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ESPORTES

CHEFÃO DOS ROUBOS DE CARGAS MILIONÁRIOS, 
GANSO FICA MURCHO AO SER PRESO EM MOTEL

Exclusivo: Ângela 
Bismarchi conta 
tudo sobre sua 
nova fase

JULIE ALVES

PÁGINA 16

A polêmica 
volta da galera 
em Brasília no 
Fla x Defensa 

APOLINHO

PÁGINA 14

COROA MORRE EM CABO FRIO 
DURANTE SEXO COM TRAVESTI

MISTUROU GORÓ, PÓ E AZULZINHO 5 POLÍCIA DÁ GAME OVER EM LÉO GTA 3

EMILY E REBECCA

Dona Lúcia cede espaço 
para criançada estudar

COLETIVO PAPO RETO

Atividades humanitárias 
de Renata Trajano
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Após empinar a carreira com o hit 
‘Pipa Voada’, Lukinhas passa o 
cerol nas dificuldades da vida

EXCLUSIVO
!

EXCLUSIVO
!

BELEZA DO 
MORRO DA PAZ

Pierre Santoro é 
empresário de sucesso 

em design de unhas

VASCÃOVASCÃO 

Objetivo é não deixar hoje o pelotão da frente 
se desgarrar. Às 16h, time de Cano recebe o líder 
Náutico. Às 18h15, Fla de Gabigol visita o Bahia
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Bota perde de virada pro Brusque 
Flu entrega pro Grêmio no fim
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CONSTRUÇÃO

Anônimo
Realengo

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a 

edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Pedestres roubados 
todo santo dia

 LEm Realengo, próximo ao viaduto 
que dá acesso à estação de trem, os 
assaltos são constantes nas ruas do 
entorno. Geralmente, os assaltantes 
fazem a abordagem em motos e ar-
mados. Toda semana fico sabendo 
de pessoas que foram assaltadas 
naquela região. Algo tem que ser 
feito antes que alguém seja ferido. 
Alceu, precisamos de mais policia-
mento urgentemente!

VIOLÊNCIA

Condução demora 
demais pra passar

 LOs ônibus da linha 369 (Bangu-Can-
delária) estão demorando mais de uma 
hora para passar nos pontos. São pou-
cos veículos que fazem essa rota e os 
que temos estão em péssimo estado 
de conservação. O trabalhador sai tarde 
do trabalho, cansado e ainda precisa se 
submeter a uma humilhação dessas. 
Estamos de saco cheio de ficar mais de 
uma hora esperando uma condução 
para podermos chegar em casa.

Carlos Araújo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TRANSPORTE

Bueiros sem tampa 
no Centro do Rio

 LAs ruas do Ouvidor, 1° de Março 
e da Quitanda, no Centro do Rio de 
Janeiro, têm ralos e bueiros enor-
mes abertos. Alguns são tão profun-
dos que caberia um adulto em pé. 
A chance de alguém cair ali, princi-
palmente à noite, é muito grande. Se 
não consertarem isso, um acidente 
pode acontecer de forma muito 
grave. Acredito que alguém esteja 
roubando as tampas dos bueiros.

Nathan Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Ninguém consegue 
renovar documento

 LNinguém está conseguindo marcar 
serviços para a renovação ou para 
a primeira via de identidade no De-
tran. Nunca tem horário e quando 
vamos até os postos estão sempre 
lotados. Não sei mais o que fazer. 
Minha carteira de motorista está 
vencida e eu perdi a minha identi-
dade. Preciso desses documentos, 
mas não tenho como fazê-los. E aí, 
Detran? Como eu faço?

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

FISCALIZAÇÃO

Obras não foram 
feitas no Mendanha

 LA Prefeitura do Rio de Janeiro prome-
teu obras estruturais para a Rua Ma-
jor Tinoco, no Mendanha, em Campo 
Grande, na Zona Oeste da cidade. Al-
guns pontos da via que liga a Estrada 
do Mendanha à Avenida Brasil ainda 
estão sem iluminação e sem asfalto. 
Além disso prometeram a construção 
de uma ponte, ligando os dois lados da 
estrada, no trecho que cruza a Av. Brasil. 
Nada aconteceu até agora.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRA                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Raízes destroem calçada
 LEsta árvore, em frente ao número 1.229 da Rua 24 de 

Maio, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, precisa ser 
removida ou melhor tratada. Suas raízes estão destruindo 
a calçada, na frente de onde fica o portão de entrada e 
saída de um condomínio. Além disso, ela tapa a visão das 
pessoas, podendo causar acidentes. A poda das folhas 
e galhos não é feita há anos.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Calçada 
consertada

 LGostaria agradecer ao MEIA 

HORA pela publicação da 
minha carta e à Prefeitura do 
Rio pelo conserto da calçada 
em frente ao Hospital Salgado 
Filho, no Méier. Agora pode-
mos circular sem o risco de 
tropeçar e cair. Valeu!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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ERICK LUAN JORGE
tem atual-
mente 14 
anos de 
idade. Ele 
desapareceu 
em 10 de ju-
lho de 2016, 
em Mogi das 
Cruzes, em 
São Paulo, 
após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ



POLÍCIA

Polícia afogou Chefe de uma 
das maiores 
quadrilhas 
de ladrões de 
cargas do Rio é 
grampeado em 
motel de Caxias 

P
oliciais da 21ª DP (Bon-
sucesso) e da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) 

prenderam ontem um dos ho-
mens mais procurados do Rio, 
apontado como chefe de qua-
drilha especializada em rou-
bos milionários em centros de 
distribuição de cargas. Leonar-
do Santos Costa Falcão, o Léo 
GTA, de 26 anos, estava escon-
dido num motel na Rodovia 
Washington Luís, em Xerém, 
Duque de Caxias. Segundo a 
polícia, ele escapou na sexta 
de uma operação no Comple-
xo da Maré que deteve 40 pes-
soas e impediu a montagem de 
um baile funk do tráfico. 

Léo GTA estava com uma 
pistola e uma motocicleta pos-
sante roubada. Segundo a in-
vestigação, o criminoso estava 
foragido há quase dois anos. 
Ele é apontado como homem 
de confiança do traficante Ro-
drigo da Silva Caetano, o Mo-
toboy, de 40, chefe do tráfico na 
Nova Holanda, na Maré.

Juntos, GTA e Motoboy 
têm extensa ficha criminal: trá-
fico de drogas, associação para 
o tráfico, porte ilegal de arma 
de fogo, formação de quadri-
lha, homicídios, latrocínios e 
exploração de menores. Eles 
e outros sete criminosos fo-
ram denunciados no assalto 
ao Centro de Distribuição do 
Grupo Pão de Açúcar, em Du-
que de Caxias, que terminou 
com a morte de um vigilante, 
em junho do ano passado. 

Léo GTA também é suspei-
to da morte de dois policiais 
militares, baleados na Rodo-
via Washington Luís durante a 
fuga de um roubo ano passado. 

A polícia também atribui 
ao grupo a morte do menino 
Leônidas Augusto da Silva de 
Oliveira, de 12 anos, em outu-
bro passado, quando o bando 
roubou um carro na Aveni-
da Brasil. A ação foi flagrada 
por um policial, que reagiu e 
pediu ajuda a uma viatura da 
PM estacionada num acesso 
à Maré. Houve confronto e a 
criança foi atingida. Os ban-
didos fugiram atirando con-
tra o policiais e baleando o 
garoto na cabeça.  

O GANSO

Leonardo Santos Costa, o Léo GTA, chegou boladão à sede da delega de Bonsucesso na manhã de ontem

FOTOS DE REGINALDO PIMENTA

 L ANDERSON JUSTINO

 LDe acordo com a polícia, Léo 
GTA era um dos alvos da ope-
ração da PM na sexta-feira na 
Maré. Há pelo menos um mês 
ele era monitorado. No mês 
passado, escapou de um cer-
co policial ao ficar encurrala-
do dentro do Túnel Rebouças.

Desde o início da noite de 
sexta, o Comando de Opera-
ções Especiais (COE) da PM 
fazia uma megaoperação nas 
favelas Nova Holanda e Par-
que União. Ontem a região 
amanheceu ocupada.

A operação começou para im-
pedir a organização de um baile 
funk patrocinado por traficantes 
dentro de um Ciep. Houve con-
fronto, mas segundo a polícia 
sem registro de feridos. Quarenta 
suspeitos foram detidos, mas so-
mente seis continuaram presos.

