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PRESIDENTE DA 
LIESA, JORGE 
PERLINGEIRO 
AFIRMA QUE TERÁ 
CARNAVAL EM 
FEVEREIRO DE 2022 
RIO DE JANEIRO, P. 4

SOLUÇÕES 
GOVERNADOR CLÁUDIO 
CASTRO EMPENHADO 
EM COMBATER A 
PANDEMIA E A
FOME NO ESTADO 
INFORME DO DIA, P. 2

DÉA LÚCIA, MÃE DE PAULO GUSTAVO, RECEBE HOMENAGEM DE OUTRAS MATRIARCAS. P. 3

RIO DE JANEIRO, P. 4

TUMULTO NA 
FEIRA DE SÃO 
CRISTÓVÃO 
CAUSADO POR 
DISPUTA DE 
BILHETERIA

PREFEITURA 
ANUNCIA NOVO 
CALENDÁRIO DE 
VACINAÇÃO PARA 
OS GRUPOS 
PRIORITÁRIOS

RIO DE JANEIRO, P. 5

Com gols de Yago 
Felipe, Gabriel 
Teixeira e Kayky, 
Tricolor derrota 
a Portuguesa por 
3 a 1 e carimba 
vaga na decisão 
do Carioca contra 
o Flamengo. P. 8

Veja como pedir revisão para 
subir valor da aposentadoria
Segurados do INSS podem solicitar ao instituto análise do benefício após o primeiro mês de pagamento.  ECONOMIA, P. 9 

BOTAFOGO BATE O NOVA 
IGUAÇU POR 1 A 0, COM GOLAÇO 
DE PEDRO CASTRO, E PEGA O 
VASCO NA FINAL DA TAÇA RIO.
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FLUZÃO ESTÁ NA FINAL 

ESTEFAN RADOVICZ

CH
IC

O
 A

U
D

I /
 D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

Apresentadora Sonia Abrão festeja os 15 anos do ‘A 
Tarde É Sua’, na RedeTV!, e garante não ter medo de 

ser cancelada. “Até meus erros são sinceros”, diz. P. 15

Amor antigo e proibido  

O DIA D

ESTEFAN RADOVICZ

ATAQUE

CELEBRAÇÃO AO AR LIVRECELEBRAÇÃO AO AR LIVRE
Quatro presos em operação no Jacarezinho contam que 
levaram vítimas para dentro de blindados da polícia. P. 5 

Corpos de mortos foram 
removidos sem perícia  
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Há 20 anos, arara Julieta, que vive em liberdade no Maciço da 
Tijuca, voa 4 km todo dia para visitar Romeu no zoo do Rio. P. 6 

Famílias como Famílias como 
a de Josélia a de Josélia 
Soares, do Irajá, Soares, do Irajá, 
comemoraram comemoraram 
o Dia das Mães o Dia das Mães 
com piquenique com piquenique 
na Quinta da Boa na Quinta da Boa 
Vista.Vista. P. 4 P. 4
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

O que era para ser o futuro, piorou e muito 
o presente...

O VLT, aquele considerado um legado 
olímpico, mas que na verdade é mais um refle-
xo do “largado olímpico”!

Quem mora na Gamboa passa um sufoco 
dia após dia pra conseguir se locomover... 

Segundo os moradores, o VLT é a única 
opção de transporte, já que para ele chegar 
até lá, várias linhas de ônibus foram retiradas 
de circulação... Só que adivinhem?! O VLT vive 
dando problema! Um atrás do outro.

Aí o que faz se não tem ônibus e nem VLT? 
Senta e espera?!

“Eu já quase perdi entrevista de emprego por 
causa do VLT. Quando cheguei na estação Pro-
vidência, ele estava parado por causa de uma 

queda de energia, sem previsão de retorno... 
Tive que andar até o Santo Cristo para pegar 
um ônibus que fosse para o Estácio e aí chegar 
à Rua México”, conta Wellington Nascimento, 
morador da região.

Olha o trajeto... 
Não adianta nada revitalizar, trazer moder-

nidade se a realidade é o povo batendo canela 
por toda a cidade, andando de um lado pro 
outro pra pegar o busão!

E nem dá pra falar que é um problema 
recente, porque o VLT tá aí desde 2016! Claro 
que nesse período houve troca de gestão... A 
gente sabe.

A coluna só tá começando a cobrança... Afi-
nal o governo que começou, voltou e com cer-
teza não vai querer que essa situação continue.

PINGO NO I 
 n Não sei na sua, mas na minha casa o gos-

to da água melhorou, ou melhor, pelo me-
nos não tem mais gosto. Porque melhorar 
a qualidade, a gente sabe que se tratando 
de Cedae, é duvidoso.

Segundo os especialistas, isso já era 
esperado. Esfria, a alga não prolifera! Ou 
seja, nada de investimento... É a natureza 
agindo mesmo.

Aliás nem adianta muito investimento, 
já que a água do Guandu é esgoto puro...

Bora colocar o pingo no I...
Vai um gole aí? Ecaaaa!

TÁ SEMPRE TENSO!
 n Esse clima no Jacaré não vai acabar. 

É bomba relógio anunciada! No quintal, 
na cara da polícia, uma grande comunidade 
dominada pela maior facção do Rio.

De um lado, a rua que separa a realida-
de do fuzil do estado, do outro o fuzil do 
vagabundo... E no meio, a comunidade.

Não é essa operação, não é a que vem 
e nem a que já aconteceu... O Jacarezinho 
é termômetro da realidade carioca.

Uma cidade vitrine do Brasil com seus 
pequenos “oásis”, onde as leis do estado 
valem o que sobra, é dominado de algu-
ma forma pelo ilegal. 

E aí a pergunta que deveria valer um 
prêmio gigante... Como solucionar esse 
impasse? 

Por isso se você me perguntou se tá 
feio ou tá bonito... A solução não é post 
na rede social e tenho dito.

Nem pra frente, nem pra trás

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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O VLT é a única opção de transporte para os moradores da Gamboa, mas está sempre dando problemas 

As mais lidas
Online

Um terço dos mortos 
no Jacarezinho não tem 

anotações criminais 
RIO DE JANEIRO, P. 5

Disputa de empresas 
por bilheteria gera 

tumulto na Feira de 
São Cristóvão
RIO DE JANEIRO, P. 5

Atacante do Palmeiras 
diz que Paulo Gustavo 

‘foi para o inferno’ e gera 
revolta
ESPORTE 

Começamos 
um trabalho 
de resgate 
do Rio de 
Janeiro, 
recuperando 
pontes com 
governo 
federal, com 
Alerj”
CLÁUDIO CASTRO,
Governador.

O governador Cláudio Castro está colhendo os frutos 
de uma guinada na gestão administrativa e política 
do Estado ao apostar num estilo muito diferente do 

adotado por Wilson Witzel. Em conversa com os presiden-
tes da Aderj, Joílson Barcellos, e da Fecomércio, Antonio 
Queiroz, ele confessou que deixou para trás qualquer “po-
larização ou politização” que pudessem atrasar a pauta de 
interesse do povo do Rio. “Eu agora estou empenhado em 
lutar por vacina no braço e combate à fome”, disse Castro. 
Ele defendeu a atual administração por conquistas ainda 
em 2019, mas que, agora, serão multiplicadas com base 
principalmente em “diálogo”.

RECUPERAÇÃO
“Eu assumi dia 28 de agosto com déficit nas contas públi-
cas na casa de R$ 6,2 bilhões, com a difícil missão de pagar 
os salários dos servidores de novembro, dezembro e 13º. 
Começamos um trabalho de tentar recuperar e tentarmos 
achar maneiras de sairmos dessa crise. O Estado tinha uma 
situação muito difícil, não dialogava bem com a cadeia 
produtiva, não dialogava bem com a Alerj, não dialogava 
com o governo federal, não dialogava com os outros pode-
res, então começamos um trabalho de resgate do Rio de 
Janeiro, recuperando as pontes com o governo federal, com 
a Alerj, voltamos a dialogar com a cadeia produtiva. Até no 
momento mais complicado da pandemia, fazia e continuo 
fazendo reuniões periódicas com a cadeia produtiva”. 

DIÁLOGO

Cláudio 
Castro não 
quer brigar

 n Deputado Sérgio Fernan-
des (PDT) apresentou proje-
to de lei para que estação do 
metrô no Leblon seja rebati-
zada como “Jardim de Alah - 
Paulo Gustavo”, em homena-
gem ao ator e humorista, que 
morreu vítima da covid-19. 

InformedoDia

 n Ex-presidente do Detran e 
policial federal aposentado, 
Antonio Carlos dos Santos se 
reuniu com o vice-presiden-
te da República, Hamilton 
Mourão, e o secretário-geral 
do PRTB, Levy Fidelix Filho. 
Entre os assuntos do encon-
tro estavam a segurança pú-
blica de estados e municí-
pios e o incentivo à criação 
de área industrial de Defesa 
no município de Itaguaí.

CONVERSA 
COM O VICE-
PRESIDENTE

REPRODUÇÃO/TWITTER

Antonio Carlos e Mourão

DIVULGAÇÃO

HOMENAGEM EM 
ESTAÇÃO DO METRÔ

PEDIDO DE 

DESCULPAS 

EM CAMPOS

Inauguração de 

restaurante popu-

lar em Campos le-

vou a família Ga-

rotinho em peso 

a participar do 

evento. A aglome-

ração de pessoas 

foi tanta que até o 

prefeito Wladimir 

Garotinho pediu 

desculpas na sua 

rede social.

n www. odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia n e-mail: informe@odia.com.brNuno Vasconcellos

A semana começa com notícias positivas sobre a vacinação contra 
a Covid-19 no Rio. A cidade, que tem cerca de 24% da população 
vacinada com a primeira dose, recebeu nova remessa da Coronav. 
Essa deve ser a prioridade, é isso que precisamos.

O Dia das Mães sempre foi um grande bônus para o comércio. Com 
apenas 15% dos centros comerciais abertos em 2020, a expecta-
tiva da Associação Brasileira de Shopping Centers é de que tenha 
ocorrido uma alta de 370% nas vendas este ano. As mães mere-
cem, e os empresários também.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Governador Cláudio Castro busca saídas para sair da crise.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br
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“A 
morte não é o 
fim, mas o co-
meço de uma 
vida eterna”, 

com essas palavras, Édina 
Rodrigues relembra a mor-
te de seu filho, Washington 
Correa Faria, de 43 anos, que 
foi vítima da covid-19 após 
ser contaminado em meados 
de dezembro. Ela deixa uma 
mensagem de solidarieda-
de para Déa Lúcia Amaral, 
mãe do ator Paulo Gustavo, 
42, que morreu após uma 
batalha de 50 dias contra a 
doença na noite de terça-fei-
ra. Déa era a grande inspira-
ção para a carreira do artista 
e teve um duro Dia das Mães, 
como milhares de mulheres 
que perderam seus filhos na 
pandemia. No Estado do Rio, 
o vírus já matou mais de 45 
mil pessoas.

A morte do ator provo-
cou comoção nacional entre 
a noite de terça e quarta. A 
Prefeitura de Niterói, cida-
de em que passou sua vida 
inteira, decretou luto oficial 
de três dias e Paulo pode 
receber uma rua com o seu 
nome em uma homenagem 
póstuma do município. Ele 
era muito próximo de sua 
mãe, Déa Lúcia, e chegou a 
realizar uma peça musical 
que falava sobre os dois, inti-

tulada “O filho da mãe”. Com 
seu jeito espontâneo e irre-
verente, dona Déa também 
foi representada pelo artis-
ta nos filmes “Minha mãe é 
uma peça”, como a persona-
gem Dona Hermínia. “Minha 
mãe é uma peça 3” foi exibi-
do na TV Globo, na noite de 
quinta-feira, em homena-
gem a Paulo Gustavo.

“É tão difícil”, desabafa Édi-
na antes de começar a falar 
sobre a tragédia. “É um caso 
que dói muito, porque veio 
de repente e assustou todos 
nós. Eu tenho um pensamen-
to que não cai uma folha sem 
a permissão de Deus, e tudo 
que está nas mãos dele vai ser 
como ele quer. Nossos filhos, 
parentes que estamos perden-
do pertencem a ele”, comenta, 
referindo-se à morte do ator.

Édina deixa uma mensa-
gem de carinho para dona 
Déa e também as mães que 
perderam seus filhos para a 
covid-19. “Eu deixo um abra-
ço, uma palavra de calma a 
todas as mães, que tenham 
fé. Há coisas que são irrever-
síveis, mas precisamos se-
guir caminhando e amando. 
Todas as mães que sofrem 
pelos seus filhos”, afirma. 

