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KEVIN O CHRIS 
EVOLUIU... 

E QUER MAIS!
Cria de comunidade na Baixada, MC tem como 
‘prioridadezona’ voar em carreira internacional

SPA NO ALEMÃO

HANNA MELHORA 
AUTOESTIMA DA 

MULHERADA

FAVELA MUNDO

ARTESÃ CAMILLA 
CAPACITA 100 

PESSOAS POR ANO

PIOR QUE ESTÁ FICA? 
FICOU!
Botafogo perde 
de virada pro 
Inter: 2 a 1

‘Andressa 
Urach de 

antes não 
existe mais’

l HOJE TEM MENGÃO X SANTOS
l VASCO E FLU FAZEM CLÁSSICO
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CARTA DO LEITOR

Moradores pedem 
asfalto na Baixada

Falta transporte 
para o aeroporto

Iluminação ruim em 
praça da Tijuca

Pontos sem 
segurança na Brasil

Caminhões mal 
estacionados

Ônibus parando 
longe do ponto

 L Os moradores da Rua Custódio 
Pereira Henrique, em Marapicu, 
Nova Iguaçu, pedem que a via 
seja asfaltada. Isso é o básico de 
qualquer bairro, sem o asfalto, 
quando chove vira um grande 
lamaçal, dificultando o desloca-
mento das pessoas na via.

 L Atualmente existem poucas 
linhas de ônibus que deixam no 
Aeroporto Internacional Tom Jo-
bim, no Galeão, Ilha do Governa-
dor. Quem precisa do transporte 
público para chegar ao aeroporto 
fica dependendo apenas do BRT. 
Queremos mais opções!

 L A iluminação da Praça Afonso 
Pena está precária, há vários pos-
tes com lâmpadas queimadas há 
meses, e ninguém faz nada para 
consertar isso. A praça, que é um 
dos principais pontos da Tijuca, 
tem partes dela que ficam com-
pletamente escuras.

 L Em diversos pontos da Avenida 
Brasil é muito perigoso pegar a 
ônibus. Muitos pontos não têm 
iluminação e nem proteção, al-
guns ônibus nem param nos pon-
tos, com medo de serem rendidos 
enquanto pegam passageiros.

 L Na esquina da Rua Georges Bi-
zet com a Franz Liszt, no Jardim 
América, caminhões estacionam 
em local inadequado. Eles aca-
bam bloqueando o trânsito em 
ambas as vias, causando um con-
gestionamento muito grande.

 L Os ônibus da linha 688 (Pavu-
na—Méier) param longe dos 
pontos e os passageiros têm que 
correr para embarcar. Quem não 
corre acaba ficando sem condu-
ção, porque os motoristas não 
esperam ninguém.

Fernando Ribeiro
Por e-mail

Leonardo Magalhães
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Antônio Nascimento
Por e-mail

Anônimo
Por e-mail

Eduardo Kuster
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Newton Guedes
Méier

O QUE BOMBA

BEIJA-FLOR DECRETA LUTO 
PELA MORTE DO PREFEITO DE 
NILÓPOLIS, EX-PRESIDENTE DA 
ESCOLA, POR COVID-19.
PÁGINA 4

POLÍCIA PRENDE FILHO DE UM 
DOS CHEFES DO TRÁFICO DA 
VILA VINTÉM.
PÁGINA 6

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

Aponte a câmera do seu celular 
e confira a edição digital do 
MEIA HORA multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,0685 (C); 
R$ 5,0691 (V) 11/12/2020

POUPANÇA: 0,1159 %  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 63 anos 
e sou jornaleiro há 
47. Moro no bairro 
Mucajá. Antes de ser 
jornaleiro estudava. 
Na minha profissão 
gosto do contato 
com o público e das 
amizades que faço. 
Aqui precisa melhorar 
tudo. Torço pelo Bota-
fogo. Nas horas vagas 
gosto de tomar cerve-
ja. Gosto de ler tudo 
no MEIA HORA.

OCIONE JOSÉ
DE ALMEIDA —

Engenheiro Pedreira

SIMONE 
LOPES  
tem atual-
mente 37 
anos. Ela 
desapareceu 
em 13 de 
novembro 
de 1997, em 
Campinho 
(Zona Norte), após sair da casa e 
não retornar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

O mundo todo aguarda por vacinas para imunizar a população: a Inglaterra já saiu na frente

AFP

Para ficar de olho
Pesquisadora da UFRJ esclarece dúvidas sobre as vacinas para a Covid-19

 L O QUE É PRECISO SABER

E
m tempos de pandemia de 
Covid-19, muitas pessoas se 
perguntam quando pode-

rão voltar a viver na normalidade 
e quais serão os desafios daqui em 
diante para que a vacinação con-
tra a doença ocorra de maneira 
ampla. A dúvida é: quanto tem-
po ainda teremos de fazer o isola-
mento social? Com o objetivo de 
responder a esses e outros questio-
namentos, tirando as principais 
dúvidas da população fluminen-
se, o MEIA HORA com a pesquisa-
dora em saúde Chrystina Barros, 
do Centro de Estudos em Gestão 
de Saúde (CESS) da UFRJ.

Segundo ela, as vacinas, quan-
do aprovadas, deverão ser dis-
ponibilizadas de forma gratuita 
e todos terão direito a recebê-las, 
respeitando as prioridades de gru-
po (idosos e pessoas com doenças 
crônicas). Outro fator que deve ser 
lembrado é que as imunizações 
não serão encontradas em clínicas 
particulares, e devem ser distribuí-
das por órgãos públicos, a fim de 
evitar desigualdade no acesso.

“O mundo começou a acom-
panhar a vacinação na Inglaterra. 
E, por aqui, no Brasil, São Paulo 
saiu na frente dos demais estados, 
lançando o plano estadual de imu-
nização. E o que é isso, de fato? É a 
organização logística, o cronogra-
ma, os postos de vacinação, os cri-
térios de grupos e prioridades de 
conjuntos a serem vacinados, is-
so tudo compõe um programa de 
imunização”, afirmou, acrescen-
tando: Só que, para que comece a 
acontecer, é necessário que a vaci-
na seja liberada pela Anvisa. Dessa 
forma, somente com a permissão 
final desse órgão máximo de vigi-
lância sanitária, é que a vacinação 
poderá ter início a partir do dia 25 
de janeiro, como o governo do Es-
tado de São Paulo prevê”.

 LUma dúvida recorrente é se ha-
verá a necessidade de continuar 
a usar máscaras e álcool em gel, 
após a vacinação. Chrystina Bar-
ros recomenda cautela: “É im-
portante aguardar orientações 
específicas de cada fabricante das 
vacinas. Mesmo já tendo sido va-
cinada, a pessoa ainda deve man-
ter os mesmos cuidados”. Sobre 
contraindicações e possíveis efei-
tos adversos da vacina, a especia-
lista disse que, em linhas gerais, “o 
que se sabe é que vacinas são fei-
tas de modo muito seguro. Então, 
não se deve haver receio quanto 
a isto. O mais importante agora 
é saber que o risco maior é de se 
contrair a Covid-19”.

Risco maior  
é a doença

 LCom mais de 68,4 milhões de 
infectados e 1,5 milhão de mor-
tos no mundo e mais de 180 mil 
óbitos no Brasil por Covid-19, há 
uma grande expectativa em tor-
no de uma vacina. E não somente 
sobre as doses da Pfizer/BioNTe-
ch, Moderna e Oxford, esta última 
em finalização no Brasil, no Insti-
tuto Butantan. Existem 196 vaci-
nas que estão sendo desenvolvi-
das atualmente contra a doença, 
de acordo com dados da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). 
Segundo a entidade, a vacinação 
obrigatória pode ser uma opção 
adotada por países com baixa ade-
são espontânea e níveis “inaceita-
velmente altos” de contágio.

196 vacinas 
em estudo

 LSobre quem poderá tomar a va-
cina em São Paulo, se a vacinação 
começar antes por lá, Chrystina 
Barros diz que o ponto funda-
mental a ser esclarecido é que a 
pessoa deverá estar enquadrado 
nos grupos indicados pela equipe 
científica. “São eles: profissionais 
de saúde e idosos (escalonados 
por idade). Então, dessa forma, 
qualquer pessoa que esteja em 
São Paulo e se desloque aos pos-

tos de vacinação, atendendo aos 
critérios clínicos, poderá receber 
a vacina no território paulista 
sem nenhum tipo de problema”.

Quanto à previsão para o 
Rio de Janeiro, a especialista 
diz que já deveríamos ter um 
plano de imunização nacional. 
“Vimos que o estado paulista 
priorizou grupos na sua estra-
tégia. Será que acontecerá igual 
no restante do país? Isso tam-

bém depende de quais vacinas 
cheguem e dos grupos de estu-
do. Então, por não haver nes-
se momento um grande plano 
nacional, ficaremos atrasados 
enquanto nação e necessitan-
do de ideias dos poderes po-
líticos. Provavelmente, o Rio, 
por já ter feito contato com o 
governo paulista, deve seguir 
a mesma indicação de público
-alvo de lá”, declarou.

Necessidade de plano nacional de imunização
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 L FÃS DE LUTO

Adeus, Zora Yonara
Ícone do rádio, astróloga morreu aos 91 anos

Í
cone do rádio e voz que se fez 
presente no dia a dia dos ca-
riocas, marcando gerações, a 

astróloga e comunicadora Zora 
Yonara teve o corpo enterrado, 
ontem, no Cemitério João Batis-
ta, em Botafogo, Zona Sul do Rio. 
Ela morreu na sexta-feira, aos 91 
anos, vítima de pneumonia aguda. 

