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Achar o Ecko não é tipo gato-mia ou pique-esconde. Sua foto mais recente é de 2013 
e informes indicam que ele dá uns tapas no visual. Viu o cara por aí? Ligue: 2253-1177
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Aprendeu no Aprendeu no 
Dendê o que é Dendê o que é 
‘nós por nós’‘nós por nós’
André Vieira, André Vieira, 
do Hitmaker, do Hitmaker, 

destaca a destaca a 
solidariedade solidariedade 

nas favelasnas favelasEXCLUSIVO!

EXCLUSIVO!

QUE BELEZA! 

EM NOVA IGUAÇU CRIA DO GOGÓ DA 
EMA, LUANA BELLI TEM 
LINHA DE COSMÉTICOS

DONA JÔ AUXILIA MÃES 
QUE PERDERAM FILHOS
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Anônimo
Sepetiba

Aponte a câmera do seu 
celular e confira a 
edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Gritaria e som 
alto em Sepetiba

 LOs moradores das travessas do 
Triunfo e Boaventura, em Sepetiba, 
não aguentam mais a barulheira 
que fica à noite. Jovens se aglome-
ram ali todos os dias depois das 18h 
e só param de madrugada. É a noite 
inteira de som alto, falação e confu-
são. Ninguém aguenta mais isso. Já 
chamamos a polícia diversas vezes, 
mas a única coisa que fazem é pedir 
para abaixar o som.

SOM ALTO

Madureira sem 
internet e telefone

 LNa Rua Pereira da Costa, em Ma-
dureira, deve ter algum problema 
nos postes ou na fiação. Estamos 
sem internet e telefone há dias. As 
empresas de telefonia já foram lá, 
mas nunca resolvem nada. A quanti-
dade de fios emaranhados nos pos-
tes é imensa e acaba prejudicando 
os moradores, que ficam incomu-
nicáveis sem internet e telefone. 
Alguém precisa resolver isso!

Cristina Lopes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TELEFONIA

Copacabana 
precisa de obras

 LMuitas ruas de Copacabana preci-
sam de obras de recapeamento para 
retirar os buracos e consertar os 
bueiros sem tampa, principalmen-
te nas ruas transversais à Avenida 
Nossa Senhora de Copacabana e à 
Rua Barata Ribeiro. Apenas tapar 
os buracos não será suficiente, são 
necessárias obras grandes de reca-
peamento para que o asfalto possa 
ficar novinho em folha.

Luana Trindade
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACOS

Ônibus 520 demora 
uma eternidade

 LO ônibus 520 (Alcântara-Estácio) 
tem demorado muito para passar e, 
quando chega, está sempre lotado. 
As empresas de ônibus, juntamente 
com as prefeituras e o governo, de-
veriam colocar mais ônibus à dispo-
sição da população. As opções são 
poucas e quase ninguém tem aces-
so decente. Os ônibus ficam com-
pletamente lotados, prejudicando 
o trabalhador. Isso é um absurdo!

Adonias Brito
Por e-mail

ÔNIBUS

Posto de saúde 
sem remédios

 LNa semana passada, fui ao posto de 
saúde de Pedra de Guaratiba e, após 
finalizar a minha consulta, descobri que 
a unidade estava sem remédios. Eu não 
tenho condições de comprar meus pró-
prios medicamentos e tomo remédios 
controlados há mais de 20 anos. Sem 
eles, fica muito difícil de controlar meus 
problemas de saúde. Muitos pacientes 
como eu também podem estar preci-
sando desses remédios.

Thiago Pessoa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

SAÚDE

MATO                                                                                                                                                                                   BURACOS

Ruas sem asfalto na Baixada
 LPraticamente todas as ruas do bairro Jardim Laranjeiras, 

em Nova Iguaçu, não têm asfalto, calçada, sinalização, 
iluminação e rede de esgoto. Esta da foto é a Rua Sena, 
em frente ao número 335. Há anos que a prefeitura não 
faz uma visita ao local, ao menos para dar uma capinada 
no mato ou corrigir os buracos que existem lá. Estamos 
largados! Obras precisam ser feitas no bairro!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Rua é 
capinada

 LApós a minha reclamação ser 
publicada no MEIA HORA, a 
Rua Haroldo Lobo, na Portu-
guesa, Ilha do Governador, foi 
capinada e limpa. O mato que 
tinha lá não existe mais. Gos-
taria de agradecer ao jornal e 
à Comlurb pelo serviço.

José Luiz Quadra
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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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



POLÍCIA

Venda de roupas falsificadas é um dos braços financeiros da milícia comandada por Ecko (foto menor)

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Na base do disfarce
Draco recebe informações de que Ecko adota visuais diferentes para fugir da polícia

 L MILICIANO MAIS PROCURADO DO ESTADO

I
nformações passadas à Dele-
gacia de Repressão às Ações 
Organizadas Criminosas 

(Draco) apontam que o milicia-
no mais procurado do Estado do 
Rio, Wellington da Silva Braga, o 
Ecko, usa disfarces para fugir da 
polícia. “Chegou a informação 
de que ele deixou e o cabelo cres-
cer e usa cavanhaque, mas não 
temos fotos dele assim”, afirmou 
um investigador.

Outro policial, de uma ou-
tra especializada, relatou, 
também em anonimato, que 
“há várias informações da in-
teligência e simulações de dis-
farces usados por ele, mas que 
não podem ser divulgadas”.

Segundo as investigações, 
Ecko é usuário de cocaína, lu-
cra com o tráfico de drogas, 
tem perfil violento, locais para 
tortura e recruta ex-traficantes 
para a quadrilha. Ele assumiu a 
liderança da maior milícia do 
Rio à força, após a morte do ir-
mão Carlos Alexandre Braga, 
o Carlinhos Três Pontes, em 
2017. Nunca foi preso e sua fo-
to mais conhecida é a da sua 
carteira de identidade, de 2013.

Em 2016, a Draco chegou a 

um dos seus esconderijos em 
Santa Cruz, na Zona Oeste do 
Rio. A sua sala tinha a decora-
ção de vários quadros da saga 
mafiosa Poderoso Chefão. 

Como na máfia, desde então, 
procurou expandir territórios. 
Domina locais na Zona Oeste, 
Baixada Fluminense, Costa Ver-
de e tem alianças na Zona Norte, 
muitas delas com o tráfico, a cha-
mada TClícia (Terceiro Coman-
do Puro + milícia).

De acordo com a polícia, o 
Bonde do Ecko tem mais de 400 
fuzis à disposição e é responsável 
pelos crimes de homicídio, ocul-
tação de cadáver, extorsão, orga-
nização criminosa e lavagem de 
dinheiro. Somente no ano passa-
do, 117 milicianos da sua quadri-
lha foram presos.

DE ACORDO 
COM A POLÍCIA, 
BONDE DO ECKO 

TEM MAIS DE 
400 FUZIS

 LO lucro da quadrilha de Ecko 
chega a R$ 5 milhões por mês. 
Essa é a estimativa da Draco. 
Para lavar o dinheiro, os mili-
cianos investem em imóveis, 
fazendas e cavalos.

Somente nos últimos seis 
meses, sete homens aponta-
dos como braço direito de Ec-
ko foram presos. Entre eles 
estava Ruan Carlos de Lima 
Camillo, o Magneto.

Atualmente, a polícia inves-
tiga se há uma briga entre Ecko 
e um dos seus principais alia-
dos: Danilo Lima, o Tandera. 

Tandera fez disparar a le-
talidade violenta em Nova 
Iguaçu desde que assumiu o 
controle na região de Cabu-
çu, de acordo com a Delegacia 
de Homicídios. Ele também é 
um dos criminosos mais pro-
curados do estado.

Lucro de R$ 5 milhões por mês
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 L EM NOVA IGUAÇU

Covarde preso
Ele é acusado de tentar matar a ex, que foi 
atacada com copos de vidro e um ventilador 

P
oliciais da 58ª DP (Posse) 
prenderam, na sexta-fei-
ra, na Avenida Governa-

dor Portela, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense, um 
homem identificado como 
Adelcino Souza Santos. Ele é 
suspeito de ter tentado matar 
a ex-companheira. O crime 
ocorreu no dia 28 de janeiro, 
após a mulher pedir o fim do 
relacionamento.

Sem aceitar a decisão, Adel-
cino atacou a vítima com copos 
de vidro e um ventilador, arre-
messando os objetos. Nenhum 

dos objetos atingiu a mulher, 
que conseguiu fugir e pedir 
ajuda aos vizinhos. 

Contra o acusado, havia um 
mandado de prisão preventiva 
expedido pela 4ª Vara Crimi-
nal de Nova Iguaçu, cujo cri-
me não foi divulgado. As in-
vestigações e a prisão foram 
realizadas por agentes policiais 
que atuam no setor de violên-
cia contra a mulher da 58ª DP. 
Adelcino será encaminhado 
para o sistema prisional, onde 
ficará à disposição da Justiça. A 
vítima passa bem. Adelcino no momento da prisão

DIVULGAÇÃO

RAPIDINHAS...