O filho de Édina, Washin-
gton Correa Faria, era pas-
tor e começou a sentir os 
sintomas antes do Natal de 
2020. Poucos tempo depois, 
ele foi levado ao hospital em 
situação grave, e em seguida 
constataram um quadro de 
morte cerebral por conta de 
complicações influenciadas 
pela covid-19.

Déa era muito 
próxima de Paulo 
Gustavo. Ele fez 
uma peça que 
falava sobre os 
dois, chamada de 
“O filho da mãe”

Washington 
Correa no canto 
direito, de blusa 

azul e preta, 
com sua família. 
Morreu próximo 

ao fim do ano

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

MÃE DE PAULO GUSTAVO

É HOMENAGEADA
Déa Lúcia recebe mensagens de solidariedade de outras mães. Ela era a grande inspiração para a 
carreira do artista e teve um dia duro, como milhares de mulheres que perderam os filhos para covid

No Estado do Rio de 
Janeiro, o vírus da 
covid-19 já matou 
mais de 45 mil 
pessoas desde 2020

 > Foi citado em um 
contexto equivocado 
que o ator Paulo Gus-
tavo teria problemas 
de asma, portanto, 
que isso poderia ter 
sido um fator que in-
fluenciou diretamen-
te na morte do ator. 
Contudo, a atriz Tatá 
Werneck, uma das me-
lhores amigas dele, ex-
plicou em suas redes 
sociais que o ator teve 
o problema há 10 anos, 
mas que ele não sofria 
mais com a doença.

De acordo com os 
dados do 17° Boletim 
Epidemiológico de co-
vid-19 da Prefeitura do 
Rio, oferecidos pela Se-
cretaria Municipal de 
Saúde, a asma é a séti-
ma comorbidade que 
mais influenciou para 
o aumento do número 
de pessoas hospitali-
zadas pela doença no 
município. Problemas 
cardíacos, hiperten-
são e diabetes são as 
três enfermidades que 
mais atingem os con-
taminados pelo vírus.

Influência 
da asma na 
covid-19

DOENÇA AFETA TODA FAMÍLIA

 N Outra mãe que compartilha 
uma mensagem de carinho 
para dona Déa e todas que so-
frem pela perda de um filho 
para a covid-19 é Heidy Almei-
da, de 30 anos. Ela estava grá-
vida e perdeu o seu marido e o 
bebê por causa da doença.

“Infelizmente essa doença 
veio para mostrar realmente 

que nós somos um sopro. Aqui é 
tudo muito breve, e se não nos 
amarmos todos os dias como se 
fosse a última vez, a vida não tem 
significado. Tudo isso serve para 
mostrarmos que realmente pre-
cisamos amar cada dia o máximo 
que puder, demonstrar e falar, pois 
nunca sabemos o momento em 
que temos alguém e de repente 

não estamos mais”, lamenta.
Heidy e o seu marido foram 

contaminados quase ao mesmo 
tempo e ficaram em situação gra-
ve pela covid-19. Os dois foram 
intubados no fim março deste 
ano. Na época, ela estava grávida 
de 24 semanas. No dia 8 de abril 
foi necessário um realizar o parto 
por cesárea do bebê Benjamin de 

Almeida, que não resistiu após 
quatro dias. Sendo atendido 
em outro hospital, o marido 
de Heidy, Weslei de Oliveira, 
faleceu no mesmo dia do nas-
cimento do filho. 

“Essa doença levou minha 
família. Se não fosse por causa 
da covid-19 eu não teria que ter 
um parto tão cedo”.

Grávida, aos 30 anos, mulher perdeu bebê e marido para o novo coronavírus

DIVULGAÇÃO
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‘Vai haver carnaval em fevereiro’
Promessa é de Jorge Perlingeiro, presidente da Liesa, que comanda o Grupo Especial do Rio

ISAC LUZ/EGO

Presidente da Liesa comemora contrato com a Prefeitura do Rio

Em menos de três meses no 
comando da Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba 
(Liesa), o presidente Jorge 
Perlingeiro comemora sua 
maior conquista até o mo-
mento. Pela primeira vez, 
a entidade que organiza os 
desfiles do Grupo Especial 
do Rio de Janeiro vai assinar 
o contrato com a Prefeitura 
do Rio ainda no mês de maio. 
Essa assinatura permite que 
a Liga possa comercializar 
os ingressos para o carnaval 
e também comece a receber 
do poder público parcelas da 
subvenção. A TV Globo, de-
tentora dos direitos de trans-
missão, deve também iniciar 
o pagamento das parcelas 
acordadas em contrato.

Ao site Carnavalesco, 
Jorge Perlingeiro comemo-
rou a reunião com o prefei-
to Eduardo Paes e o acordo 
para assinatura do contrato.

“Foi um dia muito prós-
pero e muito feliz para toda 

nova diretoria da Liesa. Ti-
vemos com o prefeito Eduar-
do Paes e acertamos grande 
parte dos detalhes para o 
carnaval do ano que vem. 
Pela primeira em 37 anos 
da Liesa, o contrato com a 
Prefeitura do Rio vai ser as-
sinado até o dia 30 de maio. 
Assim, a gente pode iniciar 

todas parceiras e preparar 
uma grande festa”.

Perlingeiro diz que está oti-
mista que os desfiles de 2022 
acontecerão em fevereiro. 
Lembrando que o contrato 
deixará estabelecido que caso 
não seja possível será imedia-
tamente transferido para o 
mês de julho de 2022.

“Conjugo com o prefeito 
em gênero, número e grau 
que vai haver carnaval em fe-
vereiro. Até o mês de agosto 
teremos 90 milhões de pes-
soas vacinadas no país. Isso 
vai nos dar uma garantia que 
a pandemia vai baixar e muito 
para níveis suportáveis. Como 
diz o prefeito, vamos realizar 
o evento das galáxias. As es-
colas vão fazer tudo, possível 
e impossível, para fazermos 
um grande carnaval”.

O presidente da Liesa res-
saltou a mudança de coman-
do do poder público muni-
cipal e a volta do olhar com 
respeito ao povo das escolas 
de samba do Rio de Janeiro.

“Mais uma vez, o prefei-
to da uma demonstração de 
amor ao Rio de Janeiro e ao 
carnaval. Ele curte essa fes-
ta e sabe da importância. Já 
nos brindou com coisas que 
estávamos precisando, infe-
lizmente, não posso divulgar 
agora”, citou Perlingeiro.

Faetec: inscrição prorrogada para bolsistas
Processo é para cadastro reserva de professores, instrutores, pedagogos e assistentes

A Fundação de Apoio à Escola 
Técnica (Faetec), por meio do 
Programa Novos Caminhos, 
decidiu prorrogar, até hoje, as 
inscrições do processo seleti-
vo simplificado para a seleção 
e formação de cadastro reser-
va de professores, instrutores, 
pedagogos e assistentes admi-
nistrativos bolsistas que dese-
jam atuar na unidade.

A inscrição é feita, exclu-
sivamente, pela internet. 
As vagas são destinadas aos 

servidores efetivos da Rede 
e profissionais que não pos-
suem vínculo com a Funda-
ção, exceto os que já possuem 
contrato temporário. O can-
didato deverá ficar atento às 
exigências do edital, pois só 
será aceita uma única inscri-
ção por pretendente.

“Os profissionais selecio-
nados serão remunerados 
na forma de concessão de 
bolsas, de acordo com o nú-
mero de aulas ou de ativida-

des previstas efetivamente 
realizadas. Os bolsistas rece-
berão R$ 40, R$ 30 ou R$18 
por hora-aula, dependendo 
da função, sendo a carga ho-
rária máxima semanal de 16 
horas”, explica o presidente 
da Faetec, João Carrilho.

A candidatura aos cargos 
de pedagogo e de assisten-
te administrativo deve ser 
realizada por e-mail edital-
novoscaminhos001.2021@
gmail.com, com todos os 

documentos exigidos em 
edital. A primeira etapa do 
processo, de caráter classi-
ficatória, contará de avalia-
ção curricular de títulos e 
experiência profissional na 
área pretendida. Já a segun-
da etapa eliminatória cons-
tará de uma entrevista.

Para os cargos de profes-
sor e de instrutor, os interes-
sados deverão preencher o 
cadastro de inscrição, dispo-
nível no endereço eletrônico. 

Mais de 31 mil votaram a favor do nome 
da rua passar para Ator Paulo Gustavo

Moradores aprovam 
troca do nome de rua

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RIO

Moradores responderam consulta pública da Prefeitura de Niterói

A consulta pública para 
a alterar o nome da Rua 
Coronel Moreira César, 
em Icaraí, para Rua Ator 
Paulo Gustavo terminou 
no sábado. Mais de 31 mil 
niteroienses votaram a 
favor  e  representam 
90,2% dos votos. Os par-
ticipantes responderam 
“sim” à pergunta “Você 
concorda com a substi-
tuição do nome do Co-
ronel Moreira César, em 
Icaraí, pela Rua Ator Pau-
lo Gustavo?”. O prefeito 
de Niterói, Axel Grael, 
irá dar continuidade ao 
processo nos próximo 
dias através de uma Men-
sagem Executiva para a 
Câmara de Vereadores 
solicitando a alteração 
no nome da rua.

Cerca de 34 mil pessoas 
participaram da consulta, 
feita através da platafor-
ma Colab, entre os dias 
5 e 8 de abril. Essa foi a 
maior consulta realizada 
através do Colab no país 
e o maior processo par-

ticipativo da cidade. Como 
exemplo, o plebiscito sobre o 
armamento da Guarda Mu-
nicipal, em 2017, contou com 
a participação de cerca de 19 
mil niteroienses.

A votação contou com a 
maioria de mulheres, que 
representaram cerca de 70% 
dos votos e o bairro que teve 
mais voto foi Icaraí. com 
quase 11 mil votos. Segun-
do dados da administração 
municipal a faixa etária mais 
participativa foi a de 20 a 29 
anos (34%), seguida da tur-
ma de 30 a 39 anos (24%) e 
maiores de 50 anos (17%).

No sábado, Déa Lúcia, 
mãe de Paulo Gustavo e a 
grande inspiração para a 
personagem Dona Hermí-
nia, fez uma publicação fa-
lando contra o preconceito e 
também agradeceu ao apoio 
e ao carinho dos fãs.

“Contra o preconceito, a 
intolerância, a mentira e a 
tristeza já existe vacina. É o 
afeto e o amor. Não fique só 
na declaração, ame na práti-
ca”, disse Dona Déa.

Encontro ao ar livre pelo Rio
Piquenique e visita ao BioParque foram as escolhas das famílias no Dia das Mães

N
o segundo Dia das 
Mães em meio à pan-
demia do coronaví-
rus, muitos cariocas 

optaram por comemorar a 
data ao livre. Piquenique, ca-
minhada e visita ao zoológico 
foram as programações de fa-
mílias da Zona Norte e Zona 
Sul do Rio. 

Uma família de Irajá, na 
Zona Norte do Rio, resolveu 
fazer um piquenique no café 
da mãe, na Quinta da Boa Vis-
ta. Animados, eles levaram até 
balões para incrementar a sur-
presa para as mães.

“Fizemos uma surpresa, 
elas nem sabiam para onde 
estavam indo. Eu cheguei 
mais cedo e arrumei nosso pi-
quenique e enfeitei tudo jun-
to com uma parte do grupo. 
Meu irmão foi quem trouxe as 
três mães que tem na nossa fa-
mília. É um privilégio porque 
muitas pessoas não poderão 
comemorar este ano”, disse 
Marianna Soares, 23.

A mãe dela, Josélia Soares, 
46, aprovou a surpresa. “Está 
sendo especial. Viemos tomar 
café aqui (Quinta da Boa Via-
ta). Está sendo maravilhoso”.

Laila Moine, 40, contou que 
imaginou que os filhos e gen-
ro estavam preparando algo 
porque sentiu falta de alguns 
utensílios da cozinha.

“Notei que faltava as xícaras 
em casa, tenho maior ciúme, 
mas valeu a pena. Foi uma sur-
presa muito legal. Há muito 
tempo não vinha na Quinta da 
Boa Vista e também foi bom 

fugir dos restaurantes que es-
tarão cheios”.

A família de Amanda de Oli-
veira, 24, de São Cristóvão, se 
reuniu para ir ao BioParque 
do Rio. Usando máscaras e to-
mando os devidos cuidados, 
eles optaram por um local que 
fosse ao ar livre.

“Foi uma maneira de reunir 
todos para comemorar o Dia 
das Mães, mesmo com essa 
pandemia. O zoológico foi a 
nossa escolha pra juntar as 
mães da família”.

O Dia das Mães para Mariá 
dos Reis, 32, começou com um 
passeio em família no Aterro 
do Flamengo, Zona Sul do 
Rio. Mãe de quatro crianças, 
dois meninos e duas meninas, 

a mais nova com apenas sete 
dias, ela falou das delícias da 
maternidade.

