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BARULHO

Anônimo
Bonsucesso

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

MEIA HORA multimídia

Escuridão facilita a 
ação de assaltantes

 LA iluminação da Av. Guilherme 
Maxwell, em Bonsucesso, está 
precária, o que facilita assaltos. 
Já ocorreram vários arrastões, se-
questros relâmpago e roubos na via, 
por conta da escuridão que fica ali 
quando anoitece. Além da ilumina-
ção, precisamos de policiamento 
também na região. A avenida é uma 
das principais do bairro e é esqueci-
da pelas autoridades.

ILUMINAÇÃO

Via de Itaboraí 
precisa de tudo

 LJá passou da hora de asfaltarem a 
Rua Trinta e Nove, na Ampliação, em 
Itaboraí. Quando chove, vira lamaçal. 
Estamos em 2021, mas parece que 
ainda estamos em 1500. Não temos 
nada em que moramos. Não temos 
asfalto, água encanada, saneamen-
to básico, tratamento de esgoto e 
iluminação, mas temos que pagar o 
IPTU todo ano. Isso é uma vergonha. 
Queremos nosso direitos!

Karen Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ASFALTO

Veículo largado em 
Rocha Miranda

 LNa Rua Tinguá, em frente ao núme-
ro 305, em Rocha Miranda, tem uma 
carcaça de carro Fiorino abandona-
da há mais de dois meses. Já liguei 
diversas vezes para a prefeitura, 
mas nunca foram lá retirar o veículo. 
Daqui a pouco ele estará todo en-
ferrujado e alguém pode acabar se 
ferindo ao esbarrar nele. Além disso, 
deixa a rua muito feia. Precisamos 
que um reboque vá até lá.

Joel Cella
Por e-mail

CARRO

Feira de Honório 
virou um caos

 LO entorno da Feira de Honório 
Gurgel, que ocorre aos sábados, 
precisa de uma visita urgente da 
Guarda Municipal. O caos se insta-
lou. Barracas ilegais avançam nas 
ruas transversais e carros ocupam 
calçadas, obstruindo a passagem de 
pedestres. Os moradores das Ruas 
Américo Rocha, Piracaia, Igaratá e 
Jurubaíba pedem socorro. Precisa-
mos de fiscalização no local!

Renne Lorenzo
Por e-mail

FISCALIZAÇÃO

Motos acordam 
todo mundo

 LAs motos que são utilizadas por 
funcionários da Prefeitura de São 
Gonçalo fazem muito barulho pelas 
ruas do município. Sabemos que as 
motocicletas são do órgão, porque 
todas carregam um baú atrás com o 
logo da prefeitura. Elas passam pe-
los bairros residenciais fazendo um 
barulho tremendo, independente da 
hora do dia. Muitos passam de ma-
nhã cedo, acordando os moradores.

Isabel Teixeira
São Gonçalo

ÁGUA                                                                                                                                                                                   BUEIRO

Asfalto cedendo em Botafogo
 LUm bueiro está afundando na Avenida Lauro Sodré, em frente 

ao Shopping Rio Sul, em Botafogo. Várias rachaduras estão 
aparecendo em volta do bueiro e ele pode ceder a qualquer 
momento. Vários veículos pesados, como ônibus lotados e ca-
minhões passam ali todos os dias e podem contribuir para a 
danificação do asfalto. Isso está muito perigoso e, caso vire 
um buraco, pode causar vários acidentes.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Reparo 
realizado

 LSobre vazamento de água, 
na Rua Teixeira Franco, em 
Ramos, conforme carta publi-
cada no jornal MEIA HORA, 
na segunda-feira, a Cedae 
informa que uma equipe da 
companhia foi enviada ao lo-
cal e o reparo já foi realizado.

Assessoria de Comunicação 
da Cedae

LOTERIA$

QUINA concurso 5605
14/07/2021

05 31 33 46 55
Quina: 1 (R$ 737.168,42)

Quadra: 69 (R$ 5.799,67)

Terno: 4.580 (R$ 131,39)

Duque: 113.017 (R$ 2,92)
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MEGA-SENA concurso 2390
14/07/2021

09 13 20 22 32 56
Sena: Acumulou (R$ 64.817.227,15)
Quina: 102 (R$ 48.643,77)
Quadra: 7.787 (R$ 910,24)



POLÍCIA

Tava doido pra

Guarda municipal que matou três em Vigário 
Geral voltou em casa pra recarregar a pistola

A 
cena de um homem dis-
parando contra amigos 
em um bar não sairá tão 

cedo da memória dos morado-
res da Rua Mauro, em Vigário 
Geral. O guarda municipal Fá-
bio Damon Fragoso, 46 anos, 
disparou sua pistola após uma 
discussão, matando três pes-
soas e ferindo outras três, na 
noite de segunda-feira. Segun-
do testemunhas, o agente ainda 
voltou em casa para recarregar 
a arma. Duas das vítimas foram 
baleadas quando ele retornou 
ao local do crime.

“Não vou conseguir esque-
cer a cena de todos os meus vi-
zinhos chorando na rua, des-
calços, sem camisa, sem saber o 
que estava acontecendo”, con-
tou uma vizinha do bar.

Outra moradora contou ao 
MEIA HORA o momento em 
que Fábio Damon tenta atirar 
em um amigo que foi acudi-lo, 
mas a arma não disparou por-
que já estava sem balas. O guar-
da, então, voltou para casa. 

“Depois que ele começou a 
atirar, dois vizinhos aparece-
ram para tentar acalmar a si-
tuação. Ele disparou, pegou no 
olho e na barriga de um deles. 
Na hora em que ele ia atirar no 
outro, a arma travou e não ti-
nha mais bala. Ele foi em casa 
para recarregar novamente a 
arma e voltou”, lembra. 

“Um dos homens retornou 
ao bar porque achou que tinha 
acabado a situação, mas infe-
lizmente bateu de frente com 
ele, que deu um tiro. Um outro 
vizinho viu que a polícia esta-
va passando e foi até a viatu-
ra. Foi quando o louco correu 
atrás dele e deu um tiro na ca-
beça na frente dos polícias”.

Anderson Pinto Lourenço, 
Délcio Fernando Gonçalves e 
André Silva Ramos morreram. 
Três homens estão internados, 
incluindo o guarda.

ATIRAR
 LFábio Damon Fragoso já te-

ve um problema médico em 
2012 não especificado, de acor-
do com a Guarda Municipal, 
que abriu um procedimento 
interno para apurar a condu-
ta do agente na segunda-feira. 
Quando ele teve o distúrbio, há 
nove anos, estava trabalhando 
em Ipanema. A GM esclareceu 
ainda que o guarda não preci-
sou ser afastado do trabalho.

A Polícia Civil trata um pos-
sível estado de desorganização 
mental como uma das linhas 
de investigação do crime que 
vitimou seis pessoas. Três de-
las morreram no local e outras 
três estão internadas no Hospi-
tal Estadual Getúlio Vargas, em 
estado grave. Damon também 
está internado. Ele se encontra 
estável e está sob custódia. 

Uma moradora da região, 
que preferiu não se identificar, 
contou ao MEIA HORA que es-
tava em casa assistindo a uma 
série na televisão quando ou-
viu o barulho dos disparos. Ela 
revelou que Fábio chegou ati-
rando. Todas as vítimas da tra-
gédia se conheciam.

Questão médica 
há nove anos 

REPRODUÇÃO

MARCOS PORTO

Bar na Rua Mauro, onde 
aconteceu a tragédia, 

continuou fechado ontem

MORADORA

RECORDA OS 
MOMENTOS DE 

PÂNICO QUE VIVEU NO 
MEIO DO SALSEIRO

Fábio Damon Fragoso, 
o Fábio Bomba, só foi 

contido depois que levou 
um tiro na perna de um PM
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POLÍCIA

Um policial penal da Secre-
taria de Administração Peni-
tenciária (Seap) é acusado de 
arrombar a porta do aparta-
mento de uma família vizinha, 
num condomínio na Barra da 
Tijuca, por causa de barulhos 
da filha do casal, de 2 anos. O 
pai da criança foi agredido com 
coronhadas de pistola e socos.

As agressões ocorreram na 
última segunda-feira e o caso 
foi registrado na 32ª DP (Ta-
quara). O agente foi detido e 
depois solto após pagar fiança. 
O analista de sistemas Leandro 
Citro disse que está com medo 

de voltar para o apartamento 
e se refugiou com a mulher e a 
filha na casa de parente. Ele le-
vou pontos na cabeça e tem he-
matomas no olho. “Senti uma 
terrível sensação de impotên-
cia. Eu esperava a morte”, disse.

De acordo com a 32ª DP, o 
agente vai responder em liber-
dade por ameaça, lesão corpo-
ral e invasão de domicílio.