Dupla assalta mercado
 LDois bandidos assaltaram 

um mercado em Campo 
Grande, na Zona Oeste do 
Rio, na manhã de ontem. 
Segundo a Polícia Militar, 
os funcionários da loja in-
formaram que dois homens 
chegaram em uma motoci-
cleta, portando uma arma, 

e anunciaram o assalto. A 
dupla conseguiu fugir. Ain-
da não há informações so-
bre os valores e objetos leva-
dos. Ninguém ficou ferido. 
Imagens de câmeras de se-
gurança serão analisadas pe-
la Polícia Civil para tentar 
identificar os ladrões.

Golpista roda na Zona Sul
 LPoliciais da 17ª DP (São 

Cristóvão) prenderam, na 
sexta-feira, um homem sus-
peito de estelionato em Bo-
tafogo, na Zona Sul do Rio. 
Ele foi capturado no mo-
mento em que tentava apli-
car mais um golpe, com va-
lor estimado de R$ 15 mil. 
O esquema usado pelo acu-

sado simulava leilões vir-
tuais de supostas cargas de 
aparelhos de celular, que 
não existiam. De acordo 
com os agentes, um grupo 
de amigos também foi víti-
ma do criminoso, que che-
gou a arrecadar R$ 50 mil na 
ocasião. O preso foi encami-
nhado à Justiça.
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 L DECISÃO DA JUSTIÇA

‘QG da propina’: 
operador em casa
STF concede prisão domiciliar para Rafael Alves, 
que tem que usar tornozeleira eletrônica

O 
ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), con-

cedeu, na sexta-feira, a prisão 
domiciliar para o empresário 
Rafael Ferreira Alves, apontado 
como operador do chamado 
“QG da propina na Prefeitura 
do Rio” na gestão de Marce-
lo Crivella. Rafael estava pre-
so desde o dia 22 de dezembro.

A defesa do acusado alegou “a 
insuficiência de fundamentação 
do decreto prisional”. Além dis-
so, disse que a desembargadora 
que decretou a prisão não esta-
va escalada para atuar naquele 
dia. Em 5 de fevereiro, os advo-
gados recorreram ao STF solici-
tando um habeas corpus. Antes, 
o Superior Tribunal de Justiça 
havia negado a liberdade.

Na decisão de sexta-feira, 
Gilmar determinou que Ra-
fael terá que fazer o uso de tor-
nozeleira eletrônica durante a 
prisão domiciliar.

Organização criminosa
Denunciado no esquema, 

o ex-prefeito do Rio, Marce-

O empresário Rafael Alves foi preso no dia 22 de dezembro

ESTEFAN RADOVICZ

lo Crivella (Republicanos), 
foi preso em 22 de dezembro. 
No dia seguinte, ele conse-
guiu prisão domiciliar e teve 
sua liberdade concedida pelo 
ministro Gilmar Mendes em 
12 de fevereiro.

Crivella foi apontado como 
líder da organização crimino-
sa. Além do ex-prefeito e Alves, 
foram presos o delegado Fer-
nando Moraes, Mauro Mace-
do, Adenor Gonçalves e Cris-
tiano Stockler.

 LA POLÍCIA Civil interditou, sex-
ta-feira, uma fábrica clandestina de 
bebidas localizada em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. No local, 
foram encontrados produtos com 
validade vencida. O responsável 
pelo estabelecimento foi preso em 
flagrante e responderá por crime 
contra as relações de consumo.

FÁBRICA CLANDESTINA DE BEBIDAS É INTERDITADA
DIVULGAÇÃO
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 LTENHO 76 anos e sou jornaleiro 
há 25 anos. Antes, eu trabalhava 
como bancário. Moro na Pavuna e 
o que mais gosto na minha profis-
são é interagir com o público. O que 
mais gosto no bairro é a vizinhan-
ça. Meu time de coração é o Vasco. 
Nas horas vagas, gosto de dormir. 
O eu mais gosto de ler no jornal 
MEIA HORA é sobre futebol.

AILTON GUEDES — Rocha 
Miranda

VITOR 
GABRIEL 
DA SILVA 
SANTOS
tem atual-
mente 13 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 30 
de junho de 
2019, em Duque de Caxias-RJ, após 
sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Sábado de 
chuva no Rio

 LUma forte chuva atingiu 
diferentes regiões do Rio na 
tarde de ontem. Núcleos de 
chuvas, moderados a fortes, 
atuaram nas zonas Norte e 
Oeste. As áreas mais atingi-
das foram Avenida Brasil, 
Bangu e Campo Grande.

RAPIDINHA...

Vacinação continua
Paes anuncia imunização de idosos com 79 anos de amanhã a quarta-feira

 L LUTA CONTRA A COVID-19

O 
prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, anunciou, na ma-
nhã de ontem, que haverá 

vacinação de idosos com 79 anos 
de idade nos três primeiros dias de 
março. “Chegando mais doses da 
vacina, vamos anunciando novo 
cronograma”, afirmou.

De acordo com o calendário 
divulgado pelo prefeito, ama-
nhã, a vacinação vai do meio-
-dia às 17h; na terça-feira e na 
quarta-feira, das 8h às 17h. 

De amanhã até quarta-feira, 
idosos com 79 anos serão vacina-
dos. Profissionais de saúde com 60 
anos ou mais e os acima de 80 anos 
que perderam seu dia de vacina-
ção serão imunizados na terça-fei-
ra e na quarta-feira. É obrigatória 
a apresentação da carteira do con-
selho de classe.

Ainda ontem, Paes acompa-
nhou a vacinação de Tia Surica, 
baluarte da Portela, no Parque 
Madureira. Ela descreveu o mo-
mento em que recebeu a primeira 

dose da vacina contra a Covid-19. 
“Estou emocionada. Estava espe-
rando por esse momento, mas tem 
a hora certa. O importante é que 
eu fui vacinada. Ainda falta a se-
gunda vacina e por isso os cuida-

dos continuam. Esta epidemia não 
está de brincadeira.”

Tia Surica ainda mandou 
um recado para os mais jovens: 
“Fiquem em casa, evitem aglo-
meração. Façam isso por sua 
família”. Já para os idosos, ela 
enviou uma mensagem de in-
centivo: “Não deixem de tomar 
a vacina, é muito importante”.

O município do Rio encer-
ra o mês de fevereiro com to-
das as faixas de idade acima 
dos 80 anos vacinadas com 
pelo menos uma dose da Co-
ronaVac ou da Oxford/Astra-
Zeneca. Para saber quando 
retornar ao posto de vacina-
ção para tomar a segunda do-
se, a pessoa precisa conferir a 
data anotada a lápis no com-
provante de vacinação. Tia Surica foi vacinada no Parque Madureira: ‘Estou emocionada’

ESTEFAN RADOVICZ

‘CHEGANDO MAIS 
DOSES, VAMOS 
ANUNCIANDO 

NOVO 
CRONOGRAMA’

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 28/2/20216
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Artista da Zona 
Oeste cria peças  
com sucatas e 
promove cursos de 
Educação Ambiental 
para todas as idades 

 L MARCO ANTONIO CANOSA
marco.antonio@meiahora.com

SUSTENTABILIDADE

ARTE DE MÃOS 
DADAS COM A

C
omo nasce uma obra de arte?

Para o desenhista, arquiteto, 
artista e educador Agassis Sar-

mento, de 63 anos, começa com aque-
la gavetinha cheia de coisas que não se 
usa mais. “Essa é a matéria-prima. Aí 
começa a magia, pois você já deu o pri-
meiro passo. Depois, é só ver como tu-
do se encaixa, se une a outros materiais.”

Morador da Freguesia, na Zona 
Oeste do Rio, Agassis transforma 
objetos dispensados em peças que 
encantam. Essa parceria entre sus-
tentabilidade e arte nasceu na cabe-

ça do artista ainda criança. “Desde 
novo, me interessei por criar meus 
próprios brinquedos, com as coi-
sas que encontrava na garagem de 
casa, hábito que fui aperfeiçoando 
com o tempo”, revela.

Já adulto, formado em Desenho 
e Arquitetura, Agassis viu na reuti-
lização de materiais uma maneira 
útil de fazer uma arte diferencia-
da. As peças ganharam a Feira Hi-
ppie de Ipanema, o ponto do pes-
soal descolado até o início dos anos 
2000, e o Galpão das Artes Urbanas 
Hélio Pellegrino, na Gávea, entre 
outros locais de abrigo das artes.

