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VIAGEM. Gaúcha de 28 anos, a atriz Thaiz Schmitt falou que pretende passar uma temporada em
Los Angeles. “Estou indo para fazer cursos de atuação e aperfeiçoar meu inglês. Esse ano foi ótimo pra
mim e mais uma vez minha carreira de atriz está nas minhas prioridades. Para 2019 quero estar mais
preparada ainda para trilhar esse caminho e ter sucesso nos meus objetivo profissionais”, disse a atriz
que participou de ‘O tempo não para’.
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Pocahontas está namorando um pastor

M

Reprodução

C Pocahontas está em um
relacionamento sério com o
pastor evangélico Leonardo
Sale, da Igreja Pentecostal Tempo de
Milagre. Pocahontas e o pastor estão juntos há cerca de um mês, mas
amigos garantem que estão muito
apaixonados. Leonardo Sale é um
Ministro do Evangelho, digamos,
mais moderno. Sempre veste roupas
jovens e da moda, além de ter uma

aparência bem sofisticada e atraente. Dono de uma oratória adequada à
juventude, Leonardo já participou até
do programa Superpop, da RedeTV. O
cantor Latino é um de seus fiéis mais
assíduos na sede do Recreio da igreja pentecostal. Latino chegou a doar
um piano para animar os cultos do
pastor Leonardo. A coluna, que acredita sempre no amor, deseja felicidade ao casal mais inusitado do ano.

Insatisfação
NN O elenco de ‘Verão 90’, na
sua maioria formado por atores jovens acostumados a trabalhar com novos diretores,
estão um pouco chocados com
a forma, digamos, ‘antiga’ do
diretor Jorge Fernando de trabalhar. Isso desde a direção de
cena, até seu comportamento
considerado um tanto grosseiro no set, algo que não é mais
visto nos dias de hoje nas gravações da novela. Nos bastidores, eles conversam entre si
que vai ser questão de costume e que vão tentar se adaptar
ao método do antigo diretor.
Mas que não estão satisfeitos,
não estão.

Novo quadro
Divulgação

Gusttavo Lima rebate
Alexandre Pires:
“Quem estava pagando
o cachê dele era eu”
NN Uma discussão pública envolvendo os cantores Alexandre
Pires e Gusttavo Lima agitou a
internet neste fim de semana. O
pagodeiro que se apresentaria
no ‘Buteco do Gusttavo Lima’
em São José, Santa Catarina, no
sábado, acusou o sertanejo de
inverter os horários dos shows
de última hora. “A equipe disse
que não era para montarmos o
palco porque o show dele seria
o primeiro. Se não fosse assim,
o cantor iria entrar no avião e
iria embora. Ou então que a casa
escolhesse um dos dois shows.
Em meus 30 anos de carreira,
nunca passei por uma situação
tão desagradável, com tanto desrespeito”, desabafou Alexandre.
Em conversa exclusiva com a
coluna, Gusttavo Lima rebateu
as acusações. “Fui descobrir que
o Alexandre estava no projeto a

uma semana atrás. O pessoal da
casa fez um cronograma e a gente fez outro. Até porque esse mês
eu estou de férias, tenho dois filhos pequenos em casa, e necessitam muito da minha presença.
Quem estava pagando o cachê
do Alexandre era eu. Então eu
poderia colocar ele no horário
que eu quisesse. O projeto é do
Gusttavo e não do Alexandre. O
dia que for um projeto dele aí eu
canto a hora que ele quiser. Acho
uma baita infantilidade. Ele tem
acesso a mim e a minha produção. Desnecessário. Se ele queria
aparecer, conseguiu”, completou
Gusttavo Lima. Por fim, Alexandre Pires publicou um vídeo que
mostra o contratante do show
agradecendo o profissionalismo
do cantor e explicando que o pedido para a mudança de horários
aconteceu às 16h de sábado.

Férias em família
NN Kelly Key está passando
férias em Namíbia, na África
Austral, com toda a família reunida. A cantora está em sua
melhor fase. Aos 36 anos, com
um corpo de dar inveja, ela
acaba de assinar com a Warner Music e em breve pretende emplacar novos hits.

ANOTA AÍ
NN O Candybloco, em clima
de Carnaval, fará mais um
ensaio no sábado, no HUB.
Desta vez eles recebem o
bloco Sereias da Guanabara
como convidados. DJs completam a noitada.

ESTILOSO E
SIMPÁTICO
Luan Santana esteve na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, para
gravar uma nova campanha publicitária para a TIM Brasil. É a
primeira publicidade que o sertanejo faz para a operadora de celular.

