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MENGÃO TÁ 
CHEGANDO!
Mais Querido engole 
o Peixe no Maracanã 
(4 a 1) e reduz pra cinco 
pontos a vantagem do 
São Paulo, que perdeu

DUDA REIS 
ARRANCA 
SUSPIROS 
COM POSES 
DE FECHAR  
O TRÂNSITO

VASCO EMPATA E 
TIRA O FLU DO G-4

Tricolor recua no segundo tempo e é 
castigado com gol de Cano no fim: 1 a 1
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O QUE BOMBA

DANIEL MALAFAIA, UM DOS 
LÍDERES DA ASSEMBLEIA DE 
DEUS, MORRE POR COMPLI-
CAÇÕES DA COVID-19.
PÁGINA 6

EDUARDO PAES ANUNCIARÁ 
PLANO DE COMBATE À COVID 
ANTES DO RÉVEILLON.
PÁGINA 8

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

CARTA DO LEITOR

Hospital bagunçado 
em Campo Grande

Rua esburacada
em Guaratiba

Calçada quebrada
em Bonsucesso

Marechal Hermes 
pede policiamento

 L O Hospital Eduardo Rabello, na 
Estrada do Pré, em Campo Gran-
de, está uma bagunça. Existem 
poucos médicos no local e os 
funcionários não informam nada.

 L A Rua Vicente Perrota está tão 
esburacada que só passa um car-
ro de cada vez. Fica pior quando 
chove e os buracos viram poças 
profundas. Um absurdo!

 L Na Rua Cardoso de Morais, 87, 
em Bonsucesso, a calçada está 
quebrada, periga a gente tropeçar 
e cair. Idosos sofrem.

 L Os assaltos são frequentes na 
Rua Coruripe, Marechal Hermes, 
principalmente à noite. Precisa-
mos de policiamento urgente!

Anônimo
Por e-mail

Márcia Ribeiro
Por e-mail

Aline Rios
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Marechal Hermes
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Aponte a câmera do seu celular 
e confira a edição digital do 
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CADÊ VOCÊ

SIRLEI MACHA-
DO PALHARES 
JUNIOR  tem 
atualmente 37 
anos. Ele desapa-
receu em 14 de dezembro de 1998, 
em Jacarepaguá (Zona Oeste), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 40 anos e 
sou jornaleiro há 30. 
Moro no Centro. An-
tes de ser jornaleiro 
estudava. Na minha 
profissão gosto do 
contato com o públi-
co. Aqui precisa me-
lhorar a segurança. 
Torço pelo Vasco. Nas 
horas vagas gosto de 
tomar cerveja e jogar 
futebol.  Gosto de ler 
o noticiário policial no 
MEIA HORA.

RUI TEODORO 
DE ALMEIDA —

Queimados
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POLÍCIA

Cantora estava animada com o casamento do filho, que está marcado para o dia 13 de fevereiro

ARQUIVO PESSOAL

Morte cruel em casa
Bala perdida mata cantora gospel, que estava na cozinha. Dois também ficam feridos

 L VIOLÊNCIA SEM FIM EM SÃO GONÇALO

U
ma cantora gospel morreu 
depois de ser atingida por 
uma bala perdida, sábado, 

no bairro Amendoeira, em São 
Gonçalo. De acordo com um dos 
filhos, Eunice Veiga, de 59 anos, es-
tava na cozinha de casa, por volta 
das 16h30, quando um tiro entrou 
pela janela, atingiu sua garganta e 
foi parar no pulmão. Outras duas 
pessoas também foram atingidas 
no mesmo episódio.

Eunice foi socorrida pela filha 
que morava com ela e levada ao 
Hospital Estadual Alberto Torres 
(Heat), no Colubandê. Segundo 
a Secretaria estadual de Saúde, a 
missionária deu entrada na uni-
dade ainda com vida, mas não re-
sistiu aos ferimentos. Ela deixa cin-
co filhos e seis netos.

“Ela ainda conseguiu ir da co-
zinha para a sala, minha irmã viu e 
falou ‘meu Deus’. Então, ela foi pa-
ra fora de casa quando caiu, che-
gou a levantar e pediu para minha 
irmã ficar calma”, conta um dos fi-
lhos, o advogado Davi Veiga, de 26.

Davi também morava com a 
mãe, mas não estava no local no 
momento em que ela foi atingida. 
Ele diz que está se preparando pa-

ra casar e estava na residência que 
tem em Maricá. “Ela foi socorrida 
pelo vizinho da frente, que estava 
fazendo uma obra de serralheria 
na casa dele e a atendeu no mesmo 
momento”, relata ele, contando 
que a mãe estava muito animada 
com o casamento, que acontecerá 
em 13 de fevereiro.

Eunice frequentava a Igreja Ba-
tista da Lagoinha, em Niterói. A fa-
mília diz que ela se doava muito 

para ajudar outras pessoas e que 
na véspera chegou a cantar no en-
terro de um tio dela.

“Ela era daquelas pessoas que 
ajudam todo mundo, como se fos-
se uma assistente social. Era muito 
carinhosa e ajudava muita gente 
da igreja, com roupa”, conta, bas-
tante emocionada, a autônoma 
Priscila Veiga, de 39, outra filha.

O enterro foi ontem no Cemi-
tério Parque da Paz.

 LOs filhos de Eunice contam que 
há mais de duas semanas o bairro 
onde a mãe morava está enfren-
tando uma guerra de traficantes 
rivais pelo domínio dos pontos 
de venda de drogas nas comuni-
dades do entorno. A plataforma 
Fogo Cruzado registrou tiros na 
região até perto das 20h30 de sá-
bado. Há ainda relatos de disparos 

até pelo menos as 21h30.
Questionada pela reporta-

gem sobre as ações que têm to-
mado por causa da guerra de tra-
ficantes da região, a PM se limitou 
a dizer que “o batalhão da área, o 
7° BPM, está atento às movimen-
tações e tem reforçado o Policia-
mento no perímetro”. Já a Polícia 
Civil não se manifestou sobre in-

vestigações de conflito na região.
Nas redes sociais, moradores 

denunciam que tiroteios já fazem 
parte da rotina: “Todo dia tem ti-
roteio e o poder público não faz 
nada. Moradores não aguentam 
mais. Quantas pessoas vão preci-
sar morrer para isso acabar?”, per-
guntou um leitor na página do 
MEIA HORA no Facebook.