Como a arte só existe se for compar-

tilhada, Agassis acabou encontrando 
na educação a melhor forma de dis-
seminar seus conhecimentos. E foi no 
Colégio Miguel Couto do Recreio dos 
Bandeirantes, também na Zona Oeste, 
que nasceu o projeto Arte com Sucata, 
que visa à promoção da Educação Am-
biental e, nas suas palavras, “mostra, 
nesses tempos de crise, que você pode 
criar objetos diversos sem gastar nada, 
só com a sucata que temos em casa”.

Agassis conta que a iniciativa 
demonstrou aos administradores 
escolares que “é possível acom-
panhar o projeto pedagógico re-
duzindo em 70% as taxas e gastos 
com material de artes”.

 L Assim que for possível, Agassis voltará a 
ministrar palestras e a organizar mostras 
e exposições, levando sua arte aonde quer 
que ela receba convite de abrigo.

 LContato:           (21) 99298-9631. 
 L Casa Fred:  Estrada do Bananal 1.674, 

Freguesia, (21) 98179-0360.

SERVIÇO
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FOTOS DIVULGAÇÃO

 LApesar de trabalhar com foco na 
sustentabilidade, o artista diz não 
ser “um ambientalista de carteiri-
nha”, mas admite que tenta, por 
todos os lugares por onde passa, 
“mostrar o valor da seletividade e 
a riqueza e beleza que há nos ma-
teriais e quão úteis eles ainda po-
dem ser”. E, depois, ninguém vai 
mais juntar todo o seu lixo caseiro 
com eletrônicos, pilhas, baterias. 
“Sem perceber, já está fazendo a 
sua parte”, garante. “Tudo mui-
to simples! Uma latinha vira um 
avião, um pote de mostarda vi-
ra um robô e aquela lâmpada de 
LED se transforma num cãozi-
nho. Tudo com a sua criativida-
de! Muito do que fazemos junto 
com os alunos funciona e é uma 
iniciação para a Eletrônica ou a 
Robótica”, afirma.

Além do projeto educacio-
nal, Agassis também ministra 
palestras e workshops. Nos úl-
timos três anos, ele ministrou 
aulas na Casa Fred de Cultura e 
Coworking, na Freguesia.

CADA UM 

FAZENDO 

A SUA PARTE

Agassis (de camisa azul e de costas) numa 
das oficinas realizadas na Casa Fred

Aluno mostra o brinquedo feito com 
sucata no curso dado por Agassis

As oficinas promovidas por Agassis 
atendem pessoas de todas as idades
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STA.CRUZ R$11.000,00
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. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$  398,00 men-
sais (+pequena entrada facili-
tada) . "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. Indi-
que e ganhe! Visitas sábado/
domingo. 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
 

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
 

ENG.DENTRO R$500,00
+taxas (agua e luz R$100,00). 
Aluga quarto com pia e banheiro 
para solteiro ou casal. Ótima Lo-
calização. Telefones:97521-6168/ 
96415-0033
 

CPO.GRANDE R$800.00
Casa no Mendanha, 2quartos, 
sala ampla, sobrado, sem gara-
gem, area independente, cozinha 
com armário, próximo av, Brasil. 
T.2413-7030/ 3406-3943
 

PIZZARIA V/TEXTO
Passo ponto de Pizzaria e Esfiha-
ria. com todo maquinário/ cartei-
ra de cliente, R$35.000,00, São 
Cristovão, T.99159-7078. Falar 
com ANA.
 

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.
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

BALCONISTA V/TEXTO
Precisa-se com experiência na 
carteira, para balção de mate-
rial de construção. Rua Campos 
da Paz 123, Rio Comprido.
 

COSTUREIRAS V/TEXTO
Precisa-se de Costureiras pro-
fissional (externa) para Uni-
formes (camisa e calça social 
e calça jeans) Tratar horário 
comercial Tel.:(21)2441-2936
 

AUX.SERV.GERAIS 
Hospital Pronil  Nilópolis 
Seleciona:  Pessoas com 
Deficiência (PCD), Necessá-
rio laudo médico com CID. 
Oportunidade:  ASG.   Cadas-
trar currículo:  www.pronil.
com.br

 
TÉC.PORTÃO 
Automático, Cftv, Pax, Instala-
ções, Consertos, Manutenção. 
Com experiência na área, carteira 
habilitação(B). Salário à combinar  
+Vt  +Vr  Empresa LiderPhone. 
Tel:2593-1075/ 96730-4736.
 

ELETROMECÂNICO 
Interessados comparecer no 
dia 04/03 na Estrada São Tomé 
936 Lote 12 Quadra 11 Jardim 
Primavera Duque de Caxias das 
08h00 ás 09h00
 

LANTERNEIRO V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
Entrar em contato preferen-
cialmente pelo WhatsApp  
98139-8339  Tel.:2437-4777/ 
3258-9673.

 

PINTOR AUTOMOTIVO 
Com experiência. Bom sa-
lário +benefícios.  Endere-
ço  Av. Alfredo Baltazar da 
Silveira 1.584 Recreio Ban-
deirantes. Tels.:2437-4777/ 
98139-8339 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

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 
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 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

VALÉRIA  XANGÔ 
Ababa curandeira Valéria  de 
Xangô vidência dos búzios, 
cartas. Faz e desfaz qualquer 
tipo de trabalho rápidos e 
garantidos vudu do amor e 
amarração. Garrafadas p im-
potência sexual. Não cobro 
consulta!!! Trabalho  pago 
após  resultado. Tel: 2452 
5100/ 98039-3732 zap

 

PAULO 
Homem procura homem para 
relacionamento, que seja ativo, 
coroa.  Contato (21)99628-0591, 
somente pelo zap.
 

AGREGO 
Micro empreendedor, Sprinter, 
bongo, caminhão, carga seca e 
gelada. Entregas: Grande Rio 
e Caxias. 2ªf à 6ªf. Carregar em 
Jacarepaguá ou Ceasa. T:96419-
8521 Vitor.
 



FÁBRICA DE FÁBRICA DE 
SUCESSOSSUCESSOS
ANDRÉ VIEIRA É INTEGRANTE DO TRIO ANDRÉ VIEIRA É INTEGRANTE DO TRIO 
HITMAKER, RESPONSÁVEL POR HITS DE HITMAKER, RESPONSÁVEL POR HITS DE 
ANITTA, LUDMILLA E LEXA. ANITTA, LUDMILLA E LEXA. PÁGINA 13PÁGINA 13

CRIA DO DENDÊCRIA DO DENDÊ
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 ISABELLA SILVA / DIVULGAÇÃO

SALGUEIRO

MARA ROSA É A 
COLUNISTA CONVIDADA
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GOGÓ DA EMA

LUANA BELLI TEM LINHA 
DE COSMÉTICOS

PÁGINA 12 

A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L

MOSTRANDO 
A REALIDADE

DAS PERIFERIAS
PÁGINA 14



Eu morava na comunidade 
do Salgueiro, perto da quadra 
da escola de samba. Minha mãe 
era analfabeta e meu pai, portei-
ro da escola. E cresci ali dentro. 
Virei porta-bandeira, partici-
pei de várias atividades dentro 
da Vila Olímpica. Até conseguir 
uma bolsa de estudos, através 
dos projetos da escola de samba, 
para começar a estudar e me for-
mar em Jornalismo. Depois, eu 
fiz outra faculdade, de Adminis-
tração, com meu dinheiro, e fiz 
também uma pós-graduação. O 
momento mais difícil foi depois 
que perdi minha mãe.

Sempre fui muito bem tra-
tada pelos meus pais, fui criada 
numa família de pai e mãe. Ti-
ve algumas oportunidades de 
fazer uma academia, um cur-
so de inglês, que outros ami-
gos meus não tiveram. Por-
que, mesmo minha mãe sem 
estudo, ela sempre fez questão 
que eu estudasse. Ela dizia que 
a educação era algo que nin-
guém ia tirar de mim.

E eu vejo que um dos maiores 
obstáculos é a gente viver exata-
mente com a desconfiança das 
pessoas. Porque ninguém diz 
que uma pessoa da comunida-
de conquistou algo pelo seu es-
forço. Elas vão sempre associar 
nossas conquistas, como se al-
guém tivesse dado pra gente.

Hoje, eu sou presidente da 
escola mirim do Salgueiro e fi-
co muito feliz, porque tento, de 
alguma maneira, proporcio-
nar as oportunidades que eu 
tive através da escola de samba. 
Sempre digo: escola de samba 
não é só entretenimento. Tem 
lado social, sim! Nessa pande-
mia, a gente doou diversas ces-
tas básicas para as comunida-
des. Fizemos passeios com as 
crianças, à Bienal, ao Mara-
canã, em outros tempos. Então, 
a gente está sempre promoven-
do a inclusão social e cultural 
dentro das comunidades. Hoje, 
eu olho para trás e vejo que ven-
ci e não deixo de ajudar as pes-
soas do lugar onde vivi.

