
ragia com os filhos apenas na pre-
sença de visitas ou nos programas 
de TV. A parlamentar é acusada de 
ser mandante da morte do mari-
do, em junho de 2019.

“Tinha uma cozinha que só os 
preferidos da Flordelis podiam 
comer. Era picanha, sorvete, tu-
do de melhor. Já os outros filhos 
tinham apenas arroz, salsicha, fei-
jão e hambúrguer”, contou. 

Érica Dias, uma das filhas ado-
tivas de Flordelis, disse que Ander-
son do Carmo tratava a pastora 
“igual rainha”. Neste momento, a 

deputada começou a chorar. Érica 
afirmou que nunca percebeu que 
os pais tratavam alguns irmãos 
com indiferença: “Ninguém fa-
lou para mim que tinha tratamen-
to diferenciado. Eu era muito re-
servada, mas nunca soube disso”. 

Uma testemunha reafirmou 
ontem que Simone, filha bioló-
gica da deputada e ex-namora-
da de Anderson, teria participado 
do assassinato do pastor, atirando 
nos órgãos genitais dele. Ela o te-
ria executado junto com Flávio, 
outro filho biológico do casal. Na 
audiência, a juíza Nearis Carva-
lho colocou frente a frente Vivian 
Silva, fiel da igreja, e Cristiana dos 
Passos, esposa do pastor Carlos 
Ubiraci, filho de Flordelis. Vivian 
disse ter ouvido de Cristiana que 
Simone atirou nos órgãos genitais 
de Anderson. Cristiana, que estava 
ao lado de Vivian no depoimento, 
negou ter dito a frase. Flordelis é acusada de ser a mandante do assassinato do marido

ESTEFAN RADOVICZ

Civil bota dois milicianos na tranca
Integrantes dos bandos de Orlando Curicica e Ecko são cheios de anotações 

 L UM DELES ESTAVA NO CEARÁ

Dois integrantes de milícias 
diferentes foram presos, ontem 
e na quinta-feira. No primeiro 
caso, a Delegacia de Repressão 
às Ações Organizadas e Inqué-
ritos Especiais (Draco), prendeu 
um foragido da Justiça conheci-
do como “Jacaré”. Ele é aponta-
do como integrante da milícia de 
Orlando Curicica, que cumpre 
pena em presídio federal. 

Jacaré possuía três mandados 
de prisão pelos crimes de homi-
cídio, tentativa de homicídio e as-
sociação criminosa em forma de 
milícia. Na mesma ação, foram de-
nunciados outros 20 suspeitos de 
integrarem a milícia.

Rodou por estupro de menor
Já ontem, policiais da 17ª DP 

(São Cristóvão), com auxílio de 

policiais civis do Ceará, prende-
ram um homem acusado de es-
tuprar a enteada quando a vítima 
tinha 10 anos. Ele também é apon-
tado como autor da morte do ir-
mão da menor e de um amigo.

De acordo com os agentes, os 
estupros se estenderam por cin-
co anos, até a menina completar 
15 anos. O irmão da vítima e um 
amigo foram sequestrados, tortu-

rados, mortos e tiveram seus cor-
pos escondidos.

Segundo as investigações, o 
preso também faz parte da milí-
cia comandada por Wellington 
da Silva Braga, o “Ecko”. A polícia 
descobriu que o suspeito, que tra-
balhava como segurança de uma 
casa noturna em Campo Grande, 
na Zona Oeste, recebeu ajuda e fu-
giu para Fortaleza, onde foi preso.

Carrefour: 6 
indiciados

Adolescente 
desaparece

 LA Polícia Civil do Rio 
Grande do Sul indiciou on-
tem seis pessoas por homi-
cídio triplamente qualifica-
do — motivo torpe, asfixia 
e recurso que impossibilitou 
defesa —, no caso do assassi-
nato de João Alberto Silveira 
Freitas, em uma unidade do 
Carrefour em Porto Alegre, 
no dia 19 de novembro. Os 
indiciados são três seguran-
ças, incluindo os dois que 
espancaram João Alberto, 
e três funcionários.

 LUm adolescente de 14 
anos, identificado como 
Erick Apolinário, desapa-
receu no dia 4 de dezem-
bro, em Niterói, para on-
de havia ido, com a mãe, 
do Complexo do Alemão, 
na Zona Norte do Rio, para 
vender doces. A mãe, Taia-
na Anastácia Vieira, con-
tou que o jovem foi visto 
pela última vez na praia de 
Icaraí. No fim do dia, ela 
aguardou a volta de Erick, 
mas ele não apareceu.

RAPIDINHAS...

Onze presos 
no Metrô

 LPoliciais da Delegacia 
da Criança e do Adoles-
cente Vítima (DCAV), 
em ação conjunta com 
o MetrôRio, realizaram, 
ao longo da semana, uma 
operação para reprimir a 
ação de adultos que usam 
crianças dentro dos va-
gões para abordar e pedir 
dinheiro aos passageiros. 
Onze pessoas foram con-
duzidas à especializada. 
A maioria delas é de São 
Paulo, segundo a polícia.
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O samba está de luto
Um dos fundadores do Fundo de Quintal, Ubirany morre vítima da Covid-19

 L CRIADOR DO REPIQUE DE MÃO

M
orreu ontem o sambis-
ta Ubirany por conta de 
complicações da Co-

vid-19. Ao lado de Jorge Aragão, 
Almir Guineto, Sereno, Arlindo 
Cruz e Bira Presidente, ele foi um 
dos fundadores do grupo Fundo 
de Quintal em 1977, no Cacique 
de Ramos. Ubirany tinha 80 anos 
e estava internado há mais de uma 
semana em uma clínica do Rio.

“É com grande lamento 
que o grupo Fundo de Quintal 
vem a público informar o fale-
cimento, na manhã desta sex-
ta-feira, de Ubirany Félix do 
Nascimento, ‘nosso querido’ 
Ubirany, aos 80 anos de idade”, 
diz um trecho da nota enviada 
pela assessoria à imprensa.

Em entrevista ao portal de no-
tícias Catraca Livre há quatro anos, 
Ubirany contou como criou o re-
pique de mão. Uma das caracterís-
ticas do Fundo de Quintal, o ins-
trumento logo passou a ser usado 

por outros grupos de samba. Além 
do repique de mão, o Fundo de 
Quintal influenciou o trabalho 
de outros músicos com o uso de 
mais dois instrumentos: o tantã e 
o banjo com cabo de cavaquinho, 
esse criado por Almir Guineto, que 
morreu em 2017.