Era alvo de ação 
contra baile

Vários packs de loura que eram de baile ilegal foram apreendidos GTA caiu no 5 letras de Xerém com uma moto super possante
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P
oliciais da Delegacia de 
Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) 

prenderam anteontem Ales-
sandra Maria de Oliveira Sen-
na e Katherine Gonçalves dos 
Reis por um latrocínio em Bel-
ford Roxo. Elas são investiga-
das por torturar e matar o mo-
torista de aplicativo Michael 
Estevan Gonçalves, de 39 anos, 
em 11 de junho.

Segundo a polícia, elas fo-
ram flagradas por câmeras de 
segurança no carro da vítima 
e fazendo saques com um car-
tão dele em postos de gasolina.

“A vítima apresentava diver-
sos cortes pelo corpo e princi-
palmente na cabeça, sugerindo 
que pudesse ter sido torturada 
antes de morrer para que for-
necesse as senhas dos cartões”, 
disse o delegado Uriel Alcânta-
ra, da Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense.

A impressão digital de Ales-
sandra Maria estava no retro-
visor esquerdo do carro de Mi-
chael. Ela foi presa primeiro e 
confessou o crime, levando os 
agentes até sua casa, onde foi 
apreendido um machadinho 
usado no assassinato. Ela de-
durou Katherine, que era a res-
ponsável por fazer os saques.

 L MONSTRUOSIDADE EM BELFORD ROXO

Dupla pior que o capeta
Mulheres matam piloto com machadinho pra sacar com seu cartão

Arma usada na morte de Michael estava na casa de uma das monstras

DIVULGAÇÃO / REPRODUÇÃO

 L ALINE CAVALCANTE

Os corpos dos trafican-
tes Rayane Nazareth Cardo-
zo, a Hello Kitty, 22 anos, e de 
Alessandro Luiz Vieira, o Vin-
te Anos, de 44, permaneciam 
ontem no Instituto Médico 
Legal de São Gonçalo. A dupla 
foi morta na sexta-feira duran-
te confronto com policiais do 
7º BPM (São Gonçalo) e da 72ª 
DP (Mutuá). Outros dois com-
parsas também morreram.

A polícia identificou um de-
les: Mikhael Wander Miranda, 
o Playboy. A ficha criminal de-

le era extensa. Mikhael era filho 
de um pastor da Primeira Igre-
ja Batista do Alcântara, em São 
Gonçalo, que lamentou a mor-
te nas redes sociais. 

Segundo agentes funerá-
rios, o IML alegou que a difi-
culdade para fazer o reconhe-
cimento dos corpos atrasou a 
liberação, pois estavam muito 
desfigurados pelos tiros. No 
Complexo do Salgueiro, o luto 
imperou no comércio, que não 
abriu ontem, e a PM manteve o 
policiamento reforçado.

Presuntos ficaram desfigurados
 L HELLO KITTY E VINTE ANOS NO IML

A Polícia Civil divulgou 
ontem a identidade da mu-
lher morta a tiros num carro 
no Fonseca, em Niterói, sexta-
-feira. Mariana Soares Queiroz 
foi chefe de gabinete do ex-ve-
reador de Niterói Carlos Ma-
cedo (Patriota) e era suspeita 
de mandar matar em 2012 o 
vereador Lúcio da Nevada.

Mariana estava no banco 
do carona e ao volante estava o 
PM Vilmar da Silva Freitas Jú-
nior, ferido pelos tiros dispara-
dos por um motoqueiro.

Em 2012, Lúcio da Nevada 
foi morto a tiros na porta de 
casa, no bairro Santa Bárbara. 
Investigações da Polícia Civil e 
do Ministério Público aponta-
ram a equipe de Macedo como 
suspeita. O motivo seria um jo-
go de poder e esquema de cor-
rupção na Câmara.

Vítima 
tinha ficha 
criminal

 L EXECUÇÃO

Mariana morreu cheia de tiros

REPRODUÇÃO

Corpo da trafica ainda não havia sido reconhecido até ontem

REPRODUÇÃO
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GERAL

 L MAL SÚBITO EM CABO FRIO

Morte na transa
Idoso teve piripaque quando estava com travesti 

U
m idoso de 60 anos mor-
reu, na noite de sexta-
-feira, quando fazia sexo 

com uma travesti numa lagoa 
localizada nos fundos do Sho-
pping Park Lagos, bairro Novo 
Portinho, em Cabo Frio. A po-
lícia foi acionada por dois pes-
cadores que passavam na hora.

Quando os PMs chegaram, 
a travesti estava transtornada 
e chorava muito. Os militares 
disseram que ela estava só com 
calcinha e se descontrolou com 
eles, gritando, por isso foi alge-
mada e levada para a 126ª DP, 
onde depôs. Ela só foi liberada 

na madrugada de ontem.
O corpo não tinha sangra-

mento ou sinal de violência. O 

MEIA HORA conversou com o 
advogado da travesti. Ele disse 
que, em depoimento, ela afir-

mou que se relacionava com o 
idoso há três anos e que se viam 
esporadicamente durante a se-
mana. Parentes dela confirma-
ram essa informação na dele-
gacia, acrescentando que o 
idoso os ajudava doando rou-
pas e alimentos.

Na sexta-feira, eles foram 
para o local perto do shopping 
e ficaram  bebendo e usando 
cocaína. Ela contou que o na-
morado também tomou um 
comprimido de um estimulan-
te sexual e depois passou mal. 
Veja mais detalhes desse caso 
no site do MEIA HORA.

EM DEPOIMENTO

NA DELEGA, ELA 

DISSE QUE O COROA 

MISTUROU BIRITA, PÓ E 

ESTIMULANTE SEXUAL
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Homens de favela são vistos 
como guerreiros, fortes, que fa-
zem de tudo pela família e cria-
ção dos filhos. Mas eles também 
mostram isso na política local, 
fazendo a diferença e lutando 
pelos interesses dos morado-
res com suas histórias. Comigo, 
Wallace Paz, vejo na associação 
de moradores uma forma de fa-
zer acontecer e crer em mudan-
ça para um futuro melhor para 
as crianças da minha favela.

Sou presidente da Associação 
de Moradores do Complexo da 
Barão, na Praça Seca, há 7 anos. 
Tive vontade de entrar para es-
sa frente com a intenção de aju-
dar a comunidade. Temos mui-
tos problemas aqui: lixo, esgoto, 
mato, falta d’água... Senti, no 
meu coração, esse desejo. E faço 
de tudo para alcançar todos os 
meus objetivos.

Junto a nossa equipe de As-
sessoria Bruno Chaves cria-
mos o projeto para assistência 
das crianças carentes da Barão, 
com uma linda homenagem ao 
ator Paulo Gustavo, que dará o 

nome para a Biblioteca do Riso 
Ator Paulo Gustavo, com inau-
guração em outubro. Sem aju-
da financeira para as obras, fa-
zemos tudo com nosso esforço 
e pedimos ajuda a quem puder 
estender a mão.  

Nosso dia a dia consiste, ba-
sicamente, em resolver proble-
mas. Aqui, eu limpo vala, corto 
mato, vou para as reuniões com 
órgãos públicos e prestadores de 
serviço como Cedae, Rio Luz e 
Light. Vou andando pela co-
munidade, resolvendo os pro-
blemas dos moradores. Entre-
gando cartas, dando declarações 
de moradia. O trabalho não é re-
munerado. É preciso estar dis-
posto e querer, de fato, o melhor 
para a favela. O que eu gosto de 
fazer mesmo é ajudar.

O que eu posso correr atrás 
para conseguir as coisas aqui pa-
ra os moradores, eu corro. Mi-
nha satisfação é poder melhorar 
a vida na favela, eu faço por amor 
mesmo. Amo minha comuni-
dade. Pretendo continuar aqui 
até quando Deus quiser!

F
oi em nome do amor que 
Pierre Santoro, cria do Mor-
ro da Paz, comunidade do 

Complexo da Penha, teve a maior 
virada de sua vida. Se hoje ele co-
memora o sucesso como empre-
sário do ramo da beleza, isso se de-
ve muito a parceria que tem com 
a esposa, Bruna Queiroz. É que 
Pierre sempre teve o sonho de ter 
seu próprio negócio e até chegou 
a se arriscar na área de refrigera-
ção, mas, apesar de conseguir uma 
certa estabilidade, seu destino ain-
da não era por ali. Casado há 10 
anos, Pierre decidiu vender tudo 
e investir no sonho da mulher: ter 
um salão de beleza. Hoje a dupla 
celebra o sucesso de um dos espa-
ços de design de unhas mais famo-

CRIA DO MORRO DA PAZ, PIERRE SANTORO É MESTRE EM DESIGNER 
DE UNHAS E COMPARTILHA CONHECIMENTOS EM INSTITUTO SOCIAL

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

sos do Rio. Afinal, quando a gen-
te cresce junto é bem melhor, né?