F
oi com a necessidade de ti-
rar uma grana extra, soma-
da ao desejo de levar mais 

autoestima para a mulherada, 
que Luana Belli, cria do Gogó da 
Ema, comunidade de Guadalu-
pe, na Zona Norte do Rio, come-
çou a vender produtos de beleza 
on-line, até desenvolver sua pró-
pria linha de cosméticos, a Make 
Up Luana Belli, em parceria com 
a Artex. Em tempos de pande-
mia, a mineira, radicada no Rio, 
viu seus negócios crescerem em 
meio ao isolamento social. 

“Mesmo com as baladas fe-
chadas, todo mundo quer ficar 
bonito e cheiroso. E nós, mulhe-
res, queremos nos cuidar sempre 
e estarmos lindas. Nós merece-
mos”, destaca Luana, que chegou 
a enfrentar dificuldades. “As ven-
das on-line realmente me salva-
ram. Não sei como seria se não 
fosse essa oportunidade”, conta 
ela, que carrega em paralelo o de-
sejo de se consolidar como can-
tora de funk. “Como não cheguei 
a ser famosa, sempre vendi pro-
dutos de beleza.” 

A propaganda boca a boca foi 

CRIA DO GOGÓ 
DA EMA, EM 
GUADALUPE, 
LUANA BELLI 
VENDE BELEZA E 
AUTOESTIMA COM 
A SUA LINHA  
DE COSMÉTICOS 
ON-LINE

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

‘Inclusão social 
e cultural’
Presidente da escola mirim do Salgueiro, Mara 
Rosa tenta retribuir as oportunidades que teve 

Mara Rosa: ‘Não deixo de ajudar as pessoas do lugar onde vivi’

ARQUIVO PESSOAL

Cria do Gogó da Ema, Luana Belli se tornou empresária de sucesso 

A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L

COLUNISTA CONVIDADO
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o gatilho para o sucesso dos seus 
produtos, como máscara hidra-
tante, xampus, cremes de cabelo 
e sombras. “Eu uso os produtos e 
mostro que funciona. Fico mui-
to feliz. Realmente, com a pande-
mia, estou há 11 meses sem fazer 
shows. E a Make Up virou minha 
renda principal. Eu já vendia an-
tes da pandemia, mas por incrível 
que pareça, as vendas ficaram em 
primeiro lugar para o meu sus-
tento”, afirma ela.

Orgulhosa de ser uma mu-
lher periférica e empreendedo-
ra, Luana não se intimida com 
suas origens. “Eu tenho mui-
to orgulho, pois não importa se 
moramos em um lugar humil-
de. Se a gente sonha, pode reali-

zar. E eu tenho fé que ainda vou 
realizar muita coisa. Não vejo a 
hora da pandemia passar. Estou 
em contato com uma fábrica pa-
ra expandir e lançar a Make Up 
Luana Belli, em março, sempre 
com vendas on-line”, acredita ela, 
deixando um recado otimista pa-
ra meninas que, assim como ela, 
sonham em empreender. “O que 
eu tenho a dizer às meninas do 
Gogó e de qualquer outra co-
munidade é que devem sonhar e 
acreditar em seu potencial. Tudo 
é possível. Quando a gente me-
nos espera, tudo pode mudar e as 
portas se abrem quando a gente 
se esforça de verdade. O impor-
tante é dar sempre o primeiro 
passo com fé”, diz.
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Q
uais são os elementos que fazem de 
uma música um verdadeiro suces-
so? Essa é a pergunta de ouro que 

todo compositor gostaria de responder. E 
apesar do mistério permanecer sem solu-
ção, verdade seja dita: basta ouvir a vinhe-
ta “HIT-MA-KER” para saber que teremos 
um hit de qualidade. Donos dos maiores 
sucessos do pop e funk da atualidade, An-
dré Vieira, Wallace Viana e Pedro Breder 
formam o Hitmaker, grupo responsável 
por diversos hits de Anitta, Ludmilla, Le-
xa, Valesca Popozuda, Pocah e Luísa Sonza.

Depois de tantas colaborações, os me-
ninos saem, agora, dos bastidores e se lan-
çam como cantores na faixa Bota o Cole-
te, ao lado da Sapequinha. Cria do Morro 
do Dendê, na Ilha do Governador, André 
Vieira ressalta a pluralidade cultural da fa-
vela para seu entendimento com a música. 
“A vivência na comunidade trás uma expe-
riência cultural ímpar. O funk, o forró, o 
samba e tantos outros estilos musicais pre-
sentes nas favelas, com certeza, fazem par-
te dessa construção. Costumo dizer que a 
música é viva na comunidade, mutável, es-
tá em constante mudança e isso é mágico.”

Se, na adolescência, o rapaz se divertia 
com clássicos do Funk Brasil, que completa 
exatos 32 anos do seu primeiro lançamen-
to, hoje, é ele que embala a garotada perifé-
rica com a assinatura das suas produções 
em Beijinho no Ombro, de Valesca, Com-
batchy, de Anitta, e Cheguei, de Ludmilla. Só 
para citar algumas. “Fico feliz em servir de 
inspiração para tantos jovens de periferia 
que sonham com um futuro melhor para 
si e suas famílias. Isso me motiva cada vez 
mais em continuar e de alguma forma aju-
dar os sonhadores como eu”, afirma.

Mesmo não tendo uma resposta con-
creta, o segredo para um verdadeiro hit pa-
rece simples. “Fazer músicas com carinho, 
dedicação. Fazer e acreditar é a receita”, diz.  

Apesar de não morar mais no Dendê, 
graças aos frutos que a música lhe deu, o 
produtor, compositor e, agora, cantor acre-
dita no poder da arte como fonte transfor-
madora, ressaltando a potencialidade do 
povo periférico. “Essa vivência ensina mui-
to sobre empatia, coletividade, solidarie-
dade. É o real significado da frase ‘nós por 
nós’”, avalia o artista, que não fecha os olhos 
para o que ainda é preciso se transformar 
para toda essa gente andar tranquilamente 
na favela onde nasceu. “As políticas públi-
cas ainda deixam muito a desejar quando 
pensamos nas comunidades. Segurança, 
saúde... São pontos básicos que pessoas que 
moram em periferias ainda sofrem dificul-
dades para terem acesso”, destaca.

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

‘A MÚSICA É VIVA NA

COMUNIDADE’
ANDRÉ VIEIRA, DO GRUPO HITMAKER, CONTA SOBRE A INFLUÊNCIA

 DA VIVÊNCIA NA FAVELA NOS SEUS TRABALHOS

‘Decidimos 
encarar o desafio’

l Se, antes, André, ao 
lado de Wallace e Pedro, 
trabalhava apenas por 
trás das câmeras, essa 
realidade mudou este 
ano. Os três assumiram os 
microfones e, junto com 
Lexa, amiga do trio, lan-
çaram, no mês passado, 
o hit Bota o Colete, que já 
contabiliza 500 mil visua-
lizações no YouTube. “A 
pandemia foi um momen-
to de reflexão para todos 
nós, de sairmos do ‘au-
tomático’ e avaliarmos 
projetos que estavam na 
gaveta. Amigos da músi-
ca já haviam comentado 
conosco inúmeras vezes 
que poderíamos ser artis-
tas. Decidimos encarar o 
desafio”, conta André, sa-
tisfeito com o resultado. 
“Tivemos uma resposta 
positiva do público. Esta-
mos em estúdio elaboran-
do músicas bem legais e 
em breve tem novidade.”

André Vieira faz 
parte do time de 

cantores, produtores 
e compositores do 
grupo Hitmaker
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Trio Hitmaker e Lexa lançaram ‘Bota o Colete’
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l Ouvimos com frequência notícias 
ruins sobre a Baixada na grande mídia, onde 
costuma ser associada a palavras como vio-
lência, pobreza e carência. Mas a região tam-
bém é sinônimo de esperança. Uma prova 
disso é o coletivo Movimenta Caxias, que 
luta para diminuir desigualdades.

A iniciativa nasceu em 2017, fruto de re-
uniões em diferentes locais de Duque de 
Caxias, como Pantanal, Centenário, Jar-
dim Gramacho e Vila Operária/Pauliceia. 
Após promover debates, boletins e mani-
festos, hoje, busca ser um ponto de conexão 
entre os moradores e outras iniciativas. Pa-

ra a integrante Marilza Barbosa, moradora 
do Pantanal, “o Movimenta Caxias é de su-
ma importância, pois apresenta demandas 
de cada território a fim de buscar soluções”.

Por conta da situação de fome que mui-
tas famílias enfrentam devido à pandemia, 
o grupo articulou uma rede de apoio, que 
contou com a entrega de alimentos e bens 
de higiene. O estudante Pedro Vinícius Lo-
bo, de 26 anos, fala sobre os desafios de par-
ticipar dessa ação. “Tivemos que enfrentar 
os confrontos nas favelas, buscar parcerias 
para continuar as doações e motivar os vo-
luntários”, narra. Apesar disso, ele está muito 

realizado: “Foi muito significativo”.
Os números confirmam a fala de Pedro. 