Policial penal dá 
surra em vizinho

 L SOCOS E CORONHADAS

Agressor foi solto com fiança

REPRODUÇÃO

VÍTIMA DISSE

QUE AGENTE BATEU 
NELE POR CAUSA DOS 

BARULHOS DA SUA 
FILHA DE 2 ANOS

 L CASO KATHLEN ROMEU

Versão fragilizada
Reconstituição contradiz o que PMs disseram

A 
Polícia Civil concluiu, no 
fim da tarde de ontem, a 
reconstituição da morte 

de Kathlen Romeu, de 24 anos, 
no Complexo do Lins, na Zona 
Norte do Rio. Na presença de pa-
rentes, amigos e familiares da ví-
tima, o procurador da Comissão 
de Direitos Humanos da OAB-
-RJ, Gustavo Mondego, afirmou 
que análise sobre a perícia con-
tradiz o relato de policiais mili-
tares presentes na operação.

“O que foi dito pelos policiais 
aqui no local é que o tiro teria 
partido, não do beco, mas sim de 
outra localidade aqui na região, 
o que é incompatível com o que 
a gente conseguiu analisar da pe-
rícia e também com os relatos da 
avó da vítima”, disse Mondego.

Pelo relato dos policiais, o dis-
paro que atingiu a designer, que 
estava grávida de 14 semanas, te-
ria partido de criminosos na Rua 
Araújo Leitão, onde ela passava 
com a avó. A versão é diferente da 
apresentada pela avó, que defen-

de que os disparos partiram de 
cima para baixo, vindos de PMs 
que estavam numa escadaria co-
nhecida Beco do 14.

A versão da avó, Sayonara de 
Oliveira, que caminhava com 

Kathlen quando ela foi atin-
gida, é compatível como lau-
do cadavérico ao qual a Co-
missão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) teve acesso. 

Sayonara, avó da jovem, mostra aos agentes como tudo aconteceu

FOTOS: FÁBIO COSTA

 LA Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) apreendeu uma adolescente, 
anteontem, na Rua Padre Manso, em Madureira. Ela estava sendo monito-
rada e foi flagrada quando ia entregar anabolizantes de uso controlado e 
sem procedência. Os medicamentos eram enviados pelo tio dela, morador 
de Foz do Iguaçu (PR). Os clientes seriam marombeiros de academias.

MENOR PEGA COM ANABOLIZANTES 

DIVULGAÇÃO/PCRJ

 LUm dos dois policiais milita-
res que participaram da ope-
ração que resultou na mor-
te de Kathlen foi hostilizado 
por moradores que acompa-
nham de longe a reconstitui-
ção do crime. Usando roupas 
pretas, colete da Polícia Militar 
e uma balaclava para proteger 
a identidade, o PM foi alvo das 
ofensas quando precisou pas-
sar pelo cerco de proteção pa-
ra mostrar a dinâmica do caso.

“Assassino, assassino. Justiça 
por Kathlen”, gritaram. “Quero 
ver você dormir tranquilo ago-
ra, assassino. Vai pagar por is-
so”, protestou um homem.

“Polícia assassina, chega de 

chacina”, gritaram amigos de 
Kathlen no momento em que 
os PMs se aproximaram do cer-
co. Os dois policiais foram os 

únicos dos 12 militares presen-
tes na ação que confirmaram 
ter disparado no dia da morte 
da jovem, em 8 de junho.

Moradores dão esculacho em suspeitos do homicídio

Um grupo protestou durante a reprodução simulada do caso

Colaborou com a reportagem a estagiária THALITA QUEIROZ, sob supervisão do jornalista CADU BRUNO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 15/7/20214
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POLÍCIA

DJ Ivis foi preso ontem à 
tarde por agressões contra a 
ex-mulher Pamella Holanda, 
após a divulgação dos vídeos da 
violência no último domingo. 
O governador do Ceará Cami-
lo Santana confirmou a prisão 
por meio das redes sociais, se-
gundo informou a colunista 
Fábia Oliveira, de O DIA.

“A prisão preventiva ha-
via sido solicitada ontem pela 
nossa Polícia Civil e decretada 
há pouco pela Justiça. Que res-
ponda pelo crime cometido”, 
postou Camilo. O DJ foi preso 
na casa da família em Aquiraz.

A arquiteta e mãe de uma 
menina de nove meses denun-
ciou o DJ com vídeos em que 
leva chutes, socos e puxões de 
cabelo durante briga do casal. 
Ela chegou a registrar um bo-
letim de ocorrência no dia 3 de 
julho contra ele na delegacia de 
Eusébio, na Grande Fortaleza. 
O caso ganhou repercussão na-
cional. Pamella vai ser subme-
tida a um novo exame de cor-
po de delito para determinar a 
gravidade das lesões.

DJ Ivis é 
preso por 
agressões

 L DENÚNCIA EM VÍDEO

Socorreram 
o presunto

 LUm homem morto a ti-
ros foi abandonado em 
frente ao Hospital Esta-
dual Alberto Torres, no 
Colubandê, em São Gon-
çalo, na madrugada de 
ontem. A vítima não foi 
identificada. O caso foi 
registrado na Delegacia 
de Homicídios de Nite-
rói, São Gonçalo e Itabo-
raí (DHNSGI).

RAPIDINHA...

D
ez vizinhos dos três me-
ninos que sumiram em 
Belford Roxo, em de-

zembro de 2020, viraram réus 
por terem linchado um rapaz 
suspeito de ter desaparecido 
com as crianças. Na época das 
agressões, a Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) afirmou que o 
espancado era inocente.

O pedido de linchamento 
teria sido feito por traficantes 
da região onde os meninos Lu-
cas Matheus da Silva, de 8 anos, 
Alexandre da Silva, de 10, e Fer-
nando Henrique Ribeiro Soa-
res, de 11 anos, moravam. 

Ontem, o Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro (TJRJ) in-
formou que a 1ª Vara Criminal 
de Belford Roxo aceitou a de-

 L MENINOS DESAPARECIDOS NA BAIXADA

10 vizinhos viram réus
Eles são acusados de sentar o pau em inocente a mando de traficas

Vagabundos acusaram morador de sumir com garotos ano passado

REPRODUÇÕES

 LFamiliares da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes protestaram 
ontem na porta do Ministério Público do Rio contra a saída das promotoras 
Letícia Emile e Simone Sibilio da investigação do homicídios deles, em 2018. 
Ambas disseram que deixaram o caso devido a interferências. Seis placas 
foram colocadas em frente à sede do órgão, no Centro. As famílias vão cobrar 
do governo do estado e do MP uma resposta sobre a saída das promotoras.

CASO MARIELLE: PROTESTO NO MP

núncia do Ministério Público 
(MP) para tornar réus os 10 vi-
zinhos das famílias dos garo-

tos. Entre os denunciados, está 
Wiler Castro da Silva, o Esta-
la, gerente do tráfico de drogas 

e apontado como suspeito do 
desaparecimento das crianças.

Um tio de Lucas e de Ale-
xandre também foi alvo da 
denúncia porque ele teria ar-
mado uma emboscada para o 
homem agredido ser espanca-
do pelo grupo. O homem que 
foi linchado chegou a ser leva-
do pelos agressores para a 54ª 
DP (Belford Roxo) e logo em 
seguida foi amarrado com uma 
papelão onde foi escrita a frase 
“Suspeito do desaparecimento 
das três crianças. Pego por mo-
radores do Castelar”.

Informações da polícia dão 
conta de que o homem sofreu 
chutes, socos e até pauladas. 
Por causa do episódio, a víti-
ma e sua mãe tiveram que dei-
xar o local onde moravam.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 15/7/20216



PAÍS

 L PRESIDENTE INTERNADO ÀS PRESSAS

Parada forçada
Bolsonaro é socorrido com dores abdominais

I
nternado ontem de madru-
gada no Hospital das Forças 
Armadas, em Brasília, após 

sentir dores abdominais, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) vai tratar uma obs-
trução intestinal num hospi-
tal em São Paulo. O problema, 
detectado em exame, foi cons-
tatado pelo cirurgião Antônio 
Luiz Macedo, que operou Bol-
sonaro quando ele levou uma 
facada na campanha eleitoral.

Foi o médico que decidiu 
pela transferência para São 
Paulo. Com a constatação da 
obstrução intestinal, Bolsona-
ro fará exames complementa-
res para definição da necessi-

dade ou não de uma cirurgia 
de emergência. 

Macedo foi responsável pela 
cirurgia após o atentado em se-

tembro de 2018, no qual Bolso-
naro foi ferido com uma facada 
no abdômen. O chefe do Exe-
cutivo federal também vinha 

se queixando há alguns dias de 
um soluço recorrente.

A agenda de compromis-
sos de Bolsonaro foi cancela-
da ontem. Às 11h ele teria um 
encontro com os presidentes 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL) e do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux. Além disso, às 8h o 
presidente participaria de re-
união do Comitê de Coor-
denação Nacional para En-
frentamento da Pandemia da 
Covid-19. Uma viagem marca-
da para os próximos dias a Ma-
naus (AM) foi suspensa.