“Peguei um repinique do Caci-
que de Ramos e tirei a pele de um 
dos lados para que o som não fi-
casse preso ou abafado. Aí, surgiu 
a questão de machucar a mão no 
aro do instrumento, que resolvi 
rebaixar. Ainda sentia o som sem 
nitidez, com sobras. Então, pas-
samos a colocar aquelas travas de 
madeira, que não são nada mais 
do que abafadores, que ajudam a 
produzir um som mais limpo. As-
sim foi criado esse instrumento 
que está aí até hoje, sem que eu ti-
vesse pensado em qualquer tipo de 
patente. A maior gratificação mes-
mo é ver todo mundo curtindo”, 
explicou Ubirany na entrevista.

“O MAIOR 
DOS MAIORES. 
INVENTOR DO 

REPIQUE DE MÃO”

TERESA CRISTINA, CANTORA E 
COMPOSITORA

“OBRIGADO POR 
SUA OBRA, SEU 
CARISMA E SUA 

ELEGÂNCIA”

PÉRICLES, CANTOR E 
COMPOSITOR DE PAGODE

“IMPORTANTE 
PARTE DA NOSSA 

HISTÓRIA E 
ELEGÂNCIA”

ALCIONE, 
RAINHA DO SAMBA

“UM GUIA QUE ME 
FEZ ENXERGAR 

A MÚSICA COMO 
VEJO HOJE”

MARCELO D2, 
RAPPER E VOCALISTA

“ME RECEBEU DE 
BRAÇOS ABERTOS 
NO CACIQUE DE 

RAMOS”

ZECA PAGODINHO, 
CANTOR E COMPOSITOR

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

 LEm quatro décadas, o Fundo de 
Quintal soma 33 CDs, 15 discos de 
ouro, cinco DVDs, Grammy Lati-
no 2015 e quatro discos de plati-
na. “Meu coração hoje não samba. 
Posso ouvir ainda o som do repi-
que de mão, ilustre instrumen-
to que acompanhou meu irmão 
Ubirany nestes 80 anos em que fui 
agraciado por sua presença física, 
sua parceria. Todos os momen-
tos em família e com nosso grupo 
Fundo de Quintal passam em mi-
nha mente como um filme. Nossa 
história escrita com grande ami-
zade é símbolo de união, de força, 
de luta e de muitas vitórias. Sua al-
ma bendita seja luz, como sua vi-
da, que iluminou a todos nós, fa-
miliares e amigos”, escreveu Bira 
Presidente no Instagram.

Homenagem do 
Bira Presidente

Ubirany tinha 80 anos e estava internado há mais de uma semana

REPRODUÇÃO DA INTERNET 
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 L ENTIDADES CRITICAM O MEC

Conflito de datas 
atrapalha alunos
Cronograma mostra que estudantes não poderão 
usar a nota do Enem 2020 no Prouni e no Fies

E
studantes que fizerem o 
próximo Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 

não poderão se inscrever na 
primeira seleção do Progra-
ma Universidade para Todos 
(Prouni) e no Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). As 
matrículas dos dois programas 
vão acontecer em janeiro, antes 
do fim do exame, que terá no-
tas divulgadas em março.

O calendário do Ministério da 
Educação (MEC), anunciado on-
tem, traz as datas das inscrições no 
Prouni, Fies e do Sistema de Sele-
ção Unificado (SiSU) de 2021. O 
Prouni 2021 terá inscrições aber-
tas de 12 a 15 de janeiro. Já o SiSU 
abrirá de 19 a 23 de janeiro. Por 
fim, o Fies 2021 receberá os inte-
ressados entre 26 a 29 de janeiro. 
Já a prova do Enem será realiza-
da no dia 17 de janeiro, com di-
vulgação dos resultados no dia 29 
março de 2021. A nota do Enem 
é um dos critérios de seleção para 
os programas que viabilizam uma 

vaga no ensino superior (univer-
sidades públicas e privadas).

Isso significa que só vai con-
seguir se inscrever no início 
de 2020 quem tiver a nota do 
Enem dos anos anteriores. Os 
alunos que fizerem a prova pela 
primeira vez só vão poder con-
tar com os programas para va-
gas em instituições públicas e 
privadas no segundo semestre.

A mudança gerou críticas dos 
estudantes. “O grande espanto, 
para secundaristas que sonham 
com a universidade, é a incompa-
tibilidade entre as datas do Enem 
e dos outros programas”, diz nota 
da União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (Ubes).

A decisão do MEC procura 
adequar o calendário do Prouni e 
do Fies ao ano letivo das universi-
dades. Em função do adiamento 
causado pela pandemia, o Enem 
só vai liberar as notas em março. 
Especialistas apontam ainda o ris-
co de sobrarem vagas no Prouni 
no primeiro semestre de 2021.

O resultado do Enem só será divulgado em março, depois das matrículas no Prouni e no Fies 

REPRODUÇÃO

O corpo do pequeno Enzo 
Gabriel, de 1 ano e 11 meses, que 
morreu soterrado por um desli-
zamento de terra na chuva que 
atingiu a Região Metropolitana 
entre a noite de quarta e a ma-
drugada de quinta-feira, foi en-
terrado ontem, no cemitério Par-
que da Paz, em São Gonçalo. Ele 
estava na casa do avô, na comu-
nidade do Feijão. A família dor-
mia quando foi surpreendida 
pelo desabamento. Cerca de 200 
pessoas, entre parentes e amigos, 
acompanharam o cortejo. 

“A família ainda está muito 
abalada. A criança visitava o avô 
e acabou falecendo de maneira 
brutal. É tudo muito assustador”, 
desabafou um dos tios da criança. 

Segundo a Defesa Civil de São 
Gonçalo, a cidade conta com 25 
sirenes, mas nenhuma delas foi 
acionada durante as fortes chuvas. 

O aparelho toca quando se atinge a 
marca de 50mm de chuva por ho-
ra. Entretanto, nenhuma das oito 
sirenes alcançou esse volume de 
chuva e, com isso, a Defesa Civil 
avaliou que não havia necessida-
de de acionamento das sirenes.