Só entre maio e agosto do ano passado, qua-
se 100 mil pessoas receberam toneladas de 
cestas básicas, kits de limpeza e produtos 
orgânicos. A ação extrapolou os limites de 
Caxias, levando esperança a mais outros sete 
municípios da Baixada e seis bairros do Rio 
junto da ONG Criola. Você pode conferir 
mais desse e de outros corres da iniciativa 
no Instagram @movimentacaxias.

COLETIVO MOVIMENTA CAXIAS

POTÊNCIA DA BAIXADA
De maio a agosto de 2020, quase 100 mil pessoas receberam toneladas de cestas básicas, kits de limpeza e produtos orgânicos

BEATRIZ DOMINGOS / DIVULGAÇÃO

Conheça Dona 
Jô do Km 32

l  Joseane Martins, ou melhor, 
Dona Jô, 52, é uma paraibana que 
veio ao Rio com mala e cuia há 40 
anos para tentar uma vida melhor 
para sua geração. Moradora de 
Nova Iguaçu desde então, vem 
sendo uma das principais lideran-
ças femininas do município. Do-
na Jô reside no Km 32, bairro co-
nhecido pela extrema carência e 
falta de saneamento básico para 
sua gente. Até o ano passado, a 
região era recordista em casos de 
Covid-19 na Baixada Fluminense. 
A partir do assassinato de seu fi-
lho mais velho, em 2018, Dona Jô 
criou o coletivo de mulheres Filhos 
nos braços do Pai, para mães que 
também passaram por esse mo-
mento de perda. Lá, a paraibana 
realiza atividades, oficinas e ro-
das de conversas encorajando e 
apoiando essas mães e também 
sendo encorajada por elas. Ela 
ainda realizou entregas de cestas 
básicas através de parcerias com 
a ONG Criola para mais de 250 fa-
mílias de sua região no período de 
isolamento. Dona Jô sonha se for-
mar na área de Psicologia Infantil 
e vem articulando redes de prote-
ção para crianças e jovens de sua 
comunidade em situação de risco. 
Atualmente, ela está organizando 
o Bolsão Social, projeto gratuito 
de qualificação profissional para 
jovens de baixa renda.

ZÉ DO CAROÇO

Por Anny Caroline, colaboradora 

do PerifaConnection
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LUDMILA ALVES 

Já são dois meses sem respostas!
 LOntem, com-

pletaram-se dois 
meses desde 
que Lucas Ma-
theus (8 anos), 
Alexandre da 
Silva (10 anos) e 
Fernando Henri-
que (11 anos) saíram de suas casas, em 
Belford Roxo, na Baixada Fluminense, 
e desapareceram sem deixar pistas. 
Já são mais de 60 dias sem respostas.  

Debora da Silva, liderança na co-
munidade Castelar, em Belford Roxo, 
tem acompanhado de perto a situa-
ção das famílias e conta que a Polí-
cia Civil esteve no local apenas após 

12 dias do desa-
parecimento pa-
ra fazer buscas e 
não deu mais ne-
nhuma informa-
ção para as famí-
lias. Segundo 
ela, mais proble-

mas atravessam o caso. “Quando se 
trata de Baixada, periferia, corpos ne-
gros e vulnerabilizados, nos tornamos 
dispensáveis para o sistema”, conclui.

A assessoria de comunicação da 
Polícia Civil do Rio de Janeiro não 
respondeu aos questionamentos 
sobre a investigação até o fecha-
mento desta reportagem.

Por Renato Silva, colaborador do PerifaConnection

e-mail: perifa@meiahora.com

Por Anelise Gonçalves, 

colaboradora do PerifaConnection 

Nomear é estar consciente da 
existência de algo de ou alguém.
Nomeamos Lucas, Alexandre e 
Fernando.
E o que era luto tornou-se luta.
Nomeamos Dona Jô, do 
Kilômetro 32.
E as histórias apagadas de Nova 
Iguaçu agora são notícias.
Nomeamos Movimenta Caxias.
E os que tinham fome puderam 
comer.
Nomeamos e (re)nomeamos 
para criar novas realidades.
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ESPORTES

‘Já entrou pra história’
Zico acredita que Gabigol tem tudo para ser o maior atacante do Flamengo

H
á apenas dois anos no Fla-
mengo, Gabigol já tem 
história para contar no 

clube. O atacante conquistou 
sete títulos e se firma como um 
dos maiores artilheiros do Ru-
bro-Negro. Como se não bas-
tassem as conquistas, os gols e 
o bom futebol apresentado, o 
atacante recebeu o respaldo do 
maior ídolo do clube. Em con-
versa com o MEIA HORA, Zico 
acredita que Gabigol tem tudo 
para se tornar um dos maiores 
da história do Flamengo. 

“Eu acho que o Gabigol tem 
tudo pra ser o maior atacante da 
história do Flamengo. Está che-
gando lá. Sua performance cada 
vez melhor, consolidando-se co-
mo um dos grandes. Ele já entrou 
pra história. Ele é jovem e pode fa-
zer muito mais ainda, tomara que 
consiga. Ele fazendo isso é sempre 
bom para dar alegrias ao torcedor 
rubro-negro. E é lógico que a gen-
te sempre espera isso de um ca-
ra que tem um potencial que ele 
tem”, afirmou o Galinho, para, 
depois, aconselhar. “É continuar 
firme, cuidando-se, porque, a ca-
da momento bom dele, ele pas-
sa a ser mais vigiado, mais cobra-
do e isso é normal. As pessoas só 
cobram de quem pode dar. Que 

ele continue assim, para que ca-
da vez mais possa aumentar sua 
performance na história do clu-
be”, concluiu.

Após ser campeão da Liberta-
dores e do Mundial em 81, o ti-
me de Zico também teve alguns 
percalços, assim com o atual 
grupo do Flamengo, antes do bi-
campeonato brasileiro. No ano 
da maior conquista da história 
do clube, aquela equipe acabou 

eliminada no Brasileirão para o 
Botafogo. No ano seguinte, per-
deu o Carioca para o seu maior 
rival, Vasco. E, depois, foi elimina-
da em casa na Libertadores, para 
o Peñarol, em 1982. Conquistou 
o bicampeonato nacional em 82 
e 83, mas não passou da fase de 
grupos na principal competição 
de clubes do continente em 1983 
e viu o Fluminense ser campeão 
do Estadual naquele ano.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

‘ELE É JOVEM 
E PODE FAZER 
MUITO MAIS 

AINDA, TOMARA 
QUE CONSIGA’

 LAssim como a geração de 81, o 
time de 19 também sofreu. Elimi-
nado em casa na Copa do Brasil 
do mesmo ano. Em 2020, voltou 
a ser eliminado na Copa do Brasil 
e caiu em casa para o Racing na Li-
bertadores. “A temporada 2020 foi 
anormal para todo mundo. E no 
final, o time subiu de produção e 
conseguiu o título”, afirmou Zico.

Perguntado se o time de 
2019/2020 já tem um espaço na 
mesa da “Geração de 1981”, Zico 
respondeu: “O time de 2019 sem-
pre pôde almoçar com a gente. O 
time de 1981 sabe receber bem as 
pessoas. Esse time de 19 entrou pra 
história e lógico que a gente fica fe-
liz, como torcedor do Flamengo, 
de ter vivenciado esse momento.”

‘Time de 1981 sabe receber bem’

Gabigol 
recebeu 
muitos 

elogios do 
Zico, maior 

ídolo do 
Flamengo
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O Flamengo conquistou 
um título que teve algu-

mas vezes nas mãos. Tivesse 
mantido regularidade, a con-
quista viria por antecipação. 
Ganhou perdendo para o São 
Paulo por 2 a 1, com jogado-
res e torcedores esperando 
angustiados o fim de Interna-
cional x Corinthians. As difi-
culdades foram consequência 
de uma campanha atribula-
da, marcada por dificuldades, 
como a escolha de Domènec 
Torrent, erro que quase bo-
tou tudo a perder. Rogério 
Ceni assumindo e apalpan-

do para descobrir o interrup-
tor, Arrascaeta (foto) dando o 
campeonato como perdido, 
jogado daquele jeito, tudo si-
nalizando para uma jornada 
infeliz, até que um sopro, vin-
do de cima, fez renascer a es-
perança, a inesperada vitória 
do Sport sobre o Inter. Essa 
derrota cortou o ímpeto do 
Internacional, então líder, 
dando a oportunidade que o 
Flamengo aguardava. O res-
tante você sabe: Flamengo 
oito vezes campeão (sete no 
fuso de Pernambuco), águas 
rolando e festão na favela.