Chefe do Executivo federal vai fazer tratamento em São Paulo

REPRODUÇÃO

MÉDICO QUE
O OPEROU APÓS 

FACADA CONSTATA 
UMA OBSTRUÇÃO 

INTESTINAL
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JOÃO VICTOR DA ROSA COSTA 
ABREU
tem atualmen-
te 18 anos de 
idade. Ele de-
sapareceu em 
1° de abril de 
2021, em Ma-
ricá (Região 
Metropolitana 
do Rio) após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

ELIO APARECIDO FONSECA 
JUNIOR
tem atualmen-
te 28 anos. Ele 
desapareceu 
no dia 31 de 
d e z e m b r o 
de 2004, no 
município de 
Itararé (São 
Paulo), após 
se perder dos familiares.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Curso pra 
mulherada

 LEstá aberta a inscrição no 
curso grátis Mulheres Em-
preendedoras, que capaci-
ta o público feminino assis-
tido pela Assistência Social 
do Rio ou inscrito no Ca-
dÚnico e que participa de 
ações assistenciais da prefei-
tura. As áreas são marketing 
e planejamento de mercado. 
Acesse www.gerdautrans-
forma.com.br/2021-t10-rj.

RAPIDINHA...

O prefeito Eduardo Paes 
(PSD) confirmou on-
tem que a capital não 

vai seguir a recomendação do 
governo estadual de antecipar 
a segunda dose da AstraZene-
ca de doze para oito semanas. 
Paes disse que quer acelerar a 
primeira dose e, quando todos 
estiverem imunizados com ela, 
aí sim poderá planejar a anteci-
pação da segunda dose.

Ressaltando que 67% da po-
pulação carioca já foram imu-
nizados com a primeira dose da 
vacina contra Covid-19, o pre-
feito disse que pretende manter 
o intervalo de doze semanas da 
vacina produzida pela  Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Esse tempo é recomendado pe-
la própria instituição.  

“Olha só, a gente não vai 
ficar criando um fato a cada 
dia. Nós temos que vacinar o 

maior número de pessoas com 
as duas doses e a gente quer 
terminar a primeira. Se Deus 
quiser, em meados de agosto, 
vamos começar a vacinar os 
adolescentes. Do jeito que vai, 
em outubro ou novembro to-

dos já estarão com a primeira 
dose. Depois (...) a gente vê se 
vai diminuir intervalo”, disse.

O governo do estado anun-
ciou a antecipação da segunda 
dose da AstraZeneca na terça-
-feira, mas os municípios têm 
autonomia para seguir ou não 
a reecomendação.

 L 12 SEMANAS

Rio: não à antecipação
Prefeito confirma que manterá intervalo da 2ª dose da AstraZeneca

Prefeito no dia em que foi vacinado: ele não vai seguir o Estado 

ARQUIVO O DIA

 L ANDERSON JUSTINO

MUNICÍPIO DIZ
QUE SEGUE 

RECOMENDAÇÃO 
DA FIOCRUZ, QUE 
PRODUZ A VACINA

 LA Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio informou que regis-
trou, até ontem, 986.233 casos 
confirmados e 57.075 óbitos 
por coronavírus no estado. Em 
24 horas, foram contabilizados 
1.679 novos casos e 128 mor-
tes. A taxa de letalidade da Co-
vid-19 no Rio está em 5,79%, 
a maior do país. Entre os casos 

confirmados, 920.383 se recu-
peraram da doença.

Segundo o painel de dados 
do órgão, a taxa de ocupação de 
UTIs no estado é de 59,8%. Já a 
taxa de ocupação nos leitos de 
enfermaria é de 39,3%. Ontem, 
a fila de espera por um leito de 
UTI tinha oito pessoas e a de 
enfermaria, cinco.

1,6 mil casos no estado em 24h 
 LA Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro infor-
mou ontem que identificou na 
cidade dois casos de síndrome 
gripal por Covid-19 relaciona-
dos à variante Delta, após se-
quenciamento genômico. São 
dois homens de 27 e 30 anos, 
moradores de Vila Isabel e da 
Ilha de Paquetá.

A secretaria informou que 
segue fazendo o acompanha-
mento epidemiológico da pan-
demia na cidade e, em conjun-
to com a Secretaria de Estado 
de Saúde e a Fiocruz, o moni-
toramento da entrada de dife-
rentes cepas. Independente-
mente da variante, as medidas 
preventivas continuam.

Cidade confirma dois casos da Delta 
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Brasileirão Sábado Grêmio  21h Maracanã

Libertadores Terça Cerro Porteño 19h15 Maracanã

Não deixa o garoto sair!
Caio Paulista desperta desejo em outros clubes e Tricolor corre para segurar

E
m grande fase e nas graças 
dos torcedores do Flumi-
nense, Caio Paulista vem 

despertando o interesse de ou-
tros clubes. Preocupado com o 
assédio, o Tricolor vai se reunir 
no próximo mês com o represen-
tante do atleta para tentar firmar 
a compra do jovem. As informa-
ções são do portal NetFlu.

Emprestado pelo Tomben-
se ao Fluminense até o fim do 
ano, Caio Paulista é represen-
tando pelo empresário Eduar-
do Uran. Não existe opção de 
compra no vínculo do atacan-
te, ou seja, o Tricolor terá que 
negociar sem teoricamente ter 
qualquer preferência para con-
tar com o jogador.

Revelado pelo Fluminen-
se, Caio Paulista não teve opor-
tunidade no clube e rodou por 
equipes menores do Brasil. Após 
temporada pelo Avaí, o jogador 
chegou ao Tricolor no ano passa-
do e, apesar das críticas dos torce-
dores, era bastante utilizado por 
Odair Hellmann e Marcão.

Após pedido de Roger Macha-
do, o Tricolor renovou com o jo-
gador para esta temporada. Sob o 

comando do técnico, Caio Paulis-
ta mostrou grande evolução e se 
tornou titular e uma das princi-
pais peças do elenco no ano.

Nesta temporada, Caio Pau-
lista já atuou 24 vezes, tendo 
marcado quatro gols. Em 2020, 
em 32 partidas pelo Tricolor, 
meteu três bolas para dentro. 

O técnico Roger Machado fi-
cou satisfeito não só com a atua-
ção de Caio Paulista, mas tam-
bém com todo o time na vitória 
sobre o Cerro Porteño, por 2 a 0. 

“Foi termos conseguido or-
ganizar nossas ações ofensivas 
mediante a característica defen-
siva do Cerro. Conseguimos ex-
plorar os espaços que sabíamos 
que iriam aparecer se fizéssemos 
as movimentações certas”, disse. Atacante caiu nas graças da torcida e é um dos jogadores que estão em alta com o técnico Roger Machado 

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

 LO Cerro Porteño divulgou o ofí-
cio enviado à Conmebol, onde ale-
ga medidas após a entidade admi-
tir o erro no gol mal anulado do 
atacante Boselli, na derrota por 2 
a 0 para o Fluminense.

O ofício pede a expulsão dos ár-
bitros envolvidos na falha do gol, 
além da anulação da partida. De-
vido ao acontecimento, a Conme-
bol suspendeu o assistente, o árbi-
tro de vídeo e o auxiliar do VAR, 

que se envolveram no lance.
O técnico do Cerro Porteño, o 

ex-lateral de Grêmio e Palmeiras, 
Francisco Arce, ficou “pistola” com 
a arbitragem e detonou: 

“Foi um erro muito grande e 
evidente. É impossível que não se 
deram conta, pelo menos os que 
estavam no VAR. O auxiliar tam-
bém levantou muito rápido a ban-
deira. Nos assaltaram à mão arma-
da dentro da nossa própria casa”.

‘Nos assaltaram à mão armada’

DOS 4 GOLS 

MARCADOS PELO 

ATACANTE EM 2021, 

FORAM 2 NO BR E 2 

NA LIBERTADORES 

FALA, TRICOLOR!

FALA,

AÍ, HOJE TÔ INSUPORTÁVEL 
Meus gêmeos Dedé e Dodô se 
esconderam no quintal de casa. Mas 
fui lá e continuei a 
zoação. Eles sofrem 
na Série B, um de 
cabo na mão, e 
o outro toma um 
veto do Lisca, que 
é doido, mas não é 
burro. Kkkkkkk 

DIDI LARANJEIRAS

 LNenê fez o primeiro gol do 
Fluminense na vitória de 2 a 0 
sobre o Cerro Porteño, terça, 
no La Olla, pela ida das oitavas 
de final da Copa Libertadores, 
e se tornou o jogador mais ve-
lho a marcar num mata-mata 
da competição. Na chegada ao 
Rio de Janeiro com a delegação, 
comentou a emoção pelo feito 
a serviço do Tricolor.