Comoção no 
enterro de Enzo
Defesa Civil avaliou que não havia

necessidade de acionar sirenes

 L TRAGÉDIA EM SÃO GONÇALO

 LUma carreta ficou presa, ontem, na passarela 5 da Avenida Brasil, altura de 
Benfica, na região central do Rio, provocando interdições na pista lateral do 
sentido Zona Oeste. O CET-Rio e a Polícia Militar foram acionados. Segundo 
o Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito sofreu retenções a partir 
do Cemitério do Caju e a pista lateral ficou fechada por cerca de uma hora.

ENTALADA NA PASSARELA
REPRODUÇÃO / TV GLOBO

2 a 15 de janeiro
Inscrição do Prouni
17 de janeiro
1º dia do Enem impresso
19 de janeiro
Resultado da 1ª chamada do Prouni
24 de janeiro
2º dia do Enem impresso
26 a 29 de janeiro
Inscrição do Fies
31 de janeiro
1º dia do Enem digital
1º de fevereiro
Resultado da 2ª chamada do Prouni
2 de fevereiro
Resultado do Fies
7 de fevereiro
2º dia do Enem digital
18 e 19 de fevereiro
Inscrição na lista de espera do Prouni
22 de fevereiro
Resultado da lista de espera do Prouni
29 de março
Divulgação das notas da prova do 
Enem.

CONFIRA O CALENDÁRIO

Funeral teve 200 pessoas
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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)
 

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
 

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
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

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

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
 



ESPORTES

Sem um novo goleiro
Diretoria do Mengão não deve trazer substituto pra Diego Alves, em fim de contrato

A 
diretoria do Flamengo defi-
niu no começo do mês que 
só renovaria com Diego Al-

ves se ele aceitasse uma proposta 
inferior ao que havia sido acorda-
do no fim de outubro, entre o dire-
tor Bruno Spindel e o empresário 
do goleiro, Eduardo Maluf. Com a 
possível despedida do atual camisa 
1, a torcida fica na expectativa pa-
ra saber se a diretoria vai trazer um 
goleiro para repor a saída do ído-
lo. Porém, a postura dos dirigen-
tes, pelo menos até aqui, é a de não 
contratar ninguém para a posição 
no início da temporada 2021.

O entendimento é que não se-
ria  coerente ‘deixar’ Diego Alves ir 
embora por falta de um acordo fi-
nanceiro e, depois de perder uma 
das suas referências no elenco, ir 
ao mercado, fazer um alto investi-
mento e correr o risco de tal con-
tratação não dar certo. 

Diante do atual cenário, gran-
de parte da cúpula acha que dá pa-
ra confiar nos goleiros do elenco: 
Hugo Souza, César e Gabriel Ba-
tista. Diego Alves vive os últimos 
momentos no Flamengo e tem 
mais três partidas antes do térmi-
no do contrato, no fim deste mês: 

Santos, Bahia e Fortaleza. No fim 
de outubro, a diretoria, represen-
tada por Bruno Spindel, chegou a 
acertar a renovação com um au-
mento salarial de 30% e mais dois 
anos de vínculo. Os valores, entre-
tanto, não foram aprovados pelo 
Departamento Financeiro, que 
sugeriu redução do aumento e um 
ano de compromisso. Diego e seu 
representante não gostaram e, de 
lá para cá, as conversas travaram.

Na terça-feira, o atacante Bru-
no Henrique será julgado no STJD 
pelo lance com o volante Breno, do 
Goiás, em jogo da 11ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Ele foi en-
quadrado por praticar jogada vio-
lenta. Caso Bruno Henrique seja 
punido, a pena varia de um a seis 
jogos de suspensão. 

Um dos mais experientes do elenco rubro-negro, Diego Alves não deve renovar o contrato com o clube

AGÊNCIA O DIA

BRUNO 
HENRIQUE SERÁ 
JULGADO PELO 

STJD E PODE 
PEGAR GANCHO

 LO meia uruguaio Arrascaeta, 
do Flamengo, é um dos três fi-
nalistas o Prêmio Puskás, da Fi-
fa. Ele vai concorrer ao gol mais 
bonito, marcado, em 2019, de 
bicicleta, na vitória sobre o 
Ceará por 3 a 0, no Castelão. 

A premiação vai acontecer 
no dia 17 deste mês, na sede 
da Fifa, em Zurique, na Suíça. 
Os adversários de Arrascaeta 
são o compatriota Luis Suárez, 
ex-Barcelona e hoje no Atléti-

co de Madrid, e o sul-coreano 
Son, do Tottenham.

Arrascaeta agradeceu a todos 
os que votaram para ele estar na 
final do prêmio Puskás e apro-
veitou para brincar com o com-
patriota Suárez ao pedir votos 
para ganhar a premiação. “Pes-
soal, obrigado por me fazer fina-
lista do Puskás. Agora, falta pou-
co e conto com a ajuda de todos! 
#VoteNoUruguaioCerto” pos-
tou Arrascaeta no Twitter.

Arrascaeta na final do Puskás

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 12/12/2020



ESPORTES

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
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

HOJE

 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

AMANHÃ

 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

QUARTA-FEIRA

 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

 L OPÇÕES DE MARCÃO

Com moral no Flu
Marcos Felipe, Egídio e Nino devem jogar clássico

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

sileiro, Marcão deverá manter 
o goleiro Marcos Felipe e o la-
teral Egídio como titulares no 
clássico de amanhã com o Vas-
co, às 20h30, em São Januário. 
De acordo com informações 
do portal ‘UOL’, o técnico tam-
bém deverá promover o retor-
no de Nino ao time principal.

A escolha de manter o golei-
ro e o lateral como titulares tem 
motivações diferentes. Mar-
cos Felipe deverá permanecer 
no gol, levando a melhor sobre 
Muriel, que não vinha em bom 
momento e se contaminou pela 
Covid-19. Já Egídio deve seguir, 
porque, apesar de recuperado, 
Danilo Barcelos ainda precisa 
recuperar a melhor forma física. 

Recuperado da Covid, o za-
gueiro Nino também também 
deve regressar ao time. Ele ficou 

no banco de reservas na partida 
contra o Athletico-PR (vitória 
por 3 a 1). Mais bem prepara-
do fisicamente, a possibilidade 
maior é que retorne e faça dupla 
com Luccas Claro no clássico.

Fred deve voltar

O atacante Fred deverá vol-
tar a ser relacionado, mas a ten-
dência é que Marcão mantenha 
a escalação do time tricolor com 
o quarteto ofensivo que foi mui-
to bem contra o Furacão: Nenê, 
Michel Araújo, Wellington Silva 
e Marcos Paulo.