 LO Fluminense fechou boni-
to sua participação em quin-
to lugar, torcendo pelo Pal-
meiras na decisão da Copa 
do Brasil para entrar na fase 
de grupos da Libertadores.

 LVem aí o Cariocão 2021 

sem VAR. Um errando so-
zinho é muito mais barato 
e tem o mesmo efeito.

 LGrêmio e Palmeiras co-
meçarão a decidir a Copa 
do Brasil em Porto Alegre, 
bola rolando às 21h.

 LO goleiro Cássio, do Corinthians, 
foi ao Beira-Rio vestido de azul para 
desafiar o adversário dentro de sua 
casa. Foi o destaque do jogo contra 
o Internacional, fechando o gol e ga-
rantindo o empate em 0 a 0 que deu 
o título ao Flamengo.

 LO  Campeonato Brasileiro de 2020 
finalmente chegou ao fim contami-
nado por dois vírus — o da Covid-19, 
que desfalcou as equipes ao longo da 
competição, e o vírus da incompetên-
cia, que acompanhou as arbitragens 
e irritou clubes e torcidas.

MENGÃO GANHOU POR FOCINHO

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

FOGO PELAS 
NARINAS

 L A torcida colorada está bo-
tando fogo pelas narinas, re-
clamando das decisões de ar-
bitragem, que, segundo ela, 
cortaram a chance do Inter-
nacional conquistar o títu-
lo que persegue faz 40 anos. 
A expulsão do lateral-direi-
to Rodinei no jogo com o Fla-
mengo, o pênalti marcado e 
anulado e dois gols invalida-
dos no empate em 0 a 0 com o 
Corinthians deixaram a gale-
ra furibunda. Meu São Judas 
Tadeu não tinha nada que se 
meter a Árbitro de Vídeo.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

3X5 PITU

Na mira 
do Vasco
Cruzmaltino tenta fechar 
com o técnico Marcelo Cabo

 L PARA PRÓXIMA TEMPORADA

O 
técnico Marcelo Ca-
bo, do Atlético-GO, 
está na mira do Vasco 

para comandar a equipe na 
próxima temporada. Segun-
do informações do site Uol, 
o Cruzmaltino estava aguar-
dando apenas a final do Cam-
peonato Goiano para inten-
sificar as conversas e tentar 
fechar com o treinador.

Marce lo  Cabo fez  um 
bom trabalho à frente do 
Atlético-GO no Brasileirão 
de 2020. Além de garantir a 
permanência na Série A, o 
técnico conseguiu uma va-
ga na Copa Sul-Americana.

Apesar de ter experiên-
cia  em disputas  da Sér ie 
B, o diretor executivo Ale-
xandre Pássaro diz que es-
se fator não tem sido ana-

lisado. “Tanto o Marcelo 
Cabo, que é um treinador 
que está sendo analisado, 
e os outros não estão sen-
do seguidos não por ser um 
treinador com experiência 
de Série B. Qualquer nome 
encaminhado ou qualquer 
nome fechado será por en-
tendermos que é um nome 
competente para dirigir o 
Vasco em qualquer divisão. 
Pode conhecer a Série B, mas 
não é isso que vai determi-
nar a nossa escolha. Vai pe-
sar método de trabalho, co-
mo é o time dele”, afirmou o 
dirigente na entrevista rea-
lizada na  sexta-feira.

Além do novo treinador, a 
diretoria do Vasco também tra-
balha para montar a barca de 
jogadores que deixará o clube.

Atualmente, Marcelo Cabo é técnico do Atlético-GO

REPRODUÇÃO DO TWITTER 
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‘Sei o desafio que 
tenho em mãos’
Roger Machado é anunciado como técnico do Flu

 L NOVO COMANDANTE TRICOLOR

O 
Fluminense anunciou, 
oficialmente, a con-
tratação de Roger Ma-

chado, ontem. O novo trei-
nador falou pela primeira vez 
como comandante do clube 
à imprensa. Agora à frente do 
Tricolor, o técnico terá um de-
safio pela frente: a equipe volta 
à Libertadores após sete anos. 

“Esse momento foi espera-
do por muito tempo. Poder es-
tar sendo anunciado como trei-
nador do clube depois de 13 anos 
como atleta profissional do clube 
e tendo tido parte da minha vida 
aqui na instituição. Sei o desafio 
que tenho em mãos, o tamanho 
da responsabilidade, mas tenho 
certeza, dando continuidade ao 
trabalho feito até o momento, te-
mos possibilidade de seguir cons-
truindo a história do clube com 
conquistas. Honra muito grande, 
muito obrigado”, afirmou.

Roger, que estava no Bahia, até 
ficar um período sem clube, tem 
bastante conexão com o torcedor 
tricolor. Foi ele o autor do gol que 
deu o título da Copa do Brasil pa-
ra o Flu, em 2008. Naquele título, 
Roger jogou ao lado de Marcão, 
que fará parte da comissão técni-
ca do novo treinador. 

“O maior desafio nessa tempo-
rada, mesmo com a quase falta de 
interrupção dela, é dar uma qua-
lidade ao treinamento. Pela forma 
como a temporada acabou, pelo 
trabalho feito pelo Marcão, eu en-
contrei muita similaridade com fi-
losofia de trabalho. Nossa missão é 
entender esse processo com pouco 
tempo e ir inserindo aos poucos a 
filosofia de quem está chegando. 
Eu joguei com Marcão e Ailton. As 
ideias se aproximam muito com o 
que eu penso”, disse Roger. Roger: autor do gol que deu o título da Copa do Brasil de 2008 pro Flu 

REPRODUÇÃO

Embora a nova camisa bran-
ca de jogo do Botafogo não tenha 
sido divulgada oficialmente, uma 
loja oficial do clube em Brasília 
postou imagens da vestimenta no 
Instagram. A publicação feita pela 
loja foi apagada minutos depois. 

A camisa vai custar R$ 
259,90 e está à venda na Loja 
Oficial do Botafogo em Bra-
sília. Na internet, o uniforme 
ainda não está disponível.

O modelo da camisa traz o es-
cudo do antigo Botafogo Futebol 
Clube no lugar do tradicional es-
cudo atual do Glorioso. Além dis-
so, há uma faixa lateral com a ins-
crição: “O mais tradicional”.

Ontem, o Botafogo anunciou 
que terá sua própria plataforma 
de pay-per-view para o Campeo-
nato Carioca. Ao assinar o pacote 
da BotafogoTV, o torcedor pode-
rá acompanhar os principais jo-
gos do torneio e terá direito a nar-
ração alvinegra, pré e pós-jogos 
completos com informações do 
clube, bastidores e muito mais. 
O valor é de R$ 129,90 (em até 
quatro vezes de R$ 32,48). O jo-
go avulso custa R$ 59,90.

“A venda e a transmissão na 
BotafogoTV vão marcar uma 
nova etapa na relação do clube 
com o seu torcedor. Entre as op-
ções disponíveis no mercado, cer-
tamente essa plataforma própria é 
a mais vantajosa para o Botafogo 
em termos de geração de receitas e 
na estratégia do departamento de 

marketing de aproximação com 
o botafoguense. Contamos com 
a adesão maciça da torcida”, afir-
mou o presidente Durcesio Mello.

Para contratar o serviço, o tor-
cedor alvinegro deverá acessar o si-
te www.BotafogoTV.com.br. 

O Botafogo estreia no Cam-
peonato Carioca na quarta-feira, 
às 18h, contra o Boavista, no Está-
dio Nilton Santos.

Nova camisa 
vaza na internet
Loja oficial do Botafogo postou fotos 

do uniforme, mas, depois, apagou 

 L NAS REDES SOCIAIS

Nova camisa branca de jogo traz escudo antigo do Botafogo 

REPRODUÇÃO

ALVINEGRO TERÁ 
PLATAFORMA DE 

PAY-PER-VIEW 
PARA O 

CARIOCA
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A GATA DA HORA

ficou tão empolgada com o Octacampeo-

nato brasileiro do Mengão que resolveu aparecer assim: em 

uma espetacular e provocante lingerie transparente. “Posso 

dizer que dei sorte demais para o Mengão. Eu sou pé-quen-

te!”, disse a musa, que no Insta arrasa como @rosangelamusa.

ROSANGELA DE JESUS

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

ARQUIVO PESSOAL

 LA quarta passagem de Ro-
binho (foto) no Santos ter-
mina hoje. O jogador, que 
chegou em outubro, não fez 
nenhuma partida, após ser 
condenado em segunda ins-
tância pela Justiça italiana 
por violência sexual contra 
uma mulher albanesa. Ex-
-Seleção Brasileira, ele che-
gou a treinar no CT Rei Pelé, 
mas se despede da Vila Bel-
miro sem nenhum jogo dis-
putado. O Peixe ainda terá 
que pagar Robinho por con-
ta de dívidas passadas. O jo-
gador receberá o valor total 
de R$ 2 milhões, que foram 
divididos em uma parcela de 
R$ 900 mil e outras mensais.