“Eu fico muito feliz de estar 

marcado um pouco na histó-
ria. Libertadores é especial, fico 
muito feliz e honrado, de com 
a camisa do Fluminense, estar 
fazendo esse feito. Mas muito 
mais feliz ainda pela vitória, 
pelo grande desempenho do 
time. Demos um grande pas-
so para a classificação. Não tem 
nada decidido, mas consegui-
mos um grande resultado fo-
ra”, disse o jogador de 39 anos.

‘Velhinho’ bom de bola e de gol

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 15/7/2021
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 L LISCA DOIDO DIZ NÃO!

Planos B, C, D, E...
Fogão mira em auxiliar do Fla, Luxa, Baptista...

O 
plano A do Botafogo para 
assumir o comando téc-
nico da equipe não deu 

certo: Lisca recusou o projeto e é 
carta fora do baralho. Agora, a di-
retoria alvinegra mapeia o merca-
do em busca do alvo ideal. Além de 
Eduardo Baptista, Luxemburgo e 
outros, um dos nomes é do rival 
Flamengo, Mauricio Souza.

Antes mesmo da recusa de Lis-
ca, o nome de Mauricio Souza já 
havia sido colocado à mesa. A falta 
de experiência no profissional pe-
sa contra. Por outro lado, o baixo 
custo de investimento no auxiliar 
é visto como uma saída.

O vínculo dele com o Fla é 

apenas “CLT”, e o então técnico 
do sub-20 não teria que pagar ne-
nhuma multa rescisória. O salá-
rio também é baixo, dentro dos 
padrões do Alvinegro.

A prioridade da diretoria seria 
de um profissional que já tenha vi-
vido à prova de fogo na Série B, por 
isso, as conversas com Eduardo 
Baptista e Vanderlei Luxemburgo.

Eduardo Baptista está atual-
mente no Mirassol, disputando a 
Série C do Brasileiro, e levou o time 
à semifinal do Paulista deste ano.

Já Luxemburgo está sem clu-
be e ‘cantou’ o Alvinegro recen-
temente, ainda com Chamusca: 
“Joguei pelo Botafogo e seria um 
grande prazer ser técnico do time”. 

Os torcedores estão dando 
uma mão à diretoria. Em enquete 
do portal FogãoNet, Luxa libera a 
preferência com 43%. Em seguida 
vem Jair Ventura (14), Lucio Flavio 
(9) e Tiago Nunes (7).

Mauricio Souza é bem cotado nos bastidores de General Severiano

MARCELO CORTES / FLAMENGO

 LCom a suspensão de Gilvan pe-
lo terceiro cartão amarelo para o 
duelo diante do Brusque, o Bota-
fogo promoveu o zagueiro Henri-
que Luro, da equipe sub-20, para 
completar o elenco profissional.

A tendência é que a defesa al-
vinegra seja formada por Kanu e 
Lucas Mezenga, de 19 anos, que foi 
contratado recentemente junto ao 

Nova Iguaçu e que fez apenas uma 
partida no Glorioso não pelo pro-
fissional, mas pelo sub-20.

Problema grave no Botafogo. O 
clube divulgou ontem que o ata-
cante Ronald realizou exame de 
imagem que constatou uma lesão 
ligamentar no tornozelo direito e 
não está descartada a necessidade 
de uma cirurgia.

Novato na zaga para pegar Brusque

11ª RODADA

12ª RODADA

PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA ZONA NEUTRA REBAIXAMENTO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

LIBERTADORES

 5º GUARANI 19 11 5 4 2 18 13 5
 6º OPERÁRIO-PR 18 11 5 3 3 12 15 -3
 7º VASCO 17 11 5 2 4 12 11 1
 8º CRB 17 11 5 2 4 15 16 -1
 9º AVAÍ 15 10 4 3 3 11 11 0
 10º VILA NOVA 14 11 3 5 3 6 7 -1
 11º BRUSQUE 13 10 4 1 5 12 16 -4
 12º BOTAFOGO 13 10 3 4 3 15 14 1
 13º CSA 11 10 3 2 5 8 10 -2
 14º CRUZEIRO 11 11 2 5 4 16 19 -3
 15º REMO 10 10 2 4 4 7 12 -5
 16º CONFIANÇA 9 11 2 3 6 10 15 -5

 1º NÁUTICO 25 11 7 4 0 19 5 14
 2º CORITIBA 21 10 6 3 1 11 5 6
 3º SAMPAIO CORRÊA 19 11 5 4 2 11 5 6
 4º GOIÁS 19 11 5 4 2 11 5 6

ZONA NEUTRA REBAIXADOS À SÉRIE C

BRASILEIRÃO - SÉRIE B

ACESSO À SÉRIE A

 17º VITÓRIA 9 11 1 6 4 9 11 -2

 18º PONTE PRETA 9 11 1 6 4 6 9 -3

 19º BRASIL DE PELOTAS 8 11 1 5 5 7 11 -4

 20º LONDRINA 7 11 1 4 6 7 13 -6

 CLUBES PT J V E D GP GC S

  CLUBE P J V E D GP GC SG

 1º PALMEIRAS 25 11 8 1 2 21 12 9
 2º BRAGANTINO 23 11 6 5 0 22 13 9
 3º ATLÉTICO-MG 22 11 7 1 3 14 9 5
 4º FORTALEZA 21 11 6 3 2 19 9 10
 5º ATHLETICO-PR 20 10 6 2 2 19 11 8
 6º BAHIA 17 11 5 2 4 18 14 4
 7º FLUMINENSE 17 11 4 5 2 10 10 0
 8º FLAMENGO 15 9 5 0 4 12 9 3
 9º SANTOS 15 11 4 3 4 13 13 0
 10º ATLÉTICO-GO 15 10 4 3 3 9 9 0
 11º CEARÁ 15 11 3 6 2 13 12 1
 12º CORINTHIANS 14 11 3 5 3 8 8 0
 13º JUVENTUDE 13 11 3 4 4 8 13 -5
 14º SÃO PAULO 11 11 2 5 4 8 11 -3
 15º INTERNACIONAL 11 11 2 5 4 10 16 -6
 16º AMÉRICA-MG 9 11 2 3 6 9 16 -7
 17º SPORT 7 11 1 4 6 6 11 -5
 18º CUIABÁ 6 9 0 6 3 7 11 -4
 19º CHAPECOENSE 4 11 0 4 7 9 20 -11
 20º GRÊMIO 3 9 0 3 6 4 12 -8

SÁBADO
 BOTAFOGO 3 X 3 CRUZEIRO 16:30

SEGUNDA
 NÁUTICO 1 X 1 PONTE PRETA 20:00

TERÇA
 VILA NOVA 0 X 0 BRASIL 16:00

 AVAÍ 2 X 1 CONFIANÇA 19:00

 GUARANI 1 X 0 CRB 19:00

 VITÓRIA 2 X 2 S. CORRÊA 21:30

 CORITIBA 1 X 1 VASCO 21:30

 LONDRINA 1 X 2 OPERÁRIO-PR 21:30

ONTEM
 CSA 0 X 1 GOIÁS 19:00

 REMO 2 X 1 BRUSQUE 21:30

SÁBADO
 SÃO PAULO  X  FORTALEZA 17:00

 CEARÁ  X  ATHLETICO-PR 17:00

 CORINTHIANS  X  ATLÉTICO-MG 19:00

 FLUMINENSE  X  GRÊMIO 21:00

DOMINGO
 CHAPECOENSE  X  CUIABÁ 11:00

 ATLÉTICO-GO  X  PALMEIRAS 16:00

 BAHIA  X  FLAMENGO 18:15

 INTERNACIONAL  X  JUVENTUDE 20:30

 BRAGANTINO  X  SANTOS 20:30

SEGUNDA

 AMÉRICA-MG  X  SPORT 20:00PIOR TIME DO 

MUNDO, ÍBIS, ZOA 
COM O NÃO DE 

LISCA: ‘ELE É DOIDO, 
MAS NÃO É BURRO’

PRÓXIMOS JOGOS

Série B Sábado Brusque  19h Augusto Bauer

Série B 20/07 Goiás 19h Nilton Santos
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PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão Domingo Bahia  18h15 Pituaçu
Libertadores 21/07 Defensa y Justicia 21h30 Maracanã

MH2

FALA, RUBRO-NEGRO!

FALA,

NÃO QUERIA ADMITIR, MAS
NÃO passou NADA 
durante o jogo. 
Mano Didi, que tá 
todo bobinho, nem 
pode ler isso. E a 
cara de perdidão do 
Renato, do tipo!? 
“Me salva, Jesus!”. 