Zora, que também sofria de 
Mal de Alzheimer, estava inter-
nada no Hospital Copa D’Or, 
no bairro onde morava. Nascida 
Creusa Gramacho Carosella, em 
Vitória, no Espírito Santo, Zora 
trabalhou durante anos no pro-
grama Show do Antonio Carlos, em 
várias emissoras de rádio no Rio.

Também radioatriz, Zora ini-
ciou a carreira ainda jovem em rá-
dios do Espírito Santo, produzin-
do programas e participando de 
radionovelas. Seu nome artístico 
foi dado pelo radialista Mário Luiz 
Barbato, ex-diretor da Rádio Glo-
bo, em homenagem à atriz Yoná 
Magalhães, que faleceu em 2015.

“Mário, a quem eu chama-

va carinhosamente de pai, e que 
abriu as portas para mim em so-
lo fluminense, disse logo de cara 
que esse nome me daria sorte pa-
ra o resto da vida. E deu”, relatou a 
radialista em entrevista concedida 

ao jornal O Dia em 2018, quando 
completava 60 anos de carreira. 

Zora Yonara se vai, mas entre 
sua legião de fãs fica uma certeza: 
a sua imensa contribuição e legado 
para o rádio são eternos.

Radialista também sofria de Mal de Alzheimer e estava internada

LUCIANO BELFORD

A escola de samba Beija-Flor 
de Nilópolis decretou luto pela 
morte do prefeito da cidade, Farid 
Abraão David (PTB), aos 76 anos. 
Farid foi presidente da agremiação 
por 18 anos e era irmão do presi-
dente de honra da escola, Anísio 
Abraão David. Ele morreu na últi-
ma sexta-feira, após complicações 
decorrentes da Covid-19. O polí-
tico estava internado no Hospital 
Copa D’Or, na Zona Sul do Rio, 
desde o último dia 30.

O prefeito de Nilópolis foi diag-
nosticado com o novo coronaví-
rus pouco antes das eleições des-
te ano. O estado de saúde dele se 
agravou nos últimos dias.

Neguinho da Beija-Flor la-
mentou “mais um grande ami-
go” ser vítima da Covid-19. “Fi-
ca a saudade de um amigo, uma 
pessoa que faz parte da minha his-
tória. Meu coração está partido”, 
postou Neguinho, que chegou a 
ser internado no fim de novem-
bro por causa da Covid-19.

Farid exercia seu terceiro man-

dato à frente da Prefeitura de Niló-
polis, cidade onde nasceu e exer-
ceu sua carreira política. Com sua 
morte, a vice-prefeita e sua espo-
sa, Jane Louise Martins David, 74, 
assume a prefeitura pelo resto do 
mandato, até o final do ano. Em 
janeiro assumirá Abraãozinho 
(PL), sobrinho de Farid.

Escola de samba 
decreta luto
Farid Abrão, que comandou a Beija-
Flor por 18 anos, morreu de Covid-19

 L MORTE DO PREFEITO DE NILÓPOLIS

Neguinho (E) ao lado de Farid

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

Morre Carlos Boechat
Vereador eleito era irmão de Ricardo Boechat

 L EM NITERÓI

Carlos Boechat, irmão do fale-
cido jornalista Ricardo Boechat e 
vereador eleito por Niterói, mor-
reu ontem, aos 70 anos, vítima da 
Covid-19. Ele estava internado no 
Hospital Santa Marta, em Santa 
Rosa, desde o dia 19 de novembro.

Na última quarta-feira, sua pá-
gina em uma rede social havia in-
formado que o quadro da interna-
ção era estável, com sinais de uma 
recuperação lenta. O óbito foi con-
firmado por seu irmão Alexandre, 
em uma rede social.

Engenheiro civil formado pela 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF), o vereador eleito chefiou a 
antiga Superintendência de Lim-
peza Urbana de Niterói e atuou 
em diversas obras da cidade. Ele 
já havia se candidatado à Câma-
ra dos Vereadores em 2016, mas só 
conseguiu ser eleito em novembro 
passado. Carlos Boechat deixa sua 
esposa, quatro filhos, dois netos e 
sua mãe, Dona Mercedes. 

Ao informar sobre a morte 
do irmão, Alexandre Boechat 

escreveu: “Cumpre informar 
que meu amado irmão Car-
los Roberto Boechat acaba de 
perder a guerra contra a Covid. 
Cuide-se…”. O vereador eleito 
pelo PDT também recebeu ho-
menagem póstuma do prefei-
to de Niterói, Rodrigo Neves, 
com uma publicação: “Uma 
dor e tristeza imensas no co-
ração pela partida desse amigo 
incansável, íntegro, que trans-
mitia sempre energias positi-
vas a todos!”.

RAPIDINHA...

Vereador internado com Covid-19

 LO vereador carioca Fernando 
William (PDT), de 66 anos, foi 
internado, sexta-feira, no Hos-
pital Vitória, na Barra da Tijuca, 
com Covid-19. O parlamentar 
está em uma UTI, com 50% do 
pulmão comprometido.

William, que é cardiologis-
ta, começou a se sentir mal no 
dia 3, quando fez o exame pa-
ra detectar o novo coronavírus. 
O vereador estava se tratando 
em casa até que começou a sen-

tir dor no corpo e febre, e ficou 
à espera de uma vaga em um 
hospital. Segundo pessoas pró-
ximas, apesar de estar na UTI, 
ele passa bem e está lúcido. Ele 
tem doença renal crônica. 

Na quinta-feira, a taxa de 
ocupação de UTI na rede 
particular do estado chegou 
a 98%. Já na rede SUS da ca-
pital (hospitais municipais, 
estaduais e federais), a taxa 
era de 93% na sexta.
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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 +

RAPIDINHA...

Preso filho de Luquinha da Vintém
 LAgentes da 31ª DP (Ricardo 

de Albuquerque) prenderam, 
na sexta-feira, Jonata Nunes da 
Silva, filho de Elvécio Macha-
do da Silva, conhecido como 

Luquinha da Vintém — um 
dos chefes do tráfico da favela 
de Padre Miguel. Jonata estava 
de carro, em Honório Gurgel, 
com 50 tabletes de maconha.

 L BOLSONARO DISCURSA SOBRE LIBERDADE

O 
presidente Jair Bolsona-
ro fez uma defesa das li-
berdades individuais e 

contra o pânico em discurso, 
ontem, durante a formatura e 
entrega de espadas a guardas
-marinha da turma de 2020 da 
Escola Naval, no Rio.

“Quando o estado avança 
sobre interesses e liberdades 
individuais, dificilmente ele 
recua. Não deixe que o pâni-
co nos domine. Nossa liberda-
de não tem preço, ela vale mais 
que a nossa própria vida”, dis-
se Bolsonaro, dirigindo-se aos 
formandos, sem fazer menção 
à pandemia do novo coronaví-
rus em sua fala.

Ainda no discurso, Bolso-
naro disse aos formandos que a 
disciplina e a hierarquia que im-
põem limites também ajudam 
a evoluir. “Conquistar objetivos 

depende de força de vontade, 
fé e determinação”, discursou. 
“Vocês integram uma grande 
família chamada Forças Arma-
das, que é indispensável para o 
progresso, para a liberdade e pa-
ra a democracia no País”.

O presidente estava acom-
panhado de seus ministros mi-
litares, como o ministro-che-
fe da Casa Civil, general Braga 
Netto, o ministro-chefe do Ga-
binete de Segurança Institucio-
nal, general Augusto Heleno, 
o ministro da Defesa, general 
Fernando Azevedo, o ministro-
chefe da Secretaria de Governo, 
general Luiz Eduardo Ramos, e 
o ministro de Minas e Energia, 
almirante Bento Albuquerque, 
entre outras autoridades, como 
o governador em exercício do 
Rio, Claudio Castro, e o prefei-
to da cidade, Marcelo Crivella.

‘Vale mais que a vida’ 
Presidente vai a formatura Naval na Escola e entrega de espadas

Bolsonaro esteve na formatura da Escola Naval, no Rio de Janeiro

REPRODUÇÃO DO YOUTUBE

Em votação unânime, a 6ª Câ-
mara de Direito Privado do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo decidiu 
manter a decisão que condenou 
um homem a ressarcir sua ex-noi-
va pelos danos materiais do cance-
lamento do casamento. A repara-
ção foi fixada em R$ 33,5 mil.

Seis anos depois, o caso chegou 
aos desembargadores após o réu 
entrar com recurso. O julgamen-
to foi finalizado no último dia 19. 
O casal ficou junto por sete anos. 
Quando os preparativos do casa-
mento foram concluídos, incluin-
do contratação do serviço de buf-
fet e envio de convites, compra de 
lembranças personalizadas, alian-
ças e vestido de noiva, o homem 
assumiu que mantinha um rela-
cionamento com outra pessoa e 
rompeu o noivado. Àquela altu-
ra, os dois também haviam com-
prado um imóvel, onde moravam.

A mulher então entrou com 
a ação, em 2014, cobrando a re-
paração pelas despesas da ceri-
mônia e uma indenização por 
danos morais. Esta última, no 
entanto, foi negada.