Conflito entre traficantes onde a vítima morava
 LA morte de Eunice é investiga-

da pela Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e Itabo-
raí (DHNSGI), que fez a perícia 
no local, “determinando a origem 
do disparo”. “As investigações estão 
em andamento para determinar 
a autoria”, disse a Polícia Civil, em 
nota. Já a Polícia Militar informou 
que só soube dos dois baleados e 

da morte da cantora quando uma 
equipe do 7° BPM (São Gonçalo) 
foi acionada pelo Alberto Torres.

As outras duas pessoas baleadas 
também foram levadas ao Heat. A 
direção da unidade diz que Antô-
nio José Gomes de Souza, que foi 
atingido na lombar, e Gessé Soares 
dos Santos, ferido na coxa esquer-
da, continuam estáveis.

Polícia Civil vai investigar o caso

EUNICE FOI 
ATINGIDA POR 

UMA BALA 
PERDIDA NA 

COZINHA

 L RAI AQUINO E  

THUANY DOSSARES
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Isolamento com segurança
Projeto ensina moradores de comunidade a proteger a família em caso de contágio

 L ‘CONEXÃO SAÚDE: DE OLHO NA COVID!’

Q
uando foi diagnosticado 
com Covid-19, a preocu-
pação de Willian Luiz Vic-

tor, de 24 anos, era não transmi-
tir o vírus para a família. Ele mora 
na Nova Holanda, no Complexo 
da Maré, na Zona Norte. Em casa, 
além dele, moram sete pessoas. Foi 
graças às orientações e ao acompa-
nhamento que recebeu dos inte-
grantes do projeto Conexão Saúde: 

de olho na Covid! que conseguiu 
fazer um isolamento seguro.

“Fiquei preocupado com a mi-
nha família. Vieram fazer o teste e 
felizmente, ou infelizmente, só eu 
que fiquei com Covid. Eles testa-
ram negativo”, diz.

Victor precisou ser acompa-
nhado por três semanas, tanto por 
teleconsultas, quanto por agentes 
de saúde que fizeram visitas pre-
senciais. Ele recebeu uma série de 
orientações sobre como adaptar a 
casa e a rotina. Entre elas, está o uso 
de máscara dentro de casa, a higie-
nização do local e o distanciamen-
to dos demais moradores.

O projeto, em curso há três 
meses, é uma ação inédita, rea-
lizado em parceria com a Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), Redes da Maré, SAS 
Brasil, Dados do Bem, União 
Rio e Conselho Comunitário 
de Manguinhos, com finan-
ciamento do Todos pela Saúde.

Juntos, eles oferecem aos 
moradores da Maré desde tes-
tes e orientações para combater 
a pandemia, acompanhamento 
médico remoto, apoio psicoló-
gico e visitas presenciais, a pro-
dutos de limpeza, alimentos e 
itens necessários para que os 
doentes possam se recuperar 
em segurança e não contribuam 
para a propagação do vírus.

O programa, de acordo com 
a coordenação do projeto, aco-
lheu 225 pacientes moradores 
de 11 das 16 favelas da Maré.

Projeto ensina como fazer isolamento seguro e oferece testes a moradores de comunidades do Rio

DOUGLAS LOPES / ESCOLA DE CINEMA OLHARES DA MARE / CONEXÃO SAÚDE 

 L“A perspectiva do projeto é tra-
balhar a ideia de tomar as medidas 
possíveis dentro de um quadro de 
realidade”, explica o coordenador 
do Conexão Saúde pela Fiocruz, 
Valcler Rangel. A Maré é compos-
ta por 16 comunidades, com cer-
ca de 140 mil pessoas. Trata-se de 
um dos maiores complexos po-
pulacionais do Brasil. Segundo o 

Censo Maré, de 2019, a média de 
moradores por domicílio é de 2,91 
pessoas, chegando a 3,77 no Con-
junto Bento Ribeiro Dantas.

Desde o início da pandemia, 
foram detectados 1.078 casos de 
Covid-19 na Maré, com 136 óbitos 
pela doença confirmados.

“O que a gente percebeu é que 
as mensagens que começaram a 

ser passadas no início da pande-
mia, e até hoje, eram inaplicáveis 
para pessoas de baixa renda: se-
pare um banheiro (para a pessoa 
doente), use álcool em gel a todo 
momento, use sabonete, passe de-
sinfetante no chão da casa”, diz. “É 
preciso dar condição para a pes-
soa promover o melhor isolamen-
to possível dentro da realidade.”

Atendimento com foco na realidade da região

 LA diretora do SAS Brasil diz 
que assim como os números de 
mortes e de pessoas contamina-
das aumentaram em todo o país, 
isso também ocorreu na Maré. 
Segundo ela, cresceram em 60% 
os casos nas duas últimas sema-
nas. “A gente percebe que um dos 
grandes desafios, quando fala de 
classe social mais baixa, é como 
se isolar se precisa ir trabalhar. A 
gente vê que uma das vantagens 
desse projeto é também trazer 
um nível de consciência de um la-
do, os médicos e enfermeiras têm 
esse papel, de explicar por que se 
isolar, e, de outro lado, tem a assis-
tência social, de levar cesta básica, 
kit de higiene, máscara para mes-
mo dentro de casa pessoa consi-
ga estar isolada em segurança dos 
outro familiares”, diz.

Aumento de 
60% nos casos

 LUm dos grandes diferenciais 
do projeto, de acordo com a 
coordenadora do Conexão 
Saúde pela Redes da Maré, Lu-
na Arouca, é oferecer suporte e 
possibilitar um isolamento se-
guro dentro da própria casa, 
em casos mais leves que não ne-
cessitem de suporte hospitalar. 
Uma das opções cogitadas era 
que as pessoas infectadas fossem 
deslocadas para hotéis e outros 
locais de isolamento. “Por conta 
da própria dinâmica cultural, as 
pessoas não iriam aderir à ideia 
de sair de casa para ir para cen-
tro de isolamento, querem ficar 
junto com os seus”, afirma.