Witzel fala em aniquilar criminosos
Governador esteve no enterro do primeiro policial morto em 2019 e prometeu agir com rigor em ações
Daniel Castelo Branco

O senador Flávio Bolsonaro (PSL), o secretário de Polícia Civil, Marcus Vinícius
Braga, e o vice-governador
Claudio Castro estiveram no
funeral.

RENAN SCHUINDT
renan.schuindt@odia.com.br

N

o enterro do primeiro policial morto
neste ano — o soldado da PM Daniel
Henrique Mariotti, de 30
anos —, o governador Wilson Witzel, que carregou o
caixão durante o cortejo ontem, disse que vai “aniquilar
e asfixiar” organizações criminosas. Pelas redes sociais,
o presidente Jair Bolsonaro
prestou condolências aos familiares da vítima.
“A morte deste policial ou
de qualquer cidadão sempre
vai resultar em ações da polícia. Vamos agir sim, cada
vez mais coordenado para
aniquilar e asfixiar as organizações criminosas. O Estado é mais forte que eles”,
destacou Witzel.
Centenas de pessoas es-

APOIO AOS FAMILIARES

Wilson Witzel ajudou a levar o caixão durante o cortejo ontem, no Jardim da Saudade, em Sulacap
PM Daniel
Henrique
Mariotti
era
casado e
tinha um
filho

NN Reverenciado por onde
passa, neste ano, além de estar no grande aquário da TV
Globo, Milton Cunha estreia
agora em janeiro o ‘Baú do
Milton’, um quadro exclusivo
para o Bom Dia Rio, no próximo dia 15.

tiveram no Jardim da Saudade, em Sulacap, para dar
o último adeus ao PM. Uma
tia, que precisou ser amparada, fez um desabafo: “Eu
ajudei a cuidar do Daniel.
Era um rapaz do bem. Foi
uma covardia o que fizeram
com meu sobrinho. Quando

isso vai acabar?”.
Mariotti morreu na tarde
de sábado ao tentar impedir
um arrastão na Linha Amarela. Ele estava em uma moto e
criminosos atiraram em sua
cabeça. O policial chegou a ser
socorrido, mas morreu durante a noite no hospital.

SENAI-RJ

Pregão Eletrônico nº 221/2018

Aviso de Cancelamento

Comunicamos que a licitação em
referência foi cancelada.
Comissão de Licitação

SESI-RJ
Pregão Eletrônico nº 279/2018
Aviso de Cancelamento

Comunicamos que a licitação em
referência foi cancelada.
Comissão de Licitação

De acordo com a secretária
estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Fabiana Bentes, a pasta
vai criar uma coordenadoria
para que sejam realizados
atendimentos específicos às
famílias dos policiais mortos. “O objetivo é atuar na
orientação dessas pessoas.
Elas passam por um trauma
muito grande e precisam de
acompanhamento”.
No enterro, Witzel voltou
a falar que o protocolo de locomoção de policiais deve
ser revisto. O governador criticou que o agente estivesse
sozinho na motocicleta.

NN No próximo dia 17 o comediante Marcio Donato se apresenta no Teatro Bradesco. Ele
já está em cartaz aos sábados
no Teatro Santo Agostinho
com o grupo ‘4 Amigos’.

REAÇÃO

Quatro presos
em operação
NNComo reação à morte do

soldado Mariotti, cinco batalhões da PM, incluindo o
Bope, e agentes de três delegacias atuaram em conjunto
na região de Manguinhos, Jacaré e Maré. Quatro pessoas
foram presas no Mandela e
um menor foi apreendido no
Bandeira 2. Drogas, cargas
e veículos roubados foram
recuperados.
Em Manguinhos, o Batalhão de Ações com Cães
(BAC) apreendeu mais de
uma tonelada de drogas.
No Mandela, além das prisões, uma moto roubada foi
recuperada. Uma carga de
produtos, incluindo medicamentos, foi apreendida em
Manguinhos. No Bandeira 2,
policiais encontraram com o
menor, frascos de lança-perfume, munição, dois celulares, um rádio comunicador e
dinheiro em espécie.

DIA A DIA

PRESO ACUSADO DE MATAR ESPOSA
Policiais do 27º BPM (Santa
Cruz) prenderam, na noite de
sábado, Dilson Araújo, acusado de matar a mulher, Tamires Blanco, de 30 anos, a garrafadas em Piedade. O corpo
dela foi enterrado ontem, no

Cemitério de Irajá. De acordo
com a PM, Dilson estava escondido em uma casa, em Nova Sepetiba, na Zona Oeste. Tamires
foi encontrada morta em casa,
no Morro do Urubu, com a filha
do casal, um bebê de 11 meses.