“Sempre imaginei que poderia 
chegar (ao sucesso profissional), 
pois sempre tive minha mãe do 
meu lado me mostrando que eu 
seria um vencedor”, destaca Pier-
re, revelando que se reinventar no 
mercado de trabalho foi uma das 
melhoras coisas que poderia ter 
acontecido em sua vida. Tudo gra-
ças à relação com Bruna. “Foi tudo 
em nome do amor e da necessida-
de de buscar novas oportunidades 
e explorar o dom que minha espo-
sa tem com unhas”, celebra. 

Apesar de uma infância sim-
ples, mas rica em esperança, o ra-
paz sempre esteve atento aos con-
selhos da mãe, Dona Marly, que 
lhe mostrou que o caminho do 
trabalho e dos estudos são a tri-
lha correta para uma vida me-

Homenagem a 
Paulo Gustavo
Wallace Paz cria espaço para incentivar a 

leitura e educação no Complexo da Barão

Líder comunitário celebra o ator (detalhe), lembrado em projeto

ARQUIVO PESSOAL

Pierre Santoro e 
Bruna Queiroz 
são referência em 
designer de unhasA
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COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

lhor. “Minha mãe sempre me deu 
uma excelente educação e nunca 
me deixou estar dentro da realida-
de da comunidade. Mostrou que 
era possível eu vencer e ser um su-
cesso”, declara o rapaz de 30 anos. 

Ensinamentos que ele passa 
adiante. Além do espaço de de-
signer, Pierre inaugurou recen-
temente o Instituto Social Pier-
re Santoro, onde já formou mais 
de 100 profissionais nas áreas da 
beleza e outras capacitações O 
local fornece cursos de forma 
gratuita para jovens e adultos da 
periferia. As sedes estão em Brás 
de Pina, Vila da Penha e Una-
mar. “Temos mais de 14 cursos, 
pois acredito que todos pode-
mos vencer. Sempre acreditei na 
capacidade do ser humano in-
dependente de estar dentro da 
comunidade”, diz. 
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DIVULGAÇÃO

‘MINHA REALIDADE SÃO

MINHAS MÚSICAS’
APOSTA DO RAP NACIONAL, LUKINHAS GANHOU DESTAQUE COM ‘PIPA VOADA’, AO LADO DE 

RASHID E EMICIDA, E AGORA ESTÁ VOANDO SOZINHO COM MUITA REPRESENTATIVIDADE 

LUKINHAS: ‘É UMA 

RESPONSABILIDADE 

MUITO GRANDE’

 LAssim como teve suas refe-
rências na infância, hoje é ele 
que inspira as novas gerações 
de gurizada da periferia. Da 
Asa branca, apenas orgulho, 
de acordo com ele. “Famosa 
‘Asa Brooklyn’”, diz, aos risos. 
“Foi ótimo ter crescido lá. É 
um lugar tranquilo, as pessoas 
são maravilhosas e me apoiam 
bastante. Eu amo o Rio, mas 
Asa Branca está no meu co-
ração”, revela, falando sobre 
ser um espelho para a garota-
da. “Ser um dos representan-
tes da comunidade, ser uma 
referência para a criançada, 
é muito bom. Porém, é uma 
responsabilidade muito gran-

de porque você fica 
querendo que tu-

do dê certo pa-
ra, justamen-
te, as pessoas 
de lá acredi-
tarem tam-
b é m  q u e 
tudo é pos-
sível, e que 

elas também 
vão vencer”, 

avalia ele, que 
deseja gravar com 

Seu Jorge e com seu maior 
ídolo, Usher. “Tenho projetos 
muito legais que estão para 
acontecer. Estou acertando 
uns feats. Vou ficar muito fe-
liz”, comemora o rapper. 

D
e pipa voada esse menino não tem 
nada! Foi rimando e cantando suas 
próprias verdades que Lukinhas se 

tornou uma das maiores apostas da cena 
pop urbana carioca. Cria da Asa Branca, 
comunidade de Curicica, na Zona Oeste 
do Rio, o rapaz busca ser referência para a 
juventude da periferia, com muita leveza, 
positividade e consciência. Se você não está 
ligando o nome a pessoa, o rapper é a voz 
por trás do poderoso refrão de Pipa Voada, 
em parceria com Rashid e Emicida. De la 
para cá, ele deu linha e depois voou!

A música, que conta com mais de 87 
milhões de streams nas plataformas digi-
tais, é um divisor de águas na carreira do 
rapaz de 27 anos. “Foi um marco na minha 
vida. Mudou a forma como as pessoas me 
viam e estar com meus ídolos foi a melhor 
coisa, um presente”, comemora. 

Lançando seu novo hit, intitulado Vem 
Ni Mim, o carioca é resultado da pluralida-
de cultural que existe na favela. Tanto que 
a sonoridade de suas faixas misturam pa-
gode, r&b, funk, hip hop e pop, mostrando 
que na arte não há espaço para preconcei-
to e limitações. O novo single, em parceria 
com NOG e MC 2Jhow, é prova disso. 

“Sempre pego referências de tudo o que 
gosto de ouvir e coloco dentro das coisas 
que falo. Tento ser o Lukinhas fazendo trap, 
pagode ou fazendo qualquer outro ritmo. 
Tento colocar minha identidade em tudo, 
afinal, minha realidade são as minhas mú-
sicas”, revela ela, que tem Usher como ins-
piração. “Ele me fez decidir fazer música”, 
entrega o lado fã de Lukinhas.

Sentindo na pele as dificuldades do po-
vo de comunidade, o rapaz, que ainda mo-
ra no Asa Branca, usa sua voz para fazer a 
diferença na luta contra preconceitos. Nes-
te ano, ele se apresentou no Prêmio Sim à 
Igualdade Racial, da IDBR. “Minhas mú-
sicas são sobre a ‘supervivência’ do preto. 
O preto também se diverte, anda de car-
rão, bem arrumado”, destaca, observan-
do a transformação no empoderamento 
e pertencimento do morador da periferia. 

“Quando era menor, as pessoas olha-
vam estranho, seguravam a bolsa. Não 
que tenha mudado muito, mas vejo a ga-
lera que julgava os playboyzinhos queren-
do ser igual ao Orochi, Cabelinho”.

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com
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Quando duas crianças são 
alvejadas durante uma ope-
ração policial por um tiro de 
fuzil na porta de casa, como 
aconteceu com Emily e Re-
becca, que tinham apenas 4 
e 7 anos, respectivamente, a 
sociedade precisa questionar 
a maneira de proteger a ju-
ventude. Apesar da determi-
nação do STF de suspender 
operações policiais na pande-
mia, os assassinatos seguem 
sem respostas. Em meio ao si-
lêncio das autoridades, o caso 
que aconteceu há sete meses 
na comunidade Vila Frater-
nidade, em Duque de Caxias, 
inspirou a criação do Espaço 
Emily e Rebecca.

Criado pelo Movimenta 
Caxias e pelo pré-vestibular 
social +Nós, o espaço oferece 
aulas de complemento esco-
lar e de balé para cerca de 150 
crianças, com idades entre 3 

e 13 anos. O local onde fun-
ciona o projeto foi cedido por 
Lucineia dos Santos (foto), li-
derança comunitária que atua 
há 30 anos no bairro Pantanal, 
localizado na mesma cidade.

Nascida e criada na região, 
Dona Lúcia, como é conhe-
cida por lá, se motivou assim 
que soube da iniciativa. Como 
parte de sua mobilização pa-
ra realizar atividades que aten-
dam às principais necessida-
des para o desenvolvimento 
das crianças da comunidade, 
ela cedeu parte de sua casa pa-
ra a construção do espaço. “Eu 
sempre sonhei em estar envol-
vida em um projeto assim des-
de que comecei a atuar na mi-
nha comunidade”, revela.

Para saber mais informa-
ções sobre o ‘Espaço Emily e 
Rebecca’ e como ajudar, aces-
se o Instagram do Movimenta 
Caxias (@movimentacaxias).