Sem nenhum jogo disputado

 LAstro da NBA, LeBron James 
rebateu as críticas feitas pelo jo-
gador do Milan Ibrahimovic, 
que disse que atletas como o 
tetracampeão de basquete de-
vem evitar se envolver em ques-
tões políticas e se concentrar só 

nos esportes. “Nunca vou calar 
a boca sobre as coisas que es-
tão erradas. Prego sobre meu 
povo e sobre igualdade, justiça 
social, racismo, repressão elei-
toral. De jeito nenhum iria me 
limitar aos esportes.”

LeBron: ‘Nunca vou calar a boca’
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 LPablo Cavallero (foto), ex-
-goleiro da seleção argentina 
e que atualmente está diri-
gindo Vélez Sarsfield, é sus-
peito de atropelar e matar um 
homem na Rodovia Rota 2, 
em Buenos Aires. De acordo 
com a imprensa da Argenti-
na, a vítima é Juan Rivero, um 
homem de 56 anos que mo-
ra em La Plata e morreu no 
local do atropelamento. Ca-
vallero foi submetido ao tes-
te do bafômetro pela polícia, 
que ainda investiga as cau-
sas do acidente. A tendência 
é que o dirigente seja acusado 
de homicídio culposo (quan-
do não há intenção de matar).

Acusado de atropelamento



TELEVISÃO

‘Muito emocionante’
Marjorie Estiano fala sobre ‘A Vida da Gente’, que volta ao ar amanhã, na Globo

D
epois de dar vida à Douto-
ra Carolina em Sob Pressão 

— Plantão Covid, a atriz 
Marjorie Estiano volta à telinha da 
Globo em uma história já conhe-
cida do público: a novela A Vida 

da Gente. Escrita por Lícia Manzo, 
a trama substitui Flor do Caribe na 
faixa das 18h a partir de amanhã.

“O que mais me marcou na no-
vela foram as conversas e as trocas 
entre os personagens. Era muito 
emocionante no bastidor e em 
cena. Era uma troca sincera, ho-
nesta e bonita entre atrizes e per-
sonagens”, lembra Marjorie, que 
interpreta a doce Manu, uma jo-
vem rejeitada pela mãe, Eva (Ana 
Beatriz Nogueira), que só tem 
olhos para a filha atleta, a tenista 
Ana (Fernanda Vasconcellos).

Na história, que foi exibida ori-
ginalmente em 2011, Ana se apai-
xona pelo irmão postiço, Rodri-
go (Rafael Cardoso), filho de Jonas 
(Paulo Betti). Por ordem da mãe 
e da treinadora Vitória (Gisele 
Fróes), que não aprovam o rela-
cionamento, a tenista foge grávi-
da para outra cidade. Ela entra em 
coma e, quando desperta anos de-
pois, vê a filha sendo criada pela ir-
mã, Manu, e por Rodrigo. E, assim, 
é formado um triângulo amoroso.

Marjorie conta que Manu é 
um dos seus papéis mais lembra-
dos pelo público até hoje e destaca 
que a história foi importante para 
sua trajetória como atriz. “Estava 
em uma etapa de compreensão 
do exercício da profissão e a per-
sonagem era muito complexa e 
profunda. Ela dava material para 
que eu pudesse fazer uma transi-
ção de fase enquanto atriz. Ela me 
deu amparo para eu aprender co-
mo se constrói e se faz uma cena, 
o que preciso e quais são meus ins-
trumentos para poder potenciali-
zar o que estava escrito no papel.”

 LMarjorie se emociona ao re-
lembrar o privilégio de ter atua-
do ao lado da atriz Nicette Bru-
no, que morreu aos 87 anos em 
2020, vítima da Covid-19. Ela 
ainda faz um paralelo entre a 
relação das personagens, a neta 
Manu e a avó Iná, com a das duas 
atrizes por ter se sentido muito 
acolhida pela veterana. “A Ni-
cette é uma pessoa que atraves-
sa gerações. Ela tinha uma cone-
xão muito clara, muito simples e 
sensível com todos os assuntos. 
O mundo se transforma muito 
e, às vezes, você tem dificuldade 
de acompanhar as mudanças, 
mas a Nicette parecia que já sa-
bia. Ela estava à frente de tudo 
o que estava acontecendo”, diz.

Relação com 
Nicette Bruno

 LEm março, completa um ano que 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) decretou a pandemia do 
coronavírus. Para Marjorie, são 
tempos sensíveis e angustiantes. 
“Tive momentos diferentes ao 
longo desse tempo de pandemia. 
Agora, continuo triste, sensível, 
abalada e perplexa, mas, ao mes-
mo tempo, as angústias e os me-
dos estão com contornos diferen-
tes. Eles não ficaram menores, mas 
ficaram diferentes. Tem um anes-
tesiamento. A gente está vivendo 
uma tragédia e não tem como se 
acostumar com isso. Vai levar um 
tempo ainda para retomar, mas 
eu confio que a vida segue”, reflete.

‘Abalada e 
perplexa’

Marjorie vive a doce Manu em ‘A Vida da Gente’. A novela das 18h foi exibida pela primeira vez em 2011

JOÃO MIGUEL JÚNIOR / TV GLOBO
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

SÓ DÁ 

ELA!
 LA liiinda e talentosa Maria 

Joana é atualmente a dona 
da TV brasileira. A beldade 
está no ar em duas novelas 
di-di-diferentes ao mesmo 
tempo: como a guerreira 
e lutadora Nat em Malha-
ção, da Globo, e a rainha 
psicopata Enlila em Gêne-
sis, da Record. E até ontem, 
também podia ser vista na 
telinha na pele da doce e 
decidida Carol na novela 
Flor do Caribe, da Globo. 
Quer mais? A atriz é um dos 
nomes fortes para integrar 
o elenco da Dança dos Fa-
mosos, edição especial para 
fechar com chave de ouro o 
ciclo do apresentador Faus-
to Silva na Globo, só com 
campeões do quadro. É a 
patroa ou não é?

DIVULGAÇÃO
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 L Lembra daquele funk “que delícia, que delícia”? 
Paaarece que foi feito para o Danilo. O modelo é in-
fluenciador digital, mo-mo-morador de Campo Gran-
de, flamenguista e tem 20 aninhos. Só fico de olho no 
seu Instagram: @daniloo_almeida. #Soudessas.

 L DJ Pernambuco, do-do-dono 
do Baile do Perna, DJ RD, do hit 
Hoje Tem Bailão, e MC WM, da 
música Fuleragem, ambos dan-
çantes e virais na internet, se 
juntaram num feat que prome-
te ser mais um suuucesso as-
sinado pela Kondzilla Records: 
Vem na Botadinha. Lançado no 
YouTube, no canal Kondzilla, 
maior canal de música do mun-
do, é hit, coisas ricas!

COM VOCÊS... TRINCA DE OURO

SÉRGIO BAIA

DANILO ALMEIDA

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

‘A SONORIDADE‘A SONORIDADE

NA FAVELANA FAVELA

l Dono do hit Tudo OK, que bombou no ano pas-
sado, Thiaguinho MT lançou seu primeiro EP, que 
tem batuques do samba, do funk e do trap. O Fa-

vela Canta traz 5 singles inéditos, com participa-
ções especiais de PK Delas, MC TH e do rapper 
americano Gshytt. À coluna, o cantor fala so-
bre seu novo trabalho, preconceito e muito 
mais. Confira a entrevista! 

Você está lançando seu 
primeiro EP, “Favela Canta”. 
Conta pra gente um pouqui-
nho sobre esse trabalho?

O EP “Favela Canta” foi 
pensado para mostrar para 
as pessoas o que tem na favela 
além do que elas veem na te-
levisão. Mostrar também que 
foi de onde eu vim e que, se 
eu conquistei tudo que estou 
conquistando, outras pessoas 
que estão em uma comunidade 
carente também podem correr 
atrás do seu sonho e vencer. A 
ideia principal é inspirar ou-
tras pessoas e misturar todos os 
gêneros musicais, mostrando 
que favela é plural. 

Esse trabalho mistura 
samba, funk, trap... Como 
surgiu a ideia de unir tantos 
ritmos em um só trabalho? 

Bem, eu queria mostrar que 
a sonoridade na favela não é 
só o funk. Claro que o funk 
é o mais forte, mas existem 
diversos estilos musicais que 
se fazem presentes lá. Incluir 
esses ritmos todos possibili-
tou mostrar um pouco mais 
de onde venho. Esse trabalho, 
em especial, me traz muito or-
gulho porque jogamos luz na 
comunidade e sobre as pessoas 
que vivem lá. 

No EP, tem uma música 
sua com o PK Delas. Como 
foi essa parceria?