Homem 
indeniza 
ex-noiva
Chifre vai custar 
R$ 33 mil a réu 
que pulou a cerca

 L TRAIU E PAGOU
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PAPO DE
CARLA RANGEL carlarangel@meiahora.com

por uma dieta rica em carboidratos 
fermentáveis, a exposição frequen-
te a açúcares e pelo metabolismo 
realizado pelas bactérias presentes 
no biofilme bucal. Nos bebês, o uso 
de mamadeiras com suplementos 
açucarados ou adoçadas é consi-
derado o principal desencadeador 
de cáries (cárie de mamadeira), de-
vido à maior permanência desses 
líquidos sobre a superfície dental. 

Quais dicas 
você dá para 
ajudar os pais a 
fazer a higiene 

bucal das crianças? 
Para que os bebês se habituem 

aos cuidados de higiene bucal, inicie 
realizando massagens suaves nas 
gengivas com gazes ou tecidos ma-
cios, umedecidos em água filtrada 
ou fervida. Na sequência, higienize 
as gengivas e a língua. A higiene bu-
cal realizada desde seus primeiros 
dias de vida será incorporada como 
hábito rotineiro e como autocuida-
do da saúde. As crianças poderão 
realizar sua higiene bucal conforme 
o desenvolvimento de suas habilida-
des manuais, com a supervisão de 
um adulto. As crianças maiores de 
10 anos deverão ter sua escovação 
noturna revisada por um adulto. 

A partir de que 
idade é preciso 
começar a fazer a 
higiene bucal das 
crianças? 

A higiene bucal das crianças 
deve ser iniciada desde os primeiros 
dias de vida. Após a amamentação, 
as gengivas e a língua dos bebês de-
vem ser higienizadas com auxílio 
de gaze ou tecido macio limpo, em-
bebidos em água filtrada ou fer-
vida. Com a erupção do primeiro 
dente de leite, deverão ser usadas 
também escova de dentes e pasta 
de dentes com flúor. Conforme os 
demais dentes forem erupcionan-
do, o fio-dental também será ne-
cessário. A higiene bucal deverá ser 
realizada após as refeições, sendo 
que a higiene bucal noturna deve 
ter atenção especial, pois, durante o 
sono, o fluxo de saliva diminui, re-
duzindo sua capacidade protetiva. 

Como deve ser 
feita a higiene 
bucal das crian-
ças menores? 

A higiene bucal das crianças 
menores deve ser realizada por um 
adulto, com escova de dentes com 
cerdas macias, cabo longo e cabeça 
pequena apropriada para a faixa 
etária, com a quantidade apropria-
da de pasta de dentes com flúor e 
complementada com o fio-dental, 
se tiver mais de um dente. Nos be-
bês, as gengivas e a língua devem ser 
higienizadas após a amamentação. 
O leite materno contém açúcares, 
que são fermentáveis, e, em longa 
permanência na boca, contribuem 
para o aumento de bactérias. 

A escova e a 
pasta de dente 
podem ser usa-

das a partir de qual idade? 
Qual a quantidade recomen-
dada de pasta de dente? 

A escova e a pasta de dentes com 
flúor devem ser utilizadas a partir 
da erupção do primeiro dente de 
leite e, quando apresentar mais de 
um dente, o fio-dental também 
deverá ser incorporado na rotina 
de higiene bucal. Quanto à quanti-
dade de pasta de dentes com flúor: 
para os bebês, a quantidade deverá 
ser menor que a metade de um grão 
de arroz cru; para crianças meno-
res de 3 anos, a quantidade deverá 
ser adequada ao número de dentes 
presentes e não deverá ultrapassar 
o tamanho de um grão de arroz cru; 
para crianças maiores de 3 anos, a 
quantidade deverá ser adequada 
à área a ser higienizada e no tama-
nho máximo de um grão de ervilha. 

No caso das 
crianças meno-
res, elas podem 
acabar engolin-

do a pasta de dente, em vez 
de cuspir. Traz algum risco 
para a saúde da criança? 

Para evitar a ingestão da pas-
ta de dentes, deve-se atentar à 
quantidade recomendada para a 
escovação dental para cada faixa 
etária e a higiene bucal deverá ser 
realizada por um adulto. Algumas 
pastas de dentes têm cheiro e sabor 
agradáveis, que podem estimular 
sua ingestão pelas crianças. Para 
evitar tal situação, pode-se trocá-las 
pela pasta de dentes usada pela fa-
mília e as crianças devem ser orien-
tadas para o uso adequado como 
produto para higiene bucal. Enti-
dades internacionais e nacionais 
recomendam que o uso de pequena 
quantidade de pasta de dentes com 
flúor em concentrações convencio-

 L Cada dentinho que nasce na boca dos filhos é 
motivo de alegria para os pais. Mas na hora de cui-
dar dos dentes das crianças, sempre pintam várias 
dúvidas. Em entrevista à coluna, Katia Akemi Uezu, 
cirurgiã-dentista do Sabará Hospital Infantil, explica 
como fazer a higiene bucal dos pequenos.

BANCO DE IMAGENS FREEPIK

Cuidando dos dentes da criançada

Vitrines 
Mágicas

 LO projeto Vitrines Má-
gicas está rolando no 
BarraShopping e Ne-
wYorkCityCenter, na 
Barra da Tijuca. Ao to-
do, 10 vitrines encan-
tam o público com sho-
ws e performances de 
artistas. As apresenta-
ções vão até o dia 24, 
de terça-feira a domin-
go, das 14h às 20h.
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 L Pela foto, dá para perceber que os 
lindos Luan Ferreira, de 1 ano, Iury 
Ferreira, de 7, e Kauã Ferreira, de 
12, gostam de futebol! Príncipes da 
mamãe Érica Rosa, os irmãos tor-
cem pelo Fluminense e adoram o 
cantor Luan Santana. Quer ver seu 
filho no Fofurômetro? Envie fotos 
para carlarangel@meiahora.com.

R F  O OM Ô U T  E 

nais é seguro em termos de ingestão 
eventual e risco de desenvolvimento 
de fluorose. A ingestão acidental 
de uma quantidade maior do que 
a recomendada pode causar des-
conforto estomacal, náusea ou até 
diarreia, devendo-se encaminhar a 
criança aos cuidados médicos. 

Quais são os 
problemas que 
podem surgir se 
não for feita a hi-

giene bucal das crianças? 
Se a higiene bucal não for feita, 

ocorrerá a permanência por maior 
tempo dos restos alimentares na 
boca, levando ao acúmulo de bio-
filme dental (placa bacteriana) nas 
superfícies dos dentes e de bacté-
rias nesse biofilme. O processo de 
cárie vai se instalando nos dentes, 
inflamações em gengivas (gengi-
vites) também surgem, tem-se até 
a possibilidade de instalação de 
infecções oportunistas e o compro-
metimento da saúde geral também. 
Os processos cariosos podem causar 
dor e desconforto, inflamação e in-
fecção, levar à destruição dentária 
e perda dental, afetando não só a 
função mastigatória, mas a saúde 
da criança como um todo. A cárie 
dentária é causada basicamente 

HO, HO, HO!

Até o diA 27, quem for Ao AquArio, por  
voltA dAs 14h, vAi poder conferir o pApAi noel 

mergulhAdor no tAnque oceânico. 
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Nova chance pro garoto
João Gomes vive a expectativa de defender o Mengão hoje contra o Santos 

E
m busca de uma vitória 
contra o Santos, hoje, às 
16h, no Maracanã, em 

duelo que pode ser conside-
rado um jogo de “seis pontos” 
pelas primeiras colocações do 
Brasileirão, o Flamengo deve-
rá ter uma novidade na equi-
pe. O jovem João Gomes mui-
to provavelmente vai ter mais 
uma oportunidade como titu-
lar da equipe. 

Sem poder contar com 
Willian Arão e Thiago Maia, 
que estão lesionados, Rogério 
Ceni deve dar uma oportu-
nidade ao jogador que atuou 
como titular pela primeira 
vez na goleada sofrida pelo 
Flamengo contra o São Pau-
lo, por 4 a 1, no Campeonato 
Brasileiro. Na ocasião, o trei-
nador da equipe era Domè-
nec Torrent.

Com Rogério Ceni, o vo-
lante, de apenas 19 anos, re-
cebeu oportunidades nos 
dois duelos contra o Racing, 
da Argentina, pela Libertado-
res. No entanto, em todas as 
partidas ele entrou na segun-
da etapa. Contra o Botafogo, 
João Gomes ficou no banco 
de reservas.

Em relação a Willian Arão, 

a lesão muscular na coxa di-
reita não é simples e, segun-
do o departamento médico 
do Rubro-Negro, há risco 
de o volante não ficar à dis-
posição para as últimas três 
partidas de 2020. Ele se con-
tundiu em um treinamento 
nesta semana e o jogador não 
tem retorno garantido neste 
ano. O volante já iniciou tra-
tamento em tempo integral 
para retornar o mais rápido 
possível.