DADÁ NAÇÃO

Unsain; Frías, Juan Rodríguez e Car-
dona; Matías Rodríguez, Loaiza, Esca-
lante e Alexis Soto; Rotondi (Meretiel), 
Walter Bou (Lucas Barrios) e Contreras 
(Hachen).  
Técnico: Sebastián Beccacece

Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Gustavo 
Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; João 
Gomes e Thiago Maia (Piris da Motta); 
Everton Ribeiro (Pedro), Arrascaeta (Bru-
no Viana) e Michael (Vitinho); Gabigol. 
Técnico: Renato Gaúcho

Local: Estádio Norberto Tomaghello. Juiz: Eber Aquino (PAR)  
Auxiliares: Eduardo Cardozo (PAR) e Johnny Bossio (PAR)  
Gol: 1º tempo: Michael (20 minutos)  
Cartões amarelos: Contreras e Escalante (Defensa y Justicia); Hugo Moura, Gus-
tavo Henrique e Piris da Motta (Flamengo)

DEFENSA Y JUSTICIA 0 FLAMENGO 1

 LA diretoria do Flamengo solici-
tou ontem, junto à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a liberação de 
10% da capacidade de público no 
Maracanã para a partida contra o 
Defensa y Justicia, pela Libertado-
res, na próxima semana. Em nota, 
o clube afirmou que utilizou co-
mo base o protocolo adotado na 
final da Copa América.

O prefeito Eduardo Paes, deu 
sinais de que não vai autorizar ao 
indicar arrependimento por per-
mitir público na decisão da com-
petição sul-americana.

“Na hora que não dá certo, 
você se arrepende, é óbvio. E 
foi um erro. A gente autorizou 
e, por isso, o arrependimento. 

Não era uma estrutura simples 
para organizar e estamos ava-
liando isso”, disse, em entrevis-
ta à Globo News.

Apesar de ter feito o pedido, o 
Fla está ciente de que não recebe-
rá o aval. A tendência é que o se-
gundo confronto contra o Defen-
sa y Justicia seja confirmado para 
o Mané Garrincha, em Brasília, 
com a presença de público.

O Governo do Distrito Fe-
deral deve publicar hoje o de-
creto que autoriza o público 
nos estádios com capacidade 
de 25% do total. Só poderão 
acessar o estádio torcedores va-
cinados contra covid-19 (duas 
doses ou Janssen) e testados.

Diretoria quer torcida no Maracanã

No sufoco e nada passou
Mengão vence Defensa por 1 a 0 no primeiro jogo das oitavas da Libertadores

 L PEQUENINO BRILHA MAIS UMA VEZ!

A 
aguardada estreia de Re-
nato Gaúcho no comando 
do Flamengo não teve a le-

veza de uma partida de futevôlei, 
na Praia de Ipanema, mas foi com 
o pé direito. Com atuação abaixo 
da crítica, o Rubro-Negro contou 
com apresentação em alto nível de 
Diego Alves para confirmar a vitó-
ria, por 1 a 0, sobre o Defensa y Jus-
ticia, ontem, em Florencio Varela, 
província de Buenos Aires.

Apesar do sofrimento, o gol de 
Michael, garantiu uma importan-
te vantagem no primeiro confron-
to pelas oitavas da Libertadores. A 
volta será na próxima quarta, às 
21h30, no Maracanã.

Não foi a estreia dos sonhos de 
Renato. Com Rodrigo Caio, Diego 
e Bruno Henrique machucados, o 
treinador ainda teve o desfalque de 
Willian Arão, suspenso. 

Na tentativa de minimizar as 
baixas, apostou numa alteração 
tática que não encaixou no pri-

meiro tempo. A começar pela du-
pla Thiago Maia/João Gomes, que 
deixou a defesa exposta. Seja pela 
falta de combatividade ou temerá-
rios erros na saída de bola.

A formação 4-2-3-1 foi ou-
tra novidade que não funcio-
nou. Na prática, Gabigol ficou 

isolado, com Everton Ribeiro 
e Michael abertos pelos lados e 
Arrascaeta centralizado. Mas aí 
Renato contou com a sorte e a 
estrela de Michael, que marcou 
aos 20 minutos do 1º tempo. De-
pois, não passou nada pela Na-
ção e por Diego Alves. Ufa! 

Michel comemora o gol que deu a vitória ao Fla com Renato Gaúcho

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

PARA A PARTIDA 

DA VOLTA, RENATO 
ESPERA CONTAR  

COM OS TITULARES 
QUE ESTÃO NO DM 

 LO Fla está próximo de acertar a 
contratação do volante Thiago 
Mendes. Ontem, o Lyon se mos-
trou receptivo ao empréstimo do 
jogador e as partes discutem as 
cláusulas para dar um desfecho 
positivo à negociação. 

O clube francês negocia que 
o empréstimo seja com compra 
obrigatória, caso Thiago atinja 

algumas metas estipuladas em 
contrato. O jogador já manifes-
tou o desejo de jogar no Mengão.

Enquanto tenta reforços, a di-
retoria recusou uma proposta de 
empréstimo da Chapecoense pe-
lo lateral-esquerdo Ramon, de 20 
anos. Em sua apresentação, Rena-
to Gaúcho falou sobre a sua facili-
dade de trabalhar com jovens. 

Volante do Lyon pode pintar no Ninho 
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PRÓXIMOS JOGOS
Série B Domingo Náutico 16h São Januário

Série B 21/07 CSA  21h30 Rei Pelé

Tá na hora do ‘Showza’
Vascão inicia conversas para tentar o retorno de Diego Souza, hoje no Grêmio

 L SONHO POSSÍVEL

U
m velho conhecido pode 
voltar a desfilar seu fute-
bol na Colina. Com pas-

sagem vitoriosa em São Januá-
rio, Diego Souza recebeu uma 
sondagem do Vasco e iniciou as 
conversas para acertar seu re-
torno. A informação é do por-
tal Gazeta Esportiva. 

Com o Grêmio, atual clube 
do meia, na lanterna do Brasi-
leirão e em processo de refor-
mulação no elenco,  o Cruz-
maltino quer aproveitar a 
brecha e trazer o craque de vol-
ta para ajudar a municiar Ger-
mán Cano. Ainda não há ne-
gociação em andamento, mas 
o interesse é real. 

Campeão da Copa do Bra-
sil pelo Vasco em 2011, Diego 
“Showza” tem o aval da imen-
sa maioria torcida, que o viu 
marcar 30 gols em dois anos 
no clube. O presidente do Jor-
ge Salgado, inclusive, já procu-
rou o empresário do jogador, 
Eduardo Uram, que disse que 
as conversas podem avançar 
nos próximos dias. O maior 
empecilho, no entanto, pode 
ser o alto salário.

O contrato de Diego com o 
Grêmio termina no fim do ano 
e ele já está livre para assinar 
um pré-contrato, mas só pode-
ria jogar pelo Vasco no ano que 
vem. Para trazê-lo de imediato, 
o clube carioca aposta na von-
tade do jogador de voltar a mo-
rar no Rio de Janeiro. Aos 36 anos, Diego Souza já balançou as redes 14 vezes nesta temporada, mais que Germán Cano (13)

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

 LO Vasco segue implacável no 
Brasileirão Sub-20 e fez mais 
uma vítima ontem. No Nival-
dão, em Nova Iguaçu, o Cruz-
maltino fez 2 a 0 no Sport, pe-
la quinta rodada, e assumiu a 
liderança do torneio. Saulo e 
Juan fizeram os gols da vitória.

Com 13 pontos, o Vasco su-
pera no saldo de gols o Botafo-
go, segundo colocado, que ven-
ceu por 1 a 0 Athletico-PR, no 
Cefat, em Niterói, com gol da 
promessa Matheus Nascimen-
to, de 17 anos.

Já o Fluminense, em 12º lu-
gar, com apenas seis pontos, 
empatou em 1 a 1 com o Atlé-
tico-MG, em Laranjeiras. Die-
go Costa abriu o placar para o 
Galo e Edinho, no apagar das 
luzes, fez o igualou o marcador.

O único carioca que perdeu 
foi o Flamengo, que levou 3 a 1 
do Palmeiras, no Allianz Par-
que, mas se manteve na sexta 
posição, com nove pontos. Ga-
briel Silva, duas vezes, e Jhona-
tan marcaram para o Verdão — 
Lázaro descontou.

Molecada do 
sub-20 brilha

MEIA-ATACANTE

FEZ 30 GOLS EM SUA 
PASSAGEM PELO 
CRUZMALTINO, 

ENTRE 2011 E 2012

VASCAÍNO!

FALA,

ESSE MANO DIDI TÁ MUITO
engraçadinho, achando que é o 
Trapalhão Didi Mocó Sonrizep 
Colesterol Novalgino Mufumbbo. 
Aê, mano velho 
(da mesma idade 
que eu), 1º paga a 
Série B com esse 
FluC, ok? Chega 
mais aí, Showza, e 
brilha com Cano!