Titular nos últimos dois jogos, 
o volante Martinelli deverá des-
falcar o time nos próximos com-
promissos. Ele sofreu lesão na co-
xa esquerda e poderá retornar ao 
futebol só no ano que vem. A pre-
visão para a recuperação é de até 
três semanas. Sem poder contar 
com o jogador, Marcão terá co-
mo opções Hudson e Yuri.

Nino deve voltar ao time 
e formar dupla de zaga 

com Luccas Claro

 LApesar de Odair ter deixado 
o Fluminense rumo aos Emi-
rados Árabes, o clima nas La-
ranjeiras ainda é dos melho-
res. Vivendo boa fase e lutando 
por uma vaga na Libertadores, 
o Tricolor, agora sob o coman-
do de Marcão, tem tudo para 
manter a boa campanha no 
Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Nino, que atuou 
com o técnico Marcão em 
2019, diz que ele tem a mes-
ma capacidade de Odair Hell-
mann de gerir o vestiário: “Ti-
ve o prazer de trabalhar com 
Marcão e Odair, são dois gran-
des profissionais. O Marcão fez 
um ótimo trabalho ano passa-
do, tenho certeza de que vai dar 
sequência aqui com a gente”.

Zagueiro elogia 
novo treinador
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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 ALÍVIO GIGANTE!

Amanhã será 

Cano e mais 10
Além do argentino, Vasco terá outros retornos 
no confronto com o Fluminense, em São Janu

F
ora do time nos últimos 
três jogos por causa da 
Covid-19, o artilheiro ar-

gentino Germán Cano vem 
treinando desde terça-feira e 
será reforço no clássico dian-
te do Fluminense, amanhã, às 
20h30, em São Januário. De 
acordo com o portal ‘Globoes-
porte.com’, quem também de-
ve regressar ao time é o lateral 
Henrique, recuperado de uma 
crise de sinusite. 

O volante Andrey que não 
atuou na derrota por 4 a 0 para 
o Grêmio, domingo, em Por-
to Alegre, também estará à dis-

posição do técnico Ricardo Sá 
Pinto, que vem enfrentando 
enorme pressão no cargo de-
vido aos últimos resultados — 
goleadas em casa para o Ceará 
por 4 a 1 e para o Grêmio, pe-
lo Brasileiro, e eliminação pa-
ra o Defensa y Justicia, da Ar-
gentina, pela Sul-Americana, 
com revés por 1 a 0, também 
em São Januário. 

O português ainda não defi-
niu os titulares que vão a cam-
po amanhã, mas a tendência 
é que mantenha o esquema 
com três zagueiros, jogando 
com Miranda, Marcelo Alves e 

Leandro Castan. Em 17º lugar 
no Brasileiro, na zona de rebai-
xamento, a vitória no clássico 
é fundamental para a perma-
nência de Sá Pinto no cargo, O 
clube vive uma enorme crise fi-
nanceira e política, ainda sem 
que haja definição sobre o no-
vo presidente.  

Na quinta-feira, a invasão de 
membros de torcidas organiza-
das ao CT do Vasco, na Barra da 
Tijuca, não deixou somente Sá 
Pinto irritado. Os jogadores se es-
pantaram com a facilidade que o 
grupo encontrou para entrar no 
local de trabalho do elenco.

Cano é esperança de gols e vitória no clássico diante do Fluminense

AGÊNCIA O DIA

 LMuito questionado por grande 
parte dos torcedores, o atacante 
Ribamar deverá deixar o Vasco 
no fim do ano. O contrato de 
empréstimo com o Cruzmalti-
no vai até o dia 31 deste mês, e o 
clube carioca não demonstrou 
interesse em ampliá-lo.

O jogador, de 23 anos, che-
gou ao Cruzmaltino no fim da 
temporada de 2018 e assinou 
um vínculo de dois anos. Ao 
longo desse período, o atacan-
te jamais conseguiu se firmar 
como titular e também cair nas 
graças dos torcedores.

Revelado pelo Botafogo, Ri-
bamar foi vendido em 2016 
ao TSV 1860 München, da Ale-
manha, por cerca de 2,5 milhões 
de euros (R$ 9 milhões, à épo-
ca). Também atuou no Athleti-
co-PR e em outros clubes do ex-
terior, mas sem brilhar.

Em fim de contrato, Ribamar deve ir embora
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Barroca faz cobranças
Técnico, que volta a comandar o time no duelo de hoje com o Inter, quer mais atitude

 L REAGE, FOGÃO!

R
ecuperado da Covid-19, 
o técnico Eduardo Bar-
roca está efetivamente de 

volta ao comando do Botafogo. 
Contratado para substituir o ar-
gentino Ramón Díaz, que, por 
problema de saúde  nem sequer 
comandou um treino no time al-
vinegro, Barroca ficou fora dos 
últimos dois jogos, cumprindo 
medidas de isolamento, mas ago-
ra estará a beira do bramado no 
duelo de hoje, às 19h, com o In-
ternacional, no Beira-Rio, pelo 
Campeonato Brasileiro.

Com o time em situação difi-
cílima na tabela, na vice-lanter-
na, vindo de seis derrotas segui-
das, recorde negativo na história 
do clube em Brasileiros, Barroca 
promete cobrar uma mudança 
de atitude e muito trabalho em 
busca da reação.

“Já tive uma reunião com a co-
missão e os jogadores, estou aqui 
para passar uma mensagem de 
sentimento. Falar que temos 
ciência do momento que esta-
mos passando, mas, com mui-
to trabalho, muita dedicação e 
mudança de hábito, a gente pre-
cisa dar uma resposta imediata”, 
afirmou. “Dentro dessa conversa 
que tive com o grupo, espero que 
já no jogo contra o Inter a gente 
tenha a possibilidade de iniciar 
uma reviravolta”, acrescentou.

A mensagem de Barroca foi 
publicada na Botafogo TV, o ca-
nal de vídeos do clube no You 
Tube, sendo destinada aos tor-
cedores. Ele prometeu cobrar 
comprometimento dos joga-
dores, alvo de duras críticas. A 
tendência, inclusive, é que faça 
mudanças na escalação do time 
após a derrota por 4 a 0 para o São 
Paulo, na quarta-feira.