Opções para o 
isolamento

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 14/12/20204
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Daniel Malafaia 

tinha Covid-19
Religioso estava internado por complicações da doença

 L MORRE BISPO DA ASSEMBLEIA

O 
bispo Daniel Malafaia, um 
dos líderes da Assembleia 
de Deus, morreu no últi-

mo sábado por complicações da 
Covid-19. Daniel era primo de 
Silas Malafaia e estava internado 
em estado grave em um hospital 
particular do Rio. Daniel lidera-
va a Assembleia de Deus Campo 
Grande, na Zona Oeste. Nas redes 
sociais, a igreja lamentou a morte. 

“O nosso querido Bispo Da-
niel Fonseca Malafaia descansa em 
paz. Partiu para eternidade com o 
Senhor. O Senhor o chamou para 
Sua presença. Logo soará a trom-
beta final da vitória, então vere-
mos o nosso querido bispo, pas-
tor, amigo e irmão, juntamente 
com os nossos entes queridos, que 
a mão cruel da morte arrebatou.”

Ontem, a Assembleia realizou 
um culto funeral em homenagem 
a Daniel. Fiéis se reuniram para 
acompanhar o transporte do cai-
xão, levado por um carro do Cor-
po de Bombeiros.

No dia 22 de novembro, Daniel 
Malafaia liderou o culto em Cam-
po Grande e apresentou Danielzi-
nho, seu quinto neto, recém-nas-
cido. “Deus me deu a alegria de 
apresentar o Danielzinho, meu 
quinto neto, filho do Daniel e da 
Layse. O que não falta na nossa fa-
mília é Daniel: esse é o quarto”, es-

creveu nas redes sociais.
Daniel Malafaia acompanhou 

o crescimento da Assembleia de 
Deus impulsionado pelo primo, 
Silas Malafaia, de 62 anos, o prin-
cipal líder. A Assembleia é atual-
mente uma das mais populares 
igrejas evangélicas do país, ao la-
do da Universal.

Bispo Daniel Malafaia estava internado em um hospital particular

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK
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 L REUNIÃO DO PREFEITO ELEITO

Mais ações de Paes
Pano de combate à Covid-19 antes do Réveillon 

A 
principal pauta da primei-
ra reunião do prefeito eleito 
do Rio, Eduardo Paes, com 

seu futuro secretariado, ontem, foi 
sobre as dificuldades financeiras 
que poderão enfrentar na gestão 
municipal e a importância da in-
tegridade no governo. Segundo 
Paes, as medidas de combate à Co-
vid-19 serão apresentadas numa 
próxima reunião, antes de ele as-
sumir o cargo, no dia 1º de janeiro. 

“A nossa próxima reunião de 
secretariado vai acontecer ainda 
antes do Réveillon, para o secretá-
rio de saúde, Daniel Soranz, apre-
sentar o nosso plano de combate 
à Covid, essa vai ser a nossa res-
ponsabilidade transversal de toda 
prefeitura e a gente vai entrar com 
mais detalhes nisso. Vamos anun-
ciar medidas concretas no comba-
te à Covid-19 e trabalhar no plano 
nacional de imunização, o secre-
tário já está trabalhando para is-
so”, declarou Eduardo Paes ao ser 
questionado se pretende comprar 

vacinas para a população carioca. 
O prefeito eleito pediu, desde 

já, que os cariocas fiquem em casa 
para evitar a propagação do vírus. 

“A gente precisa que as pessoas 
entendam que todo dia nós esta-
mos perdendo muitas vidas, que 
tem muita gente sendo internada 

e que depende muito da atitude 
de cada um de nós, independen-
te das restrições criadas por gover-
no, principalmente, quando a gen-
te fala das pessoas mais frágeis em 
relação à Covid. Então, meu apelo 
aqui, desde já, é que pessoas mais 
velhas não saiam de casa, se preser-
vem, que evitem o contato, isso é 
fundamental. Mas todos têm que 
estar atentos. Não adianta a gen-
te achar que um governo vai en-
trar no dia 1º de janeiro e vai fazer 
um milagre ou impor uma série 
de restrições, que se a população 
não colaborar, não valem de na-
da”, afirmou.

Paes se reuniu com o alto es-
calão de sua administração, num 
hotel em Copacabana, na Zona 
Sul. Ele aproveitou para anunciar 
novos nomes que vão fazer par-
te da sua gestão: Tadeu Amorim 
de Barros Junior, o Junior da Lu-
cinha (Secretaria da Terceira Ida-
de); Willian Carvalho dos Santos, 
o Willian Coelho (Ciência e Tec-
nologia); e Fabio Dalmasso Cou-
tinho (Habitação)

Paes já planeja seu mandato

ESTEFAN RADOVICZ

Dois PMs 
são presos

 LDois PMs suspeitos da 
morte de dois jovens no 
bairro do Babi, em Belford 
Roxo, na Baixada Flumi-
nense, na madrugada de 
sábado, foram presos. Se-
gundo a Secretaria de Esta-
do da Polícia Militar, houve 
abordagem “não condizen-
te com os padrões da insti-
tuição”. Imagens nas redes 
sociais mostram o mo-
mento em que as vítimas, 
que estavam em uma moto, 
caem no chão e são aborda-
das pelos agentes.

RAPIDINHA...

 L THUANY DOSSARES
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ESSE É O MENGÃO!
Com bela atuação no segundo tempo, o Mais Querido engole o Peixe no Maracanã

N
o Maracanã, o Flamengo 
voltou a vencer e conven-
cer no Brasileiro. Em duelo 

com o Santos, que usou um time 
reserva por conta do jogo da pró-
xima quarta-feira com o Grêmio, 
pelas quartas de final da Liberta-
dores, a equipe de Rogério Ceni 
goleou por 4 a 1 e diminuiu para 
cinco pontos a vantagem do líder 
São Paulo, que perdeu para o Co-
rinthians por 1 a 0.

O Mais Querido começou 
pressionando o Peixe. Aos 41, 
saiu na frente. Após levanta-
mento na área, Rodrigo Caio 
ganhou da defesa, Natan cabe-
ceou na trave e, no rebote, Ger-
son apareceu para concluir para 
o fundo das redes, também de 
cabeça. Mesmo atrás no placar, 
o Santos não se abalou e quase 
empatou logo depois. Aos 45 mi-
nutos, Alison recebeu com boas 
condições e finalizou, a bola des-
viou em Rodrigo Caio e passou 
raspando a trave de Diego Alves.