DEDÉ COLINA
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 L ARREGAÇOU NAS VIAGENS

Bebida à vontade
Com Caboclo, CBF comprou R$ 100 mil em vinhos

L
evantamentos prelimina-
res feitos pelos auditores 
internos CBF mostram 

que a instituição gastou cerca 
de R$ 100 mil em vinhos du-
rante a gestão de Rogério Ca-
boclo, presidente afastado.   

As garrafas da bebida são ci-
tadas no depoimento prestado 
à Comissão de Ética da entida-
de pela funcionária que acusa 
Rogério Caboclo de assédio 
moral e sexual de Rogério Ca-
boclo. O documento foi com-
partilhado com o Ministério 
Público Federal.

As maiores compras dos vi-
nhos, segundo o Estadão, fo-
ram registradas em maio de 
2020, de R$ 14 mil, e julho do 
mesmo ano, de R$ 16 mil. Uma 
outra nota fiscal com valor to-
tal de R$ 10 mil foi emitida no 
último dia 30.

Por meio de nota, a defesa do 
dirigente afastado argumen-
tou: “Os vinhos comprados es-
tão todos dentro de seu valor de 
mercado. As aquisições ocorre-
ram para abastecer eventos so-
ciais, que são comuns e frequen-
tes na entidade”.

No dia 2 de julho, Caboclo 
teve o afastamento prorroga-
do em mais 60 dias.

Caboclo está afastado por acusação de assédio sexual e moral 

DIVULGAÇÃO/CBF

 LO atacante Malcom, ex-Corin-
thians, vai disputar os Jogos Olím-
picos de Tóquio-2020 com a sele-
ção brasileira. O jogador do Zenit 
St.Petersburg, da Rússia, foi libe-
rado por seu clube para se apre-
sentar à equipe em Tóquio, no 
Japão. Ele substitui Douglas Au-
gusto, desconvocado no último 
domingo após ter sido constatada 

uma lesão na coxa esquerda.
Antes de viajar ao Japão, a Se-

leção olímpica faz hoje, em Novi 
Sad, cidade que fica a 50 minu-
tos da capital Belgrado, na Sérvia, 
o último teste antes dos Jogos de 
Tóquio. Será contra os Emirados 
Árabes Unidos, às 16 horas (de 
Brasília) no estádio Karadorde, 
do FK Vojvodina, clube local.

Mais um jogador na Seleção olímpica

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 15/7/2021 · MEIA HORA 13



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 15/7/202114

A GATA DA HORA

adora causar com ensaios bem picantes no Instagram 

@biacitro, onde tem mais de 100 mil seguidores e criou a perso-

nagem ‘Kizzy’ para interpretar um papel sensual. O ensaio acima 

é inspirado no baile illuminati do filme ‘De Olhos bem Fechados’ 

(1999). A gata é mesmo de cinema e digna de Oscar de beleza!

BIA CITRO

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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 LArtsul (de azul) bateu o Ame-
ricano nos pênaltis, por 4 a 2, no 
estádio Ferreirão, em Cardoso 
Moreira, pela decisão da Taça 
Santos Dumont, primeiro tur-
no da Série A2 do Carioca, mas 
ainda espera confirmação do 
STJD. No tempo normal, 1 a 1.

O órgão ainda vai decidir so-
bre a suposta escalação irregu-
lar do atacante do Friburguen-
se, João Manoel. Caso a justiça 
condene o Frizão, o Artsul será 
o campeão. Se o Friburguense 
for absolvido, a final de ontem 
será invalidada e uma nova se-
mi entre Audax Rio x Fribur-
guense acontecerá com o Art-
sul esperando o seu adversário.

É campeão! Mas não leva taça
CAIO ALMEIDA/ARTSUL FC
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SERRANA

Arma branca Combustíveis

Preso com póMorto a tiro

Trio tenta assaltar condomínio Professor envia foto pornô

Intervenção em valões e diquesAprev reforçará segurança

Monstro na jaula Rodaram com erva

Idoso agride a exLadrões de carro

Blitz pega político

Cheio de drogas

SAQUAREMA PETRÓPOLIS

MIRACEMAITABORAÍ

CABO FRIO NOVA FRIBURGO

CARDOSO MOREIRAGUAPIMIRIM

CABO FRIO NOVA FRIBURGO

ITAPERUNAITAIPUAÇU

IGUABA GRANDE

VOLTA REDONDA

 LA Polícia Militar prendeu 
três homens acusados de 
roubar uma vítima e amea-
çá-la com faca na Avenida 
Oito de Maio, no Centro de 
Saquarema. A vítima reco-
nheceu o trio na 124ª DP. 

 LO Procon Petrópolis fis-
calizou combustíveis no 
Bingen, terça-feira. Um 
posto com teor de álcool 
na gasolina comum aci-
ma do permitido por lei 
teve bomba lacrada.

 LUm homem de 30 anos foi 
preso em flagrante por trá-
fico de drogas, na Rua Ma-
noel do Couto Paiva, no 
bairro da Jove, em Mirace-
ma. Ele fugiu por um beco, 
mas foi alcançado com um 
saco plástico com cocaína.

 LUm homem foi morto por 
volta das 23h de terça-feira, 
na Niterói-Manilha, altura 
do bairro Manilha, em tro-
ca de tiros com agentes do 
7º BPM (São Gonçalo). Ele 
estava com pistola, radinho, 
cocaína e maconha.

 LAgentes da 22ªDP (Penha) 
prenderam três criminosos 
em um carro a caminho de 
um condomínio, em Cabo 
Frio, onde tentariam reali-
zar o assalto com pistola de 
numeração raspada, simu-

lacro de pistola, carregador 
com nove munições, fitas 
isolantes, touca ninja, luvas 
e algemas. O trio é do Com-
plexo do Salgueiro, em São 
Gonçalo, e a placa do carro 
era diferente do chassi.

 LUm professor de Língua Por-
tuguesa foi preso em flagrante 
por ter enviado uma foto por-
nográfica por e-mail para alu-
nos adolescentes do Colégio 
Estadual Doutor Tuffy El Jaick, 
em Duas Pedras, e no Institu-

to de Educação de Nova Fri-
burgo, no Centro. A Secretaria 
de Estado de Educação (See-
duc) informou que um pro-
cesso administrativo foi ins-
taurado. O caso foi registrado 
na 151ª DP (Nova Friburgo).

 LA limpeza de quatro valões 
pelo INEA no Quimbira, Ba-
nanal, Pão de Ló e São Joaquim, 
em Cardoso Moreira, foi solici-
tada pela prefeita Geane Vin-
cler em reunião com Thiago 
Pampolha, Secretário de Esta-
do de Ambiente e Sustentabi-
lidade. Geane também salien-

tou que os diques situados em 
Santa Bárbara, Vermelha e no 
assentamento Francisco Julião 
também necessitam de inter-
venção preventiva do estado. “A 
população precisa desta segu-
rança para que tenha dias me-
lhores quando chegarem o ve-
rão e as chuvas”, diz Pampolha.

 LO 34º Batalhão da Polícia Mi-
litar (BPO) inaugurou na ter-
ça a Aprev Guapimirim, um 
serviço de polícia de proximi-
dade que funcionará preventi-
vamente nos dias e horários de 
maior fluxo de pessoas nas ruas. 
Com isso, os agentes do Desta-
camento de Policiamento Os-

tensivo (DPO) de Guapimirim 
poderão reforçar a segurança 
nos bairros mais afastados. A 
Aprev integra a Companhia In-
tegrada de Polícia de Proximi-
dade (CIPP), que foi inaugu-
rada em fevereiro de 2015 nos 
bairros cariocas de Vila Isabel, 
Grajaú e Andaraí.

 LUm suspeito de matar um jovem 
em 2018, no bairro São Jacinto, 
foi preso ontem no Jardim Peró, 
em Cabo Frio, por agentes da 126ª 
DP. Na ocasião, Blendo Barreto 
foi morto com tiro na cabeça pelo 
criminoso, que tentou abusar se-
xualmente da mãe dele no assalto.

 LPoliciais do 11º BPM de Nova 
Friburgo impediram a entrega de 
7,5kg de maconha prensada na 
Avenida Emil Cleff, no bairro Ypu. 
Os dois suspeitos acabaram sendo 
presos por tráfico e os dez tabletes 
de drogas foram apreendidos e en-
caminhados para a 151ª DP.

 LUm senhor de 67 anos foi preso 
após agredir a ex-mulher, de 62, no 
bairro Boa Fortuna, em Itaperuna. 
Exame de corpo de delito consta-
tou lesões no braço esquerdo. O 
idoso foi autuado por lesão corpo-
ral e ameaça e permaneceu preso à 
disposição da Polícia Civil. O caso 
foi registrado a 143ª DP.

 LNa madrugada de ontem, um 
carro Gol, de cor cinza, foi fur-
tado em frente a uma casa na 
Avenida 2, em Itaipuaçu, onde 
estava estacionado. O crime foi 
registrado na 82ª DP. A polícia 
está analisando imagens de câ-
meras de segurança para tentar 
identificar os criminosos.