“Tenho ciência de que, com a 
união de direção, comissão técni-

ca, jogadores e, principalmente, 
torcedores que sempre estão ao 
nosso lado, vamos entregar o que 
o Botafogo precisa. Todos sabem 
o meu sentimento pelo clube, o 
desafio que encarei para estar 
aqui e, com muita coragem, vou 
estar sempre falando a verdade e 
com uma expectativa grande de 
voltar ao trabalho, de estar à beira 
do campo, cobrando os jogado-
res para dar a resposta que a tor-
cida espera”, concluiu Barroca. Recuperado da Covid-19, Barroca fará hoje no Sul a reestreia à beira do gramado pelo Botafogo

VÍTOR SILVA / BOTAFOGO

INSATISFEITO, 
TREINADOR 

FARÁ ALGUMAS 
MUDANÇAS NO 
TIME TITULAR

 LTitular do Botafogo em boa 
parte do Campeonato Brasilei-
ro, o goleiro Diego Cavalieri de-
verá ter o seu contrato renovado 
pelo clube carioca. Ainda não se 
sabe se o jogador vai permane-
cer somente até o fim da compe-
tição, em fevereiro, ou se haverá 
uma proposta mais longa.

Ele tem vínculo com o clube 

somente até o fim deste mês. Ca-
valieri, que chegou ao Botafogo 
no fim de 2018, depois de ter 
poucas chances no Crystal Pa-
lace, da Inglaterra, vem sendo 
titular desde o fim de setembro, 
quando Gatito Fernández se 
apresentou à seleção paraguaia 
e retornou ao clube lesionado.

Diferentemente de Cavalie-

ri, outros jogadores experientes 
que têm vínculo somente até o 
fim do ano não devem perma-
necer. A ideia é dar mais oportu-
nidades aos garotos da base. O 
momento ruim do time, soma-
do à confiança no trabalho do 
técnico Eduardo Barroca com 
os atletas mais novos, podem 
motivar essa decisão.

Diego Cavalieri deve ter contrato ampliadoMarcelo Lomba, Rodinei, Moledo, 
Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso, 
Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme 
(Yuri Alberto); Galhardo.  
Técnico: Abel Braga.

Diego Cavalieri, Kevin, Kanu, Helerson 
e Víctor Luis; Zé Welison, Caio Alexan-
dre e Honda (Bruno Nazário); Lucas 
Campos, Babi e Kalou.  
Técnico Eduardo Barroca

Local: Beira-Rio  
Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)  
Assistentes: Jean Marcio Santos (RN) e 
Vinicius Melo de Lima (RN) 
Horário: 19h  
TV: Premiere 

INTERNACIONAL BOTAFOGO

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Dé Aranha

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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Grampos reveladores
Em conversas gravadas, Robinho ironiza caso de estupro: ‘Oito rangaram a mina’

 L CAMISA 10, SENTIMENTO ZERO...

N
ovas gravações telefô-
nicas mostram Robi-
nho conversando com 

amigos envolvidos no caso de 
estupro que o levou a ser con-
denado em segunda instância, 
quinta-feira, na Itália. Nos tre-
chos obtidos pelo site UOL, ele 
usa termos depreciativos e ri ao 
descrever os acontecimentos. 

Nas conversas gravadas com 
autorização judicial, Robinho 
aconselha o amigo Ricardo 
Falco, outro condenado, a vol-
tar ao Brasil e evitar uma possí-
vel prisão na Itália. As conver-
sas teriam acontecido cerca de 
um ano após o crime. As trans-
crições dos áudios foram feitas 
por um profissional contrata-
do pelos advogados do jogador, 
que alegaram erros de tradução 
nas falas como uma tentativa de 
reverter a condenação. 

A Justiça italiana não consi-
derou os argumentos relevan-
tes e confirmou a condenação 
de Robinho e Falco por estu-
pro coletivo. A defesa vai recor-
rer à terceira e última instância 
do sistema judiciário da Itália. 
A previsão é que a nova decisão 
saia em até 90 dias. O caso po-
de se estender por mais um ano. 

Em 2013, Robinho e um gru-
po de amigos mantiveram rela-
ções sexuais com uma mulher 
de 23 anos em boate em Mi-
lão. A vítima, que estaria bêba-
da e sem condições de consen-
tir a relação, denunciou o caso 
à polícia. Após tomar conheci-
mento das investigações, o joga-
dor conversou por telefone com 
amigos no Brasil que também 
tinham participado do ato. “Se 
os caras mandarem eu ir lá de-
por, vai ser f..., vou falar o que 
pra minha nega? [...] Vou lá de-
por pra quê? Oito caras ranga-
ram a mina [...]. Ó que fase que 
eu tô”, disse Robinho. 

DIVULGAÇÃO

 LAmigo 1: “Neguinho, por exemplo, 
se a mina não teve, não pega nada, 
mas se ela teve filho aí é DNA, né?” 
Robinho: “Então, e agora mano? Vai 
entender se a menina teve filho. Nin-
guém sabe se ela teve, se ela não teve, a 
polícia não vai falar.”

 LAmigo 1: “Então, por exemplo, se ela 
não teve filho, é a palavra dela contra 
a da gente, não tem como ela acusar, 
agora, se ela teve filho, é puxado hein”.

 LRobinho: “É, então, mas eu não sei 
se a menina teve ou se não teve [...] o 

cara que o Jairo (músico que tocava 
na boate no dia do crime) contratou 
e falou assim: ‘Ó, a única coisa boa 
é que os caras tá lá no Brasil e na 
discoteca não tinha câmera, porque 
se pegasse a câmera os caras iam pe-
gar eles até no Brasil, como não tinha 
câmera vai ficar meio embaçado pra 
mina provar que estupraram ela se 
ela não estiver grávida.

 LRobinho: “[...] eu lembro que foi, 
quem tava desesperado era (amigo 3) 
e (amigo 2) em cima da mina. (amigo 

3) e (amigo 2) tava num desespero da 
porra”.

 LAmigo 1: “Neguinho vai, quando eu 
cheguei lá os cara tava trabalhando já, 
eu só entrei no trabalho”.

 LRobinho: “Então, eu também, 
porque eu nem consegui tirar o doze 
(seria uma referência ao órgão sexual 
masculino), mano, fazer o que, agora 
os caras (risos)...”

 LAmigo 1: “Os caras tavam trabalhan-
do já, eu só fui dar uma força”.

 LRobinho: “Trabalhando... (risos)”

 LAmigo 1: “É, mano, por mim já tinha 
ido embora já, eu queria ir embora”.

 LRobinho: “Quero vê se a mina tá com 
um carnê, aí eu quero vê mano (sic)”.

 LAmigo 1: “P... aí o bicho pega, pega 
pra todo mundo”.