“Ser mãe é uma grande res-
ponsabilidade, mas também 
uma alegria. Com quatro fi-
lhos pequenos, a rotina é in-
tensa, toda refeição é um even-
to”, brincou a dona de casa.

Mariá aproveitou para en-
viar uma mensagem a outras 
mães que estão com seus filhos 
doentes ou que perderam um 
filho para a covid-19.

“Eu desejo que as mães acre-
ditem na força da maternida-
de. Para mães que estão em um 
momento difícil, eu diria que 
elas acalentem o coração por-
que tudo que elas fizeram por 
amor é eterno e se perpetua”

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br

Família de São Cristóvão aproveitou o Dia das Mães para visitar o BioParque, na Quinta da Boa Vista, com todos os cuidados sanitários 

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Dia das mães com lazer pela cidade e medidas restritivas contra covid

ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

Cronograma da 
vacinação aos 
prioritários volta a 
gênero e idade

Prefeitura 
faz novo 
calendário 
no Rio

A Prefeitura do Rio anun-
ciou o calendário de va-
cinação contra covid-19 
para os grupos priori-
tários. A partir de hoje, 
o cronograma para pri-
meira dose voltará a ser 
segmentado por gênero e 
idade: segunda-feira (mu-
lheres com 49 anos); ter-
ça-feira (homens com 49 
anos); quarta-feira (mu-
lheres com 48 anos); quin-
ta-feira (homens com 48 
anos); sexta-feira (mulhe-
res com 47 anos) e sábado 
(homens com 47 anos).

Além de estar na faixa 
etária corresponde a cada 
dia, a pessoa precisa estar 
incluída em algum dos 
grupos prioritários para 
receber a vacina. 

A prefeitura também 
divulgou o calendário de 
imunização para aplica-
ção da segunda dose da 
Coronavac nos próximos 
dias. A segunda dose do 
imunizante apenas será 
administrada no período 
da manhã. De hoje a quar-
ta-feira (12), idosos com 66 
anos ou mais poderão re-
ceber o fármaco. Na quin-
ta-feira, será a vez dos ido-
sos com 65 e 64 anos. 
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Jacarezinho: Corpos de mortos na 
ação foram removidos sem perícia
Além disso, um terço dos mortos não tem processos criminais no site do Tribunal de Justiça do Rio

U
m registro de ocorrên-
cia sobre a operação 
da Polícia Civil no Ja-
carezinho, que acon-

teceu na última quinta-feira, 
mostra que 24 dos 27 corpos de 
suspeitos foram removidos da 
comunidade sem perícia. No 
sábado, quatro dos seis ho-
mens presos no local falaram 
em depoimento que foram 
obrigados a levar corpos de 
suspeitos mortos para dentro 
de blindados da Polícia Civil.

Os suspeitos disseram 
também que foram subme-
tidos a agressões. A institui-
ção informou que o fato será 
apurando internamente.

De acordo com a Civil, to-
dos os mortos tinham liga-
ções direta com o tráfico de 
drogas. Entre eles, três alvos 
da operação e um homem 
apontado como chefe do tra-
fico na comunidade do Man-
dela, o traficante Luiz Augus-
to Oliveira de Farias, conheci-
do como o Índio do Mandela.

SEM ANOTAÇÕES CRIMINAIS
Um terço dos mortos pela 
Polícia Civil na Operação 

Exceptis não tem processos 
criminais no site do Tribunal 
de Justiça do Rio. Um levan-
tamento feito pelo Estadão 
no portal da Corte apontou 
que nenhuma ação penal 
consta em nome de nove dos 
27 mortos na ação.

A Polícia afirma que to-
dos tinham anotações cri-
minais, com base em infor-
mações próprias. O jornal 
não teve acesso a inquéritos 
policiais - não foi possível, 
portanto, checar se algum 
desses nove homens mortos 
era investigado por algum 
crime, mas ainda não fora 
denunciado à Justiça. 

Acusados de serem trafi-
cantes e/ou ladrões estavam 

 > As 28 mortes - núme-
ros oficiais da Polícia 
Civil, divulgados no sá-
bado - na operação da 
última quinta-feira, no 
Jacarezinho, ocorre-
ram em pelo menos 10 
diferentes regiões da 
comunidade. Os dados 
foram extraídos dos 12 
registros de ocorrências 
feitos pelos agentes. Em 
apenas um local, foram 
contabilizados sete óbi-
tos de suspeitos.  

Como resultado da 
ação, apontada por es-
pecialistas como a mais 
sangrenta do Rio nos 
últimos anos, a polícia 
apreendeu quase 30 fu-
zis e cerca de 18 pisto-
las, além de munições; 
uma submetralhadora; 
drogas, carregadores 
de pistolas e fuzis; uma 
plantação de maconha, 
granadas e uma muni-
ção de canhão. 

Segundo a polícia, 
todos os mortos ti-
nham ligações direta 
com o tráfico de drogas. 
Entre eles, três alvos da 
operação e um homem 
apontado como chefe 
do trafico na comuni-
dade do Mandela, o tra-
ficante Luiz Augusto 
Oliveira de Farias, co-
nhecido como o Índio 
do Mandela. 

Em uma ocorrência, 
na região conhecida 
como “Beco da Síria”, os 
agentes contaram que 
encontraram Matheus 
Gomes dos Santos, 21 
anos, já baleado, senta-
do em uma cadeira de 
plástico. Ele foi levado 
para o hospital, mas 
não resistiu. 

Mortes 
ocorreram 
em 10 regiões 
diferentes

entre a maioria dos 18 mor-
tos com processo criminal. 
Foi possível encontrar pelo 
menos 22 acusações de cri-
mes relacionados a tráfico de 
drogas e 14 a roubo. Há ainda 
alguns casos de receptação e 
furto e uma acusação de es-
telionato. Em alguns casos, o 
mesmo réu responde por vá-
rios crimes, por isso a soma 
de delitos é maior do que o 
de mortos com processo.

Apenas três dos 27 mortos 
eram alvos de mandados de 
prisão na operação policial. 
Eram eles Richard Gabriel da 
Silva Ferreira, Isaac Pinheiro 
de Oliveira e Rômulo Oliveira. 

Os assassinatos 
no Jacarezinho 
caracterizam 
crimes contra a 
humanidade. Geram 
o dever de apuração 
da responsabilidade
ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA 
A DEMOCRACIA 

DANIEL CASTELO BRANCO

Manifestação no Jacarezinho ocorreu por causa da ação na operação Exceptis que deixou 27 mortos, além do policial baleado na cabeça

Acusados de serem 
traficantes e/ou 
ladrões a maioria 
dos 18 mortos tinha 
processo criminal

Polícia Civil diz que mortos na ação tinham anotações criminais

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Disputa por uso da bilheteria gera 
tumulto na Feira de São Cristóvão
Empresa conseguiu 
decisão para gerir, 
mas administração 
se nega a cumprir

DIVULGAÇÃO

Representantes de empresas foram encaminhados para a 17ª DP

Representantes de duas em-
presas que atuam na admi-
nistração da Feira de São 
Cristóvão causaram tumul-
to, ontem, na entrada do lo-
cal, devido à uma disputa 
judicial pela bilheteria do 
espaço. A empresa LCV, an-
tiga prestadora de serviços 
para a feira na área de lim-
peza e manutenção, alega dí-
vidas, que chegam a R$ 10,8 
milhões, por parte dos gesto-
res atuais da feira. Segundo 
informações, funcionários 
da LCV estavam impedindo 
que os feirantes entrassem 
na feira. Uma equipe do 4º 
BPM (São Cristóvão) foi acio-
nada ao local e, ao constatar 
a confusão entre os dois gru-
pos, conduziram os envolvi-
dos para a 17ª DP (São Cris-

tóvão). O caso foi registrado 
como injúria.

A empresa LCV conseguiu 
na Justiça a decisão para ad-
ministrar a bilheteria como 
forma de receber pelos va-
lores referentes à dívida. No 
entanto, segundo o advoga-

do da LCV, a atual comissão 
de administração da feira se 
nega a cumprir a decisão. 

De acordo com o advoga-
do, a gestão administrativa 
da feira retardou a abertura 
do local em duas horas no sá-
bado. No entanto, represen-

tantes da LCV, ontem, abri-
ram a bilheteria do espaço 
comercial e cultural, às 10h, 
e a gestão atual se manifes-
tou contra a abertura. Por 
conta desta disputa admi-
nistrativa, o caso foi parar 
na delegacia.

“Eles podem até ficar nas 
bilheterias, mas não têm di-
reito a acessos no pavilhão. 
O que está acontecendo já 
tem três semanas e hoje 
toma proporções de abuso 
total. Eles abriram a bilhe-
teria na marra, estão bar-
rando pessoas e o pior, com 
força armada, intimidando 
as pessoas”, informou a Co-
missão de Feirantes.

De acordo com o advoga-
do da Comissão Adminis-
trativa da Feira de São Cris-
tóvão, Charles Silveira, a 
ação judicial que prevê a 
administração da LVC so-
mente na bilheteria está em 
execução na 43ª Vara Cível 
do Rio e que eles irão resol-
ver o caso na Justiça.

Parceria entre PCC e 
o Complexo de Israel 

O chefe do tráfico do Com-
plexo de Israel, na Zona 
Norte do Rio, Álvaro Ma-
laquias, o Peixão, fez uma 
aliança com traficantes 
paulistas do Primeiro Co-
mando da Capital (PCC), 
para que eles fornecessem 
armas e drogas para suas 
comunidades. A parceria 
criminosa está sendo in-
vestigada por Policiais da 
Delegacia de Combate às 
Drogas (DCOD). 

Os negócios interesta-
duais foram descobertos 
após a prisão em flagran-
te do traficante paulista 
Adriano Pereira de Souza, 
conhecido como Cigano 
ou Dente de Ouro, durante 
operação em Parada de Lu-
cas, comunidade que com-
põe o Complexo de Israel.

Ele até tentou passar de-
sapercebido pela polícia, 
ao apresentar documentos 
falsos em nome de André 
Pereira de Souza Gomes, 

mas logo teve a sua verdadei-
ra identidade revelada. Ciga-
no disse que era empresário e 
veio ao Rio apenas para curtir 
bailes funk, mas é responsá-
vel pelas finanças do Primeiro 
Comando da Capital (PCC). A 
descoberta foi feita após troca 
de informações entre policiais 
civis de SP e da DCOD. 

A especializada desco-
briu que Cigano veio com a 
missão de fechar negócios 
a respeito do fornecimento 
de drogas, e fazer assim uma 
aliança entre o carioca liga-
do à facção Terceiro Coman-
do Puro (TCP) e o PCC. 

Com Estadão Conteúdo

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

DIVULGAÇÃO 

DCOD investiga no Rio essa união 

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 10.5.2021 RIO DE JANEIRO   5



Um amor ao estilo Romeu e Julieta
Araras do BioParque do Rio, na Quinta da Boa Vista, vivem amor proibido há mais de 20 anos

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Arara que vive em liberdade na natureza visita diariamente as outras que moram em um viveiro do BioParque, em especial a sua “alma gêmea”

D
izem que não há dis-
tância ou obstáculos 
para o amor aconte-
cer. A arara-canindé 

cruza 4km todos os dias entre 
o Maciço da Tijuca, na Zona 
Norte do Rio, até o Biopar-
que da Quinta da Boa Vista. 
Tudo por um amor antigo e 
platônico, que já dura cerca 
de 20 anos. Reza a lenda que 
a arara vai ao antigo zoológi-
co do Rio para ver uma arara 
em especial, sua alma gêmea. 
O romance impossível, já que 
o casal sempre se viu separado 
pela grade do viveiro das aves, 
rendeu à visitante o nome de 
Julieta, em alusão ao clássico 
romance do dramaturgo in-
glês William Shakespeare.

Para a bióloga Angelita Ca-
pobianco, trata-se de uma pro-
tagonista bastante moderna. 
“É uma Julieta empoderada, 
né? Ela é livre, vai e volta para 
ver o seu Romeu. Faz isso to-
dos os dias, há décadas”, disse.

Tanta fidelidade e lealdade 
também podem ser explica-
das. “Esses animais são mono-
gâmicos. Eles formam casal e 
ficam juntos durante a vida in-
teira, em geral têm esse com-
portamento. É uma estratégia 
reprodutiva comum”, afirma 
Capobianco.

Julieta chega à Quinta da 
Boa Vista ainda pela manhã 
e passa todo o dia do lado de 
fora, na grade do viveiro, que 

foi ampliado com a reforma. À 
noite, ela volta para o seu local 
de dormitório, a Floresta da 
Tijuca. Segundo a bióloga, ela 
é a única da espécie no Rio. A 
idade de Julieta é desconheci-
da, mas o que se sabe é que ela 
é uma ave adulta e,  na nature-
za,  sua espécie vive cerca de 
50 anos. Já em cativeiro, pode 
chegar a 60 anos de vida.