 LUm ex-vereador de Iguaba Gran-
de foi preso ao tentar desviar da 
blitz da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) na manhã de ontem, na 
praça do pedágio de Itaboraí. Os 
agentes identificaram que o mo-
delo do carro era diferente do que 
constatava na base de dados.

 LAgentes do 28º BPM prenderam 
um homem e apreenderam um 
menor com grande quantidade de 
drogas na tarde de terça, no Beco 
do Val, no Morro da Conquista, no 
bairro Santo Agostinho, em Vol-
ta Redonda. Foram apreendidos 
300 pinos de cocaína, 180 pedras 
de crack, 120 sacolés de skank, 60 
frascos de loló, 18 tubos de lança-
-perfume, R$ 84 e uma mochila.
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2/ 600m2. Ideal para 
Moradia/ Investimento/ Lazer. 
RGI, Licença Ambiental, Projeto 
aprovado PMS. Partir R$398,00 
mensais (+pequena entra-
da facilitada) . "RJ-106/  Km. 
54". Próximo  Praias, Lagoas, 
Cachoeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-0707/ 
(21)99768-6196/ (21) 98513-2155 
(WhatsApp) . Cj. 4967-0.
 

R.MIRANDA R$699,00
Veja hoje! Apartamento tipo 
casa, totalmente reformado, 
sala, quarto, cozinha, área 
serviço, garagem, sem con-
domínio, estuda-se depósito. 
Tel.:(21)3258-8806/ 99985-1533. 
C27268
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, outros). 
Família (Inventário, Partilha, 
Pensão, Divórcio, outros.) De-
fesa do trabalhador. Criminal/ 
VEP Tel.:(21)96462-9458 What-
sapp.
 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada decreto 
57.654-20/01/1966, Portarias 
anistiadoras anuladas, 495, 
Pensão Militar, Direito Fa-
milia. Procure seus direitos,  
(21)98191-8844 Whatsapp,

 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

AUX.VENDAS V/TEXTO
Com experiência, sexo mas-
culino, idade entre 30/ 40 
anos  comércio peças má-
quina lavar e refrigeração.  
R$1.300,00 + VT. Local São 
Gonçalo. Enviar currículo: 
gelmac13@gmail.com

 

ESTUCADOR V/TEXTO
Estucador com experiência 
comprovada em carteira para 
trabalhar em andaime (altura). 
Salário + benefícios. Contato 
apenas pelo WhatsApp 98556-
7567.
 
PEDREIRO V/TEXTO
Pedreiro com experiência 
comprovada em carteira para 
trabalhar em andaime (altura). 
Salário + benefícios. Contato 
apenas pelo WhatsApp 98556-
7567.
 

ANALISTA CONTÁBIL 
Escritório Contabilidade admi-
te Analista para setor fiscal/ 
contábil, experiência compro-
vada carteira/ sistema Alter-
data. Comparecer Rua Ferreira 
Cantão, 12/ 202- Irajá
 

MARCENEIRO V/TEXTO
Supervisor, encarregado e mar-
ceneiro para marcenaria, com 
experiência em projetos,  preci-
sa -se com prática comprovada. 
Tel. 2691-8719/ 98694-0590
 

MECÂNICO V/TEXTO
De Motos, com experiência com-
provada. Comparecer Rua 24 de 
Maio, 353, Bairro Riachuelo, à 
partir de 2ª feira, horário comer-
cial. Tel/ Whatsapp: 99999-7904
 
MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se Mecânico e Ele-
tricista para Autos. Salário  
combinar. Carteira assinada. 
R.Ferreira Pontes, 166 Andaraí, 
falar Marcelo/ Julio 96484-1420.   
99540-3535  pode ligar cobrar.
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualidade! 
Preços especiais para baixa-
da. Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
 
CONCRETO BOMBEADO 
Laje pré-fabricada/ piso concreto 
polido. Parcelamos 12X cartões, 
menor taxa mercado. WhatsA-
pp 97006-6176/ 97007-5050/ 
96403-1836. Atendemos até aos 
domingos.
 

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.
 

ABENÇOADA CIGANA 
Rosana Estrada e Padilha 
Almas. Jogo cartas. Trabalhos 
fortes/ garantidos. Amor, 
união, amarração, vudú, 
abertura caminhos. Fregue-
sia/ Jacarepaguá. T:3272-
7885/ 99944-3404.

 
IMPERIO TRANCARUA 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissional, 
queda de inimigos. Jogo de 
Búzios. Consultas com Entida-
de. Tel 3269-0177/ 98558-9091 
whatsapp

 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

VALÉRIA DE XANGÔ 
Casa de Caridade Valeria de 
Xangô Grande Curandeira. 
Não cobramos Consulta e 
trabalhos. Trago seu amor 
gamado aos seus pés. Total 
Garantia em até 24hr!!!Te-
mos garrafada para Impo-
tência sexual. Ligue agora ou 
nos chame no zap. Tel.: 2452 
5100/ 980393732 zap

 

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
 
ADMITE-SE V/TEXTO
Moças acima 18anos. com/ sem 
experiência, para trabalhar 
melhor casa massagem Centro. 
Inicio imediato com excelente 
remuneração semanal. whatsa-
pp 96654-4828

 

CIBELE BAIXADA 
Comunicativa, cheirosa, rosti-
nho encantador, aparelhada, 
jamais anunciada, totalmente 
liberal. Aceito cartão. R$100,00 
2 horas completo. Taxi grátis. 
Tel:(21)96650-3381

 
COROA ALICE 
R$25,00 Loiraça, branquinha, 
cabelão, cintura parando trânsito, 
carinhosa, cheirosa,  quentíssima, 
totalmente liberal, diferencia-
da. Ambiente discreto, sozinha  
T.97496-2556   Cinelândia.

 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, liberalisma, sensual, apa-
relhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767/ 97299-7841

 
SHOW BAR 39 
Desfrute momentos inesquecí-
veis. As mais gatas de Madureira. 
Estamos admitindo moças. Rua 
Oliva Maia 39 Madureira. T.21 
98037-4079.

 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca/ gelada. Entrega  Gde. 
Rio/  Caxias. 2a./ 6a feira. Carre-
gar em Jacarepagua ou Ceasa. 
Whatsapp  T, 96565-5114/ 98204-
2115 Yuri.
 

COBALT 2015 V/TEXTO
LS 1.4, completo, rodas de liga, 
banco couro, vendo com tudo 
carro+ autonomia, pronto pa-
ra transferir. Tel. 96713-3105/ 
96448-3343
 
IDEA  2012 R$25.000,00
Essence, vendo com tudo, car-
ro e autonomia antiga, pronto 
para transferir, documentação 
toda ok. Tel. 96713-3105/ 96448-
3343

 



RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 15/7/2021 · MEIA HORA 17

BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

‘FOI UM ENGANO 
TE ADOTAR’

 LRoger Felipe Moreira, fi-
lho adotivo de Cid Morei-
ra, acusa o pai de deser-
dá-lo. À jornalista Fabíola 
Reipert, do Balanço Geral, 
afirma que recebeu do-
cumento escrito pelo ex-
-apresentador do Jornal 
Nacional dizendo que Ro-
ger não faz parte de seu 
testamento. “Não conse-
gui reverter a adoção. Foi 
um engano te adotar”.
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‘NÃO EMPURREI ELE’
 LMC VK, amigo que estava em quarto de hotel 

com MC Kevin antes de sua morte, fez um longo 
desabafo nas redes sociais. Revoltado, ele reba-
teu ameaças e acusações de que teria contribuí-
do para a queda do funkeiro, que não resistiu aos 
ferimentos, em maio deste ano. “Leve em mente 
que não teve brincadeira, não empurrei ele, não 
tive como ajudar ele… Se tivesse como ajudar, eu 
ia me jogar no lugar dele… Não tinha nem como 
ajudar ele, não vi, eu não vi. Não quero nem saber 
o que vocês pensam. Minha satisfação é para a fa-
mília dele. E vocês nem sabem o quanto eu estou 
sofrendo. Se a pessoa chora, vocês reclamam, se 
chora, está fingindo. Vocês são loucos da internet, 
vocês não sabem o que está no coração, não”.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

SABRINA SATO 
NA NATUREZA

 LSabrina Sato compartilhou um 
registro em que aparece total-
mente nua em um rio. “Já com 
saudades do paraíso”, escreveu 
ela, que recebeu elogios dos se-
guidores. “Linda para caram-
ba”, disse uma. “Você é incrível 
demais”, postou outra. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

‘COLOCA UMA BUNDA E FAZ IGUAL’

 LDepois de um tempo fora 
das redes sociais, Luísa Son-
za voltou ao Twitter para di-
vulgação de seu novo traba-
lho musical, ‘Doce 22’. Uma 
fã fez uma crítica questio-
nando o talento de Luísa e 
alegando que a cantora abu-
sava da sexualidade em seu 
trabalho. “Sem dúvidas, La-
rissa, você é um gênio. Coloca 
uma bunda e faz igual”, reba-
teu Luísa Sonza. 
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EM ALTA EM BAIXA
 LInternado, Luciano Sza-

fir aparece se alimentan-
do após extubação.