 LRobinho: “Pra todo mundo não, eu 
não ranguei, eu tenho certeza que eu 
não tenho nada, agora quem rangou, 
que foi você que eu vi, eu sei...”

 LAmigo 1: “Eu tava de caneleira (seria 
uma referência a preservativo), eu tava 
com caneleira, né”. 

CONFIRA OUTROS TRECHOS DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS

ESPORTES
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“SE OS CARAS 
MANDAREM EU IR 
LÁ DEPOR, VAI SER 
F... VOU FALAR O 
QUE PRA MINHA 

NEGA?”

ROBINHO

Robinho foi 
condenado em 

segunda instância 
pela Justiça da Itália 
pelo caso ocorrido 
em 2013, em Milão. 
A defesa do jogador 

vai recorrer
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A GATA DA HORA

retornou esplêndida à coluna. Além de tirar on-

da como modelo, a beldade agora se arrisca no mundo do 

empreendedorismo: hoje, às 19h, no Recreio, ela lança uma 

marca de perfumes que leva o seu nome. Que chique! Saiba 

mais sobre a musa, que é botafoguense, no Insta @cassiafit.

CASSIA SALES

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

CRISTIANO SOARES/DIVULGAÇÃO

 LO atacante Matheus Montei-
ro, que atuava na base do Inter
-RS, teve seu celular apreendi-
do ontem pela Polícia Civil do 
Rio Grande do Sul. O aparelho 
deverá passar por perícia para 
encontrar possíveis vítimas do 
ato ou pistas que levem até elas. 
No início do mês, o jogador de 
20 anos apareceu em um vídeo 
dando a entender que dopou 
e abusou de uma mulher du-
rante uma festa. A filmagem foi 
postada nas redes por seu então 
colega de clube, Luiz Vinícius, e 
logo viralizou. O Inter rescin-
diu o vínculo com os dois atle-
tas. Até o momento, nenhuma 
mulher se apresentou para fa-
zer queixa contra Matheus.

Suspeito de abuso sexual

 LAlém de não concorrer ao 
prêmio de melhor do mundo, 
o brasileiro Neymar deixou de 
engordar sua conta bancária. Se 
estivesse na final do ‘The Best’, o 
camisa 10 levaria 3 milhões de 
euros (algo em torno dos R$ 18 

milhões) de bonificação do Pa-
ris Saint-Germain. Esse é um 
dos gatilhos que constam no 
acordo do jogador e que po-
dem elevar o seu salário anual 
a 40 milhões de euros (R$ 243 
milhões) no clube francês.

Neymar perde bonificação

DIVULGAÇÃO

Gilberto, 
do Bahia, se envolveu 
em uma discussão acalo-
rada com um torcedor. A 
confusão aconteceu on-
tem, no aeroporto de Sal-
vador, momentos antes 
de a delegação embarcar 
para São Paulo, onde en-
frenta hoje o Palmeiras.

no mercado depois 
de deixar o Shanghai SIPG, 
da China, o atacante Hulk 
pretende definir o seu futu-
ro dentro das próximas se-
manas. Aos 34 anos, o joga-
dor tem recebido sondagens 
para continuar no exterior, 
mas tem o desejo de retor-
nar ao futebol brasileiro.

volta a 
campo amanhã, às 17h, 
em Ijuí (RS), para o jogo 
de volta da segunda fase 
da Série D. Na ida, em Ca-
bo Frio, empate em 1 a 1. 
Quem vencer avança às 
oitavas de final. Para su-
bir, a Cabofriense precisa 
chegar às semifinais.

inglês Dele Alli, 
do Tottenham, pode parar 
no Paris Saint-Germain em 
janeiro de 2021. De acor-
do com o site BBC Sports, a 
equipe da capital francesa 
tentará a contratação do 
jogador por empréstimo. 
O momento de Alli nos 
Spurs não é muito bom.

 LO ATACANTE  LLIVRE

 LA CABOFRIENSE LO MEIA
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA)  nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

É MUSA QUE FALA, NÉ?
 LBruna Marquezine resol-

veu compartilhar com seus 
seguidores no Instagram al-
guns vídeos e fotos na noite 
de quinta-feira. Em uma das 
imagens, a atriz, de 25 anos, 
aparece de biquíni e com a 
franjinha compondo o novo 
visual. “Normalmente, eu tô 

muito mais pra uma gatinha 
de beira de estrada que já foi 
atropelada do que pra uma 
leoa, mas esse dia juntou a fe-
licidade com o trabalho, mais 
a franja, os cachos, a pele que 
tava boa... Eu tava insuportá-
vel! Leonina até o último fio 
de megahair!”, disse.

‘BONITO DE NOVO’
 LGretchen fez manutenção da har-

monização facial e exibiu o resultado, 
orgulhosa, no Stories, no Instagram. 
Para fazer o procedimento, a canto-
ra se deslocou até Belo Horizonte, em 
Minas Gerais. Mas para Gretchen, o 
esforço valeu a pena. “Depois de uma 
harmonização incrível, tudo novo. 
Tudo bonito de novo. Porque harmo-
nização a gente tem que fazer manu-
tenção. Sem manutenção, não tem 

vitória”, disse ela. Marido de Gret-
chen, Esdras de Souza também apro-
veitou e fez o procedimento com a es-
posa. Depois da harmonização facial, 
ela foi a um salão de beleza e revelou 
que fará uma nova cirurgia. “Depois 
da harmonização, eu vim aqui para 
ficar plena para continuar meu dia, 
porque ainda hoje tem cirurgia. Não 
vou fazer cirurgia feia, né?”, brincou 
a Rainha do Rebolado.

EM ALTA EM BAIXA

 LCom Covid, Andréia 
Horta agradeceu apoio 
e disse estar melhorando.

 LBárbara Evans se ir-
ritou com seguidores: 
“Não sou alcoólatra”.

MORRE A ASTRÓLOGA ZORA YONARA 

 L A astróloga Zora Yonara, que trabalhou duran-
te anos no programa Show do Antonio Carlos, em 
várias emissoras de rádio no Rio, morreu na tarde 
de ontem, aos 91 anos. Ela sofria de Mal de Alzhei-
mer e estava na sua casa desde agosto, quando re-
cebeu alta médica após tratar doenças. 