A tendência é de que Wil-
lian Arão só volte aos grama-
dos em janeiro de 2021. Sen-
do assim, o jogador perderá 
os confrontos com o Santos, 
hoje, o Bahia e o Fortaleza. 
Em 2021, o primeiro jogo 
será no dia 6 de janeiro, no 
clássico com o Fluminense, 
no Maracanã. João Gomes deve ganhar nova oportunidade por causa das lesões de Willian Arão e Thiago Maia

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

LESÃO DEVE 
DEIXAR WILLIAN 

ARÃO NO 
ESTALEIRO ATÉ 

JANEIRO

 LPedro Rocha vive os seus últimos 
dias de Flamengo. Com contra-
to de empréstimo até o dia 31, o 
atacante não terá o seu vínculo es-
tendido pelo Rubro-Negro e será 
devolvido ao Spartak, da Rússia, 
clube dono dos seus direitos fede-
rativos. Internamente, o departa-
mento de futebol, com a anuência 
do presidente Rodolfo Landim, já 

bateu o martelo e não irá estender 
o empréstimo de Pedro Rocha até 
agosto, prazo que o Spartak acei-
tou fazer em um eventual novo 
contrato com o Flamengo.

Inicialmente, o Flamengo co-
gitou tentar a extensão até feverei-
ro, quando acaba o Campeonato 
Brasileiro, mas os russos não topa-
ram, pois a janela de transferência 

no país estaria fechada quando o 
atacante retornasse e ele ficaria 
sem poder ser utilizado no cam-
peonato nacional.

O Spartak até topou manter 
o empréstimo até agosto, com 
compensação financeira a nego-
ciar. Porém, o alto salário de Pedro 
Rocha, aliado ao baixo rendimen-
to, fizeram a diretoria desistir dele.

Pedro Rocha não terá empréstimo estendidoDiego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pe-
reira e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, 
Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol 
e Bruno Henrique.  
Técnico: Rogério Ceni 

John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Fe-
lipe Jonatan; Alison, Sandry e Jobson; 
Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. 
Técnico: Cuca

Local: Maracanã  
Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)  
Assistentes: Vitor Hugo Imazu (PR) e 
Rafael Trombeta (PR) 
Horário: 16h  
TV: Globo 

FLAMENGO SANTOS

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 13/12/2020
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Até outro dia o São 
Paulo estava em 

crise e com muros 
pichados pela galera 
furiosa, que exigia as 
cabeças de Fernan-
do Diniz (foto), Raí e 
do próprio presiden-
te Carlos Augusto, o 
Leco. Como a vida muda de 
minuto a minuto, o então ti-
me sem vergonha e mercená-
rio assume com folga a lideran-
ça do Campeonato Brasileiro. 
Ao mesmo tempo, Fernando 
Diniz salta da caixa dos bur-
ros para a prateleira dourada 
dos gênios e a diretoria passa 
a ser enaltecida pelo moder-
no modelo de gestão que pro-

porcionou segurança 
ao elenco com a ma-
nutenção do coman-
do técnico. Semanas 
atrás o pau comia 
no lombo de todos. 
Num sopro de magia 
tudo mudou, a tem-
pestade passou, Fer-

nando Diniz e sua arca emergi-
ram sãos e salvos e o presidente 
Leco já aparece belo e formoso, 
pronto para receber uma estre-
linha e entrar para a galeria dos 
notáveis do clube. Só precisam 
ter cuidado: se perderem esse 
título depois de abrir tamanha 
vantagem, nem o misericor-
dioso São Paulo os salvará da 
fúria dos elementos.

 LO Flamengo sabe que o 
Brasileirão é o que resta da 
festa e que está atrasado 
na corrida. A partir de ho-
je, contra o Santos, no Ma-
racanã, o lema será o do al-
pinista, só o cume interessa.

 LVasco em crise x Fluminense 

na muda: o clássico de hoje, 
em São Januário, promete 
grandes emoções.

 LNinguém é contra o VAR. 
A tecnologia é bem-vinda. 
Somos contra a incompe-
tência dos que operam a 
geringonça.

SÃO PAULO FAZ MILAGRES

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

JEFFERSON FOI NA FERIDA

 LMarcão, mais uma vez, assume 
o mando da equipe do Fluminense 
numa emergência. Competente e 
carismático, ele tem a confiança dos 
jogadores e a simpatia da torcida.

 L A invasão do Centro de Treina-
mentos do Vasco por um grupo de 
torcedores poderia terminar mal. 
Falha da segurança colocou todos 
em situação de sério risco.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 L O desabafo do ex-golei-
ro Jefferson, revoltado com 
o pálido desempenho dos 
jogadores do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro, re-
flete toda a angústia da tor-
cida alvinegra. Como ele diz, 
perder e ganhar são alterna-
tivas do jogo. O que se espe-

ra de uma equipe é que lute 
pelos resultados até a exaus-
tão. O que não é admissível 
é a passividade, o aparente 
conformismo, o popular jo-
gar a toalha. As duras críticas 
ecoaram no clube alvinegro 
e no grupo de jogadores. A 
verdade realmente dói.

Marinho na mira 
do futebol árabe
Al-Nasr prepara uma investida milionária

 L SANTOS

O 
Al-Nasr, dos Emirados 
Árabes, planeja enviar 
uma proposta oficial 

ao Santos para tentar a con-
tratação do atacante Marinho. 
Os empresários brasileiros que 
intermediam a negociação  es-
tão em Dubai e jantaram com 
membros da diretoria do clu-
be dos Emirados Árabes para 
finalizar os últimos detalhes 
antes de enviar o documento 
ao Peixe.

Cientes de que Marinho é 
peça fundamental no time do 

técnico Cuca e um dos desta-
ques do futebol brasileiro, a 
ideia dos árabes é oferecer salá-
rio milionário ao atacante, algo 
que possa mexer com o desejo 
do atleta e, consequentemen-
te, tirá-lo do futebol brasileiro.

O interesse do Al-Nasr é an-
tigo e esquentou quando re-
presentantes do clube de Du-
bai estiveram no Brasil, no fim 
de agosto e começo de setem-
bro, para monitorar destaques 
do futebol brasileiro. No dia 
30 de agosto, eles assistiram ao 
jogo entre Santos e Flamengo, 
disputado na Vila Belmiro, na 

companhia de Peres, então pre-
sidente do Peixe. Na ocasião, a 
preferência era por Everton 
Ribeiro, do Flamengo, e uma 
oferta de US$ 4 milhões, cer-
ca de R$ 21,5 milhões, foi feita, 
mas tanto o camisa 7 quanto a 
diretoria recusaram a investi-
da. Com a negativa, os repre-
sentantes da equipe dos Emi-
rados voltaram a mira para 
Marinho.

Marinho chegou ao Santos 
em 2019. Desde então, o ata-
cante disputou 60 partidas pe-
lo Peixe e marcou 28 gols, sen-
do 20 na atual temporada.

DIVULGAÇÃO / SANTOS

DIVULGAÇÃO/SÃO PAULO

 L VENÊ CASAGRANDE

Marinho já 
marcou 20 gols 
em 2020 e é um 
dos destaques 
do Brasileirão

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 13/12/202010
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Sou Camilla Barcelos, ar-
tesã, professora e produtora 
da ONG Favela Mundo. Ex-
moradora do Timbau, na 
Maré, hoje resido em Bel-
ford Roxo. Como morado-
ra de comunidade, sempre 
tive muita dificuldade de ter 
acesso a produtos e serviços 
que para muita gente pare-
cem simples e fazem parte 
do cotidiano.

Sempre corri atrás e tra-
balhei com tudo que se pos-
sa imaginar. Me encontrei 
no artesanato e ele é que 
paga as despesas de minha 
família. Aprendi tudo sozi-
nha, mas sei que essa noção 
de empreendedorismo pre-
cisa ser ensinada.

Foi na Favela Mundo que 
cresci profissionalmente. Foi 

ali que reconheceram meu 
trabalho, mostraram que ti-
nha valor e hoje eu capacito 
cerca de 100 pessoas por ano.

Ao longo desses últimos 
sete anos que estou na Favela 
Mundo, vi vidas serem trans-
formadas, pessoas ganhan-
do autoconfiança, se redes-
cobrindo, se reinventando e 
ganhando o valor que todos 
nós sabemos que temos, mas 
o mundo faz com que a gen-
te esqueça e acredite que não 
somos nada, que não chega-
remos a lugar nenhum.

Onde o poder público 
não chega, o papel de ONGs 
como a Favela Mundo é 
fundamental para o cresci-
mento de nossa população, 
para o empreendedorismo 
e para a economia.

A 
universitária Hanna Vian-
na, de 25 anos, se desdobra 
em várias frentes para dar 

conta do spa que tem no Comple-
xo do Alemão, do cargo de assis-
tente administrativo que ocupa no 
Aeroporto do Galeão e da própria 
faculdade de estética que faz para 
se aperfeiçoar no ramo da beleza. 
A cria do conjunto de favelas da 
Zona Norte do Rio mantém o es-
túdio na região há três anos.

CRIA DO COMPLEXO DO ALEMÃO TEM 
SPA E FAZ FACULDADE DE ESTÉTICA 
PARA AMPLIAR O PRÓPRIO NEGÓCIO

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

“Gosto de ver a autoestima 
das mulheres e me sinto rea-
lizada em proporcionar al-
go bom para as pessoas”, avi-
sa Hanna, dizendo que dorme 
em média cinco horas por dia 
para dar conta de tudo.