EMILY E REBECCA INSPIRAM 
PROJETO ONDE MORAVAM

CAROLINE BULHÕES / DIVULGAÇÃO

Renata do 
‘Papo Reto’

Moradora do Complexo do Ale-
mão há quase três décadas, Renata 
Trajano, mãe, avó e ativista comu-
nitária, de 41 anos, é integrante do 
‘Coletivo Papo Reto’. A iniciativa 
foi criada em 2013 para apoiar fa-
mílias desabrigadas por conta das 
chuvas na comunidade. Atualmen-
te, o coletivo visa garantir os direi-
tos de quem vive na favela.

A partir da perda do irmão, em 
1994, morto por criminosos, ela co-
meçou a entender a importância 
dos movimentos sociais em territó-
rios esquecidos pelo poder público. 
“Os direitos humanos foram essen-
ciais para minha caminhada. Falar 
sobre este assunto com os morado-
res (da periferia) é fazer com que 
entendam que temos direitos e 
deveres, sim”, explica.

Neste contexto de pandemia, as 
atividades humanitárias de Rena-
ta por meio do ‘Coletivo Papo Reto’ 
têm como prioridades a segurança 
alimentar e a proteção da juventu-
de. “Temos feito tanto! Estamos 
e seguimos na luta por vacina no 
braço e comida no prato”, conta. 
Outra emergência que ela tem en-
contrado é a valorização da diversi-
dade da favela como um lugar que 
tem histórias que não se resumem 
à violência noticiada na grande mí-
dia. Histórias como a da própria Re-
nata Trajano, um símbolo de luta e 
de resistência periférica.

ZÉ DO CAROÇO

Por Fábia Souza, estudante de 

jornalismo e colaboradora do 

PerifaConnection

Por Caroline Bulhões, Rodrigo Costa e Bruna Maria, colaboradores do PerifaConnection
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Somos bem mais

Forte é a mãe que cria o filho de um
pai que sumiu
Que tá de pé, mesmo depois do filho
que partiu
Que acorda cedo e sai de casa 
pra ganhar o pão, mesmo ao som 
do tiro de fuzil
Forte é o pai que enfrenta o trem sem 
lugar pra sentar
Perdendo as contas do peso que tem
que carregar
Construindo mansões pra 
outro rico morar
Enquanto só de madeira que 
é feito seu lar
Ei, favela! Viva, resista, vá e vença!
E a você, falador, deu pra perceber?
Somos mais! Muito mais 
do que pensa

POR JUMP (HERBERT), POETA, MC E 
AGITADOR CULTURAL

Site da Baixada mobiliza apoiadores
Criado há 15 anos 

para falar sobre a 
realidade da Baixa-
da Fluminense, o Site 
da Baixada foi sele-
cionado para ganhar 
um apoio do ‘Gera-
ção de Trabalho e 
Renda do Match-
funding Enfrente’. Com o objetivo 
de ajudar micro e pequenos negó-
cios impactados pela pandemia, o ‘En-
frente’ vai triplicar o valor arrecada-
do em uma vaquinha virtual que está 
sendo realizada pelo site.

Em outras palavras, a cada R$ 1 
doado, o Enfrente vai investir mais 
R$ 2 para o Site da Baixada. A meta 
a ser alcançada é R$ 15 mil. O site é 

um dos veículos de 
informação inde-
pendente mais res-
peitados do país. 
Além do portal, as 
informações da re-
gião são divulgadas 
por redes sociais, co-
mo WhatsApp, po-

dcast e uma newsletter enviada para 
o e-mail dos cadastrados.

“É fundamental a atuação da co-
municação comunitária, principal-
mente aquela que não atende a pro-
jetos de poder”, afirma Wesley Brasil, 
idealizador da iniciativa.

Para saber como ajudar o site, aces-
se o seu perfil (@sitedabaixada) no 
Facebook, no Instagram e no Twitter.

Por Heitor Felix, integrante do Movimenta Caxias e colaborador do PerifaConnection

e-mail: perifa@meiahora.com

ACERVO / SITE DA BAIXADA
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ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Libertadores Quarta Defensa y Justicia  21h30 Maracanã
Brasileirão 25/07 São Paulo 16h Maracanã

Paradinha às pressas
Mengão vai a Salvador, onde encara o Bahia, e voa para Brasília de olho na Liberta

N
em vai dar tempo de Re-
nato Gaúcho trocar as 
areias de Ipanema pelas 

do litoral nordestino, comer um 
acarajé e tomar uma água de co-
co. Com o corpo em Salvador, 
mas a cabeça na Libertadores, 
o Flamengo faz hoje uma para-
da no Pituaçu, onde enfrenta o 
Bahia, às 18h15, pelo Brasilei-
rão, e voa direto para Brasília 
de olho no torneio continental.

Ainda que tivesse algumas ho-
rinhas livres, o treinador não po-
deria se dar ao luxo de relaxar. O 
cartão de visitas na estreia, apesar 
da vitória por 1 a 0 sobre o De-
fensa y Justicia, na Argentina, o 
deixou com a orelha coçando de 
tantas críticas, e ele precisa apro-
veitar cada minuto para mostrar 
serviço diante do Tricolor Baiano.

É evidente que o segundo jo- Artilheiro do Fla, Gabigol vai a campo em busca do primeiro gol sob comando de Renato Gaúcho

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

BRUNO HENRIQUE

E RODRIGO CAIO, 
LESIONADOS, PODEM 
VOLTAR AO TIME NA 

QUARTA-FEIRA

RUBRO-NEGRO!

FALA,

QUERIA TÁ EM SALVADOR
pra dar um pulo na praia, encher 
a barriga e emendar num jogo do 
Mengão. Imagina 
só... Mas até que 
não tá ruim por 
aqui: mamãe 
preparou uma 
travessa de acarajé 
pra sobrar até o 
jogo da Liberta.

DADÁ NAÇÃO

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

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Luiz 
Otávio, Ligger e Matheus Bahia; Lucas 
Araújo (Matheus Galdezani), Patrick 
de Lucca e Daniel; Rossi (Óscar Ruíz), 
Gilberto e Rodriguinho.  
Técnico: Dado Cavalcanti.

Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, 
Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, 
Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; 
Michael e Gabigol 
Técnico: Renato Gaúcho.

Local: Pituaçu, em Salvador (BA)  
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)  
Assistentes: Fabricio Vilarinho da Sil-
va (GO) e Bruno Raphael Pires (GO) 
Horário: 18h15  
TV: Premiere 

BAHIA FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues 

 LO Kransnodar, clube da Pri-
meira Divisão da Rússia, fez 
contato com o Flamengo pa-
ra tentar a contratação de Pe-
dro, mas já tirou o cavalinho da 
chuva. Os russos iniciaram as 
conversas na última sexta, e a 
resposta que receberam da di-
retoria melou qualquer chan-
ce de negociação. Para liberar o 
atacante, Landim e companhia 

pedem 60 milhões de euros (cer-
ca de R$ 360 milhões). As infor-
mações são do site ge.com.

Em contato direto com os 
representantes de Pedro, o 
Krasnodar sinalizou uma pro-
posta salarial que agradou, mas 
o valor pedido pelo Rubro-Ne-
gro é muito acima do esperado. 
Agora, o clube parte para o pla-
no B: Rodrigo Muniz, que só 

deve sair por, no mínimo, 8 mi-
lhões de euros (R$ 48 milhões).

O contrato de Pedro com o 
Flamengo vai até dezembro de 
2025, após ter sido comprado pe-
lo Rubro-Negro no fim  do ano 
passado por 14 milhões de euros 
(R$ 84 milhões). Já o vínculo de 
Muniz, contratado do Desporti-
vo Brasil ainda nas categorias de 
base, termina em maio de 2024.

Clube russo paquera Pedro, mas dá pra trás e cogita Muniz

go das oitavas de final da Liberta 
é tratado como prioridade, tanto 
que Renato vai preservar Rodrigo 
Caio e Bruno Henrique para es-
tarem 100% na quarta. Mas não 
dá pra cochilar no Brasileiro, pois 
a distância para o líder Palmeiras já 
chegou a dez pontos — o Rubro-
-Negro tem dois jogos a menos.

Na partida de hoje, o técnico 
poderá contar com Diego, recu-
perado de lesão no tornozelo, e 
Willian Arão, suspenso na Liberta. 
Com essa dupla no meio, fica a es-
perança de uma boa exibição para 
embarcar para o Distrito Federal 
com os três pontos na bagagem.