 LJay-Z se recusa a autogra-
far bola de beisebol de fã: 
“Não sou jogador”.

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO - SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

IMPÉRIO

18h. Globo: Dan-
dara (foto) tenta se 
explicar para Gael. 
René insiste em rea-
tar com Dandara. 
King ajuda Simplício 
a convencer Bete a aceitá-lo de volta. 
Marcelo aparece no almoço de Delma 
e Gael. Duca e Bianca decidem dar mais 
uma chance ao namoro.

19h40. Globo: O resumo do capítulo 
de hoje não foi divulgado pela emissora.

21h. Record: Bee-
ri se surpreende ao 
ver o estado de 
Judite. Esaú sen-
te remorso. Yarin 
se assusta com a 
atitude ousada de Bila. Jacó (foto) 
nota a diferença entre Lia e Raquel. 
Beno desmascara Raquel. Labão se 
decepciona com Raquel.

18h30. Globo: Ana 
e Lucio (foto) falam 
sobre o casamento 
com Julia. Vitoria e 
Ana avisam a Cecilia 
e Sofia que elas pode-
rão se enfrentar novamente. Celina fica 
admirada ao saber que Lourenço pediu 
a guarda de Tiago. Vitoria vê Alice, Sofia, 
Barbara e Marcos juntos.

21h. SBT: Junior 
conversa com Gabi 
(foto) e Mili e per-
gunta se elas topam 
morar com ele, elas 
aceitam. Carmen 
diz que Andreia precisar agir de al-
guma maneira para impedir a saída 
dele. Andreia diz para o filho, Diego, 
que ele deve dizer para Junior que 
está muito feliz em morar com ele.

21h30. Globo: Co-
ra (foto) manda que 
todos avancem sobre 
os pedaços do dia-
mante rosa. Téo vai 
ao encontro de Mau-
rílio. Maria Clara reclama de Cristina. 
José Alfredo sente-se mal e Josué o aju-
da. Cristina vai à pizzaria com Elivaldo e 
Tuane. Lorraine pede desculpas a Maria 
Marta. Fernando tenta roubar Cora.

CARLA DIAZ NUA
E EMPODERADA

 LCarla Diaz surpreendeu os 
seguidores ao postar uma 
foto completamente nua 
em suas redes sociais. Com-
partilhada no Instagram, 
o registro sensível mos-
tra a atriz de olhos fecha-
dos enquanto usa o pró-
prio corpo e o cabelo para 
cobrir a região íntima. 
“Somos força, música e 
poesia. Mergulhos profun-
dos. Tempestade e calma-
ria. Somos muitas. E somos 
uma só. Porque nos reconhe-
cemos: Somos a pura cora-
gem. Nós somos infini-
tas. Somos mulheres”, 
escreveu a artista, ao 
citar texto de @eu-
borboleta_, na le-
genda da imagem.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A felicidade não está em viver muito, está em viver 

bem.” (Pe. Antônio Vieira)

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

 LAlguns assuntos pessoais de 
parentes podem surgir. Análi-
se as situações com sabedoria. 
Na vida amorosa, seu signo 
talvez fique agitado.
Cor: grafite.
Números da sorte: 31, 13 e 67.

 LSeja simpática e se aproxime 
dos colegas. Só não exagere 
na conversa fiada durante o 
expediente. Fique ligada nas 
redes para começar um flerte.
Cor: caramelo.
Números da sorte: 32, 77 e 50.

 LSeja flexível e resolva pen-
dências financeiras. Também 
aja de forma ágil com os seus 
compromissos. Na paixão, não 
vai ter grandes frutos.
Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 06, 24 e 51.

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

 LAposte na gentileza para 
conquistar aliados. Esteja 
aberta ao diálogo e se adapte 
às demandas no trabalho. O 
clima pode pesar com o par.
Cor: verde-água.
Números da sorte: 79, 16 e 88.

 LVocê tende a se afastar das 
pessoas e sentir que precisa de 
privacidade. Realize as suas ta-
refas sozinha. Na paquera, dia 
ruim para iniciar um lance.
Cor: verde-esmeralda.
Números da sorte: 52, 88 e 25.

 LConte com a ajuda dos ami-
gos. Pode fortalecer os vín-
culos e se dar bem com todo 
mundo. Chances de se separar 
do parceiro hoje.
Cor: índigo.
Números da sorte: 54, 72 e 99.

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

 LO seu signo se torna mais so-
ciável. Vai ser muito delicada 
no contato com amigos. A fa-
mília pode dar pitaco e ajudar 
o seu relacionamento.
Cor: carmim.
Números da sorte: 91, 64 e 55.

 LSe adapte e conclua qualquer 
tarefa no serviço. Aja com cui-
dado na saúde e não exagere. 
Vai ter dificuldades para se ex-
pressar na vida a dois.
Cor: sépia.
Números da sorte: 38, 11 e 29.

 LTenha um dia bem gostoso. 
Evite preocupações e proble-
mas. Curta ao lado das pessoas 
queridas em casa. Na paquera, 
busque algo simples.
Cor: azul-cobalto.
Números da sorte: 84, 93 e 39.

SÃO BOAVENTURA
Nascido na Itália, em 1218, foi bispo 
e reconhecido doutor da Igreja do 
Cristo, que chamou pescadores e 
camponeses para segui-lo no ca-
risma de Francisco de Assis. Ao ficar 
doente, recebeu a cura por meio de 
uma oração de São Francisco de 
Assis, que o tomou nos braços e 
disse: “Ó, Boa Ventura!”. Chegou a 
ocupar o cargo de ministro-geral da 
Ordem Franciscana. São Boaventu-
ra, antes de se destacar como santo 
bispo, já chamava atenção pela sua 
cultura e ciência teológica. Até que 
depois de tanto trabalhar, faleceu 
aos 56 anos.

SANTO DO DIA

DERRAME
Dois caipiras se encontram e 
começaram a conversar:
— Ô, Genésio! Quanto tem-
po! Quais as novidades?
— Novidade... só que morreu 
meu vô, meu pai, minha mãe, 
minha tia e meu primo.

— Todos eles ‘morreru’? — 
pergunta o amigo, todo as-
sustado.
— Todinhos!
— Eita, mas morreru di quê, 
Genésio?
— De derrame.
— Todos de derrame?

— Pois é. Eles tavam na ca-
çamba num caminhão, aí a 
danada virô e derramô eles 
tudo lá pra baixo!

IRMÃOZINHO
A mãe do pequeno Maurício 
estava grávida e perguntou 

a ele se preferia ganhar um 
irmãozinho ou uma irmãzi-
nha. Maurício respondeu:
— Mamãe, se não for pedir mui-
to, eu gostaria de uma bicicleta!

SALÃO DE BELEZA
Minha mulher chegou do 

salão de beleza toda feliz, 
olhou pra mim e perguntou 
na lata:
— Não vai falar nada?
Então eu falei:
— O salão estava fechado de 
novo? Estou contando essa 
história daqui do hospital.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxoguiãn
MENSAGEM:
Oxoguiãn vem pedindo a sa-
bedoria de como agir em de-
terminados momentos. Hoje 
é um dia de parar, pensar e 
rever os erros e acertos. A cal-
ma e a humildade farão de 
você uma pessoa bem vista e 
melhor interpretada.
SAUDAÇÃO:
Épi Épi Babá! 
CORES:
Branco, prata e azul escuro.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para trazer a paz para o 
ambiente, faça uma canjica 
doce bem gostosa, ofereça às 
8 horas da manhã e, enquan-
to todos estiverem comendo, 
peça a Oxoguiãn que aben-

çoe a todos e afaste as brigas 
e desavenças do ambiente.

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

 LVocê vai ser muito agradável 
em conversas. A popularidade 
te faz bem no ambiente pro-
fissional. Um romance com al-
guém do trabalho pode pintar.
Cor: areia.
Números da sorte: 55, 10 e 73.

 LCeda e se adapte aos seus re-
lacionamentos. Brigas podem 
ocorrer se você for muito rígi-
da. Vai querer ficar mais sozi-
nha no relacionamento.
Cor: fúcsia.
Números da sorte: 65, 29 e 02.

 LBom dia para a sua autoes-
tima. Vai atrair a atenção de 
novos pretendentes ou apri-
morar a relação. No romance, 
pode magoar o companheiro.
Cor: violeta.
Números da sorte: 03, 66 e 30.
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