Vaidosa desde a infância, a 
empreendedora não imaginou 
que iria ter um negócio no ra-
mo da beleza, apesar de vários 
sinais bem próximos. A mãe a 
colocou em cursos de modelo 
e manequim e teve um salão 
de cabeleireiro. Ela começou 

Onde o poder  
público não chega
Artesã Camilla Barcelos fala da 

importância da ONG Favela Mundo

Camilla Barcelos 
é ex-moradora do 
Complexo da Maré

FAVELA MUNDO / DIVULGAÇÃO
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VENCEU
A FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

em seu estúdio fazendo apenas 
consultoria de beleza e venden-
do bijuterias. Mas foi se aper-
feiçoando, procurando cursos 
na área e hoje oferece uma série 
de serviços.

“Por enquanto consigo dar 
conta de tudo, mas estou pen-
sando, conforme a demanda au-
mentar, contratar alguém para 
pelo menos me ajudar nas mar-
cações”, cogita.

Para se dedicar ainda mais ao 
spa, Hanna pretende largar o em-
prego fixo quando se formar.

“Quero colocar o meu negó-
cio mais visível na comunidade, 
porque hoje o spa fica um pouco 
escondido, em um centro comer-
cial. Quero salas maiores para co-
locar mais pessoas para trabalha-
rem comigo”, projeta.
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O menino evoluiu! Você 
pode até não saber quem 
é Kevin de Oliveira, mas 

com certeza já ouviu falar muito 
de Kevin O Chris. Único funkeiro 
a alcançar 1 bilhão de streams no 
Spotify, o carioca acaba de lançar 
Prioridadezona, hit abre-alas do 
DVD Todo Mundo Ama o Chris, 
que chega em fevereiro. O suces-
so é garantido! Mas não pense que 
tudo veio de mão beijada. Cria da 
comunidade Pantanal, em Duque 
de Caxias, o rapaz ralou para con-
seguir seu lugar ao sol, sem nunca 
deixar de lado as suas raízes. 

“Me amarro no meu lugar e 
não troco por nada. O Pantanal 
me mostrou o que é o funk. O funk 
deu um futuro melhor para mim 
e para a minha família. Minha in-
tenção é levar nossa parada para 
fora, mostrar para os gringos do 
que somos capazes de fazer mes-
mo com pouca estrutura”, revela 
o artista, que tem planos de uma 
carreira internacional. 

Após colaborações com Drake 
e Will.i.am, do Black Eyed Peas, o 
menino quer voos ainda mais al-
tos. “Seria braddock uma parceria 
com a Cardi B. e com a Rosalía”, diz. 

O total de 81 milhões de visua-
lizações no YouTube do hit Evo-

luiu reforçam o carisma de Kevin. 
Desde o ano passado, o terreno foi 
ficando cada vez mais estável e a 
carreira decolando. Oportunida-

 L LEONARDO ROCHA
email

“NOSSA BATALHA É FAZER COM QUEM ESTÁ FORA RESPEITE A GENTE”

‘O FUNK ME DEU UM

FUTURO MELHOR’
SUCESSO DO FUNK 

CARIOCA, KEVIN O CHRIS 

USA SUA ARTE COMO AÇÃO 

TRANSFORMADORA

DIVULG
AÇÃO

de para o funkeiro usar 
sua voz em prol das 
periferias. “Emily e 
Rebeca acabaram 
de ser mortas em 
Duque de Caxias 
por bala perdida. 
A gente faz funk pa-

ra chamar a atenção 
das pessoas pra nossa 

realidade. Não dá para só 
ouvir sem ligar pro que está 

acontecendo dentro das nossas fa-
velas”, avalia.

Mesmo com as dificuldades 
que o povo de comunidade en-
frenta, Kevin se sente orgulho de 
onde veio. “As pessoas aqui batem 
no peito para falar que são crias de 
favela. Nossa batalha é fazer com 
quem está fora respeite a gente e 
não feche as portas por causa da 
nossa cor ou por saber onde a gen-
te mora”, decreta ele, esperançoso 
pelo reconhecimento de seu povo. 

“Sempre trampei muito. Tem 
tanto talento perdido nas comu-
nidades que só precisam de uma 
chance. Eu quero que mais gente 
valorize o nosso som”.

MISTURA DE ESTILOS

Se aproximando de uma lin-
guagem um pouco mais pop, 
Kevin lançou na sexta-feira o 
single Prioridadezona. “Essa foi 
uma das músicas que eu fiz na 
quarentena. Estudei várias pa-
radas para deixar o meu funk 
melhor, fazer com que mais 
pessoas gostem e se divirtam 
com o meu trampo. Quase to-
dos os meus sons novos juntam 
uma batida com um instru-
mento de corda. Quero mistu-
rar os estilos”, decreta ele.

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

TROCA COM O PÚBLICO
LL O DVD foi gravado em novembro, se-

guindo as recomendações de distan-
ciamento, e com parcerias de Dilsinho, 
Dennis DJ, MC TH, Xamã, Filipe Ret, Do-
natto, entre outros. “Estava doido pa-
ra voltar e ver as pessoas dançando 
meu som. Sou uma pessoa que troco 
muita energia com o público, por isso a 
saudade. Quis juntar artistas que gos-
tam de brincar com estilos musicais”.
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 • EM diver-
sos  pontos 
da Avenida 

Brasil, especialmente na 
altura da comunidade Pa-
rada de Lucas, há muitos 
pontos sem iluminação. 
Devido à escuridão, mo-
radores contam que al-
guns ônibus nem param 
nos pontos, com medo de 
serem rendidos enquanto 
pegam passageiros.

 •MORADORES da comuni-
dade Camarista Méier, na 
Zona Norte do Rio, estão 
sofrendo com a falta do 
abastecimento de água, 
principalmente nos pontos 
mais altos da favela. O pro-
blema é recorrente e gera 
transtornos e dificuldades 
de  higienização em tem-
pos de pandemia. 

 LA Vila Aliança tem em sua 
origem a aproximação polí-
tica do Brasil com os Estados 
Unidos no início dos anos 60. 
A comunidade de Bangu foi 
o primeiro conjunto habita-
cional da América Latina, er-
guido no âmbito do progra-
ma Aliança para o Progresso, 
criado pelo presidente nor-
te-americano John Kenne-
dy. Ela completa 60 anos em 
janeiro. “O presidente Ken-

nedy queria entrar aqui na 
América Latina através da co-
munidade”, resume Edilson 
Adad, diretor da Associação 
de Moradores da Vila Alian-
ça, que chegou à região com 
menos de 2 anos de idade. 
“O governo americano pediu 
para que os nomes das ruas 
fossem nomes de profissões 
que tinham naquela época. 
A minha rua, por exemplo, 
se chama Calceteiro”.

FALA TU

 LAo longo do mês de 
dezembro, o Programa 
Jovens Construtores 
vai financiar e imple-
mentar 52 propostas 
de jovens moradores 
em 10 favelas cariocas 
para o combate, pre-
venção e efeitos da Co-
vid-19 em suas comu-
nidades. As ações vão 
ocupar o Complexo 
do Alemão, Morro dos 
Prazeres, Mangueira, 
Borel, Providência, Pa-
vuna, Maré, Del Casti-
lho, Cidade de Deus e 
29 de Março.

A ideia é que esses 
jovens atuem como 
lideranças em suas 
regiões, reduzindo os 

impactos da doença 
a partir de projetos 
idealizados por eles. 
A estimativa é de 

que pelo menos qua-
tro mil pessoas sejam 
alcançadas por essas 
iniciativas.

“É importante man-
ter ativa a rede Jovens 
Construtores, compos-
ta por mais de 450 jo-
vens no Rio de Janeiro, 
e demonstrar a impor-
tância e potência do 
protagonismo juvenil 
para a resolução de 
problemas complexos 
vividos nas comunida-
des cariocas”, afirma 
Melissa Abla, coorde-
nadora do programa.

Socorro na 
pandemia

 LA Comissão de De-
fesa dos Direitos Hu-
manos e Cidadania da 
Alerj homenageia, em 
seu relatório anual, 69 
ONGs que se mobiliza-
ram para arrecadar e 
distribuir alimentos 
para a população mais 
vulnerável durante a 
pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). 
Por causa da quarente-
na, muitas famílias fi-
caram sem renda, de-
pendendo de doação 
e da ajuda de outras 
pessoas para sobrevi-
verem, a grande maio-
ria em comunidades 
do estado.

ÚLTIMAS
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RESPEITA A MINHA HISTÓRIA

E-mails pro Fala Tu, Gato (a) da Laje e Partiu Mundão: papodez@meiahora.com

PEGA A VISÃO

GATAGAT0

FABI RODRIGUES, 24 ANOSJOHNNY FRANÇA, 27 ANOS

DA LAJEDA LAJE

Maquiadora Profissional, 
a gata é moradora do 
Morro do Cantagalo, na 
Zona Sul. @rfabiane_ 

Morador do Complexo 
da Penha, na Zona Norte, 
o rapaz trabalha como 
modelo. @johnnyfranca93
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ESPORTES

Papai Joel dá o papo
Campeão pelos dois clubes, técnico vê Vasco e Flu colhendo o que plantaram

 L CLÁSSICO EM SÃO JANUÁRIO

V
asco e Fluminense se en-
frentam hoje, às 20h30, em 
São Januário, em um clás-

sico importante para os dois trei-
nadores dos clubes, que vivem 
momentos bem distintos na tem-
porada. De um lado, o ameaçado 
Sá Pinto e, do outro, Marcão, que 
faz a sua reestreia pelo Fluminen-
se. Supercampeão nos dois clubes, 
Joel Santana contou ao MEIA HO-

RA que acredita que as diferen-
tes colocações dos dois clubes 
no Brasileiro passam bastante 
pela escolha que eles fizeram 
para o comando técnico. 