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 18/7/2021



ESPORTES
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 18/7/202110

Está para ser inventado um 
remédio para insônia me-
lhor que a derrota por 1 a 

0 do Fluminense  para o Grê-
mio, ontem, no Maracanã.  Em 
plena noite de sábado, quem te-
ve que ser guerreiro desta vez 
não foi o time, mas sim o tor-
cedor que aguentou os 90 mi-

nutos sem cair no sono ou pro-
curar algo melhor para fazer.  E 
quem conseguiu foi castigado 
ao ver o gol de Pinares, de pê-
nalti, no apagar das luzes.

Com time reserva de olho no 
jogo de volta das oitavas da Liber-
tadores, terça, contra o Cerro Por-
teño, também no Maraca, Roger 
Machado levou a campo um ti-
me repleto de reservas. Apático, o 
mistão pouco atacou o então lan-
terna, que ainda não tinha venci-

do no Brasileirão, e perdeu a chan-
ce de botar o Tricolor no G-6.

O preço do capricho do trei-
nador foi um jogo de muita 
correria e nenhuma criativida-
de dos dois lados. Ele até tentou 
corrigir perto do fim e promo-
veu a entrada de alguns titula-
res, como Gabriel Teixeira e Ya-
go Felipe, mas não deu tempo 
o time encaixar. Apesar de ter 
mais posse de bola, a melhor 
chance da equipe foi uma ca-
beçada na trave de Luccas Cla-

ro no início do segundo tempo.
Após quase dois tempos in-

teiros de pura monotonia, o 
momento de maior emoção 
só aconteceu aos 44 da etapa 
final. Calegari deu mole e, sem 
querer, derrubou Alysson den-
tro da área. Pênalti para o Grê-
mio, convertido por Pinares 
para decretar a primeira vitória 
do time gaúcho no Brasileirão.

Agora, com um tropeço nas 
costas, o Fluzão pode virar a 
chave para a Libertadores.

PRÓXIMOS JOGOS
Libertadores Terça Cerro Porteño  19h15 Maracanã
Brasileirão Sábado Palmeiras 19h Allianz Parque

12ª RODADA

12ª RODADA

PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA ZONA NEUTRA REBAIXAMENTO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

LIBERTADORES

 5º SAMPAIO CORRÊA 19 12 5 4 3 13 8 5
 6º AVAÍ 18 11 5 3 3 14 11 3
 7º OPERÁRIO-PR 18 12 5 3 4 12 17 -5
 8º VASCO 17 11 5 2 4 12 11 1
 9º CRB 17 11 5 2 4 15 16 -1
 10º BRUSQUE 16 11 5 1 5 14 17 -3
 11º CSA 14 11 4 2 5 10 10 0
 12º VILA NOVA 14 11 3 5 3 6 7 -1
 13º BOTAFOGO 13 11 3 4 4 16 16 0
 14º REMO 13 11 3 4 4 9 13 -4
 15º BRASIL DE PELOTAS 11 12 2 5 5 8 11 -3
 16º CRUZEIRO 11 12 2 5 5 16 22 -6

 1º NÁUTICO 25 11 7 4 0 19 5 14
 2º CORITIBA 24 11 7 3 1 14 7 7
 3º GUARANI 22 12 6 4 2 22 14 8
 4º GOIÁS 20 12 5 5 2 11 5 6

ZONA NEUTRA REBAIXADOS À SÉRIE C

BRASILEIRÃO - SÉRIE B

ACESSO À SÉRIE A

 17º CONFIANÇA 9 12 2 3 7 11 19 -8

 18º VITÓRIA 9 12 1 6 5 9 12 -3

 19º PONTE PRETA 9 12 1 6 5 7 11 -4

 20º LONDRINA 8 12 1 5 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 ATLÉTICO-MG 25 12 8 1 3 16 10 6
 3º FORTALEZA 24 12 7 3 2 20 9 11
 4º BRAGANTINO 23 11 6 5 0 22 13 9
 5º ATHLETICO-PR 20 11 6 2 3 19 12 7
 6º CEARÁ 18 12 4 6 2 14 12 2
 7º BAHIA 17 11 5 2 4 18 14 4
 8º FLUMINENSE 17 12 4 5 3 10 11 -1
 9º FLAMENGO 15 9 5 0 4 12 9 3
 10º SANTOS 15 11 4 3 4 13 13 0
 11º ATLÉTICO-GO 15 10 4 3 3 9 9 0
 12º CORINTHIANS 14 12 3 5 4 9 10 -1
 13º JUVENTUDE 13 11 3 4 4 8 13 -5
 14º SÃO PAULO 11 12 2 5 5 8 12 -4
 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 GRÊMIO 6 10 1 3 6 5 12 -7
 19º CUIABÁ 6 9 0 6 3 7 11 -4
 20º CHAPECOENSE 4 11 0 4 7 9 20 -11

SEXTA
 CONFIANÇA 1 X 4 GUARANI 19:00
 SAMPAIO CORRÊA 2 X 3 CORITIBA 21:30

ONTEM
 BRASIL DE PELOTAS 1 X 0 VITÓRIA 11:00
 GOIÁS 0 X 0 LONDRINA 16:00
 CRUZEIRO 0 X 3 AVAÍ 16:30

 PONTE PRETA 1 X 2 REMO 18:30

 OPERÁRIO-PR 0 X 2 CSA 19:00

 BRUSQUE 2 X 1 BOTAFOGO 19:00

HOJE

 VASCO  X  NÁUTICO 16:00

 CRB  X  VILA NOVA 20:30

ONTEM
 SÃO PAULO 0 X 1 FORTALEZA 17:00

 CEARÁ 1 X 0 ATHLETICO-PR 17:00

 CORINTHIANS 1 X 2 ATLÉTICO-MG 19:00

 FLUMINENSE 0 X 1 GRÊMIO 21:00

HOJE
 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

AMANHÃ

 AMÉRICA-MG  X  SPORT 20:00

Muriel; Calegari, Manoel, Luccas Claro e 
Egídio; Wellington (Yago Felipe), Marti-
nelli, Luiz Henrique (Lucca), Ganso (John 
Kennedy) e Gabriel Teixeira (Cazares); 
Abel Hernández (Matheus Martins).  
Técnico: Roger Machado

Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, 
Kannemann e Cortez; Bobsin e Fer-
nando Henrique; Léo Pereira (Ruan), 
Jean Pyerre (Pinares) e Alisson; Diego 
Souza (Ricardinho).  
Técnico: Felipão

Local: Maracanã Juiz: Paulo Roberto Alves Junior (PR)  
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) 
Gols: 2º tempo: Pinares (44 minutos) 
Cartões amarelos: Lucca (Fluminense); Kannemann, Fernando Henrique, Jean 
Pyerre e Diego Souza (Grêmio)

FLUMINENSE 0 GRÊMIO 1

GAÚCHOS AINDA
NÃO TINHAM 

VENCIDO NENHUMA 
PARTIDA NO 
BRASILEIRÃO

TRICOLOR!

FALA,

O JOGO FOI TÃO CHATO
que eu e meus irmãos 
caímos no sono antes 
do segundo tempo. Só 
fui ver o resultado no 
dia seguinte. Bem, pelo 
menos não tô igual ao 
Dodô, chorando de 
medo da Série C kkkk

DIDI LARANJEIRAS

Tricolor dá mole 

e levanta defunto
Em jogo sonolento, Flu perde para o Grêmio

 L MILAGRE

Abel Hernández encara marcação, mas não consegue levar a melhor

LUCAS MERCON/FLUMINENSE
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PRÓXIMOS JOGOS
Série B Terça Goiás  19h Niltão
Série B Sábado Confiança 16h30 Batistão

Madura toma a 
ponta do grupo

Voltaço joga 
pela Série C

Judoca levará  
a bandeira

 LC o m  g o l 
de Jonathan 
Pimpão (fo-
to), o Madu-
reira venceu 
por 1 a 0 o San-
to André, em 
Conselheiro Galvão, e virou líder 
do grupo 7 da Série D. O Bangu fez 
1 a 0 o Inter de Limeira e o Boavis-
ta tomou 3 a 0 da Portuguesa-SP.

 LO Volta Redonda não quer de 
empates. Pelo grupo A da Série C 
do Brasileirão (8ª rodada), o time 
empatou as últimas quatro parti-
das e está na hora de voltar a vencer 
e figurar na zona de classificação à 
próxima fase. Por isso, o jogo de 
hoje com o Floresta (CE), no Rau-
lino de Oliveira, às 11h, é visto co-
mo uma decisão.