O segundo tempo come-
çou com o Rubro-Negro am-
pliando, logo aos dois minutos. 
Bruno Henrique começou bela 
jogada e Arrascaeta acabou pu-
xado dentro da área, a arbitra-
gem marcou pênalti. Na cobran-
ça, Gabigol deslocou João Paulo.

Aos 11 minutos, o Flamengo 

marcou o terceiro. Bruno Hen-
rique fez outra bela jogada pelo 
fundo e cruzou, a bola sobrou 
para Filipe Luís, que tocou pa-
ra o fundo das redes.

Ceni queria mais e trocou 
Gerson por Pedro. Everton Ri-
beiro recebeu do centroavante 
e foi derrubado por João Paulo. 
A arbitragem marcou pênalti. 
Na cobrança, Gabigol cobrou 
novamente com perfeição e 
fez o quarto. O atacante foi até 
Diego Alves para comemorar 
com o experiente jogador, que 
está próximo de deixar o clube.

Aos 29 minutos, o Santos 
diminuiu. Após boa jogada de 
Madson, Bruninho apareceu 
para cabecear, sem chances de 
defesa para Diego Alves. Nos 
últimos minutos, Ceni tirou 
Arrascaeta e Bruno Henrique 
para preservar os jogadores e 
o ritmo da partida diminuiu. Após marcar seu segundo gol, Gabigol comemorou com Diego Alves

DANIEL CASTELO BRANCO

BRUNO 
HENRIQUE 

JOGOU MUITO 
E GABIGOL 

MARCOU DOIS

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Fili-
pe Luís; Gomes, Gerson (Pedro), Arrascaeta 
(Vitinho) e Everton Ribeiro (Pedro Rocha); 
Bruno Henrique (Pepê) e Gabigol (Michael). 
Técnico: Rogério Ceni

João Paulo; Madson, Luís Felipe, Alex e 
Wagner Leonardo; Alison (Bruninho), 
Sandry e Jean Mota (Lucas); Tailson (Felipe 
Jonatan), Marcos Leonardo (Guilherme 
Nunes) e Lucas Braga. Técnico: Cuca

Local: Maracanã Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR) Auxiliares: Vítor Hugo 
Imazu (PR) e Rafael Trombeta (PR). Gols: 1º tempo: Gerson, aos 41.  
2º tempo: Gabigol, aos 4 e aos 25, Filipe Luís, aos 12, Bruninho, aos 29.  
Cartões amarelos: Marcos Leonardo, Gomes, Filipe Luís.  
Público: jogo realizado com os portões fechados.

FLAMENGO 4 SANTOS 1
FLAMENGO
COBRA DO JOGO
Bruno Henrique 
participou de forma 
decisiva da partida.

BOLA CHEIA
Gabigol fez dois de 
pênalti e levou muito 
perigo à área santista.

DEU PRO GASTO
Filipe Luís, Gerson, 
Arrascaeta, Pedro e 
Everton Ribeiro

BOLA MURCHA
Diego Alves, Isla, João 
Gomes, Rodrigo Caio, 
Natan e Pepê

PERNA DE PAU
Michael, Vitinho e Pedro 
Rocha não tiveram 
tempo para jogar

TÉCNICO
Ceni conseguiu 
recuperar o poderio 
ofensivo do time.

ATUAÇÕES

 L Destaque do Flamengo na 
goleada sobre o Santos, Bru-
no Henrique pediu, em en-
trevista depois do jogo, a per-
manência no clube do goleiro 
Diego Alves, um dos líderes do 
elenco. “Todos sabem da im-
portância dele dentro do gru-
po. É um líder dentro e fora de 
campo. A permanência é com 
ele e a diretoria, mas a gente 
quer que ele fique. Precisam 
sentar e conversar para ver o 
que é melhor para os dois, mas 
é um ídolo, um cara muito ex-
periente dentro de campo”, 
afirmou Bruno Henrique. O 
goleiro tem contrato até o fim 
do ano e pede reajuste salarial 
para prorrogar o vínculo. Ca-
so não renove, ele deverá fazer 
contra o Bahia, no Maracanã, 
e contra o Fortaleza, no Caste-
lão, os seus últimos jogos pela 
equipe. Na próxima rodada, o 
Flamengo vai encarar o Bahia 
no Maracanã, no domingo. Já 
o jogo contra o Fortaleza será 
no dia 26, no Castelão.

BH pede a 
permanência 
de Diego Alves 
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Tudo igual em São Janu
Fluminense sai na frente, mas recua e leva o empate do Vasco nos acréscimos 

 L TORCIDAS DECEPCIONADAS

E
m São Januário, Fluminense 
e Vasco não conseguiram o 
resultado esperado pelos tor-

cedores. O empate em 1 a 1 deixa 
o Tricolor fora do G-6 do Brasilei-
rão e coloca o Cruzmaltino a três 
pontos de sair da zona de rebaixa-
mento. A equipe das Laranjeiras 
saiu na frente no começo do jogo, 
mas, perto do fim, Germán Cano 
deixou tudo igual.

“Muito contente pelo gol e pelo 
empate, não merecíamos perder. 
Lutamos até o  final”, reagiu Cano, 
ao final da partida.

A partida começou bastan-
te equilibrada. O Vasco chegou 
duas vezes com Benítez em fina-
lizações de longa distância, en-
quanto o Fluminense assustou 
duas vezes também com Wellin-
gton Silva e Marcos Paulo. Aos 8 
minutos, o Tricolor conseguiu 
marcar. Após cruzamento que a 
zaga do Vasco afastou mal, Wel-
lington Silva dominou com cal-
ma e finalizou sem chances de 
defesa para Fernando Miguel.

Com vantagem no placar, o 
Fluminense passou a dominar 
a partida. Aos 25, perdeu uma 
chance clara de gol. Após bela 
tabela com Nenê, Michel Araú-
jo saiu na cara de Fernando Mi-
guel, que fez bela defesa.

Aos 40 minutos, o Vasco vol-
tou a chegar com perigo. Neto 
Borges avançou e finalizou, o 

goleiro Marcos Felipe soltou a 
bola, mas se recuperou.