“O Vasco errou ao demitir o 
Ramon, escolheu alguém que não 
conhece o clube, enquanto o Flu-
minense perdeu o seu técnico, que 
fazia um bom trabalho, e acertou 
na escolha”, disse Joel. Na opinião 
do Papai, Sá Pinto não deverá per-
manecer muito tempo no coman-
do do Cruzmaltino.

“Ele nunca trabalhou no Brasil, 
o Vasco em uma dificuldade mui-
to grande. Eu critiquei a saída do 
Ramon desde que aconteceu e a 
equipe caiu. Ele conhecia o plan-
tel, conhecia o Vasco. Agora vai re-
clamar, que está sofrendo. Quan-
do o português entender o que é o 
Vasco, provavelmente não vai estar 
mais no cargo”, afirmou.

Já Marcão assumiu o Flumi-
nense pela segunda vez. No ano 
passado, o técnico comandou a 
equipe em boa parte do segun-
do turno do Brasileiro e teve bom 
aproveitamento. Na opinião de 
Joel, Marcão, que foi comanda-
do pelo Papai em 2003, merece a 
oportunidade.

“Acho que o Fluminense acer-
tou na escolha que fez. O trabalho 
estava sendo bem feito e diferen-
te do Vasco colocou um profissio-
nal que está bastante ambientado 
com o clube. Marcão é um profis-
sional experiente e já merece essa 
oportunidade, sim”, afirmou. Joel Santana disse que o Vasco errou ao demitir Ramon e o Fluminense acertou ao efetivar Marcão 

DIVULGAÇÃO / DANIEL JANSSENS / PALMER ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Fernando Miguel; Miranda, Marcelo 
Alves, Castan; Léo Matos, Andrey, Léo Gil, 
Benitez e Neto Borges; Talles Magno e 
Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto

Marcos Felipe; Igor Julião, Matheus Fer-
raz, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Hudson e 
Nenê; Michel Araújo, Wellington Silva e 
Marcos Paulo Técnico: Marcão

Local: São Januário  
Árbitro: Rodolpho Marques (PR)  
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e 
Sidmar Meurer (PR) 
Horário: 20h30  
TV: Premiere

VASCO

FLUMINENSE

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

 LBenedito Custódio Ferreira, o 
Escurinho, morreu na tarde de 
ontem, aos 90 anos, de falência 
múltipla dos órgãos. O ex-pon-
ta-esquerda defendeu o Trico-
lor em 490 oportunidades, en-
tre 1954 e 1964. Os 10 anos no 
clube o tornaram o quinto joga-
dor com mais partidas pelo clu-
be. Escurinho nasceu em Nova 
Lima (MG) no dia 3 de julho de 
1930 e começou a carreira no Vi-
la Nova, chegando ao Fluminen-
se com 23 anos. Na sua passagem 
pelas Laranjeiras, ele marcou 110 
gols e conquistou três títulos: o 
Campeonato Carioca de 1959 e o 
Torneio Rio-São Paulo de 1957 e 
1960. Ele também jogou nove ve-
zes pela Seleção Brasileira.

Morre o ponta 
Escurinho
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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 

 
ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada pelo decreto 
57.654 de 20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, pro-
cure seus direitos, T.21 98191-
8844 Whasapp,

 
CHURRASQUEIRO 
Para Self Service com conheci-
mento. Comparecer com docu-
mentação à Av Ministro Edgard 
Romero, 244 Loja 107 Madurei-
ra das 7:00hs as 9:00hs
 

VENDEDORA V/TEXTO
Preciso de vendedora(or) com 
ou sem experiência para serviços 
externos, venda . Francisco (21) 
97544-2220
 

COSTUREIRAS 
Elastiqueira/  viezeira/ arrema-
tadeira. Com experiência moda 
praia. ótimo salário, prêmio se-
manal/ vt  Engenho de Dentro 
(próximo estação) Tratar: 98880-
9190/ 98547-6790 whatsapp.
 

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

 
TÉC. TELECOMUNICAÇÃO 
Empresa contrata: Técnicos para 
serviços  terceirizados com ex-
periência em automação de por-
tões, CFTV, interfones e etc. Diária 
R$150,00. Tels.:2268-7851/ 
98844-9133

 

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.

 

MECÂNICO V/TEXTO
GNV e Manutenção, com expe-
riência. Trabalhar  2ª à 6ªfeira, 
salário à combinar. Rua Visconde 
de Santa Isabel 161/ Vila Isabel
 

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.
 

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
 

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



ESPORTES

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

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

 2º ATLÉTICO-MG 46 25 14 4 7 44 31 13

 3º FLAMENGO 42 23 12 6 5 38 31 7

 4º PALMEIRAS 41 24 11 8 5 36 23 13

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º INTERNACIONAL 41 25 11 8 6 37 25 12

 6º GRÊMIO 40 23 10 10 3 32 20 12

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 39 24 11 6 7 34 26 8

 8º SANTOS 38 24 10 8 6 36 29 7

 9º CEARÁ 32 24 8 8 8 34 34 0

 10º BRAGANTINO 31 25 7 10 8 31 29 2

 11º FORTALEZA 30 25 7 9 9 24 23 1

 12º CORINTHIANS 30 24 7 9 8 25 29 -4

ZONA NEUTRA
 13º ATHLETICO-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8

 14º BAHIA 28 25 8 4 13 29 42 -13

 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 25 3 11 11 23 36 -13

 20º GOIÁS 19 24 4 7 13 25 40 -15

* Jogos não encerrados até o fechamento desta edição.

25ª RODADA

ONTEM

 BRAGANTINO  2 X 1 FORTALEZA 

 ATHLETICO-PR  0 X 1 ATLÉTICO-MG

 PALMEIRAS  3 X 0 BAHIA

 INTERNACIONAL  2 X 1 BOTAFOGO

 CEARÁ  X  ATLÉTICO-GO*

 GOIÁS  X  GRÊMIO*

HOJE

 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

Botafogo vacila e 
se complica mais
Time perde de virada pro Inter e não sai do lugar

 L DEGOLA CADA VEZ MAIS AMEAÇADORA

A 
caminhada do Botafogo 
no Brasileiro teve mais um 
capítulo dramático ontem 

à noite. Contra o Internacional, o 
Alvinegro saiu na frente, cedeu o 
empate e criou até oportunida-
des no Beira-Rio, mas um lance 
de uma bobeira inacreditável no 
segundo tempo selou mais um re-
sultado negativo. O Colorado ven-
ceu de virada por 2 a 1.

O resultado mantém o Glorio-
so com 20 pontos, na degola. O In-
ternacional chegou aos 41 pontos 
e interrompeu uma sequência de 
oito jogos sem vencer.

Em situação delicada, o Bota-
fogo começou em cima do Inter, 
mas só conseguiu abrir o placar 
aos 27. Após boa jogada de Zé We-
lison, que recuperou a bola após 
erro de Patrick, o volante cruzou 
na medida para Pedro Raul cabe-
cear. O atacante quebrou um je-
jum de 11 jogos sem marcar.

Atrás do placar, o Inter chegou 
ao empate os 36. Moisés fez nova-
mente uma ótima jogada e finali-
zou, a bola bateu na trave, após boa 
defesa de Cavalieri, e a bola sobrou 
para Patrick completar. 

O segundo tempo começou 
com o Botafogo criando outras 
boas chances, mas sem sucesso. 
Aos 3 minutos, Honda recebeu 
dentro da área em boas condi-
ções, mas preferiu o passe à finali-
zação. O castigo veio aos 24. Kevin 
cobrou falta no campo de defesa, a 
bola foi interceptada por Yuri Al-
berto, o jogador do Internacional 
deu prosseguimento ao lance e 
marcou para os gaúchos. O lance 
foi analisado pelo árbitro no VAR 
e depois de quatro minutos foi va-
lidado. O Glorioso tentou buscar o 
empate, mas a falta de criatividade 
pesou mais do que nunca.

O Botafogo abriu o placar, mas deixou o Internacional virar

RICARDO DUARTE/ INTERNACIONAL / DIVULGAÇÃO

Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Moledo, 
Cuesta e Moisés; Edenilson, Lindoso (Rodri-
go Dourado), Patrick (D’Alessandro) e Mar-
cos Guilherme (Caio); Thiago Galhardo e 
Yuri Alberto (Peglow). Técnico: Abel Braga

Cavalieri; Kevin, Helerson, Kanu e Vic-
tor Luís; José Welison (Babi), Caio Ale-
xandre, Honda e Bruno Nazário (Éber 
Bessa); Warley (Rhuan) e Pedro Raul 
(Kalou). Técnico: Eduardo Barroca

Local: Beira-Rio Juiz: Caio Max Vieira (RN) Auxiliares: Jean Márcio dos Santos 
(RN) e Vinícius Melo de Lima (RN). Gols: 1º tempo: Pedro Raul, aos 27, Patrick, 
aos 36. 2º tempo: Yuri Alberto, aos 24. Cartões amarelos: Rodinei, Caio, Rodri-
go Dourado, Cavalieri, Rhuan, Bruno Nazário, Victor Luís. Público: jogo realizado 
com os portões fechados.