 LNo sexta que vem, a ban-
deira brasileira entrará pe-
lo Estádio Olímpico pelas 
mãos de que conhece bem 
o peso de uma medalha: 
Ketleyn Quadros, bron-
ze nas Olimpíadas de Pe-
quim com o judô, e Bru-
ninho (foto), campeão 
olímpico com o vôlei.

RAPIDINHAS...
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ALVINEGRO!

FALA,

NÃO FICA ANIMADINHO
com essa má fase 
do meu Glorioso, 
maninho Didi 
Laranjeiras. A uruca 
vai passar já já. Aqui 
no Rio, jogar a Série 
C é exclusividade do 
seu Fluzinho.

DODÔ GENERAL

Zé Carlos; João Carlos (Toty), Ianson 
(Claudinho), Éverton Alemão e Airton; 
Zé Mateus, Rodolfo (Diego), Garcez 
(Gabriel Taliari/Fio) e Bruno Alves; Edu 
e Thiago Alagoano. 
Técnico: Jerson Testoni

Diego Loureiro; Daniel Borges (Warley), 
Kanu, Lucas Mezenga e Rafael Carioca; 
Pedro Castro (Ênio), Barreto, Diego Gon-
çalves, Chay e Marco Antônio (Rickson); 
Rafael Navarro (Rafael Moura).  
Técnico: Ricardo Resende.

Local: Augusto Bauer. Juiz: Ivan da Silva Guimarães (AM) 
Assistentes: Marcos Santos Vieira (AM) e Uesclei Regison Pereira (AM)  
Gols: 1º tempo: Diego Gonçalves (28 minutos).  
2º tempo: Thiago Alagoano (28 minutos) e Edu (42)  
Cartões amarelos: Ianson, Éverton, Airton e Garcez (BRU); Pedro Castro (BOT)

BRUSQUE 2 BOTAFOGO 1

Fogão perde de virada e 
segue em queda brusca
Alvinegro é derrotado pelo Brusque no 4º jogo seguido sem vitória

 L VIROU DRAMA

A pancada foi forte. Ago-
ra há quatro jogos sem 
vencer na Série B, o Bo-

tafogo vacilou feio de novo e 
perdeu por 2 a 1 para o Brus-
que, no Augusto Bauer,  numa 
virada dolorosa para o torce-
dor alvinegro. Depois de sair na 
frente com Diego Gonçalves, 
o Glorioso foi derrotado com 
gols de Thiago Alagoano e Edu.

Ainda sem treinador após 
a demissão de Marcelo Cha-
musca, o clube afunda de vez 
na crise e também na tabela da 
Segundona, na qual despenca 

bruscamente a cada rodada. O 
sonho do acesso vai ficando 
mais distante - a distância para 
o G-4 é de sete pontos -  e o ti-
me já precisa olhar com cuida-
do para zona de rebaixamento, 
apenas quatro pontos abaixo.

Com Ricardo Resende, téc-
nico do sub-20, à beira do cam-
po, o primeiro tempo até deu 
esperança para os alvinegros. 
Melhor no jogo, o Fogão abriu 
o placar aos 28 minutos, quan-
do Rafael Navarro chutou, a bo-
la desviou em Diego Gonçalves e 
foi parar no fundo da rede.

Na etapa final, porém, o time 
recuou demais e não segurou a 
onda. Thiago Alagoano, aos 28, 
e Edu, artilheiro da Série B, aos 
42, decretaram a virada.

Volante Barreto trava jogador do Brusque. Mas, na Segundona, quem está travado é o Botafogo

LUCAS GABRIEL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

DISTÂNCIA PRO G-4
AUMENTOU PARA 
7 PONTOS. JÁ PRA 

ZONA DA DEGOLA, É 
DE APENAS 4
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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.
 

MATERIAL CONSTRUÇÃO 
Passo ponto na Gamboa 
(R$200.000,00) com depósito 
amplo +carro para entrega. 
Aluguel Barato. féria mensal 
35.000,00. Tratar Tel:2510-6204/ 
97920-6204 whatsapp
 

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,

 

ADVOCACIA V/TEXTO
Consulta grátis, especializa-
ção em Direito Previdenciário, 
INSS, aposentadoria, LOAS.  
Direito Consumidor, Direito 
Trabalhista, Direito Imobiliário. 
T.98380-5516 Zap .

 

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.

 

COZINHEIRA 
Saladeira. Com prática com-
provada. Horário comercial. 
Comparecer munidos de docu-
mentos, 2ªfeira 07:00h. Folga 
domingo. Avenida Ministro 
Edgard Romero, 81, loja22, Ma-
dureira.
 

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.

 

AUX.SERV.GERAIS 
Grupo Provac seleciona, Pessoa 
Com Deficiência (PCD), Segunda 
a sexta ou 12 x 36, Salário +be-
nefícios, currículo +laudo, para: 
ana.tereza@grupoprovac.com.br
 

MOTORISTA V/TEXTO
Categoria "D", MOPP, ensino 
médio completo, experiência 
01 ano caminhão.  Salário 
+ benefícios. Tel: 2597-1824  
Diogo/ Felipe

 

AUX.CONTÁBIL V/TEXTO
Prática comprovada em 
CTPS, elaboração balanços, 
balancetes, classificação de 
contas, lançamentos contá-
beis. (Preferência cursando 
ciências contábeis ou Conta-
dor) Currículum: 
lcferreira@clrcontabil.com.
br

 
PINTOR V/TEXTO
(20 vagas) de acabamento de 
fino, com experiência compro-
vada em carteira. Comparecer 
nesta 2ª feira, com documen-
tos, para início imediato na 
Avenida das Américas, 2.250 
cobertura 301 - Barra da Tijuca, 
próximo ao Guanabara.

 

ELETRICISTA V/TEXTO
De autos.  Trabalhar  de 2ª à  6ª 
feira, salário combinar. Rua Vis-
conde de Santa Isabel 161 -  Vila 
Isabel
 
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)96642-3592/ 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.

 

CASA DE XANGÔ 
Casa do Xangô amarração  
definitiva para o amor gar-
rafadas para impotência 
sexual.  trabalharmos com 
a solução de tarde os  seus 
problemas. Trabalhos  pagos 
após o resultados!!! Consul-
ta grátis.  praça  seca . Tenho 
perfumes atrativos para o  
amor  Tel.: 2452 5100/ 98039-
3732 zap

 
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

 

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
 

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
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PRÓXIMOS JOGOS
Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS
Série B Quarta CSA  21h30 Rei Pelé
Série B Sábado Guarani 19h São Januário

Vai pra cima do líder!
Cruzmaltino tenta acabar com a marra do Náutico, único ainda invicto na Série B

 L MIRA NO G-4 E...

Chega ao fim hoje a se-
quência de pedreiras pa-
ra o Vasco na Série B e 

ainda faltam três pontos para 
bater a meta estabelecida pe-
lo clube: sete dos nove dispu-
tados. Ou seja, só a vitória in-
teressa. O Cruzmaltino tem até 
mandado bem em São Januá-
rio, onde a bola vai rolar às 16h. 
O que complica é o adversário, 
o Náutico, líder isolado e único 
invicto da competição.

A ousadia de Marcelo Cabo 
no objetivo traçado até rendeu 
bons frutos. Primeiro, veio a vi-
tória por 1 a 0 sobre o Sampaio 
Corrêa, na Colina, seguido pelo 
empate em 1 a 1 com o Coritiba 
em pleno Couto Pereira. Tudo 
dentro do planejamento. Agora, 
porém, a equipe precisa mostrar 

Paraguaio Galarza deve continuar no time titular para pegar o Timbu

RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

VASCÃO GANHOU
OS ÚLTIMOS QUATRO 

JOGOS EM SÃO 
JANUÁRIO PELA 

SEGUNDONA

VASCAÍNO!

FALA,

QUEM TEM CANO NÃO TEME
Agora que nosso artilheiro embalou, 
não vai parar de meter gol na 
Série B. Já são dois jogos seguidos 
botando a bola 
pra dentro... Pode 
esperar, Náutico! 
A hora dessa 
invencibilidade 
entrar pelo Cano 
tá chegando.

DEDÉ COLINA

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

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Lean-
dro Castan e Zeca; Andrey, Galarza, 
Marquinhos Gabriel e MT; Gabriel Pec 
e Germán Cano 
Técnico: Marcelo Cabo

Alex Alves; Bryan, Carlão, Camutanga 
e Rafinha; Matheus Trindade, Rhaldney 
e Marciel; Jean Carlos, Vinícius e Paiva 
(Kieza) 
Técnico: Hélio dos Anjos.  