O segundo tempo começou 
em um ritmo bem mais lento. 
O Fluminense recuou bastan-
te e cedeu mais campo para o 
Vasco. Porém, o Cruzmaltino 
tinha muitas dificuldades pa-
ra criar. Aos 21 minutos, Tal-
les Magno, que tinha acaba-
do de entrar, carimbou a trave 
tricolor. Aos 37, o Fluminen-
se, mesmo recuado, teve chan-
ce com Caio Paulista, que pa-

rou em boa defesa de Fernando 
Miguel. Mas o árbitro já tinha 
apitado mão.

Aos 46 minutos, o recuo do 
Fluminense foi castigado e a luta 
do Vasco, mesmo sem muita or-
ganização, foi recompensada. De-
pois de levantamento para a área, 
a defesa tricolor falhou e Germán 
Cano, sempre oportunista, apare-
ceu para deixar tudo igual em São 
Januário. O argentino chegou aos 
11 gols no campeonato.

O jogo foi de muita luta e pouco futebol: no final, um empate que castigou um e premiou o outro

LUCIANO BELFORD

O GOLEIRO 
FERNANDO 
MIGUEL FEZ 

BOAS DEFESAS E 
EVITOU O PIOR

Fernando Miguel; Léo Matos, Jadson, Lean-
dro Castan e Neto Borges (Henrique); Mar-
cos Jr. (Carlinhos), Léo Gil e Benítez; Vinícius 
(Ribamar), Cano e Gustavo Torres (Talles 
Magno). Técnico: Ricardo Sá Pinto

Marcos Felipe; Igor Julião, Luccas Claro, 
Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Hudson 
(Yago), André, Michel Araújo (Ganso) e Ne-
nê (André); Wellington Silva (Caio Paulista) 
e Marcos Paulo (Fred). Técnico: Marcão

Local: São Januário Juiz: Rodolpho Marques (PR) Auxiliares: Bruno Boschillia 
(PR) e Sidmar Meurer (PR) Gols: 1º tempo: Wellington Silva, aos 8.  
2º tempo: Cano, aos 46. Cartões amarelos: Wellington Silva, Léo Matos, Jad-
son, Neto Borges, Gustavo Torres, Léo Gil, Talles Magno.  
Público: jogo realizado com portões fechados.

VASCO 1 FLUMINENSE 1
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 50 25 14 8 3 42 21 21

 2º ATLÉTICO-MG 46 25 14 4 7 44 31 13

 3º FLAMENGO 45 24 13 6 5 42 32 10

 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 41 24 10 11 3 32 20 12

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 40 25 11 7 7 35 27 8

 8º SANTOS 38 25 10 8 7 37 33 4

 9º CORINTHIANS 33 25 8 9 8 26 29 -3

 10º CEARÁ 32 25 8 8 9 35 36 -1

 11º BRAGANTINO 31 25 7 10 8 31 29 2

 12º ATLÉTICO-GO 31 25 7 10 8 22 29 -7

ZONA NEUTRA
 13º FORTALEZA 30 25 7 9 9 24 23 1

 14º ATHLETICO-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8

 15º SPORT 28 25 8 4 13 22 34 -12

 16º BAHIA 28 25 8 4 13 29 42 -13

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 25 24 6 7 11 25 36 -11

 18º CORITIBA 21 25 5 6 14 20 33 -13

 19º GOIÁS 20 25 4 8 13 25 40 -15

 20º BOTAFOGO 20 25 3 11 11 23 36 -13

25ª RODADA

12/12

 BRAGANTINO  2 X 1 FORTALEZA 

 ATHLETICO-PR  0 X 1 ATLÉTICO-MG

 PALMEIRAS  3 X 0 BAHIA

 INTERNACIONAL  2 X 1 BOTAFOGO

 CEARÁ  1 X 2 ATLÉTICO-GO

 GOIÁS  0 X 0 GRÊMIO

ONTEM

 FLAMENGO  4 X 1 SANTOS

 CORINTHIANS  1 X 0 SÃO PAULO

 SPORT  1 X 0 CORITIBA

 VASCO  1 X 1 FLUMINENSE

ARTILHARIA

 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 14  GOLS: Marinho (Santos)  12  GOLS: Luciano (São Paulo) 11 Gols: Cano (Vasco)
 10  GOLS: Keno (Atlético-MG), 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

Cabofriense 
eliminada

 LPela segunda fase do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D, a Cabofriense perdeu on-
tem por 2 a 0 para o São Luiz, 
no Maranhão, e foi elimina-
da da competição. No jogo 
de ida, em casa, no Correão, 
a equipe fluminense havia 
empatado em 1 a 1. Os dois 
gols da classificação da equi-
pe maranhense às oitavas de 
final foram marcados por 
Juba. O próximo adversá-
rio será o Aparecidense-GO.

RAPIDINHAS...

Vasco sub-20 
é campeão

 LApós o empate em 1 a 1 no 
primeiro jogo da decisão 
em Niterói, o Vasco venceu 
o Botafogo ontem, em Nova 
Iguaçu, e foi campeão esta-
dual sub-20. O atacante Fi-
gueiredo (foto) fez o gol, de 
cabeça, aos 36 do segundo 
tempo. Já pela Copa do Bra-
sil, a equipe comandada por 
Siston fará na quinta-feira a 
volta da semifinal diante do 
Atlético-MG, em São Januá-
rio, após o 1 a 1 na ida.
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O ex-presiden-
te Carlos Au-

gusto Montene-
gro (foto) parecia 
exagerar quando 
declarou que o Bo-
tafogo estava falido, 
que não tinha como 
pagar a luz e que não 
adiantaria a torcida 
pedir reforços, trei-
nador de ponta, se 
está tão difícil hon-
rar os compromissos já assumidos 
com o elenco, somados às dívidas 
com ações trabalhistas, fornece-
dores, credores diversos. O pro-
jeto Clube Empresa não saiu do 
papel, até porque qualquer inves-
tidor se assustaria com a situação 

pré-falimentar pu-
blicamente revelada. 
Afogado em proble-
mas de difíceis solu-
ções, o Botafogo não 
suportará o rebaixa-
mento. Na segunda 
divisão, as dificul-
dades se multiplica-
rão e, diferentemen-
te das vezes em que 
caiu, a cota de televi-
são atual para Série 

B é curta, e as despesas são as mes-
mas ou até maiores. O Botafogo 
está enfrentando a maior crise de 
sua gloriosa história e suas ilustres 
figuras precisam se unir para evi-
tar o pior. Não pode correr o rico 
de acabar.