INTERNACIONAL 2 BOTAFOGO 1
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A GATA DA HORA
ARQUIVO PESSOAL

 LEx-Fluminense, Odair 
Hellman foi oficialmente 
apresentado como novo trei-
nador do Al Wasl, dos Emira-
dos Árabes, ontem. O time 
árabe, que já foi comandado 
inclusive por Diego Marado-
na, desembolsou US$ 2,1 mi-
lhões (R$ 10,7 milhões) para 
ter Odair, inicialmente, por 
18 meses. Contando com 
premiações, os valores po-
dem chegar a R$ 600 mil por 
mês apenas em vencimentos.

Odair Hellmann é apresentado

 LEm clássico pela 12ª ro-
dada do Campeonato In-
glês, Manchester United e 
Manchester City empata-
ram sem gols no estádio de 
Old Trafford. A partida foi 
bastante morna, com pou-
cas emoções para os torce-
dores. O empate deixou os 
dois times fora do G-4, a 
zona de classificação para a 
próxima Champions.

Empate no 
InglêsDIVULGAÇÃO / AL WASL

 estressa 
muito os seus compa-
nheiros, devido à sua per-
sonalidade. É o que afir-
mou ontem Juan Carlos 
Unzué, ex-auxiliar do téc-
nico Luis Enrique, no Bar-
celona. Segundo o assis-
tente, Messi exige muito 
de todos à sua volta, se-
jam companheiros, fisio-
terapeutas ou até técni-
cos. “Isso produz muito 
estresse e muitos aca-
bam não conseguindo li-
dar”, concluiu.

se emo-
cionou no enterro do cor-
po do ex-atacante italiano 
Paolo Rossi, ontem. “Paolo 
foi um herói para mim, aos 
14 anos. É um mito para to-
dos os italianos”, disse o ex-
jogador, uma das muitas es-
trelas da seleção, passada 
ou atual, que foram ao fu-
neral. Rossi marcou 20 gols 
em 48 jogos pela Azzurra, 
inclusive os três que elimi-
naram o Brasil da Copa do 
Mundo de 1982 e o trans-
formaram em mito.

 LLIONEL MESSI LPAOLO MALDINI 

tem o inevitável dom de pren-
der a atenção de todos e se instalar em nos-
sos pensamentos mais quentes. A loiraça,  
torcedora do Criciúma, é uma explosão de 
sensualidade no Instagram. Confira lá como 
ela é um espetáculo em @marielarozaofc. 
Mas aprecie com moderação, hein!

MARIELA ROSA

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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 LNo clipe de Rodou, parceria 
de Claudia e Wesley Safadão, 
os cantores interagem como se 
estivessem no mesmo espaço. 
Tudo graças à tecnologia, que 
permite que muitas pessoas 
continuem trabalhando mes-
mo em época de quarentena. 

“Trabalhar com o Safadão foi 
massa. Eu ouvi a música e senti 
que precisava de uma pessoa que 
tivesse o mesmo espírito de ao 
vivo que eu tenho. Já queria fa-
zer algum trabalho com o chro-
ma key há muito tempo e parece 
que eu encontrei o Safadão. Foi 
perfeito. Ele me trouxe a vibe do 
palco de fora e até hoje eu acre-
dito que realmente encontrei 
ele ao vivo para gravar”, brinca 
Claudia, que garante que já viveu 
uma história parecida com a da 
letra da música antes de se casar 
com Márcio Pedreira, em 2007. 
“Estou falando de uma história 
que já vivi antes de casar. A gente 
já teve aquela pessoa que rodou, 
rodou e ficou no mesmo lugar.”

Tecnologia 
a favor‘A CARA 

DO VERÃO’
Claudia Leitte fala sobre 

seu novo EP, ‘Sol a Sol’

C
laudia Leitte vem trazendo a 
energia do sol e do Carnaval 
de Salvador em tempos em 

que pensar em aglomerações é im-
possível. No EP Sol a Sol, lançado 
na quinta-feira, a cantora promete 
levar uma grande festa para dentro 
da casa das pessoas.

“Eu acho que esse EP é a ca-
ra do verão brasileiro. Também é 
bem exótico, bem Bahia. Dá pa-
ra escutar dentro de casa, toman-
do banho, no churrasco — sem 
aglomerar —, mas só imaginan-
do a aglomeração. Ele tem essa 
temperatura, esse cheiro. E a mi-
nha expectativa é de fazer as pes-
soas felizes. Que elas escutem o 
EP e lembrem de algum momen-
to bom”, explica Claudia.

O EP é composto por cinco 
músicas, duas, Desembaça e Ro-
dou, com Wesley Safadão, já ti-
nham sido lançadas previamen-
te. As novidades ficam por conta 

de Mulherão, Afrontosa, com Da-
dá Boladão, e Vete de Mi Vida, ver-
são em espanhol de Desembaça. 
Segundo a cantora, o nome esco-
lhido tem a ver com o ritmo pre-
dominante nas músicas, o 
axé, e também com a 
personalidade solar 
de Claudia. “O ál-
bum é muito sim-
ples, é de música de 
axé para dançar e se 
divertir. Sou uma can-
tora de palco, de axé, 
alegria, calor e sol. Pego 
inspiração para compor 
as músicas quando faço 
shows. Com a pandemia, a 
gente está nesse momento de 
não poder abraçar gente, não 
poder pisar no palco. Senti a ne-
cessidade de trazer o Sol.”

Claudia também detalha co-
mo o coronavírus refletiu na sua 
carreira.  “Eu estava com o meu 
Carnaval de 2021 todo pronto. A 
gente já tinha começado a vender 
os abadás. Tudo mudou.”

“O ÁLBUM É PARA 
DANÇAR E SE DIVERTIR. 

SOU UMA CANTORA 
DE PALCO, DE AXÉ, 

ALEGRIA, CALOR E SOL”

 LNo Carnaval deste ano, Claudia 
se inspirou na força feminina, 
com Maria Quitéria e Madonna 
como referências durante os dias 
de folia. A temática continuou 
forte na vida da cantora, não so-
mente pelo dia em que fez o últi-
mo show, mas com temas empo-
derados nas suas letras. 

“Eu venho cantando sobre 
poder feminino desde o Baba-

do Novo, acho que é a minha 
linguagem, que agora eu estou 
consciente sobre. Desembaça é a 
grande aposta do álbum. Mulhe-
rão é para quebrar tudo, dançar, 
curtir. Eu imagino a galera dan-
çando, fechando o olhinho e cur-
tindo”, afirma Claudia, que con-
ta qual é a definição de mulherão 
para ela: “É aquela mulher que é o 
amor da sua própria vida”.

Homenagem às mulheres

 LSe vai ter ou não trio de Claudia 
e Carnaval em 2021, ainda não se 
sabe. Com Sol a Sol, os fãs pode-
rão ter aquele quentinho no co-
ração levado pela cantora. “Meus 
fãs mereciam que isso transbor-
dasse de mim através das plata-
formas digitais, eles mereciam 
esse meu calor”, diz Claudinha.

‘Meus fãs 
mereciam’

 L NATHALIA DUARTE
nathalia.duarte@meiahora.com

FAMOSOS
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

 LCom apenas 13 aninhos de idade e 

carreira recém-lançada, MC Iguinho 

do CT já é um fenômeno na inter-

net. Seu hit Baile de Guarda-chuva 

já passou dos 100 milhões de viii-

sualizações no YouTube. No dia 5, 

o escritório Carreira Funk lan-

çou o primeiro tra-tra-traba-

lho do cantor, que foi con-

vidado pelo MC Ryan SP 

para cantar um trecho de 

Baile de Guarda-chuva 

num baile em São Pau-

lo. Não imaginava que 

sua música já era um 

sucesso, antes mes-

mo de ser lançada 

em qualquer pla-

taforma digital. A 

canção foi produzi-

da pelo DJ Pedro. O cli-

pe foi lançado pelo canal 

GR6 Music e também explodiu. 

O Natal dele vai ser bom, hein! 

Ho, ho, ho!

O FENÔMENO 
IGUINHO
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 L Mo-mo-morador de Niterói — ô, lugarzinho para 
ter gente linda, viu —, Diogo tem 30 anos (tá bem, 
né?), é flamenguista, mooodelo e investidor de bit-
coin. Já vou entrar no Instagram dele, @diogozaire. 
Que-que-quero investir também!

 L Na sexta-feira, a gra-gra-gravadora Warner 
Music Brasil vai lançar mais uma canção da linda 
e talentosa Luna LaBelle. Composta por Luna 
e produzida por Márcio Tavares, a música Pera 
Aí  trará uma mensagem de empoderamento e 
incentivo para as mulheres. A cantora ganhou re-
percussão nacional após participar do programa 
Caldeirão do Huck, da Globo, em 2019, assinou 
contrato com a Warner Music Brasil semanas 
depois e, desde então, vem mostrando todo seu 
talento como compositora e intérprete. Tenho 
certeza que essa música vai ser um estooouro! 

COM VOCÊS... LUNA LABELLE 

DIOGO FIGUEIREDO

DA SEMANA
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

O que mais te desapon-
tou em relação à sua reli-
gião, Andressa? 

A religião não me desapon-
tou. O que me desapontou foi 
a igreja feita por homens, que, 
muitas vezes, colocam os valo-
res materiais acima da fé.

Você disse que doou tu-
do o que tinha para a igre-
ja. Não pensou em poupar 
nada, Andressa? Não tem 
investimentos, joias? 