Local: São Januário  
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)  
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e 
Éder Alexandre (SC) 
Horário: 16h  
TV: Globo e Premiere 

VASCO NÁUTICO

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

que tem peito pra botar o Timbu 
pra correr no maior desafio da 
Segundona até aqui e não dei-
xar o G-4 sumir de vista.

Apesar de ser o time a ser bati-
do, o Náutico também tem seus 
motivos para temer o jogo de ho-
je. Afinal, o Vasco não teve pena 
dos adversários nos últimos qua-
tro jogos em São Januário e tritu-
rou todos. E é bom eles ficarem de 
olho no atacante Germán Cano, 
principal arma do Gigante e que 
marcou em nada menos que três 
dessas partidas e vem de dois jo-
gos seguidos balançando as redes.

 LDesfalque nas últimas três 
partidas, Morato finalmente 
está recuperado de um ede-
ma na coxa direita e tem boas 
chances de encarar o Náutico 
hoje. O retorno ainda é dúvi-
da, mas é certo que ele ficará no 
banco caso tenha condições de 
entrar em campo.

Dentro do prazo estipulado 
para a recuperação, que era de 
duas semanas e meia, o camisa 
10 já treina normalmente com 
o elenco e participou de toda 
a atividade de ontem. A situa-
ção, porém, ainda inspira cui-
dados para não correr riscos de 
ter um novo problema no local.

Morato não joga uma par-
tida desde o dia 30 de junho, 
quando sentiu dores na coxa 
direita no começo do segun-
do tempo da derrota por 1 a 0 
com o Goiás, no Serrinha, ain-
da levou cartão amarelo após 
ser substituído e acabou sus-
penso. No tempo que ficou le-
sionado, já cumpriu a punição.

Morato pode 
voltar a campo
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A GATA
DA HORA

é modelo e dona do 

título de Musa do Brasil 2021. No Ins-

tagram @andreiamenegon_oficial, a 

loura exibe seu corpo perfeito, deco-

tes turbinados e bumbum gigantesco 

em ensaios sensuais. A gata de parar o 

trânsito demonstra toda a sua alegria 

ao ganhar cada vez mais fãs.

ANDRÉIA MENEGON

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

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Estádio em silêncio com microfones captando 
palavrões dos treinadores furibundos com as 

trapalhadas de seus pupilos parece estar com os 
dias contados. O Governador do Distrito Fede-
ral saiu na frente, decretou a permissão, publicou 
regras em que organizadores e frequentadores 
estão sujeitos a multas e autorizou a presença de 
torcida no jogo Flamengo x Defensa y Justicia, 
pela Libertadores da América, com 25% da ca-
pacidade do Estádio Mané Garrincha, desde que 
para maiores de 18 anos vacinados e venda de in-
gressos exclusivamente pela internet. Os argen-
tinos concordaram, o resultado da bilheteria se-
rá do Flamengo e o primeiro jogo com público 
pagante está por acontecer nesta quarta-feira em 
Brasília, ressalvando a possibilidade de que surja 
um político mala, que faz de tudo para aparecer, 
empunhando uma liminar impedindo por pre-
judicar o ciclo de reprodução dos quero-queros 
que têm ninho no gramado.

 LFutebol em Olimpíada 
não tem nada a ver com 
a FIFA, porque é evento 
do COI (Comitê Olímpico 
Internacional), que trata 
o torneio  como Copa do 
Mundo fora de época e 
para o qual a FIFA sempre 
torceu o nariz.

 LO Vasco precisa de duas 
ou três vitórias seguidas 
na Série B do Campeona-
to Brasileiro para ganhar 
confiança, motivar a ga-
lera e pegar no breu. Ven-
cer o líder Náutico hoje se-
rá um baita impulso nessa 
arrancada.

 LMichael está vendo seus esforços 
recompensados no Flamengo. O cara 
trata de superar as dificuldades com 
empenho e coragem, pegando em-
balo nos tropeços. Ganhou a galera.

 LHouve um tempo em que jogar ou 
trabalhar no Botafogo era desejo de 
qualquer profissional de ponta. É tris-
te ver o clube procurando treinador e 
ouvindo não como resposta.

A VOLTA DA GALERA

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

TEMPERO 
BAIANO

 LRenato Gaúcho vai ter que 
acertar a mão na receita se qui-
ser recuperar o tempo perdido 
na escalada do Flamengo ru-
mo ao tricampeonato no Bra-
sileirão. O Bahia, adversário de 
hoje, tem 17 pontos e sabe que 
se perder para o Rubro-Negro, 
que tem 15 pontos e dois jogos 
a menos, será ultrapassado de 
passagem. Mas o Flamengo te-
rá que jogar muito mais do que 
mostrou quarta-feira, especial-
mente no quesito disposição, 
se não quiser engasgar com o 
tempero baiano.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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JULIE ALVES
COM  DAN NASCIMENTO  pautasjuliealves@gmail.com 

Como está sua vida nesse 
período de pandemia?

Tem sido uma fase difícil para 
todos. Tivemos que nos habituar 
com novas regras, como distan-
ciamento, uso de máscara, hi-
giene mais rigorosa e não poder 
viajar para o exterior, como pa-
ra  EUA, onde tenho familiares. 
Eu creio que vai passar, tudo no 
tempo de Deus. Espero que seja 
mais uma lição na minha vida 
como tantas que já tive, em que 
aprendi a dar valor ao que real-
mente tem valor. 

 Como está sua relação 
com seu filho?

Relação normal de mãe. Ele 
tem os sonhos dele, eu o oriento 
muito sobre o certo e o errado, e 
muito mais falando sempre so-
bre Deus e a Bíblia.

Quem foi a Ângela Bismar-
chi na infância e adolescência. 
Você era uma menina que so-
nhava com o estrelato?

Morei no subúrbio do Rio. 
Comecei aos 16 anos fazendo 
curso de modelo e manequim 
com muitos sonhos. Sempre 
magra e alta e um biotipo que 

Ângela Bismarchi
 LEla era um furacão quando colocava seus pés na Pas-

sarela do Samba. Com seu corpo pintado, fez história 
no Carnaval carioca. No ano 2000, quase foi presa pela 
Polícia Federal ao desfilar na  Unidos do Porto da Pedra, 
escola de São Gonçalo, com a bandeira do Brasil pinta-
da em sua pele. Passou por polêmicas, perdas, casou-se 
com o médico Wagner de Moraes na Cidade do Samba 
e foi uma das participantes da  5ª edição do reality “A  
Fazenda”, na Record. No auge do sucesso, largou tudo 
para seguir o  Evangelho de Cristo. Fez  faculdade de teo-
logia, mestrado e recentemente concluiu seu doutorado 
na área. Conheça um pouco mais de Ângela Bismarchi.   

MARCUS MONNERAT

ajudou muito, que atraía muitos 
olhares. Não foram as plásticas, 
era o meu DNA. Minha família 
sempre foi muito bonita.

Você se tornou conhecida 
por expor o seu corpo pinta-
do nos desfiles de Carnaval. 
Como tudo começou?

Já era manequim e mo-
delo. Tudo começou no ano 
2000. Desfilei na Sapucaí com 
o corpo pintado com a bandeira 
do Brasil, no final do desfile a 

Polícia Federal quis me prender. 
E aí começou a polêmica.

E as plásticas...foram mui-
tas? Você se arrepende?

Na verdade muitas foram mar-
keting para vender e ter cliques. 
Dizem por aí que fiz 30, 40, 47 ci-
rurgias e por aí vai... Nada disso. só 
fiz o que foi realmente o necessário. 
Não me arrependo de nenhuma.

Você se apresentava como 
modelo, cantora, apresen-
tadora, enfim, eram rótulos 
para estar na mídia?

Talentos você nasce com eles e vai 
se aperfeiçoando com estudos para 
cada dia ser melhor. O que tenho 
ninguém tira! Hoje o meu foco é ou-
tro, mas nada me impede de usar 
esses talentos e dons na minha nova 
vida. Basta ver meu canal no You-
tube “Fé e Beleza”. Nesses 21 anos, a 

internet se incumbiu de divulgar tu-
do ou quase tudo. Atualmente, meu 
foco é divulgar a Palavra de Deus.

E o seu marido, sempre 
esteve ao seu lado em suas 
decisões. Como foi quando 
decidiu mudar de vida?