 LO Palmeira atropelou o 
Bahia, 3 a 0, e a torcida 
baiana já começou a co-
brar da equipe e Mano 
Menezes.

 LO Goiás empata com o Grê-
mio e entraga a lanterna ace-
sa ao Botafogo. Que fase.

 LGabigol e outros joga-
dores exigem a perma-
nência de Diego Alves 
no Flamengo. Presiden-
te Landim deveria pedir 
que abram mão de dez 
por cento do que ganham 
para atender o goleiro.

Botafogo pede socorro

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

PEIXE FRITO

 LBruno Henrique recuperando a for-
ma e voltando a mostrar velocidade, 
perto do que fazia no ano passado. 
Se continuar assim, o atacante será 
fundamental na reta final do Cam-
peonato Brasileiro.

 LO lance que deu origem ao gol da vi-
tória do Internacional por 2 a 1 sobre 
o Botafogo, no Beira-Rio, em Porto 
Alegre, foi incrível. Kevin bateu fal-
ta para trás, sem olhar, e Yuri chutou 
para o gol vazio. Bizarro.

BOLA DENTRO  BOLA FORA

 LO Flamengo nem precisou de 
muita força para golear o San-
tos por 4 a 1. Cuca optou por 
escalar uma equipe de reser-
vas e os jovens jogadores não 
conseguiram suportar mais 
do que 45 minutos. A vitória 
não escondeu problemas que 

Rogério Ceni precisa resolver. 
Alguns jogadores, como Ar-
rascaeta e Gabigol, carecem de 
ajustes na parte física. Filipe 
Luís não tem mais folego para 
a função. Arão e Thiago Maia 
fazem falta nesta reta final do 
Campeonato Brasileiro.

Túlio elogia e Felipe 
Neto detona
Atuação do Botafogo contra Inter divide opiniões

 L NA LANTERNA DO BRASILEIRÃO

A
pesar da derrota por 2 a 
1 para o Internacional, 
sábado, no Beira-Rio, 

pela 25ª rodada do Brasileirão, 
o Botafogo mostrou uma pos-
tura diferente dos últimos jo-
gos. Gerente de futebol do Glo-
rioso, Túlio Lustosa elogiou a 
mudança de atitude depois de 
forte cobrança pela goleada so-
frida para o São Paulo na últi-
ma quarta-feira.

“A partir da chegada do Bar-
roca, sabíamos que teríamos 
três adversários dificílimos 
pela frente. Os atletas fizeram 

uma boa partida contra o Fla-
mengo, mas perdemos. Contra 
o São Paulo, não foi só o fato de 
ter perdido o jogo que desagra-
dou, mas a postura e a falta de 
atitude. Nessa semana demos 
ênfase nisso e saiu um pacto, 
um compromisso dos atletas 
de mudarem a atitude. E eles 
cumpriram esse pacto”, afir-
mou Túlio à Botafogo TV.

Já o influente youtuber bo-
tafoguense Felipe Neto, revol-
tado após mais uma derrota, 
afirmou que falta vergonha na 
cara e criticou a postura dos jo-

gadores no jogo contra o Inter-
nacional. “Jogadores do Bota-
fogo sorrindo em campo após 
outra derrota. Clima ameno, 
leve, descontraído. Isso é fal-
ta de vergonha na cara”, escre-
veu o influencer, com 12,7 mi-
lhões de seguidores somente 
no Twitter.

Na lanterna do Brasileirão, 
com 20 pontos, o Botafogo pre-
cisa reagir para se salvar do rebai-
xamento para a Série B. O próxi-
mo compromisso será contra o 
Coritiba, no próximo sábado, às 
21h, no Couto Pereira.

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Túlio Lustosa disse ter 
gostado da atuação, 

apesar da derrota
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 L DURANTE O FUNERAL DO ÍDOLO

Falta de respeito
Ladrões assaltam casa de Paolo Rossi na Itália

A 
casa de Paolo Rossi foi 
assaltada durante o fu-
neral do ex-jogador, no 

último sábado, na cidade ita-
liana de Vicenza, na região da 
Toscana. A notícia gerou revol-
ta no país. De acordo com a im-
prensa italiana, criminosos se 
aproveitaram do funeral para 
invadir a residência do ídolo 
e roubar joias, relógios e uma 
pequena quantia em dinheiro.

O furto foi descoberto por 
um colaborador da família 
Rossi, que logo alertou a espo-
sa do campeão do mundo de 
1982, Federica Cappelletti. Em 
seguida, ela acionou a polícia 

após perceber que a casa havia 
sido roubada. As investigações 
foram iniciadas.

“Um ato vil e vomitável 
como esse é verdadeiramen-
te impensável. Que as forças 
de ordem façam de tudo pa-

ra descobrir os responsáveis. 
Toda a minha solidariedade à 
família de Paolo Rossi”, escre-
veu no Twitter Dario Nardel-
la, prefeito de Florença, a ca-
pital da Toscana.

Paolo Rossi entrou para a 
história do futebol mundial 
ao marcar os três gols da Itália 
na inesperada vitória sobre a 
Seleção Brasileira de Telê San-
tana (3 a 2), dois na semifinal 
contra a Polônia (2 a 0) e um 
na decisão contra a Alemanha 
Ocidental (3 a 1), terminan-
do como artilheiro e Bola de 
Ouro da Copa do Mundo de 
1982, na Espanha.

NOTÍCIA CAUSOU 
INDIGNAÇÃO  

NO PAÍS E 
IRRITOU A VIÚVA 

DO ÍDOLO 
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A GATA DA HORA

DAVI BORGES/DIVULGAÇÃO

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 +

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

29,90R$

3 selos +

troque por uma
BOMBONIERE
DE VIDRO - 820ml

29,90R$

3 selos +

ESCOLHA O SEU PRODUTO, JUNTE 3 SELOS E PARTICIPE

RELAÇÃO DE POSTOS DE TROCA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noel dos sonhos! 

Tomara que ela des-

ça assim, linda, sexy 

e maravilhosa, pela 

chaminé da casa do 

pobre estagiário. 

Mas a musa só vai 

dar o presente para 

os que se comporta-

ram durante o ano.