A conversão é um processo 
em que, em muitos momen-
tos, perdemos o senso crítico. 
A doação aconteceu em um 
desses momentos.

E sua carreira de cantora 
gospel, como fica? 

Tenho muitos projetos em 
mente. Minha carreira gospel, as-
sim como meu trabalho com a fé 
continuam. Mas, no momento, te-
nho outras prioridades, entre elas 
um relacionamento e um projeto 
com meu filho.

Pensa em tentar seguir 
outra religião? 

A fé continua inabalável. As 
igrejas são apenas mecanismos 
que nos fazem chegar a Deus. 
Estou buscando novas religiões, 
mas dentro da minha própria fé e 
daquilo que acredito.

Você tem falado que 

está com depressão. Você 
está se cuidando? Está to-
mando remédio? 

Quando temos qualquer tipo 
de decepção que seja ela senti-
mental, e, no meu caso, com uma 
religião feita por homens, nós 
sentimos uma profunda tristeza. 
Faço acompanhamento com meu 
médico para conseguir entender 
essas decisões erradas relacionadas 
a tudo o que aconteceu comigo.

Pensa em voltar a ser a 
Andressa de antes? A que 
fazia programas, usava 
roupas curtas, que era 
símbolo sexual? 

A Andressa de antes não existe 
mais. O processo de conversão é 
um processo diário. Hoje, não so-
mos as mesmas de ontem. As nos-
sas experiências nos fazem pessoas 
melhores. No meu caso, através da 
fé, eu sou uma pessoa renovada.

Você faria propaganda 
de qualquer coisa para 
conseguir dinheiro de pu-

blicidade nas redes sociais 
ou há um limite?

 É claro que não faria propa-
ganda de qualquer coisa. Além da 
minha fé, tenho meus princípios. E 
dentro desses princípios, existe um 
limite para conseguirmos aceitar 
determinado trabalho ou não.

Pensa em voltar com seu 
trabalho na televisão? 

Por enquanto, não pretendo 
voltar para a televisão. Recu-
sei uma proposta em conjunto 
com meu assessor Cacau Oli-
ver em São Paulo. Pretendo 
ficar aqui no Sul e seguir com 
outros planos.

Sua participação em “A 
Fazenda”, da Record, foi 

icônica. Você participaria de 
outro reality show?

No momento, não tenho pre-
tensões e não penso em participar 
novamente de um reality show. 
Não participaria.

Você passou por uma 
transformação na sua vida 
após ter problemas com 
procedimentos estéticos. 
Voltaria a fazer algum pro-
cedimento novamente?

Os procedimentos estéticos 
são benéficos quando são feitos 
com limites. Sim, eu voltaria a 
fazer um procedimento, porém 
com mais consciência.

Pensa em escrever um no-
vo livro contando sua histó-

ria com a Universal? 
Não tenho nenhum plane-

jamento ou intenção de escre-
ver um próximo livro.

Você assumiu seu namoro 
recentemente. Como vocês 
se conheceram? 

Fomos apresentados por uma 
amiga em comum.

Você já chegou a dizer 
que você e seu namorado 
têm planos de se casar. Tem 
vontade de casar na igreja, 
de vestido, véu, grinalda?

Tenho planos de um casa-
mento mais intimista. Nada 
que envolva igreja. Mas como 
toda mulher, penso, sim, em 
casar de véu e grinalda.
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l O nome de Andressa Urach voltou a pipocar na internet após ela 
anunciar seu rompimento com a Igreja Universal. A modelo diz ter 
doado tudo o que tinha para a igreja. À coluna, ela fala sobre religião, 
afirma que é uma pessoa renovada, detalha seus planos de casamento 
com o oficial de Justiça Thiago Lopes e muito mais. Confira a entrevista!  

‘A Andressa 
de antes não 
existe mais’



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 13/12/202022



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Minha vida é uma colcha de retalhos. Todos da 

mesma cor.” (Mário Quintana)

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

 LAssuntos de rotina podem 
exigir atenção. A saúde tam-
bém pede cuidado. Paquera 
com alguém de longe pode 
não vingar, tenha calma. Cui-
dado com atritos a dois.
Números da sorte: 78, 51 e 60.

 LO desejo de sair da rotina e 
tentar algo diferente fala mais 
alto neste domingo. Pode pin-
tar briga com gente mais nova 
que você. A vida amorosa pre-
cisa de cuidado extra.
Números da sorte: 79, 43 e 16.

 LA família deve ocupar sua 
atenção, mas a convivência 
talvez não seja pacífica. Cui-
dado com os ciúmes a dois. Um 
ex-amor talvez atrapalhe a pa-
quera de hoje em dia.
Números da sorte: 26, 53 e 62.

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

 LFoque nas tarefas e deixe a 
diversão pra depois. Tenha 
cautela com gente enxerida. 
Ótimas energias no romance. 
Não espere demais da paque-
ra, evite fazer cobranças.
Números da sorte: 81, 72 e 99.

 LLogo cedo, resolva qualquer 
pendência em casa, especial-
mente se envolver dinheiro ou 
algo do trabalho. Controle a 
possessividade na relação e as 
cobranças na conquista.
Números da sorte: 46, 10 e 73.

 LBom dia para fazer o que gos-
ta junto com amigos. Os laços 
familiares podem sofrer aba-
los. Ex-amor deve atrapalhar 
a paquera. Não desconte suas 
frustrações no par.
Números da sorte: 47, 56 e 11.

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

 LTenha cautela com viagens. 
A saúde pede cuidados espe-
ciais. Na paquera, olho aberto 
com um alvo que mora longe. 
Agir por impulso pode causar 
briga feia no romance.
Números da sorte: 48, 57 e 39.

 LAs mudanças estão em alta 
e você vai se sair melhor se es-
conder seus planos de quem 
não confia. Alguém pode sa-
botar uma conquista. O desejo 
em alta no relacionamento.
Números da sorte: 40, 04 e 67.

 LVocê estará mais sociável, 
mas seu lado ambicioso pode 
causar estragos com a família 
ou o par, encontre um equilí-
brio. Mesmo sendo domingo, 
pode pegar no batente.
Números da sorte: 95, 32 e 77.

SANTA LUZIA 
Ela nasceu em Siracusa, na Itália, 
no fim do século 3. Conta-se que 
pertencia a uma família rica, que 
lhe deu formação cristã. Luzia 
(283-304) fez voto de virgindade 
perpétua. Porém, após a morte do 
pai, soube que sua mãe queria vê-la 
casada com um pagão. Após pedir 
um tempo para pensar, fez uma ro-
maria, voltando com a certeza da 
vontade de Deus quanto à virginda-
de. Vendeu tudo o que possuía e dis-
tribuiu o dinheiro entre os pobres. 
Acabou decapitada. É considerada 
a santa protetora dos olhos. Seu 
nome significa portadora da luz.

SANTO DO DIA

LARANJA
O homem vende laranjas 
num sinal e fica gritando:
— Olha a laranja! Olha a la-
ranja! Olha a laranja!
Até que um senhor para e 
pergunta para ele:
— É doce?

— É claro que não! Se fosse, 
eu iria gritar: “Olha o doce! 
Olha o doce!”.

LAGOSTA
No restaurante chique, o fre-
guês chama o garçom e faz 
uma reclamação:

— Garçom, esta lagosta está 
sem uma das garras, eu exijo 
que troque por outra.
— É que as lagostas são tão 
frescas, senhor, que brigaram 
umas com as outras.
— Pois, então, leve esta e me 
traga a que ganhou a briga.

SONHO
Um doente se queixa:
— Doutor, quando vou dor-
mir, eu vejo crocodilos azuis.
— Você já viu um psicólogo?
O homem responde:
— Não, doutor. Só vejo cro-
codilos azuis mesmo!

ESCOLA
Após mais um longo dia de 
aula, Joãozinho chega em 
casa e diz para a mãe:
— Mãe, eu descobri o lado 
bom da escola.
— E qual é, meu filho?
— O lado de fora!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obatalá
MENSAGEM:
Obatalá nos traz a felicidade 
e a vida. A criatividade esta-
rá em alta! Momento bem 
especial para falar e ensinar, 
colocar coisas e pessoas nos 
seus devidos lugares. Orga-
nização em todos os aspectos 
e sentidos.
SAUDAÇÃO:
Êpa Babà
COR:
Branco
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para trazer vida e força para 
a própria vida, tome durante 
sete sábados banho de água 
de coco verde, da cabeça aos 
pés. Pedindo força, energia 
e vida longa.

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

 LRedobre a atenção com a 
saúde. Mal-entendidos e gen-
te fofoqueira podem abalar 
seu humor. Fuja de lance com 
pessoa comprometida. Evite 
assuntos delicados a dois.
Números da sorte: 75, 84 e 57.

 LNão misture negócios e ami-
zades. Evite gastar demais 
correndo atrás de um sonho 
distante. O ciúme pode atra-
palhar a conquista. Não sufo-
que seu amor, dê espaço.
Números da sorte: 40, 67 e 49.

 LConfie no seu potencial e 
batalhe pelo que deseja. Não 
exagere nas críticas com as 
pessoas próximas. Evite apon-
tar os erros do par. Conquista 
pode falhar, não se chateie.
Números da sorte: 95, 50 e 86.
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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 

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 13/12/2020 · MEIA HORA 25



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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