Já conversávamos pelo Ins-
tagram. PK é do Rio de Janeiro 
também! Ele veio até o escritório 
que faço parte, a Los Pantchos, e, 
como já tínhamos a vontade de 
fazer algo juntos, esse foi o melhor 
momento. A sintonia pode ser sen-

DIVULGAÇÃO

tida nesse parceria. 

A  m ú s i c a 
“Elas Quer” fa-
la sobre o tipo 
de homem 
que a mulhe-
rada quer. Na 
sua opinião, 
como é esse 
homem? Vo-
cê se encaixa 
nesse estilo 
delas?

Trata-se de um 
tipo de homem que de-
seja proporcionar o melhor para 
a mulher que está com ele. Hoje, 
graças a Deus, posso oferecer tudo 
isso à mulher que está ao meu la-
do. Não falo só de dinheiro e bens 
materiais, não, falo de respeitar a 
mulher que está comigo. A matu-
ridade traz isso pra gente. 

V o c ê 
também 
g r a v o u 
com o DJ 
Will DF e 
o  r a p p e r 
americano 
Gshytt. Co-
mo chegou 
nesses dois nomes? 

Eu os conheci aqui no 
escritório. Por gostar mui-
to do trabalho desses ar-
tistas, acreditei serem bons 
nomes para compor o meu 
EP. Penso que fiz uma ótima 
escolha! Eles são excepcionais.

Outra música que é 
uma das suas apostas 
nesse EP é “Ainda”, em 
que você fala de uma 
mulher “linda, louca”. 

Já se relacionou com alguma 
mulher desse tipo?

Sim, conheço algumas (risos). 
Também escuto histórias das mi-
nhas amigas, que acabam me ser-

vindo de inspiração.

A favela foi uma 
inspiração grande 
para esse trabalho. 
Você é de Ararua-
ma. Frequentou 
alguma comu-
nidade daqui, 
tem amigos?

Isso aí, sou 
de Araruama. 
Frequentei 
muitos luga-

res e por onde 
ando sempre 

faço bons amigos. 
Tenho amizades 
em todos os lugares 
do Brasil. 

Você já sofreu 
algum tipo de precon-
ceito, Thiaguinho? 

Já sofri pela minha 
cor, mas não por cantar 

funk. É óbvio que, 
na hora, é muito 
desconfortável, 
mas tento não 
me apegar a isso. 
Procuro seguir em 

frente.

Acha difícil em-
placar um sucesso 
depois do estouro 
que foi “Tudo OK”? 
Estou trabalhando 

bastante, viu? O sucesso 
costuma vir depois de 
muito esforço. Como 

costumamos dizer na em-
presa: “É trabalho de formiguinha, 
e tudo no tempo certo”.

Essa música foi um divisor 
de águas na sua vida, né? O 
que mudou de lá para cá?

Sim, mudou quase tudo. Acho 
que a única “coisa” que não mudou 
fui eu (risos)! Sem dúvida, “Tudo 
OK” foi uma das músicas mais im-
portantes da minha vida. 

NÃO É SÓ 
NÃO É SÓ 

O FUNK’
O FUNK’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é a perfeição do amor.”

(Ditado popular)

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

 LVocê vai sentir uma vontade 
enorme de contatar as pessoas 
queridas. Faça uma chamada 
de vídeo ou uma ligação. Na 
vida a dois, a atração será in-
tensa e o clima vai esquentar. 
Números da sorte: 93, 57 e 66.

 L Demonstre bastante carinho 
e amor ao par hoje. Equilibre 
o seu orçamento e evite gas-
tos. Alguém influente ou do 
trabalho pode te atrair, invis-
ta nesse lance.
Números da sorte: 94, 85 e 49.

 LRelaxe bastante hoje, tire um 
dia sabático. Faça apenas ati-
vidades que te divirtam. Apro-
veite para organizar a casa. 
Use o seu charme na paquera 
para começar um romance.
Números da sorte: 59, 50 e 23.

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 na saúde e reponha 
as energias gastas na semana. 
Aproveite o tempo em casa 
para relaxar junto da família. 
No amor, invista na cumplici-
dade e renda-se à paixão.
Números da sorte: 51, 24 e 96.

 LFaça uma chamada virtual 
longa com os seus amigos. A 
saudade vai dar as caras, ligue 
para quem sente falta. Há 
grande chance de se apaixo-
nar por um amigo ainda hoje.
Números da sorte: 25, 70 e 34

 LAposte numa mudança de 
visual. A Lua aumenta a sua 
vaidade. É um bom dia para 
planejar o futuro da sua carrei-
ra. Na vida a dois, esforcem-se 
para os seus objetivos.
Números da sorte: 80, 53 e 98.

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

 LBusque cuidar da sua saúde e 
praticar alguns exercícios. No 
trabalho, poderá ter boas no-
tícias, aproveite o momento. 
A Lua estimula o surgimento 
de um compromisso.
Números da sorte: 72, 63 e 54.

 LO dia é perfeito para se diver-
tir. Deixe a preguiça de lado. 
Curta os filhos, se tiver. Dedi-
que um tempo especial aos 
amigos e à família. No relacio-
namento, invista na sedução.
Números da sorte: 19, 37 e 73.

 LO convívio com a família vai 
estar em alta. Fortaleça os la-
ços com quem mais ama. Tente 
visitar parentes, tomando os 
cuidados. Pode ter novidades 
na paquera e se surpreender. 
Números da sorte: 02, 56 e 11.

SÃO ROMANO
O melodista foi um teólogo, poeta 
e compositor. Nas palavras do Papa 
Bento 16, ele “pertence à grande 
plêiade de teólogos que transfor-
maram a teologia em poesia”. 
Compôs muitos hinos litúrgicos, 
adotando uma linguagem simples, 
que o tornasse próximo do povo. 
Enquanto vivia em Constantino-
pla, por volta do fim do reinado de 
Anastácio I Dicoro (518), teria tido 
uma visão da Virgem Maria. Maria 
o teria obrigado a engolir uma folha 
enrolada, lhe dando o dom da poe-
sia. Morreu em 560 e se tornou o 
padroeiro do canto ortodoxo.

SANTO DO DIA

PEGADINHA
Para ver a reação do marido, 
Renatinha decide pregar 
uma peça. Ela chega antes 
dele em casa, pega um pe-
daço de papel e escreve um 
bilhete para o marido: “Fui 
embora para sempre, não 

volto mais. Não te amo mais. 
Nunca mais me procure”. 
Passam-se alguns minutos 
e Renatinha percebe que o 
marido havia chegado em 
casa. Então, ela corre para 
debaixo da cama, se escon-
de e fica espiando a reação 

do marido. Ele entra no 
quarto, vê o bilhete, escre-
ve alguma coisa no papel e 
sai cantando todo satisfeito. 
Alguns minutos depois, ele 
volta para o quarto, ainda 
sorridente, pega o celular e 
liga para alguém:

— Amor, estou indo agora. 
A louca foi embora. Estou a 
caminho, te amo muito. Sem-
pre esperei por esse momen-
to — diz o homem, esbanjan-
do felicidade.
O marido, então, sai de casa, 
pega o carro e arranca su-

postamente para a casa da 
amante. Louca de raiva, a 
mulher sai debaixo da cama, 
bufando, pega o bilhete e lê 
o que ele escreveu: “Conse-
gui ver seus pés embaixo da 
cama, a pegadinha não deu 
certo. Saí para comprar pão”.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxalufã.
MENSAGEM:
Hoje, o dia está propício 
para cuidar da sua própria 
espiritualidade. Resolva 
suas pendências espirituais 
e renove as suas energias. 
Depois de repor as ener-
gias, coisas boas acontece-
rão para você.
SAUDAÇÃO:
Epa Bábá, Epa Epa.
COR:
Branco.
ELEMENTO: 
Ar.
SIMPATIA:
Para renovar as energias es-
pirituais, acenda todo do-
mingo uma vela branca de 
sete dias em um local alto 
e dedique o gesto a Oxalá. 
Ao lado da vela, ponha um 

copo de água. Peça coisas 
boas somente para você. 
Tome banho com sabão de 
coco e use roupa branca.

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

 LSaia um pouco da rotina. 
Aposte em novos hobbies. In-
vista em estudos. Aprenda coi-
sas novas. No romance, paixão 
e desejos vão dominar o casal, 
é só aproveitar o momento.
Números da sorte: 63, 27 e 90.

 LO dia será excelente para enca-
rar os problemas e as questões 
que te incomodam. Inicie uma 
mudança ou faça melhorias que 
deseja no seu lar. Apimente a 
intimidade com seu amor.
Números da sorte: 64, 01 e 82.

 LDesfrute do contato com a 
família. Amigos podem ser 
contatados por chamadas de 
vídeo. As paqueras vão estar 
numa fase animada, use seu 
poder de sedução.
Números da sorte: 74, 47 e 02.
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