ANA LÚCIA FERNANDES

Gatas, mandem
 fotos e fone para 

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

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 
ADVOCACIA T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídica 
comprovada! Atendemos qual-
quer causa com eficiência e 
rapidez. Ligue já! Consulta Grá-
tis, Plantão 24h. Dr. Milton Tel: 
99161-9013 - whatsapp 
 
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
 

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.
 

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/
 

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
 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
condicionado. Praça Liber-
dade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 9985-
39195. Admite-se.

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Sabrina loirinha, Fernan-
da branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões
 

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

 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão, fantasias, 
dominadora preferencia (homens 
maduros) Pernas grossas, apa-
relhada, Centro Cruz Vermelha. 
T.98850-6398

 

COROA BEBEL 
Morenaça, linda, massagem 
relaxante, aparelhada, sozinha, 
carinhosa. Atendo casais, cava-
lheiros. Novo endereço com Cruz 
Vermelha. (30,00) T.3903-6970/ 
T.99753-2119

 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br

 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, cari-
nhosa aparelhada. Sara, morena 
clara, linda, novidade! completi-
nha! Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane
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BABADO
LEONARDO ROCHA (Interino) leonardo.rocha@meiahora.com 

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

ELA FAZ O 
ESTILO DELA!

 LBruna Marquezine não 
cansa de exibir sua beleza 
nas redes sociais. Ontem, a 
atriz deixou seus seguido-
res babando ao comparti-
lhar clique para um ensaio 
em que aparece sem su-
tiã. A publicação foi super-
curtida, recebendo ainda 
comentários de fãs e fa-
mosos. “Esse cabelo está 
incrível”, postou a ex-BBB 
Ana Clara Lima.

WEBERT BELICIO / DIVULGAÇÃORITMO DE FESTA!
 LO apresentador e dono do SBT, 

Silvio Santos completou 90 anos 
de idade, no sábado, e não deixou 
a data passar em branco. Feliz da 
vida, o “patrão” ganhou o cari-
nho da família, que se reuniu para 
celebrar a data com uma festa do 
pijama. Tudo dentro da mansão 
dos Abravanel, em São Paulo. Nas 
imagens, publicadas por Patrícia, 
ele, a mulher, Íris Abravanel, e as 
filhas aparecem usando as roupas 
de dormir com a mesma estampa 
para a festa. No vídeo, a residên-
cia aparece decorada com balões 
azuis, dourados e prata. Também 

é possível ver um enorme quadro 
com um desenho de Silvio Santos. 
Para a festa, ele teve dois bolos. 
Chique demais! “Celebrando meu 
papaizão! Uma vida longa, linda e 
cheia de saúde! Amo muito!”, es-
creveu Patricia. Silvio Santos ain-
da ganhou um parabéns virtual de 
amigos e familiares que não esta-
vam presentes na festa, por conta 
da pandemia do novo coronavírus. 
Tiago Abravanel, neto do apresen-
tador, publicou um vídeo em que 
todos aparecem em uma chamada 
de vídeo na hora de cortar o bolo. 
Vida longa, Silvio! 

VOLTANDO AOS 
TRABALHOS

 LLudmilla foi a atração na fes-
ta de aniversário de 36 anos 
da empresária Priscila San-
tos. A celebração foi na casa 
da influenciadora, na Barra, 
Zona Oeste. Lud foi acom-
panhada da mulher, Bruna 
Gonçalves, e da mãe, Silvana 
Oliveira, e cantou seus suces-
sos de funk e pagode.

EM ALTA EM BAIXA

 LJuntinhos! Caio Castro 
e Grazi Massafera viajam 
de moto pelo Paraná

 L‘Brincadeira agressiva’ 
teria motivado separa-
ção de Munhoz e Rhayssa

TRAVA NA BELEZA!  

 LDuda Reis provou que está 
com tudo em cima. No sába-
do, a noiva de Nego do Bo-
rel resgatou o clique de uma 
viagem que fez às Ilhas Mal-
divas e impressionou os se-
guidores do Instagram ao po-
sar deslumbrante em cima de 
uma bike. Num cenário para-
disíaco, ela arrancou suspiros 
dos internautas.

JÁ QUE É PRA TOMBAR...
 LNa internet, as coisas funcionam mais 

ou menos assim: um vídeo se torna viral 
e, logo em seguida, surge uma música 
sobre o assunto. E foi exatamente o que 
aconteceu com Deise do Tombo, como fi-
cou conhecida a carioca Deise Gouveia. 
Para quem não lembra, a jovem viralizou 
nas últimas semanas ao cair de um escada 
e agora virou hit pelas mãos de Bárbara 
Labres: Modo Deise Ativado, que já con-
ta com clipe e tudo!



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h00. Globo: Marta (foto) se surpreen-
de quando Lica afirma que estudará com 
Samantha. Tina e Ellen disfarçam a ten-
são para Anderson, que pede para as duas 
descansarem do hospital. Lica sugere que 
Ellen dê aula particular em vez de traba-
lhar na biblioteca, e Bóris suporta a ideia. 
Edgar questiona Lica sobre Samantha.

19h40. Globo: Apolo não cede às tenta-
tivas de reconciliação de Tancinha. O pla-
no de Fedora (foto) para chamar a atenção 
para si sensibiliza as redes sociais e ela 
consegue reativar seu perfil na internet. 
Giovanni garante a Camila que ele não 
foi o responsável pela entrega da bom-
ba em sua casa, mas ela não acredita na 
inocência do rapaz. Leonora vê Luciano.

21h00. SBT: Clarita (foto) acha es-
tranho que Beto não atende o celular 
e está atrasado. Erica chega atrasada 
ao Café Boutique e diz que estava nu-
ma festa incrível. Clarita vê as fotos do 
Beto com Erica na internet e diz que 
colocará um ponto final nessa história 
hoje. Dr. Fernando avalia Dani.

18h30. Globo: Isabel e os tenentes 
fazem uma busca na casa de Dionísio 
(foto) à procura das obras de arte rou-
badas. Marizé desconfia que Lipe não 
quer ir à escola por causa das amea-
ças de Mateus. Isabel e os tenentes 
encontram o bunker vazio. Dionísio 
desconfia de Ester.