DE TIRAR O FÔLEGO!
 LAline Riscado, de 33 anos, 

deixou seus seguidores do 
Instagram babando, on-
tem, com mais uma foto da 
sua viagem para Tulum, no 
México. Na imagem, a ex
-bailarina do Faustão apa-
rece de biquíni e mostra o 
bumbum na nuca à beira 

da piscina. “É tanta infor-
mação estar nesse quarto 
que fica até difícil captar em 
clique. Mar, verde, piscina 
aquecida no quarto, piscina 
embaixo do quarto... Eu só 
agradeço pela oportunida-
de de estar aqui!”, escreveu 
a modelo na legenda.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM PRISCILLA HAEFELI / REPRODUÇÃO

LINDA!
 LNo nono mês de ges-

tação, Nathalia Dill 
compartilhou algu-
mas fotos, que en-
cantaram seus segui-
dores no Instagram. 
Com sorriso no rosto 
e segurando dois ga-
tinhos, a atriz deixou 
o barrigão em evidên-
cia e os fãs ficaram an-
siosos para receber a 
pequena Eva. “Eva, Ni-
colau e Amelie!”, es-
creveu ela na legenda 
das fotos da fotógrafa 
Priscilla Haefeli.



TELEVISÃO

É ritmo 
Famosos prestam homenagens ao 

V
em pra cá, vem pra cá 
que hoje é dia de co-
memorar os 90 anos da 

pessoa que melhor represen-
ta o entretenimento na tele-
visão brasileira. A trajetória 
de Senor Abravanel, nascido 
no Rio, já foi exaustivamente 
contada nas últimas décadas, 
mas falar da história de Silvio 
Santos nunca é suficiente. Da 
infância humilde ao contro-
le de uma das maiores emis-
soras do país, o apresentador 
continua, no auge da terceira 
idade, disputando espaço en-
tre paixões e críticas.

O amor é atrelado à contri-
buição à comunicação brasilei-
ra. Do rádio à TV, Silvio inovou, 

batalhou, conquistou seu espa-
ço e lançou diversas celebrida-
des e sucessos. Com o tempo, 
as inovações viraram clássicos, 
como o Programa Silvio Santos. 
A atração que leva o nome do 
apresentador está no Guinness 
World Records, o Livro dos Re-
cordes, e é até hoje o programa 
de auditório há mais tempo no 
ar. Mesmo com a presença das 
filhas na programação, Silvio se 
recusa a se afastar da empresa 
mesmo aos 90 anos. Aliás, já faz 
um ano que o Patrão não pisa 
nos palcos. Mas não foi por fal-
ta de vontade. Com a pandemia 
do coronavírus, ele tem se iso-
lado em casa. 

No extremo oposto ao ca-
rinho, surgem, cada vez mais, 
as críticas ao comportamento 

de Silvio. Desde “as cantadas”, 
que são consideradas assédio, 
a comentários racistas, trans-
fóbicos e machistas, Silvio 
não passa despercebido pe-
las novas gerações. Aliás, nos 
últimos cinco anos, a figura-
ção do apresentador nos noti-
ciários é praticamente envol-
ta em polêmicas. 

Amado ou odiado, é im-
possível ignorar Silvio San-
tos. E, em seus 90 anos, algu-
mas das pessoas que tiveram 
suas trajetórias marcadas pe-
lo apresentador fazem ques-
tão de prestar suas homena-
gens. Confira nestas páginas 
os depoimentos de Patricia 
Abravanel, filha do Patrão, 
Raul Gil, Eliana, Ratinho e 
Mara Maravilha. 

 L JULIANA PIMENTA

“Parabéns pelos seus 90 anos. Eu 
iniciei praticamente a minha carreira 
nos seus programas de televisão. 
Conheci você, vi a sua estreia e não 
esperava que você fosse chegar onde 
você chegou com todo o seu talento. 
Sendo um dos maiores animadores 
de televisão do mundo, não é do Bra-
sil, é do mundo! E hoje eu me orgulho 
muito de ter me espelhado em você 
e você que me ensinou muitas coisas 
no início da minha carreira e que eu 
guardei com muito carinho. Obrigado 
por você existir, obrigado por você 
passar esse talento para todos nós 
animadores e apresentadores, todos 
os que sonham em ser um Silvio San-
tos. Parabéns e aguardo para quando 
fizer 100 anos, porque quero estar 
aqui homenageando você”. 
 

RAUL GIL, APRESENTADOR

“Eu só posso desejar muita saúde 
para que ele possa continuar traba-
lhando e nos trazendo muita alegria. 
Silvio Santos é um pai querido, 
um avô amado e um comunicador 
único. Parabéns pelos seus 90 anos 
repleto de vigor”. 
 
RATINHO, APRESENTADOR

Silvio 
Santos é 
considerado 
por muitos 
o maior 
comunicador 
de todos os 
tempos.
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

FLOR DO CARIBE
18h30. Globo: Ester (foto) encontra 
fotos, joias e objetos roubados e conta 
para Samuel que Alberto e Dionísio pla-
nejam levar as relíquias para fora do Brasil. 
Alberto percebe que Ester não está em 
casa. Dom Rafael avisa a Cassiano que o 
avião que era dele, e agora é de Alberto e 
Gonzalo, tem uma carga ilegal. 

A FORÇA DO QUERER

21h30. Globo: Joyce (foto) vê os re-
cados de Eugênio para Irene. Ritinha 
avisa a Zu que vai para Niterói. Eugênio 
chega para o almoço com Joyce. Ma-
rilda conta para Ritinha que a mãe de 
Zeca está viva. Joyce fica furiosa ao ver 
Eugênio e o expulsa da sua casa. Irene 
gosta de ver seu apartamento.

HAJA CORAÇÃO

19h40. Globo: Apolo (foto) aceita 
viajar para Miami. Adriana o incentiva 
a esquecer Tancinha e focar na sua 
carreira. Rodrigo defende Francesca 
de uma briga. Shirlei tenta convencer 
Francesca a dar aulas de dança para 
Rodrigo. Aparício pede que Agilson se 
passe por presidente do Grand Bazzar.

de festa!

“90 anos do grande mestre da TV 
Silvio Santos merece todos os nossos 
aplausos por tudo o que construiu. 
Muitos vivas para mais um ano de 
vida, querido Silvio! Sou sua eterna 
admiradora. Gratidão”. 
 