A história de amor é famosa 
e atrai visitantes, encantados 
com a beleza da arara. “Conhe-
cia a história, mas eu nunca 
tinha visto a cena. Faz alguns 
anos que eu não vinha ao zoo e 
tinha esquecido dessa história, 
na verdade. Quando entrei no 

viveiro eu vi as pessoas comen-
tando e me recordei. Fiquei 
feliz de ver, a natureza é emo-
cionante”, conta a engenheira 
Juliana dos Santos, 38.

O romance do zoológico 
do Rio é mesmo impossível. 
Segundo Angelita, seria um 
crime apreender uma canin-
dé livre ou soltar a que está 
no viveiro. “Seria uma práti-
ca ilegal e é pelo próprio bem 
do animal. Nós respeitamos a 
liberdade dela. Cercear a liber-
dade dela seria ruim. E soltar 
um animal desses, que nunca 
esteve livre, seria expô-lo ao 
perigo e não sabemos se ele 
sobreviveria”.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br 

APÓS REFORMA...

 N O antigo jardim zoológico 
do Rio, após uma reforma 
de dois anos, passou a ser 
chamado de BioParque do 
Rio. O novo conceito de zoo-
lógico é fundamentado no 
tripé “Educação, Pesquisa e 
Conservação”, funcionando 
como um centro de conser-
vação integrada, aliado à 
instituições nacionais e in-
ternacionais e que segue as 
melhores práticas mundiais 
em bem-estar. 

Das 140 espécies que o 
BioParque do Rio abriga, 
cerca de 33% sofrem ris-
co de extinção e o objetivo 
é garantir que os animais 
possam viver em um am-
biente mais próximo ao ha-
bitat natural.

As araras estão no local 
conhecido como Imersão 
Tropical. São mais de 40 es-
pécies, em sua grande maio-
ria aves como o simpático tu-
cano-do-bico-preto, batiza-
do pela equipe do Bioparque 
como TucTuc. Os guarás-ver-
melhos, seriemas e mutuns-
-do-sudeste são atrações à 
parte nessa área de quase 
dois mil metros quadrados.

O BioParquedo Rio fun-
ciona, diariamente, das 12h 
às 17h, com última entrada 
ao circuito de visitação às 16h.

Um novo 

conceito

 NPara a bióloga Angelita há 
uma outra explicação para a 
canindé que vive livre voltar ao 
zoológico durante uma década. 
A versão é menos romântica, 
mas, ainda assim é de um amor 
igualmente admirável e bonito. 

“Esses animais vivem em gru-
pos e a Julieta, por ser única no 
Rio, ficou sozinha na natureza. 
É provável que este senso co-
letivo, a necessidade de estar 
em grupo, tenha trazido ela. As 

reações dela, o comportamento, 
nos levam a crer que está bem, 
saudável e feliz. Ela escolheu 
voltar diariamente porque en-
controu aqui uma família. Essa 
pode ser também a história de 
amor de um animal que depois 
de ficar sozinho encontrou aqui 
uma referência de lar”. A família 
é grande. Além de 14 araras-ca-
nindé (ararauna), há cinco ara-
ras-vermelha (chloropterus) e 
quatro araracangas (macao). 

SENSO COLETIVO

Sem romance, mas com amor
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assassinando ali seu ente querido. Esses 
futuros nunca mais serão os mesmos. 

Operações policiais deveriam ser reali-
zadas com o único propósito de proteção 
comunitária. Se essa ação policial é mais 
letal para comunidade do que aquilo a 
que se pretende proteger, se não segue 
nenhum parâmetro nacional ou inter-
nacional de uso da força, se é capaz de 
matar crianças, podemos entender essa 
operação policial como uma ação delibe-
radamente cruel com a única e exclusi-
va finalidade de exterminar parte de um 
povo. Até quando chacinas serão tratadas 
como meras operações policiais?

Ao que parece o propósito principal 
das instituições de segurança pública 
brasileira é eliminar vidas que a elite con-
sidera indignas de serem vividas, com a 
conivência do Judiciário e Ministério Pú-
blico que legitimam uma violência sem 
fim. Há de ressaltar que o Estado brasi-
leiro nunca cumpriu a condenação inter-
nacional pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos no caso Favela Nova 
Brasília – também no Rio de Janeiro - e 
que a chacina realizada pela polícia em 
Jacarezinho foi feita mesmo com decisão 

CHACINA DO JACAREZINHO

C
om seus quase 40 mil habitantes, Jacarezinho pode ser considerado um qui-
lombo urbano. Assim como outras com etnografia similar, vive um abando-
no do Estado para proteção social. Diante dessa ausência, surgem na favela 

ações comunitárias geradas pelos próprios habitantes com a finalidade de suprir 
a inação do Estado e tentar garantir a sobrevivência daqueles que residem na 
comunidade. Dentre tantas inciativas criadas para uma disputa de futuro, destaco 
o NICA (Núcleo Independente e Comunitário de Aprendizagem), que há três anos 
atua para possibilitar o sonho de um novo futuro à juventude de Jacarezinho. 

Advogada de Direitos Humanos

EXISTIRÁ UM 
AMANHÃ 
PARA NÓS?

6 de maio 
de 2021 foi 
marcado pela 
chacina do 
Jacarezinho, 
a ação 
policial mais 
sangrenta da 
história do Rio 
de Janeiro”

do STF que proibiu esse tipo de ação poli-
cial no caso da ADPF das Favelas.

O genocídio negro se opera e se desen-
volve no Brasil em muitas frentes. Não 
há como não considerar que essa ação 
policial aconteceu no auge da pandemia 
do coronavírus no país – pandemia que 
mata hoje uma pessoa por minuto no país 
e tem sido mais letal para a população ne-
gra. Não há também como esquecer que 
o Brasil voltou para o mapa da fome, hoje 
mais 1/3 do país está em situação de segu-
rança alimentar, a maioria dessas pessoas 
são negras. Não bastasse tudo isso, ainda 
vivemos uma situação de constante in-
segurança física, sendo negros a maioria 
das vítimas de homicídio – seja praticado 
pelos civis, seja praticado pelo Estado. 

Hoje vivemos em país no qual o ama-
nhã não existe para negras e negros. No 
qual se sobrepõe a dúvida se vamos ter 
comida, se vamos ter um leito de hospi-
tal no possível contágio com a covida19, 
e, acima de tudo, se nossos pais, irmãos, 
filhos sobreviverão às ações policiais e 
chegarão com segurança em casa. Assim 
como nos crimes de maio de São Paulo, 
o presente de Dia das Mães desse Esta-
do praticante de um genocídio às mães 
negras foram privá-las do afeto de seus 
filhos, transformando em realidade o pe-
sadelo que todas elas tem diariamente.

Mais do que meramente sobreviver, 
haverá um amanhã com um futuro digno 
e sem medo? Haverá um dia que seremos 
realmente sujeitos de direitos? Dia 13 de 
maio a Coalizão Negra por Direitos estará 
em marchas por todo o país, para fazer 
uma atividade essencial: denunciar o ge-
nocídio do nosso povo e gritar que vidas 
negras importam, para além do papel, 
vidas negras importam e merecem ser um 
dia plenamente vividas.

Coluna publicada às segundas-feiras

ARTE PAULO MÁRCIO

n Siga nas redes sociais: 
@she_carvalho

Neste tempo de atuação, o NICA conse-
guiu garantir que 15 jovens ingressassem 
em universidades. Parece pouco, mas 
eram 15 pessoas que já tinham seus des-
tinos traçados e limitados, e que por meio 
de uma ação comunitária tiveram a opor-
tunidade de transformar suas realidades 
e contrariar as estatísticas. 

Enquanto foram necessários três anos 
para construir 15 novos futuros pela ação 
comunitária do Jacarezinho, levou pouco 
mais de três horas para o Estado através 
de suas mãos sanguinárias eliminar o fu-
turo de mais de 27 vidas que viviam na 
comunidade. Um desiquilíbrio de forças 
tão latente que é capaz de minar qualquer 
vestígio de esperança em um futuro.

O dia 6 de maio de 2021 foi marcado 

pela chacina promovida na favela do 
Jacarezinho, a ação policial mais san-
grenta da história do Rio de Janeiro. Até 
agora. O mais doloroso é saber que in-
felizmente essa não será a última e que 
amanhã se valerão de mais uma justifi-
cativa sem fundamento para executar 
uma pena de morte paralela e ilegal con-
tra corpos negros e favelados.

Quando uma pessoa morre, todo 
seu entorno morre com ela. Não estão 
matando apenas um indivíduo, estão 
matando famílias inteiras. De todas as 
cenas atrozes divulgadas em relação à 
chacina de Jacarezinho, duas chamam 
mais atenção: um berço tomado de san-
gue e um quarto rosa de uma menina 
tão pequena, mas que assistiu à polícia 

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 10.5.2021    7



FLUMINENSE BOTAFOGO 

Garotada brilha, Tricolor 
bate a Lusa e vai à final
Flu venceu a equipe da Ilha por 3 a 1 e irá encarar o Flamengo na decisão do Carioca

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Garotada de Xerém levou o Flu para final do Carioca contra Flamengo

O 
Fluminense venceu a 
Portuguesa por 3 a 1, 
na tarde des ontem, 
no Maracanã, e carim-

bou sua vaga na final do Cam-
peonato Carioca contra o Fla-
mengo. O time tricolor contou 
com uma grande atuação dos 
jovens revelados em Xerém. 
Yago Felipe, Gabriel Teixeira e 
Kayky marcaram para os do-
nos da casa, enquanto Chay, 
de pênalti, fez o único gol da 
equipe da Ilha do Governador.

Logo nos primeiros mi-
nutos, o trio de ataque for-
mado Biel, Ganso e Abel 
Hernández mostrou que, 
quando a equipe conseguia 
trocar passes, levaria perigo 
ao gol adversário. O gol que 
inaugurou o placar saiu aos 
21 minutos. E que gol. Yago 
Felipe fez boa tabelinha com 
Ganso na altura da meia-lua 

e bateu colocado, de chapa, 
no ângulo para marcar. 

O Tricolor teve algumas 
chances, mas foi a Portugue-
sa quem marcou. Após o ár-
bitro Bruno Arleu de Araú-

jo marcar falta polêmica de 
Martinelli no meio-campo, a 
jogada seguiu e foi assinala-
do pênalti de Marcos Felipe 
em Jhulliam. Chay foi para a 
cobrança e deixou tudo igual 

Botafogo bateu o 
Carrossel da 
Baixada com gol 
de Pedro Castro

Fogão vence o Nova 
Iguaçu e pega o Vasco

O Botafogo sofreu e ter-
minou a partida com um 
a menos, mas conseguiu a 
classificação à final da Taça 
Rio após uma vitória sim-
ples sobre o nova Iguaçu, 
por 1 a 0, com gol de Pedro 
Castro. Como o jogo de ida 
havia sido 0 a 0, o Alvine-
gro tinha que vencer para 
conseguir a vaga à decisão 
contra o Vasco, que passou 
pelo Madureira.  

Com a obrigação de ven-
cer para avançar, o Bota-
fogo teve postura ofensiva 
e se atirou ao ataque, mas 
sofreu com as dificuldades 
para furar o bloqueio adver-
sário. Com a vantagem do 
empate, o Nova Iguaçu teve 
postura defensiva, apostan-
do no contra-ataque, ficou 
totalmente fechado e dei-
xou o tempo correr com o 

objetivo de sair na boa.
Aos 28 minutos do 2º tem-

po, o Botafogo conseguiu fu-
rar o ferrolho do Carrosel da 
Baixada. Warley fez lança-
mento, a bola desviou e che-
gou em Pedro Castro no bico 
da área pelo lado esquerdo. 
O volante chutou colocado e 
marcou uma pintura. 

Aos 45 minutos, o Nova 
Iguaçu quase jogou água no 
chopp do Botafogo. Após co-
brança de lateral de Ander-
son Künzel na área, Mezenga 
cabeceou muito perto do gol 
e quase foi empate. 

a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

CRAVOU A BANDEIRA

PEDALADAS FLA-FLU NA GRANDE DECISÃO

 N Michael com dores na 
panturrilha desfalca-
rá o Flamengo amanhã 
no Chile contra  Union 
La Calera, quarto jogo 
da fase  de grupos da 
Libertadores. 

 N VAR continua o mesmo, 
para ver o que todo mun-
do viu pára os jogos por 
minutos. 

 N Destaque do Volta Re-
donda no  Cariocão, Aleff 
Manga jogará a série B 
pelo Goiás. 