21h00. Record: Fernanda sur-
ge linda vestida de noiva. Ramiro 
(foto) se recusa a ir à festa. Hugo 
ajuda na cerimônia. Ramiro sur-
preende Tobias e avisa que irá ao 
casamento. Donatella aconselha 
Tobias. Ernani agride Yara. Marly 
consegue chamar a polícia.

21h30. Globo: Ruy (foto) não gosta 
de saber que Cibele voltou de viagem. 
Todos elogiam Abel e Edinalva dan-
çando. Caio vê Mira com Irene em um 
táxi. Edinalva ouve que a mãe de Zeca 
está viva e fica curiosa. Heleninha rece-
be outra carta de Otávio e acredita que 
ele esteja voltando. Eugênio pede para 
se hospedar na casa de Heleninha.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Acreditar na fé do nosso amor é um caminho sem 

dor” (Autor desconhecido)

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

 LTenha jogo de cintura para 
driblar os problemas no em-
prego. Foque nos resultados 
e não conte com a sorte. Os 
astros enviam boas energias 
para o seu relacionamento.
Números da sorte: 16, 79 e 07.

 LA segunda será tensa em fa-
mília e no relacionamento, 
mas depois tudo melhora. 
Pode surgir uma oportunida-
de de conquistar um cargo ou 
emprego melhor.
Números da sorte: 98, 80 e 17.

 LAs diferenças de opinião po-
dem se transformar em brigas 
com os parentes e amigos mais 
próximos. Bom dia para fazer 
as pazes com o par. Uma pa-
quera pode virar algo sério.
Números da sorte: 27, 45 e 81.

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

 LCuidado para não perder 
informação importante. As 
finanças devem melhorar. A 
vida a dois anda devagar. Um 
caso passageiro pode aquecer 
seu coração hoje.
Números da sorte: 19, 46 e 37.

 LTerá sorte em tudo, inclusive 
no serviço. Cuidado com di-
nheiro. No romance, controle 
a possessividade. Amor à pri-
meira vista não está descarta-
do, amigos podem ajudar.
Números da sorte: 47, 65 e 02.

 LPode ter problemas em famí-
lia. Os astros prometem boas 
novas com dinheiro, mas evi-
te gastar. Ex-amor deve atra-
palhar uma paquera. A dois, 
aposte no alto-astral.
Números da sorte: 93, 48 e 39.

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

 LSeu lado criativo e aventu-
reiro está em alta. Evite se 
sobrecarregar no trabalho. 
A sensualidade será sua arma 
secreta na paquera. Aposte no 
bom humor com o parceiro.
Números da sorte: 22, 31 e 67.

 LA convivência com os cole-
gas enfrenta desafios. Terá 
faro para negócios lucrativos. 
Romance cheio de amor e ca-
rinho. Conquista à distância 
pode te surpreender.
Números da sorte: 86, 41 e 95.

 LO espírito de equipe vai mar-
car seu desempenho no tra-
balho, una-se com colegas. 
Alguém que faz sucesso na 
turma pode conquistar seu co-
ração. A união está protegida.
Números da sorte: 06, 33 e 69.

SÃO JOÃO MÍSTICO
Também conhecido como “doutor 
místico”, nasceu no ano de 1542, 
na Espanha. Oriundo de uma família 
desprovida de riquezas, João foi en-
viado para estudar Ciências Huma-
nas em um colégio jesuíta. Aos 21 
anos de idade, entrou para a Ordem 
Carmelita, onde se especializou em 
artes e teologia. Anos depois, ga-
nhou notoriedade por promover 
uma profunda reforma na Ordem. 
Chegou a ficar nove meses preso 
num convento em Toledo, até que 
conseguiu fugir. Morreu após ficar 
doente no ano de 1591, aos 49 anos. 
Foi canonizado no ano de 1726.

SANTO DO DIA

SALÁRIO
Renato chega para a entre-
vista de emprego. O contra-
tante vai logo dizendo:
— É o seguinte, de início o 
salário é de 900 reais.
— Ah, não sei não. Esse salá-
rio está muito baixo — diz o 

rapaz, bem decepcionado.
— Mas em 3 meses o salário 
é aumentado para 3 mil reais 
— explica o contratante.
Renato diz:
— Esse salário me agrada. En-
tão daqui a 3 meses eu volto 
aqui pra assinar o contrato.

DINHEIRO
Joãozinho chama a mãe dele 
e diz:
— Mamãe, você pode dar di-
nheiro para um velhinho ali 
da praça?
E a mãe responde:
— Posso sim, meu filho. Que 

velhinho é esse?
E o Joãozinho responde:
— Aquele mamãe. O que 
está falando “olha a pipoca 
quentinha”.

RELÓGIO
Josimar entra na loja, escolhe 

um relógio com aparência 
de antigo e pergunta para o 
vendedor:
— Moço, esse relógio presta 
pra tomar banho?
Logo o vendedor responde:
— Acho que sim, mas eu pre-
firo um sabonete.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exú
MENSAGEM:
Exú avisa que mudanças ines-
peradas serão positivas no 
trabalho e no lar. Controle 
o espírito aventureiro e não 
troque o certo pelo duvido-
so.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Mojubá
CORES:
Vermelho e preto.
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para que Exú lhe conceda 
caminhos seguros e prós-
peros, toda segunda-feira 
passe sete moedas no cor-
po, coloque em cima de um 
padê farofa crua de dendê 
e farinha de mesa e leve até 
uma encruzilhada. Acenda 

um cigarro e uma vela e faça 
seus pedidos a “todo povo 
de rua”.

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

 LTenha cautela para não falar 
mais do que deve. Cuide de ta-
refas a sós. Lance sem compro-
misso movimenta a conquista. 
Reforce a confiança no roman-
ce com o diálogo.
Números da sorte: 49, 40 e 76.

 LDeve se concentrar nas fi-
nanças, mas não acredite em 
promessas milagrosas para 
ganhar dinheiro. Amigos aju-
dam na paquera. Alinhe seus 
sonhos com os do par.
Números da sorte: 59, 77 e 86.

 LVai sobrar disposição para se 
concentrar nos seus objetivos 
pessoais e especialmente no 
trabalho. O romance fica em-
polgante. Não esconda seu 
interesse do alvo.
Números da sorte: 96, 33 e 15.
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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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