ELIANA, APRESENTADORA

“Silvio Santos, esse nome artístico é 
profético... Será que alguém já teve 
esse pensamento que eu tenho? 
Assim diz o Senhor Deus na Bíblia: 
sedes Santos porque eu sou Santo! 
O Senor Abravanel é um escolhido de 
Deus para fazer a diferença não só 
como o maior show man da América 
Latina, mas como um ser humano 
à imagem e semelhança de Deus! 
Amo! Amamos para sempre o Silvio 
Santos! Inigualável! Obrigada por 
todas as oportunidades e parabéns 
pelos 90 anos com saúde! Te amo!”. 
 
MARA MARAVILHA,  

APRESENTADORA

“Só posso ter muita gratidão pelo 
pai que tenho nesses 90 anos e um 
desejo enorme que Deus o preserve 
assim: alegre, vivaz, cheio de boas 
ideias, sabedoria e muito talento por 
muitos anos. Ele é o nosso grande 
presente!”. 
 
PATRICIA ABRAVANEL,  

APRESENTADORA

apresentador Silvio Santos, que faz 90 anos hoje
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Um primeiro amor sempre acaba, mas pode não 

passar nunca.” (Paulo Coelho)

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

 LOs programas de lazer esta-

rão no topo dos seus interes-

ses, só não descuide da saúde. 

Tudo azul no romance. Não 

terá dificuldades na conquis-

ta, use seu poder de sedução.

Números da sorte: 23, 41 e 95.

 LA família deve concentrar 

boa parte da sua atenção, al-

guém pode precisar de você. 

Chances de conquistar quem 

deseja aumentam. No roman-

ce, os laços se fortalecem.

Números da sorte: 06, 51 e 33.

 LVai sobrar pique para colocar 

o papo em dia. Bom momento 

para esclarecer mal-entendi-

dos com amigos e familiares. 

Não se espante se ganhar ad-

miradores. Diversão a dois.

Números da sorte: 16, 25 e 07.

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

 LO dinheiro vai entrar, mas 

será preciso um esforço maior 

da sua parte para conquistar 

essa grana. A paquera prome-

te ser animada. No amor, deixe 

a possessividade de lado.

Números da sorte: 35, 26 e 80.

 LMostre que você tem cria-

tividade para curtir com os 

amigos, mas lembre-se de se 

cuidar! Você e seu bem vão se 

entender hoje. Capriche no ro-

mantismo ao lado do par.

Números da sorte: 18, 54 e 99.

 LPode faltar disposição para 

sair. Deve encher o bolso se 

agir discretamente. Lance 

proibido pode se tornar sedu-

tor. Aposte na confiança na 

relação, procure dialogar.

Números da sorte: 19, 28 e 91.

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

 LPode pintar chance de trocar 

de emprego. Seu sexto sentido 

vai apontar gente falsa. A dois, 

a parceria vai crescer, tornan-

do a relação duradoura. Poder 

de sedução em alta, aproveite.

Números da sorte: 38, 47 e 83.

 LAs amizades contam com 

excelentes energias. Podem 

surgir novidades na conquis-

ta. Com o par, bom momento 

para fortalecer os laços e es-

quentar a relação sexual.

Números da sorte: 93, 12 e 39.

 LVai sobrar disposição para se 

concentrar no serviço e adian-

tar algumas tarefas que estão 

pendentes. Paquera sem mui-

tas novidades. Seu bom humor 

vai encantar a relação.

Números da sorte: 76, 58 e 49.

NOSSA SENHORA DE 
GUADALUPE 
Maria apareceu para um indígena 
chamado Juan Diego no México, 
no ano de 1531. Juan relatou sua 
visão para o bispo local, que pediu 
um sinal da Virgem para comprovar 
a veracidade da história. Em sua ter-
ceira aparição, Maria deu ao indíge-
na rosas e um manto, pedindo que 
só o abrisse na presença do bispo. 
Ao abrir o manto, no dia 12 de de-
zembro, o prelado viu não somente 
as rosas, mas o milagre da imagem 
de Nossa Senhora pintada prodigio-
samente. A Virgem de Guadalupe é 
a padroeira de toda a América.

SANTO DO DIA

PEDIDO
A mãe entra no quarto do 
filho e vê o menino ajoelha-
do, ao lado da cama, com as 
mãos postas, aparentemente 
rezando. Ela pergunta:
— O que você está fazendo, 
meu filho?

— Pedindo para o Papai do 
Céu que o Rio Amazonas vá 
para a Bahia.
— Mas por quê?
O menino explica:
— Ah, mamãe, porque foi 
isso que eu escrevi hoje na 
prova de Geografia.

CABELO
Durante o jantar, Joãozinho 
conversa com a mãe:
— Mamãe, por que é que o 
papai é careca?
— Ora, filhinho, porque ele 
tem muitas coisas para pen-
sar e é muito inteligente!

— Mas, mamãe, então, por 
que você tem tanto cabelo?
— Cala a boca e come logo 
esta sopa, menino!

CACHORRO
— Não há cachorro como o 
meu São Bernardo! — fala 

um homem para o vizinho.
— Por quê? O que ele tem de 
tão especial?
— Todas as manhãs, ele me 
traz o jornal.
— E daí?
— E daí que eu não tenho as-
sinatura do jornal.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Cigana Carmem.
MENSAGEM:
Carmem avisa que buscar 
o passado e querer revivê
-lo será uma péssima ideia. 
Lembre-se dos erros e das 
decepções passadas como 
ensinamento. Assim, evitará 
que se repitam. 
SAUDAÇÃO:
Optchá, Salve o povo cigano.
CORES:
Vermelho dourado e branco.
ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para eliminar toda energia do 
passado, magoas e desavenças 
do seu lar, acenda cinco incen-
sos de rosas e cinco de canela 
por toda casa e peça para Car-
mem a reconciliação e a união 
entre todos os seus.

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

 LAs amizades estão em alta e 

você vai se divertir se reunir 

o pessoal, mas não descuide 

da saúde. Romance está com 

a sintonia em alta. Paquera 

enfrenta altos e baixos hoje.

Números da sorte: 29, 92 e 74.

 LVai colocar o trabalho em pri-

meiro lugar, olhe com carinho 

para suas ideias ambiciosas e 

comece a colocá-las em práti-

ca. Sair da rotina agita a rela-

ção. Conquista anda devagar.

Números da sorte: 84, 39 e 30.

 LOs amigos estarão ao seu 

lado para o que der e vier, 

abra-se com eles. Aposte na 

criatividade a dois. Uma pa-

quera nas redes sociais pode 

resultar em uma nova paixão.

Números da sorte: 94, 22 e 31.
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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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