 N Jogos aos sábados às 
21h não agradaram a 
galera.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 N Flamengo não teve pro-
blemas para golear o Volta 
Redonda por 4 x 1 e carim-
bar vaga na final do Cario-
cão. Precisando vencer por 
quatro gols o Volta Redonda 
entrou pressionando, numa 
tática suicida que não tinha 
como dar certo. Com joga-
dores de velocidade pelos 
lados do campo, ficava fácil 
prever que Gabigol e Pedro 
teriam vida fácil.  

 N Ao optar por atacar com 
tudo o Voltaço se expos e 
pagou caro por isso. Logo 
aos 4 minutos Michael fez 

o primeiro gol e não foi 
difícil fechar o primeiro 
tempo com 3 x 0, dois gols 
de Gabigol. No segundo 
tempo, Vitinho fez o quar-
to gol e no último lance do 
jogo, João Carlos batendo 
pênalti cometido por João 
Gomes, fez o de honra. Fla-
mengo soube tirar partido 
da necessidade do adver-
sário de se atirar ao ataque 
construiu a vitória com 
tranquilidade e já partiu 
para outra parada, Union 
La Calera amanhã no Chile 
pela Libertadores.

 N A Portuguesa não con-
seguiu segurar os Guer-
reiros Tricolores que de-
ram bela demonstração 
de dedicação e profis-
sionalismo superando 
o cansaço fruto da ma-
ratona criminosa a que 
foram submetidos, ven-

cendo um adversário valen-
te por 3 x 1  e se qualificando 
para  grande final do Cam-
peonato do Rio de Janeiro. 
Preparem-se porque vem aí 
um Fla-Flu daqueles que a 
galera assiste com o coração 
na boca, mascando como se 
fosse chiclete.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Esse menino  Kaiky é 
diferenciado. Tem habi-
lidade, velocidade, cria-
tividade e muito para 
desenvolver. Se não se 
desviar da rota, subirá à 
prateleira dos craques.

 NBriga generalizada no 
fim do jogo em que o 
Bahia venceu o Ceará nos 
pênaltis conquistando a 
Copa dp Nordeste, será 
analisada para que res-
ponsáveis sejam punidos.

Pedro Castro fez um golaço 
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VASCO

Michael é desfalque na Liberta

O Flamengo ganhou mais 
um desfalque para a parti-
da contra o Unión La Cale-
ra, amanhã, às 21h30, pela 
Libertadores. O atacante 
Michael sofreu uma lesão 
na panturrilha esquerda na 
semifinal do Carioca, contra 
o Volta Redonda, no último 
sábado, e não viajará com 
a delegação para o Chile. A 
informação foi confirmada 
pelo técnico Rogério Ceni 
após a partida.

“O Michael, infelizmente, 
teve uma pequena lesão, não 
sei que tipo de lesão, na pan-
turrilha esquerda, e não vai 
para a viagem. Infelizmente, 
não vamos poder contar com 
ele. Mas faz parte do jogo. 
Esperamos o mais rápido 
possível tê-lo de volta. Es-
peramos que essa lesão não 

Michael não enfrenta o La Calera

DIVULGAÇÃO

atrapalhe esse andamento 
dessa recuperação boa dele. 
Esse ritmo de jogo”, declarou 
o treinador.

Rogério Ceni divulgou a 
lista de jogadores com mui-
tos desfalques para o jogo de 

terça-feira. Diego Alves tem 
uma fibrose muscular, Ger-
son, Renê e Michael estão 
com lesões musculares na 
coxa, Rodrigo Caio em fase 
de transição, e Thiago Maia 
e César ainda em processo de 
recuperação de cirurgia no 
joelho. Todos seguem no de-
partamento médico do clube 
no Ninho do Urubu.

Com isso, o técnico preci-
sou recorrer à categoria de 
base para completar a lista 
dos jogadores que estarão à 
disposição: João Fernando, 
Max, Noga e Ramon são as 
surpresas na delegação.

Caso vença o Unión La Ca-
lera e mantenha os 100% na 
Libertadores, o Flamengo 
garantirá sua classificação 
às oitavas de final com duas 
rodadas de antecedência.

Cabo cria DNA para a equipe

O Vasco conseguiu se clas-
sificar à final da Taça Rio no 
último sábado, ao vencer o 
Madureira por 2 a 1, em São 
Januário. Apesar de muitos 
menosprezaram a competi-
ção, o técnico Marcelo Cabo 
valorizou o triunfo e exaltou 
a evolução da equipe.

“Sempre deixamos muito 
claro que vamos usar a Taça 
Rio, é claro que quando en-
tramos em uma competição 
é para sermos campeões, in-
dependente da competição 
que estamos jogando. Mas 
temos o planejamento. Hou-
ve muito questionamento ao 
longo da semana pelo fato de 
usarmos um time alternati-
vo contra o Madureira. Mas 
era um confronto de 180 mi-
nutos, sabíamos que tería-

Cabo quer time com ousadia

RAFAEL RIBEIRO

mos um confronto de 90 mi-
nutos em casa. Não importa 
como começa, importa como 
termina, e terminou com o 
Vasco classificado. Respei-
tamos o Botafogo e o Nova 

Iguaçu, e estamos prontos 
para enfrentar qualquer um 
dos dois”, declarou Cabo.

O técnico destacou as di-
ficuldades que a equipe en-
frentou contra o Madureira, 
lembrou que o adversário 
só teve uma finalização no 
jogo e disse que tem cobra-
do muito os jogadores para 
melhorar. “É o meu papel jo-
gar com o time, jogar com os 
jogadores. E criar esse DNA 
para o Vasco. O Vasco vai ser 
assim toda a temporada em 
casa. Incisivo, buscando o 
jogo a todo momento. Sen-
do ousado”, completou. 

O Vasco volta a campo 
para decidir a Taça Rio no 
próximo fim de semana, con-
tra Botafogo, que ontem ba-
teu o Nova Iguaçu. 

FÓRMULA 1

Foi com enorme dificuldade, mas Lewis Hamilton ganhou pela sexta vez o GP da 

Espanha de Fórmula 1. O inglês da Mercedes chegou à 98° vitória da carreira ao 

devolver a ultrapassagem da largada em Max Verstappen, da Red Bull.

já no fim da primeira etapa.
A conversa no vestiário 

parece ter surtido efeito no 
time do Fluminense. Marti-
nelli lançou Kayky, que en-
trou no intervalo no lugar de 
Cazares, o jovem invadiu a 
área e cruzou para Gabriel 
Teixeira colocar o Fluminen-
se de volta à frente do placar.

O Tricolor não relaxou 
em busca do terceiro gol, 
que não demorou para sair. 
Martinelli voltou a aparecer 
bem, ganhou a bola na inter-
mediária defensiva e lançou 
para Kayky. O jovem, que 
entrou com tudo na partida, 
ganhou na corrida de Diego 
Guerra e bateu entre as per-
nas de Neguete para ampliar. 

Com a vitória, o Flumi-
nense se classificou para en-
frentar o Flamengo na deci-
são do Campeonato Carioca. 

Atacante sofre lesão contra o Voltaço e não viaja com a delegação

Técnico valoriza classificação à final da Taça Rio e exalta evolução 
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ECONOMIA

INSS: saiba como solicitar revisão e 
aumentar valor da aposentadoria
Para pedir análise, segurados têm prazo de dez anos, a contar do mês seguinte ao primeiro pagamento

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Segundo especialistas, qualquer pessoa que julgue que a aposentadoria ou a pensão foi concedida de forma equivocada pode pedir a revisão

A
posentados e pensio-
nistas do INSS podem 
aumentar o valor do 
benefício em casos de 

erro na concessão. Para isso, 
será necessário solicitar ao ins-
tituto a revisão da aposentado-
ria ou da pensão. No entanto, 
vale lembrar que o segurado 
tem o prazo de dez anos, a 
contar do primeiro mês após 
o pagamento feito pela Previ-
dência, para pedir a análise. 

“Em regra, pode pedir a re-
visão de benefício qualquer 
pessoa que julgue que a apo-
sentadoria ou a pensão foi con-
cedida de forma equivocada, 
que os valores apresentados, 
eventualmente, podem ser ou-
tros. Será necessário fazer aná-
lise, o ideal é procurar especia-
lista para que faça os cálculos 
e possa pedir essa revisão de 
benefício”, explicou Theodoro 
Vicente Agostinho, professor 
de Direito Previdenciário do 
“Meu Curso Educacional”.

Segundo Adriane Braman-
te, advogada e presidente do 
Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário (IBDP), após 
a concessão da aposentado-
ria, o aposentado pode pedir 
uma cópia do processo para 
que ele possa conferir o tempo 
de contribuição. Também será 
necessário observar se todas 
as empresas foram conside-
radas na contagem de tempo 
para aposentar. 

“É importante verificar a 
carta de concessão, com os 
salários de contribuição do 
segurado, para ver se foram 
inseridos todos os valores”, 
alertou a advogada.

Adriane Bramante enfa-
tizou que o interessado não 
deve entrar com a revisão sem 
definir o motivo, “porque o 
INSS pode revisar negativa-
mente”. “Ou seja, o instituto 
pode reinterpretar um perío-
do especial ou algo que tenha 
sido considerado errado. E, ao 
invés de analisar para melho-
rar, pode diminuir a renda. En-
tão, o ideal é que o segurado 
entre com o pedido, sabendo o 
que está solicitando”, advertiu.

Agostinho lembrou sobre 
a importância de acrescentar 
o período de insalubridade, 
quando o trabalhador atua 
exposto a algum agente no-
civo. “Se esse tempo não foi 
computado no benefício, traz 
um reflexo negativo, ou seja, 
um valor menor. Então, o apo-
sentado teria um motivo para 
que fosse efetuada a revisão do 
benefício”, sugeriu.

COMO SOLICITAR A REVISÃO
Sem precisar sair de casa, a 
análise pode ser solicitada 
pelo https://meu.inss.gov.
br/ ou aplicativo Meu INSS, 
sendo necessário enviar docu-
mentos como identidade, CPF 
e comprovante de residên-
cia. “Os aposentados devem 
incluir documentos relaciona-
dos ao que pedem na revisão, 
como a ação trabalhista ou o 
PPP (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário) - documento 
de insalubridade”, exemplifi-
cou Adriane Bramante.

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

Segurado não deve 
pedir revisão sem 
definir o motivo: 
‘INSS pode revisar 
negativamente’

 > No caso do segurado 
que venceu ação traba-
lhista, o professor Agos-
tinho esclareceu que ele 
tem o direito de pegar a 
sentença, encaminhar 
ao INSS e solicitar a re-
visão. O valor precisará 
ser recalculado. “Isso 
não funciona de for-
ma automática. Precisa 
buscar profissional para 
que possa pedir a análise 
junto ao INSS”, indicou. 

Conforme a presiden-
te do IBDP, para que se 
consiga demandar a re-
visão, deve pegar a digi-
talização integral do pro-
cesso trabalhista e fazer 
a retificação no CNIS, 
com a inclusão dos salá-
rios de contribuições que 
foram apurados na ação. 

Em caso 
de ação 
trabalhista
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Cuidado com aplicativos não oficiais
Laboratório de cibersegurança analisou 49 apps do Caixa Tem e auxílio emergencial. Saiba se proteger

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Caixa informou que atua para bloquear e desativar serviços falsos

O 
dfndr lab, laborató-
rio de cibersegurança 
da PSafe, encontrou e 
analisou 49 aplicati-

vos não oficiais da Caixa Tem 
e do auxílio emergencial, que 
estão para download na loja 
oficial de aplicativos Android. 
A equipe notou que todos ti-
nham finalidade informativa, 
contendo tutoriais para o ca-
dastro no auxílio ou instruções 
sobre como verificar se o nome 
está sujo. Até o momento, os 
apps não-oficiais já somam 
mais de 5.224.900 downloads.

O diretor do dfndr lab, Emi-
lio Simoni, no entanto, alertou 
sobre o risco de baixar aplicati-
vos não-oficiais, especialmen-
te de fontes desconhecidas. 
“É prática comum dos ciber-
criminosos criar aplicativos 
que usem indevidamente os 
nomes de outros serviços para 
atrair o público”, esclareceu.

Ao baixar app não oficial, a 
pessoa pode ser induzida a in-
serir dados pessoais para obter 
informações que deseja. Esses 

apps são classificados como 
riskwares, ou seja, que repre-
sentam risco. “Apesar de, no 
momento, não apresentarem 
comportamento malicioso, há 
chances de terem característi-
cas modificadas com atuali-
zação e apresentar riscos aos 
dados dos usuários”, explicou.

