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ARQUIVO PESSOAL

Garantiu o presentão de
aniversário para a caçula
MAURICIO BAZILIO / DIVULGAÇÃO

Ágatha foi atingida no Alemão

Paulo César ganhou R$ 3 mil no Dívidas Zero do Rio de Prêmios

Paulo César Nunes, 40 anos,
é o que podemos chamar de um
cara família. Morador de Nova
Iguaçu, na Baixada, o subgerente
de mercado adora passar tempo
com a esposa, Luana, e os filhos,
Helena e Júlio César. As contas
nem sempre fecham no fim do
mês, mas com os R$ 3 mil que ganhou no Dívidas Zero, do Rio de
Prêmios, conseguiu pagar tudo
em setembro e ainda sobrou dinheiro para comemorar os 6 anos
da caçula do jeito que ela pediu.
“Helena fez aniversário e sempre pede para passearmos juntos,
eu, ela e a mãe. Meu filho mais velho vive com a mãe dele e, sempre
que dá,vem junto também.Quando perguntamos o que ela queria
de aniversário nem pensou duas
vezes,o presente era estar com a família toda.Fomos ao shopping,ao
parque,lanchar fora.Tudo que ela
queria”, conta, orgulhoso.
Paulo César tinha o hábito de
comprar um bilhete do Rio de
Prêmios sempre que lembrava,
mas, depois que uma parente ganhou um prêmio em julho, resolveu que era melhor garanti-los
com mais frequência. “Comecei
a ver que a sorte estava chegando
perto de mim, então resolvi seguir minha intuição.Afinal, os sinais estavam ali, né? Ainda não fiz

as 20 dezenas, mas o Dívidas Zero
que ganhei já me ajudou muito.
Desafogou as contas e agora estou
mais tranquilo”.
O bilhete foi comprado em
uma banca de jornal em frente ao
mercado onde trabalha, no bairro de Anchieta, na Zona Norte. É
lá que todos os colegas de trabalho
passaram a comprar seus Rio de
Prêmios depois que Paulo César
foi sorteado.
“No serviço todo mundo
virou freguês agora, até meu
supervisor. Eu incentivo, digo
que é como a gente vê no vídeo
mesmo. Não tem como duvidar, Carlinhos (Carlos Alberto, apresentador do Rio de Prêmios) pegou meu cupom na
urna ao vivo no programa da
Record TV Rio”, afirma.
Agora,Paulo César e a família já
estão fazendo pensamentos positivos para as 20 dezenas:“Meu sonho é comprar uma casa minha.
Vivemos em cima da casa da minha mãe, é confortável, não posso negar. Mas queremos um canto para chamar de nosso.Agora eu
compro meu Rio de Prêmios toda
semana, nessa exagerei e comprei
8 bilhetes. Tem vezes que dá para
comprar mais, tem vezes que menos,mas vamos assim até o próximo, que eu sei que virá”.

Civil
simula
disparo

Investigação apura
se o tiro atingiu
um poste antes

A

reconstituição da morte
da menina Ágatha Vitória Sales Félix, de 8 anos,
durou cerca de três horas e contou com a participação de apenas
dois dos 11 PMs envolvidos direta ou indiretamente no crime,
ocorrido no dia 20 de setembro.
A mãe da criança, Vanessa Sales,
passou mal e também não esteve na reprodução simulada, que
aconteceu no Largo do Birosca,
no Complexo do Alemão.
Os dois PMs presentes sustentaram que dois ocupantes de uma
moto passaram atirando contra a
equipe de policiais, quando houve a troca de tiros que atingiu
Ágatha dentro de uma Kombi.
“Perto do local tem um poste que apresenta sinais de arma
de fogo e é possível que o tiro
tenha atingido o poste e desviado até a menina”, afirmou o delegado Antônio Ricardo, chefe do Departamento Geral de
Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP), acrescentando
que o laudo da perícia deve ser
divulgado em 30 dias.