O meu marido Wagner esteve ao 
meu lado nessa mudança. Quando 
comecei a me aprofundar no Evan-
gelho de Cristo e com a verdade, veio 
a libertação porque foi me enchen-
do das coisas de Deus e as coisas do 
mundo deixaram de ter sentido 
para mim. 

Quais são os próximos pas-
sos de Ângela Bismarchi?

Seguir a Palavra de Deus e...

UMA NOVA CRIATURA!

“Sobre as 
plásticas, 
na verdade 
muitas 

foram marketing 
para vender e ter 
cliques. Dizem 
por aí que fiz 30, 
40, 47 cirurgias. 
Nada disso. só 
fiz o que foi 
necessário”

Quanto ao 
plano de 
abrir igreja, 

isso é plano de 
Deus, que é 
maior do que 
os meus”

Leia essa entrevista na 
íntegra na coluna Julie Alves 
no site meiahora.com.br
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 
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 L Pense num investigador pooolicial gostoso e 
carismático? Olha ele aí! Paulo Roberto é um 
suuucesso como modelo e nas redes sociais com 
belas fotos e vídeos divertidos! E nããão é à toa! 
Com 33 anos, ele é de São Luís do Maranhão e 
seu Instagram é @umtaldepaulo. Eu recomendo!

 L Cantor, compositor e influenciador digital, João Íta-
lo vem cooonquistando cada dia mais seu público! 
Com 15 anos de carreira e beeem reservado quanto à 
vida pessoal, ele há dois anos enfrentou preconceito 
do público ao trazer à tona sua sexualidade. Pelo 
fa-fato de ser do meio sertanejo, sofreu bastante 
pre-preconceito, mas vi-vi-virou o jogo e ganhou 
o res-respeito da galera, quebrou tabus no meio 
mu-musical. Seu último lançamento foi a música 
Expectativa x Realidade, que marca uma mudança 
de estilo do sertanejo pro pop. Ele tá feliz da vida 
com a aceitação do seu trabalho! Arrasou, coisa rica!

COM VOCÊ...  JOÃO ÍTALO

DIVULGAÇÃO

PAULO ROBERTO

D-D-DELÍCIA!
DA SEMANA

NUBIA: TODA BOA
 LÍcone de uma geeeração, Nubia Olii-

ver continua, gata, gostosa e fazendo 
a a-a-alegria dos seus antigos e no-
vos fãs no OnlyFans! Ela, campeã de 
vendas das revistas Playboy e Sexy, 
conta que os lucros de seu con-
teúdo adulto na plataforma já 
serviram de investimento na 
sua fazenda. “O OnlyFans me 
salvou na pandemia! Agora 
com os lucros do meu con-
teúdo na plataforma já consi-
go investir em plantações e no 
gado da minha fazenda em Uberaba 
(MG). Resolvi entrar porque, nessa 
plataforma, não existem diretrizes 
chatas, e ainda por cima é rentá-
vel. O meu conteúdo é muito 
bem elaborado, são fotos 
sensuais, mas nada eró-
tico. Pelo visto tem 
agradado, já que as 
assinaturas têm au-
mentado bastan-
te”, comemora esse 
espetáááculo!
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não há amor mais verdadeiro do que aquele que 

morre sem se haver revelado.” (Holmes)

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

 LÓtimos momentos de lazer 
em casa. Converse bastante 
com familiares. À noite, algu-
mas amizades podem ser aba-
ladas. Esforce-se na vida a dois.
Cor: dourado.
Números da sorte: 52, 88 e 79.

 LLembranças e histórias vão 
ser relembradas. Faça chama-
das de vídeo e se entregue à 
nostalgia com amigos. Na pa-
quera, converse sobre tudo.
Cor: pink.
Números da sorte: 26, 89 e 17.

 LVocê vai estar com a imagi-
nação em alta. Aproveite para 
definir novos objetivos. Pode 
abandonar uma paquera an-
tiga e se jogar nos contatos.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 45, 63 e 54.

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

 LExpresse-se com muita sabe-
doria. Pode passar uma exce-
lente impressão no trabalho 
e até um dinheirinho a mais. 
Seja amorosa no romance.
Cor: terracota.
Números da sorte: 64, 55 e 73.

 LAlguns papos emocionantes 
com pessoas de longe podem 
ocorrer. Tenha um pouco mais 
de paciência em casa. Procure 
uma paquera alternativa.
Cor: branco.
Números da sorte: 56, 02 e 38.

 LMelhore as suas relações mais 
próximas. Seja acolhedora. 
Pode ficar sabendo de alguns 
segredos. Reflita sobre os seus 
limites na vida a dois.
Cor: violeta.
Números da sorte: 93, 03 e 39.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LExpresse seu carinho a sua 
família. Você vai estar a todo 
vapor no trabalho remoto e 
será criativa. Bom momento 
para iniciar um romance.
Cor: pink.
Números da sorte: 67, 49 e 85.

 LO seu signo vai estar mais co-
municativo. Há risco de perder 
algo que construiu. No amor, 
o relacionamento pode se tor-
nar instável e implodir.
Cor: preto.
Números da sorte: 59, 41 e 86.

 LGanhe dinheiro com escrita 
nas redes sociais. Quem tra-
balha no comércio vai faturar. 
Talvez seja hora de se compro-
meter com um lance.
Cor: verde-claro.
Números da sorte: 24, 78 e 69.

SÃO FRANCISCO SOLANO
Nasceu em Montilla, Espanha, no 
ano de 1549. Pertenceu a uma fa-
mília abastada e de nobre ascen-
dência. Aos 20 anos, entrou para a 
Ordem Franciscana. Deixou a Euro-
pa e viajou para a América Latina, 
evangelizando no Chile, na Argen-
tina e em outros países. Formou no-
vos evangelizadores. O missionário 
da paz e do bem é considerado o 
apóstolo da América Latina. Por 
obediência, voltou a Lima para ser, 
dentro da Ordem, um formador de 
novos evangelizadores. Morreu em 
1631, com 61 anos. Foi canonizado 
pelo Papa Bento XIII em 1726.

SANTO DO DIA

BÊBADO
O bêbado entra em casa e 
sua mulher reclama:
— Isso são horas de chegar 
em casa? São 3h50!
O bêbado responde:
— Pode comprar que tá ba-
rato!

GRAVIDEZ
Marcela conta para seu na-
morado:
— Amor, eu estou grávida de 
você.
O namorado responde:
— Mentira, pois eu já nasci 
faz tempo!

ESTRELA
Fernando chega perto da 
sogra e a surpreende com a 
seguinte frase:
— Sogrinha, eu gostaria que 
a senhora fosse uma estrela!
Ela não cabe em si de felici-
dade e responde:

— Quanta gentileza, genri-
nho. Por que você fala isso?
— Por que a estrela mais pró-
xima está a milhões e milhões 
de quilômetros da Terra.

DENTISTA
O dentista atende um pa-

ciente no hospício, do qual 
tinha tirado um dente no dia 
anterior:
— E aí? Seu dente parou de 
doer?
— Sei lá! O senhor que tem 
que me dizer, ficou com o 
meu dente ontem.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ibejís
MENSAGEM:
Os Ibejís mostram o lado bom 
da vida. Com eles devemos 
aprender a ter eternamente 
a doçura das crianças e acre-
ditar que a vida é uma gran-
de festa. Dia de mudanças.
SAUDAÇÃO:
Oní Ibeijada, salve as crian-
ças!
CORES:
Azul e rosa.
ELEMENTOS:
Água e ar.
SIMPATIA:
Para conseguir engravidar, 
compre sete brinquedos 
unissex e faça um bolo bem 
colorido. Distribua para sete 
crianças menores de sete 
anos e peça aos Ibejís que lhe 
ajudem com este problema.

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

 LVai ser muito sociável e pode 
conquistar alianças. Pode aju-
dar um amigo financeiramen-
te. Cuidado para não ousar e 
se complicar na paquera.
Cor: carmim.
Números da sorte: 76, 40 e 31.

 LDestaque-se no mundo pro-
fissional com o seu jeito inte-
ligente e comunicativo. Saú-
de vai estar bem. Enfrente os 
obstáculos da união amorosa.
Cor: amarelo-ouro.
Números da sorte: 59, 50 e 05.

 LConverse com pessoas que 
tenham interesses parecidos 
com os seus. Pode ter novas 
amizades pelas redes. Con-
quiste algum interesse antigo.
Cor: rosa.
Números da sorte: 06, 78 e 69.
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