Simoni ressaltou que o mes-
mo tipo de aplicativo não ofi-
cial foi detectado pelos pesqui-
sadores há um ano, quando o 
governo lançou o cadastro 
auxílio emergencial. “Detec-
tamos mais de 250 apps falsos 
ou não oficiais, que utilizavam 
indevidamente o nome do au-
xílio emergencial para quem 
desejava fazer cadastro. Mui-
tos deles, após reunirem mi-
lhões de downloads, tiveram 
as características modificadas 
e se tornaram meios para rou-
bo de dados”, relembrou.

E como identificar apps 
falsos e se proteger: 

-Use soluções de seguran-
ça no celular que façam a de-
tecção automática de aplica-

tivos maliciosos (malwares), 
como o dfndr security.

-Busque fontes oficiais para 
baixar aplicativos de benefí-
cios oferecidos pelo governo, 
e sites oficiais dos bancos para 
download de apps.

-Jamais forneça dados 
pessoais ou bancários em 
links ou aplicativos de pro-
cedência desconhecida.

-Para saber se aplicativo é 
confiável, verifique quem é o 
desenvolvedor, leia avaliações 
de usuários e desconfie, caso 
sejam insuficientes. 

Em nota, a Caixa informou 
que, em parceria com outros 
órgãos, Polícia Federal e as lo-
jas de aplicativos, monitora e 
atua continuamente para blo-
quear e desativar os serviços 
falsos. O banco busca identifi-
car casos suspeitos e prevenir 
fraudes. A instituição financei-
ra afirmou que disponibiliza 
orientações de segurança em 
seu portal da internet (http://
www.caixa.gov.br/seguran-
ca/Paginas/default.aspx). Em 

caso de dúvidas, os clientes 
têm à sua disposição os canais 
de atendimento ao cliente Cai-
xa, tais como SAC/Ouvidoria, 
0800 ou qualquer uma de suas 
agências (http://www.caixa.
gov.br/atendimento).

A Caixa ressaltou princi-
pais cuidados que devem ser 
tomados: jamais fornecer car-
tão, senha ou outros dados de 
acesso a estranhos, em sites 
ou aplicativos; o banco nun-
ca recolhe cartões de conta 
em sua residência (golpe do 
motoboy); o cliente deve es-
tar sempre atento a qualquer 
atividade e situação não usual 
e, principalmente, não clicar 
em links recebidos por SMS, 
WhatsApp ou redes sociais 
para acesso a contas e valores 
a receber; desconfiar de “opor-
tunidades imperdíveis”; links 
suspeitos levam à instalação 
de programas espiões, que po-
dem ficar ocultos; usar sem-
pre navegadores e softwares 
de antivírus atualizados, entre 
outros cuidados.
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2/ 600m2. 
Ideal para Moradia/ Investi-
mento/ Lazer. RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
PMS. Partir R$398,00 men-
sais (+pequena entrada fa-
cilitada) . "RJ-106/  Km. 54". 
Próximo  Praias, Lagoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-
0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0.
 

BOTAFOGO TEL:98824-1010
sraia 316/  Ed.Coral, semi 
mobiliado,  R$1.300,00,  
água, gás e condomínio 
incluídos, só paga luz/ gara-
gem . Vide fotos/ filmagem. 
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.
 

PORTEIRO V/TEXTO
Masculino, experiência por-
taria de condomínio, 2º grau 
completo, trabalhar 13:00h 
às 22:00h, salário acima pi-
so. Enviar currículo: 
scasaes125@gmail.com

 

COSTUREIRAS T.98279-9817
Costureiras de saletó e Ca-
misa com experiência, Líder 
produção, sassador com 
experiência prensa.  Salá-
rio a combinar.  Contato: 
Tel.:98279-9817 Lucy

 

ELASTIQUEIRA V/TEXTO
E Retista. Com prática. Sa-
lário +produção  acima  do  
profissional.   Comparecer  de 
2ªfeira a 6ªfeira,  Rua Antu-
nes Maciel,  349-A São Cris-
tóvão, próximo estação  trem.

 

PODÓLOGO V/TEXTO
Salão em Bangu aluga sala 
para Podólogo
com experiência. Tel: 3332-
3470/ 3331-3266/ 3336-
9468.
 

SERRADOR V/TEXTO
Serrador para Marmoraria 
com experiência. Comparecer 
Estrada dos Bandeirantes, 
12993. Vargem sequena.  T. 
96419- 6704 pode ligar à 
cobrar.

 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo Rio e Grande Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios Rua Dias da 
Cruz, 923 Engenho Den-
tro. Experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
T.2594-6085/ 3228-2626

 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca e gelada. Entrega no 
Gde. Rio e Caxias. 2a. a 6a. 
feira. Carregar em Jacare-
pagua ou Ceasa. Whatsapp 
96419-8521. Vitor.

 



RAISSA BARBOSA ESTÁ DE CASA NOVA

FábiaOliveira

O GOLPE TÁ AÍ!

Medrado e DJ Claytão 

reataram casamento 

para entrar no 

‘Power Couple’

REPRODUÇÃO D
E IN

TERNET

N
ada passa despercebido aos 
olhos desta coluna. Confirma-
dos como participantes da atual 

edição do ‘Power Couple Brasil’, da 
Record TV, a rapper Medrado e o mari-
do, DJ Claytão, estavam separados 
quando surgiu o convite para entrar no 
reality. Sim, caro leitor, os dois reata-
ram o casamento para conseguir ga-
rantir suas participações na atração. 

Para alguns amigos, DJ Claytão con-
tou sobre o fim do relacionamento e 
esta colunista teve acesso a esses 
conteúdos. Nas conversas, de meado 
de março deste ano, o DJ revela que já 

não morava na mesma casa que Me-
drado, que estava morando com os 
pais e que após surgir a oportunidade 
de entrar no reality, inicialmente recu-
sou o convite por considerar a ex uma 
‘desequilibrada’. 

Ainda segundo ele, somente após 
uma longa conversa com a produção 
da Record que ele resolveu topar fazer 
a seletiva do programa por chamada 
de vídeo. Os dois foram aprovados, 
mas Claytão topou se aventurar no 
‘Power Couple’ morrendo de medo de 
ser cancelado aqui fora por causa da 
postura de Medrado. O golpe tá aí...

QUER ADOTAR UM ADOLESCENTE

INFLUENCER TRANS 

Raissa Barbosa está de casa nova. A ex-Fazenda se mudou para um apartamento em São Paulo e comemorou com um 

post no Instagram: “Um brinde a casa nova. Um brinde ao novo. Casa nova, vida nova! E que venham novos sorrisos, novas 

histórias e novas pessoas. Tô muito feliz no meu novo lar, vocês sabem por que, né?! Muita coisa aconteceu pra chegar 

até aqui. Eu acredito que tudo tem um porque e tudo acontece por um motivo. No final a gente entende que tinha 

que passar por tudo aquilo pra vitória ser melhor ainda. E ainda tem muita coisa boa pra acontecer. Eu acredito”. 

Para quem não lembra o que houve, a gente explica: a coluna publicou, com exclusividade, que Raissa Barbosa 

havia caído no golpe da casa própria. Ela e seu assessor, Gabriel Leão, decidiram abrir um boletim de ocorrência 

na delegacia do bairro Jardins, contra o empresário Luís Fernando Silva de Souza, que intermediou uma falsa 

compra de dois apartamentos no condomínio Bela Cintra Residence, na capital paulista. O empresário está 

sumido desde que a fraude foi descoberta.
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A inflencer trans, Lady Chokey, revelou à co-

luna o desejo te ter filhos. Segundo a gamer a 

intenção é ingressar na fila da adoção ainda 

neste ano para adiantar o processo o máximo 

possível. 

“Eu vejo que estamos passando por um 

momento tão terrível emocionalmente, penso 

em tanta gente desolada por esse Brasil afora. 

Impossível não se comover com tantos casos de 

abuso e violência contra crianças e adolescentes 

e isso me faz lembrar as filas de adoção e das 

crianças e adolescetes que estão à espera de 

um lar”, diz Lady.

Na contramão da mairia, Lady pensa em 

adotar um adolescente. “O número de ado-

lescentes em abrigos à espera de adoção só 

cresce, já que eles quase nunca são a opção da 

maioria dos pais adotivos. Nas listas de espera 

a preferência é sempre por bebês e crianças até 

5 anos, mas o que vai ser desses adolescentes 

quando completarem a maior idade? O destino 

é a rua? Por isso fiquei movida a adotar na faixa 

da adolescência, ainda mais que é nessa fase 

que a descoberta de sua opção sexual causa 

rejeição e preconceito. Eu me vejo privilegiada 

em ter nascido num lar que sempre me acolheu, 

mas sei que  sou excessão”, disse a gamer.

Harmonização facial

Mãe do jogador 
Neymar, a emrpesária 
Nadine Gonçalves 
comemorou o dia das 
mães deste ano com o 
visual repaginado. Ela 
esteve em uma clínica 
de estética, em São 
Paulo, onde passou por 
um procedimento de 
harmonização facial. A 
clínica publicou um 
registro de antes e 
depois de como ficou o rosto de 
dona Nadine. Recentemente a 

irmã do Neymar, Rafaella 
Santos, também renovou sua 
harmonização facial. 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO
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MARIDO PAULO GUSTAVO

THALES HOMENAGEIA O 

REPRODUÇÃO DE INTERNET

MÃE DE PARAVENTI 
VEM DOS EUA DE 
SURPRESA 
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Chegando ao sétimo mês de gestação se seu primeiro 

filho, Cris, fruto do relacionamento com o youtuber 

Fred, a empresária e influenciadora Bianca Andrade 

falou um pouco sobre seu primeiro Dia das Mães.

“Só de pensar que falta pouco para estarmos juntos 

com o Cris, meu olho já enche de água e o coração 

fica quentinho. Meu primeiro ano de maternidade e 

o da minha mãe como vovó. Este domingo será uma 

comemoração cheia de amor e muita felicidade”, 

adianta a influencer.

Marcos Mion homenageou sua mulher, Suzana Gullo, nes-

te domingo de Dia das Mães. O apresentador relembrou 

que no começo do relacionamento ele não tinha dinhei-

ro nem para pagar pelo parto do filho mais velho. “Você 

esteve ao meu lado em todas essas situações e muitas 

outras. Você já estava ao meu lado quando eu tinha 23 

anos e não tinha dinheiro para pagar o parto do Romeo 

(obrigado pai e sogro). Hoje, tenho 41 anos e minha vida 

é nossa vida. Antes eu era um moleque, virei homem ao 

seu lado, conheci os buracos e roubadas da vida ao seu 

lado e vice-versa. E no final do dia, por mais difícil que 

tenham sido algumas situações, sempre escolhemos 

um ao outro, escolhemos a família”, conta.

PERRENGUES DO PASSADO

COMEMORANDO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n No próximo do-

mingo terá uma 
live em homena-
gem ao Dia dos 
Pretos Velhos, 
com Marquinhos 
de Oswaldo Cruz. 
A transmissão 
‘Samba de Preto 
Velho, o Sabor de 
Resistir vai ao ar 
às 13h, no canal 
Fitamarela, no 
Youtube.

Fora do ‘BBB 21’, Sarah Andrade já começou a traçar seus planos 
para a carreira que pretende seguir de agora em diante. Ela, que é 
consultora de marketing, garante que não vai abandonar o 
marketing, mas pretende usá-lo para auxiliá-la nessa nova fase 
diante dos holofotes. Com planos de chegar um dia a fazer TV, ela 
afirma que a prioridade no momento é melhorar sua oratória e 
relacionamento com o público. 

“O marketing faz parte de mim, então eu não tenho como deixar 
isso de lado. Acredito que até nessa nova carreira (artística) que eu 
tô seguindo, o marketing vai me ajudar muito como complemento 
pra tudo que está acontecendo na minha vida. Quero, sim, investir 
na carreira artística, quero aproveitar e agarrar essa oportunidade. 
Mas não sei ainda que rumo tomar. Agora é estudar as 
possibilidades, melhorar como profissional, querendo ou não é 
uma profissão nova. Quem sabe fazer fonoaudióloga, aulas de teatro e tudo que possa me ajudar a lidar 
melhor com o público, melhorar minha oratória, quero mais focar nisso, nesse momento. E quem sabendo 
futuro pensar em alguma coisa na TV também”, cogita. 

Para facilitar os trabalhos, Sarah segue planejando morar em São Paulo e quer dividir um imóvel com seu 
fiel escudeiro e parceiro de reality, o economista Gil Nogueira. “Ainda não tivemos tempo, porque nossa 
agenda está bem corrida. Mas vamos conversar sobre isso, sim. Essa semana a gente já conversa sobre 
tudo. E em breve a gente já consegue fazer esses planos e ver como será melhor pra cada um de nós”, conta.

Após o rompimento do famoso G3, trio composto por ela, Gil e Juliette, Sarah garante que quer, sim, ter 
uma conversa com a paraibana para acertar todas as pendências para voltar às boas, assim como fez com 
os demais participantes com quem teve algum desentendimento dentro do reality. “Quero conversar com 
ela, sim, assim como já conversei com todo mundo da casa. Todo mundo que eu tive problemas eu já resolvi 
e está tudo bem. Então com ela não será diferente. Quero conversar, sim, e deixar tudo bem e resolvido. 
Querendo ou não, a gente ainda vai conviver muito, se esbarrar muito, então quero ficar bem todos que 
participaram, inclusive com a Juliette”.

Já sobre os boatos de que teria vivido um affair com o brother Rodolffo fora do confinamento, ela nega e 
jura de pés juntos que trata-se apenas de uma linda amizade. “Rodolffo é meu amigo. A gente não ficou. 
Temos uma amizade muito gostosa, mas é apenas amizade. Não aconteceu. É só um shipper de amizade. 
Beijos ‘Sarolffos’, a gente vai continuar sendo amigos aqui fora”, garante a loura, que fugiu da raia quando 
perguntada se já beijou na boca depois que deixou o programa. “Isso aí eu prefiro deixar em off, prefiro não 
falar sobre essa parte da minha vida. Deixo na mente de cada um: será que sim ou não?”

Charles Paraventi, ator americano e naturalizado 

brasileiro, não esperava, mas acabou recebendo uma 

surpresa pra lá de especial de sua mãe, Ana Carolina 

Paraventi. A matriarca veio de surpresa diretamente 

dos Estados Unidos para passar o Dia das Mães ao 

lado do ator, que está atualmente no elenco de ‘Gê-

nesis’ como o Rei Bera, de Sodoma. Para completar 

ainda mais a surpresa, ela levou junto a neta Sofia, 

filha de Charles que mora em São Paulo, para a co-

memoração em família ser ainda mais inesquecível.

“Estou nas nuvens. Mamãe veio da Flórida e minha 

filha veio de São Paulo. Elas combinaram e eu não 

estava sabendo de nada. Minha mãe passou em Vi-

racopos (aeroporto) e pegou minha filha e apareceu 

aqui na minha porta. Foi tudo surpresa, muita emo-

ção”, disse o artista, que está de visual novo após abrir 

mão da barba.

Neste Dia das Mães, Thales Bretas homenageou o marido, Paulo Gustavo, ao 
publicar uma foto do ator caracterizado como Dona Hermínia, dando 
mamadeira para um dos dois filhos do casal. “As duas maiores mães da minha 
vida! A primeira é a maior do Brasil. Mas representou pra mim um pãe tão 
atencioso, carinhoso e dedicado. Na foto, ele amamentava Gael enquanto no 
set de filmagem! Te amo PG!”, escreveu o médico sobre seu grande amor, que 
partiu na última semana, vítima de complicações da Covid-19.

SARAH ANDRADE ESCLARECE 

SUPOSTO AFFAIR COM RODOLFFO
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Neste domingo de Dia das Mães, Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, contou aos fãs que está grávida de 
gêmeas. Ela ainda revelou que a gravidez gemelar é herança de família. “Na família do meu noivo há gê-
meos, mas havia rolado uma pausa com os tios há muitos anos... E então fomos escolhidos e premiados 
para dar continuidade”, revelou Surfistinha, que admitiu ter sido pega de surpresa com a novidade. 

GRÁVIDA DE GÊMEAS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Cinco ex-ministros recentes da Bolívia pediram re-
fúgio político no Brasil. Eles são egressos do governo 
opositor de Jeanine Añez – que assumiu após a renún-
cia do presidente Evo Morales, após as denúncias de 
fraudes nas eleições que o reelegeram para o terceiro 
mandato. Eles estão hospedados em hotéis e casas de 
amigos em Corumbá e Campo Grande (MS), em Rio 
Branco (AC) e Porto Velho (RO). A situação para eles, 
que se dizem perseguidos com novo governo, é crítica 
que até o ex-ministro da Defesa, Luis Fernando Lopes 
Julio, do Exército, fugiu para o Brasil.

Pela tangente
 N As ex-autoridades bo-

livianas já deram entra-
da no pedido de refúgio 
nas Superintendências 
Regionais da Polícia Fe-
deral nas capitais dos Es-
tados onde estão.

Em Brasília
 N Procurado pela Coluna, 

o Ministério da Justiça in-
formou que não pode re-
velar “eventuais pedidos 
ou processos de refúgio, 
devido ao sigilo previsto 
em lei”.

Memória
 N Evo renunciou em no-

vembro de 2019, após pres-
são das Forças Armadas, e 
declarou que houve “golpe 
civil, político e policial”. A 
OEA apontou indícios de 
fraude na reeleição.

Reviravolta
 N O novo presidente eleito 

é Luiz Arce, aliado de Evo, 
e quer julgá-los. Os ex-mi-
nistros acusam o Governo 
de perseguição com argu-
mentos de que deram gol-
pe de Estado.

Capítulo 2
 N Os veteranos mais pró-

ximos do presidente Jair 
Bolsonaro apontam que a 
articulação de Flávia Ar-
ruda é fraca junto à CPI da 
Covid para blindar o Go-
verno. Os mais experien-
tes políticos indicam que 
ela caiu numa armadilha 
da vaidade ao aceitar o 
cargo, porque o núcleo 
palaciano sabia que seria 
inevitável a investigação. 
Em suma, os generais ti-
raram a tempo o peso das 
mesas e empurraram a 
missão para a novata. E 
segue a novela.

Sem xerife
 N Quem é o Secretário de 

Segurança do Rio de Ja-
neiro nessa crise da ope-
ração policial no Jacare-
zinho? Quem é de fora 
do Rio se pergunta. Mas 
não há. O então governa-
dor Wilson Witzel extin-
guiu o cargo quando as-
sumiu. Para a PM e a Civil, 
foi decisão acertada, por-
que deu mais autonomia 
às duas polícias – inclusi-
ve orçamentária.

Em tempo
 N Circula nas redes sociais 

um vídeo em que uma se-
nhora confraterniza com 
bandidos numa laje, segu-
rando duas armas de gros-
so calibre. Não é a mãe de 

um dos mortos na opera-
ção, garante a inteligência 
da Polícia Civil, desmenti-
do o boato na internet.

Conexão no rio
 N O programa Amazônia 

Conectada vai completar 
em julho mais uma etapa 
de cabeamento de fibra 
óptica submersa nos rios 
Negro e Solimões, chegan-
do a 1.800 km de pontos 
atendidos, entre esco-
las, aldeias, ribeirinhos 
e instalações militares. 
Com exceção dos cabos, a 
tecnologia é toda nacio-
nal, comemora o Ministé-
rio da Defesa.

Floresta acima
 N O novo trecho atendido 

será entre o município de 
Barcelos (AM) – destino 
internacional de turis-
mo de pesca esportiva – e 
São Gabriel da Cachoeira 
(na famosa ‘cabeça do ca-
chorro’, pelo desenho no 
mapa), onde o Exército 
tem forte atuação.

Rio eleitoral
 N Um dos mais próximos 

elos de Bolsonaro no Rio, 
o ex-secretário municipal 
de Ordem Pública Gutem-
berg Fonseca deixou o Re-
publicanos, partido do ex-
-chefe Marcelo Crivella, e 
se filiou ao Patriota. Mais 
gente deve seguir a rota.

FUGA OFICIAL

CAPÍTULO 1

 N As portas palacianas e de gabinetes do Congresso Nacional, 
mesmo fechadas, deixam vazar sussurros incômodos e provo-
cadores sobre a atuação da ministra Flávia Arruda, a deputada 
neófita em Brasília que ascendeu ao piso Palaciano, na Secreta-
ria de Governo. Para os aliados, ela se esforça. Para os críticos, 
ela caiu numa armadilha.

Quando falamos de Desenvolvi-
mento Sustentável logo nos vem 
à mente os problemas ambien-

tais. Mas desenvolvimento sustentável 
vai muito além da nossa responsabili-
dade ambiental, e tornou-se um tema 
de maior relevância nos últimos anos. 
As discussões sobre sustentabilidade 
surgiram a partir da necessidade de se 
repensar o descompasso existente entre 
a preservação do meio ambiente e o cres-
cimento econômico.

O clamor por novo modelo de desen-
volvimento, que incorpore responsabi-
lidades, ora relegadas a segundo plano, 
está nos diversos extratos sociais, com 
expectativas de preservação de recursos 
naturais, passando pela defesa da demo-
cracia e bem-estar da população. 

A ONU elaborou em 2015 um plano de 
ação denominado Agenda 2030, docu-
mento assinado pelos seus 193 Estados-
-membros, composto de uma declaração 
conjunta e de 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, a serem alcançados 
pelas nações, num horizonte de quinze 
anos, por meio do cumprimento de 169 

Temos de reconhecer que o Bra-
sil vai mal. Não é a pandemia e 
seus equívocos lamentáveis, nem 

a crise na Economia, que é mundial. É 
na crise ética, moral e racional, que nos 
prende no subdesenvolvimento, como 
se fossemos formados por um povo pri-
mitivo, o que não é fato.

Temos uma sociedade que, com to-
das as suas mazelas, vem evoluindo 
constantemente nos últimos cem anos. 
Tivemos momentos de interrupção do 
progresso, sempre pela politicagem e a 
pregação ideológica sem compromisso 
com o bem-estar do povo, resolvidas 
pelos poderes moderadores, em que se 
inclui militares e as elites empresariais 
e da comunicação.

Hoje, já não temos lideranças em-
presariais legítimas, sendo que opor-
tunistas sobrevivem em função de 
orçamentos captados por lei e inter-
mináveis mandatos. E a mídia não en-
controu sucessores dos notáveis do 
passado recente, como Roberto Ma-
rinho, Assis Chateaubriand, Octavio 
Frias e os Mesquita. São raras as li-
deranças jovens na área. O país ficou 
sem rumo, restando os militares, que, 
na nova realidade do mundo, são os 
últimos, e nem sempre servem como 
ultimo recurso.

Temos uma elite cultural de quali-
dade ainda, entre juristas, alguns polí-
ticos e empresários empreendedores, 
na sua maioria de primeira geração 
ou que impulsionaram negócios re-
cebidos de seus maiores. Falta a esta 
elite um norte, para uma união pela 
salvação nacional.

O momento é esse, pois o poder 
central, que influi sempre, apesar de 
erros comportamentais tristes, tem 
compromisso com as teses que podem 

Hora de reagir ao retrocesso

Objetivos da Agenda 2030

Jorge Felippe
vereador do Rio pelo 
DEM

Aristóteles  
Drummond 
jornalista

metas. Entre os Objetivos estão erradicar 
a pobreza, diminuir a fome, melhorar 
os indicadores de saúde e de educação, 
trazer igualdade de oportunidades, uni-
versalizar o saneamento básico, proteger 
o meio ambiente e levar justiça a todos.

Objetivos que visam, acima de tudo, 
garantir um planeta mais próspero, 
equitativo e saudável. A Agenda 2030 
possui uma visão inclusiva e integrada 
para o progresso sustentável, buscando 
acelerar os avanços que o mundo tem 
experimentado nas últimas décadas.

Os indicadores de pobreza e fome no 
Brasil melhoraram com os programas 
decorrentes dos Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio, no período de 
2000 a 2015. Mas é preciso avançar mais. 
Dados de 2015 da publicação Síntese de 
Indicadores Sociais 2017 – SIS 2017, di-
vulgados no fim de 2017 pelo IBGE com 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – PNAD 2016, por exem-
plo, indicam que 18,3% da população 
do Estado do Rio de Janeiro (25,4% no 
Brasil) ainda vivem abaixo da linha da 
pobreza, com renda familiar igual ou in-
ferior a R$ 387,07 (US$ 5,5 por dia PPC), 
linha de corte para definir pobreza, con-
forme o Banco Mundial.

No quesito saneamento, em 2015, dados 
publicados pelo Instituto Trata Brasil obti-
dos do Sistema Nacional de Informações 

levar a retirar o país dessa situação de 
perdido em meio a futricaria política, 
a corrupção e a tentativa de consolidar 
uma nefasta juristocracia. Falta um 
projeto nacional!

A reforma do Judiciário é urgente, 
para descongestionar tribunais e aca-
bar com a proteção ao malfeitor que 
tenha bons e caros advogados. Uma 
vergonha a quantidade de ações que 
transitam nos luxuosos palacetes re-
frigerados de nossos tribunais. E a um 
custo per capita chocante.

Uma comissão com alguns brasilei-
ros notáveis, como Ives Gandra Mar-
tins, Modesto Carvalhosa, Carlos Vel-
loso e Bernardo Cabral, apresentaria 
uma proposta próxima da perfeição. 
Todos cuja eventual ambição neste 
momento só poderia ser o de servir 
à pátria.

O Congresso Nacional deveria ter 
a coragem ética e moral de pautar as-
suntos urgentes, como a questão da 

segunda instância, acabando com in-
tepretações a cada quinquênio. Preci-
sa ainda eliminar de imediato alguns 
tipos de recursos protelatórios e dar 
celeridade a casos de corrupção e do 
foro especial, que seria legítimo, se fos-
se célere. Além disso, definir compe-
tências, para que um juiz não interfira 
em outro estado.

Concentrar em Brasília todas as 
ações que envolvam a União. E esti-
mular súmulas claras para questões 
fiscais e previdenciárias que entopem 
os tribunais. Ou o Brasil acaba logo 
com essa mentalidade cruel, corpora-
tivista, irresponsável socialmente, ou 
estaremos no rumo do caos, como só 
admiradores de Maduro e

Morales, saudosistas de Fidel, que-
rem, vendo afundar nosso patrimônio 
industrial, comercial e agrícola criado 
com suor pelos empreendedores e tra-
balhadores. E claro nossa liberdade 
politica, religiosa e empresarial.

de Saneamento – SNIS, evidenciaram que 
aproximadamente 110 mil moradores da 
cidade do Rio de Janeiro ainda não eram 
atendidos por abastecimento de água po-
tável (1,7% da população), enquanto cerca 
de 1,1 milhão de moradores não tinham 
coleta de esgoto (16,9% da população). 

Mas qual é o papel do município na 
Agenda 2030? Aqui no Rio, a Câmara 
Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 
754/2018, que adota a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável na pro-
moção de políticas públicas no Municí-
pio. O projeto cria, respectivamente, o 
Programa e a Comissão para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.

O Parlamento Carioca é parte impor-
tante nesse contexto e não se privará de 
seu papel nessa jornada. Exercendo suas 
funções legislativa e fiscalizadora, pode 
contribuir para o alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Assim, 
é importante trazer a discussão sobre 
o tema, identificando o papel de cada 
agente na sociedade.

É de extrema importância que o Rio 
de Janeiro institucionalize a Agenda 
2030, discutindo e desenvolvendo po-
líticas públicas para o desenvolvimento 
sustentável na Cidade. Cumprindo sua 
missão, melhorará sobremaneira a vida 
dos cidadãos cariocas e reforçará seu pa-
pel protagonista no cenário nacional.
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 N Baterista Alfredo Dias Gomes lança, nas plataformas digitais, 13º disco 
solo, álbum ‘Metrópole’.

 N Associação Brasileira de Comunicação Empresarial lança ‘Aliança 
Aberje de Combate às Fake News — Movimento Empresarial contra a 
Desinformação’.
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MALHAÇÃO

 n Pedro não consegue se escon-
der de Gael. Gael se surpreende 
ao saber que Dandara tam-
bém ajudou Karina e Pedro a se 
encontrarem. Gael e Dandara 
terminam o namoro.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Olívia se incomoda com o su-
cesso de Sofia. Cris tenta con-
vencer Tiago a sair da barraca. 
Júlia fica aliviada quando Ro-
drigo afirma que ele e Manuela 
sempre cuidarão dela.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Téo e Luna/Fiona se beijam e 
declaram sua paixão. Kyra diz a 
Alexia que precisa ouvir a voz de 
Rafael para parar de pensar em 
Alan. Juan insiste para Mário ir 
com ele para o Brasil.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Érica tenta de todos os jeitos 
chamar a atenção do cliente 
misterioso do Café Boutique, por 
quem está interessada. Os meni-
nos saem da aula e vão ao treino.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Cora diz a Cristina que Fernan-
do foi à casa de Xana. Robertão 
decide beijar Érika. Cristina des-
cobre que Fernando foi atrás de 
seu irmão Vicente.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n Ló se despede de todos no 
acampamento e parte com a 
família para Sodoma. Bera e Ja-
luzi retornam ao palácio. Lúcifer 
tenta impedir, mas Deus realiza 
sua aliança com Abrão.

21h | RECORD | 12 anos 
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O ano de 2021 também tem sido mar-
cado pela pandemia do coronavírus. As 
campanhas de vacinação seguem acon-
tecendo ao redor do mundo, ao mesmo 
tempo em que o Brasil atinge a marca 
de mais de 400 mil mortos. Entre as 
atividades afetadas, o ‘A Tarde é Sua’ 
precisou passar por mudanças não só 
na equipe, mas também no conteúdo 
do programa.

“Por conta dos fatores de risco, pas-
samos a trabalhar só com metade da 
equipe e o desconhecimento sobre a 
covid-19, ano passado, levou a gente 
a dedicar parte do programa às infor-
mações e orientações com médicos e 
especialistas”, explica a apresentadora. 
“Não abrimos mão do entretenimento, 
da ‘alienação saudável’, até como forma 
de aliviar a pressão de um mundo em 
choque, mas com os pés plantados no 
chão, conectados com a realidade!”

Apesar de atrações como shows pre-
senciais e grandes festas terem sido 
suspensas para se evitar aglomera-
ções, o jornalismo de celebridades não 
parou. Sonia revela que, na verdade, 
o fluxo de notícias aumentou. Desde 
lives e ações solidárias, até perdas de 
grandes nomes, ‘A Tarde é Sua’ sempre 
teve conteúdo para compartilhar. “Teve 
luto, mas também solidariedade e bons 
exemplos, como as fotos que os famosos 
fizeram questão de postar no momento 
da vacinação. Tudo virou informação!”

VETERANA DA COMUNICAÇÃO
Além da TV, Sonia, que teve passagem 
marcante pelo SBT, onde brilhou como 
repórter do ‘Domingo Legal’, também é 
bastante conhecida por ter apresentado 
programas de rádio e por ter sido jurada 
de programas de auditório. Mas, como 
nem tudo são flores, a jornalista enfren-
tou o desconforto de um comentário ma-
chista quando trabalhava neste meio:

“Um grande comunicador me disse 
que eu tinha que desistir de ter um pro-
grama de rádio, porque as ouvintes só 
gostavam da voz de homens no micro-
fone! Não desisti, tive programas nas 
rádios Globo, Record, Tupi, América e 
Capital e ainda ganhei dele em audiên-
cia! Ele teve que me engolir! (risos)”, 
conta.

Para o futuro da área, Sonia pede por 
igualdade salarial. “É um absurdo mu-
lher ganhar menos que homem exer-
cendo a mesma função”, opina.

NOVIDADES E PLANOS
Na RedeTV!, a apresentadora afirma 
que há novidades a caminho, mas só 
para o segundo semestre. Quando ques-
tionada sobre o planejamento para os 
próximos 15 anos, Sonia é curta e ob-
jetiva: “Eu não faço planos! Só quero 
estar viva!”

Reportagem do estagiário Josué Santos,  

sob supervisão de Tábata Uchoa

Apresentadora 

comemora 15 anos 

do ‘A Tarde É Sua’ e 

acredita que programa 

contribui com 

‘alienação saudável’ 

para o público

Sonia Abrão: 

‘Não tenho medo 

de ser cancelada’
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‘Não tem segredo  

nem fórmula.  

Foi pura química, 

afinidade, trabalho de 

equipe moldado  

no afeto’

SONIA ABRÃO,  

apresentadora
CHICO AUDI

Da esquerda

para a direira: 

Alessandro Lo-Bianco, 

Vladimir Alves, Sonia 

Abrão, Felipeh Campos   

e Thiago Rocha 

são só alegria

O 
programa ‘A Tarde É Sua’, co-
mandado por Sonia Abrão na 
RedeTV!, completou 15 anos 
no ar este mês. A apresentado-

ra, conhecida por não ter papas na lín-
gua, não tem medo do cancelamento. 
Para ela, o importante é levar informa-
ção para o público com transparência.

“Não tenho medo de ser cancelada! 
Não vou deixar de dizer o que penso 
por causa de redes sociais! Meu com-
promisso é com o público em geral, ba-
seado na verdade e na transparência! 
Até meus erros são sinceros”, exclama 
a apresentadora, de 57 anos, em entre-
vista concedida ao DIA.

Com 40 anos de carreira na TV, So-
nia comemora a data mas confessa que 
não sabia até onde chegaria quando 
começou o programa, em 2006. “Sou 
do tipo ‘deixa a vida me levar’, como a 
música do Zeca Pagodinho, mas sem-
pre trabalhando com dedicação.” Ela 
afirma, ainda, que não existe segredo 
nem fórmula mágica para a atração, 
nem mesmo para o quadro de sucesso 
‘Roda de Fofoca’, com Vladimir Alves, 
Felipeh Campos, Thiago Rocha e Már-
cia Piovesan. O colunista de celebrida-
des Alessandro Lo-Bianco, que sempre 
entra, ao vivo, do Rio, é outro destaque.

“Não tem segredo nem fórmula! Foi 
pura química, afinidade, trabalho de 
equipe moldado no afeto! Tudo rolou 
de forma espontânea. Vladimir Al-
ves, Thiago Rocha, Felipeh Campos e 
Márcia Piovesan dão show na 
bancada, sem contar nossos 
colunistas Alessandro Lo-
-Bianco, no Rio, e Bruno 
Tálamo, em São Paulo. A 
gente tem prazer em es-
tar junto”, afirma, citan-
do os colegas que par-
ticipam do programa.

COBERTURA DO ‘BBB’ 
Neste ano, “A Tarde é 
Sua” também se destacou 
pelo foco nos acontecimentos 
do ‘BBB 21’. “Eu acompanhei to-
talmente essa temporada, desde a 
primeira fase, que foi um pesadelo com 
o grupão do mal, liderado por Karol 
Conká, Projota, Nego Di e Lumena, até 
a reviravolta de mestre que o Boninho 
conseguiu dar no programa, não só sal-
vando a atração, mas transformando 
mesmo no ‘Big dos Bigs’, como ele pro-
meteu”, conta.

Apesar da eliminação de Gil do Vigor 
desagradar parte do público, Sonia viu 
seu pódio pessoal na final com Juliette, 
Camilla de Lucas e Fiuk. A apresenta-
dora ainda destaca que “vibrou” bas-
tante com a eliminação de Karol Conká 
e o recorde histórico de rejeição.



Horóscopo

A Lua anuncia uma boa fase para você ganhar 
dinheiro extra. Utilize a criatividade ao seu favor no 
mundo dos negócios. A paixão vai ferver no romance. 
Cor: salmão.

A sua perseverança vai te ajudar a conquistar tudo 
aquilo que você deseja. O seu poder de comunicação 
vai bem estar em alta. Cautela com a franqueza no 
amor. Cor: marfim. 

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: angina, anis, asno, banda, boiada, bonito, canga, cantina, 
canto, capô, capota, casco, casta, castigo, cigana, cisto, coitada, disco, 
gana, mandato, mania, nabo, pântano, páscoa, pata, pátio, santa, sapoti

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Vai ter mais vontade de ficar quieta no seu canto. Evite 
confiar demais em pessoas oportunistas. Na união, 
não deixe o ciúme provocar brigas desnecessárias 
entre o casal. Cor: amarelo.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

É um ótimo momento para investir em projetos para o 
seu futuro. Você vai se sentir muito foco e 
determinação. Na vida a dois, fase de muito 
companheirismo. Cor: grená.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Não economize esforços para se destacar no seu 
trabalho. Fique de olho em boas oportunidades 
profissionais. No amor, escolha a dedo seu alvo na 
paquera. Cor: rosa-claro. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Faça cursos e aprimore o seu currículo. Fortaleça os 
seus laços com pessoas queridas, as mantenha perto. 
Quem está livre pode conhecer alguém interessante. 
Cor: chocolate.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Realize algumas mudanças hoje e adote novos 
hábitos. Uma promoção pode pintar no trabalho, 
aproveite seu momento. Muita parceria na vida a dois. 
Cor: pink.

LIBRA
23/9 a 22/10

Atividades que geram conhecimento vão estar com 
tudo. Busque agir em conjunto nos estudos e na 
profissão. A família pode interferir no seu romance. 
Cor: coral.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Uma mudança de emprego pode pintar em sua vida. 
Mas se busca estabilidade, também vai conquistar. 
Grande fase profissional. No amor, foque no diálogo. 
Cor: prata

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Contagie seus colegas com a sua simpatia e alegria. 
Vai conseguir liderar bons trabalhos com a equipe. Na 
união, o desejo ficará bastante em evidência, 
momento de aproveitar. Cor: púrpura.

Sua atenção estará voltada mais aos assuntos 
domésticos. Decisões muito importantes podem ser 
tomadas nesse ambiente. A dois, curta o ninho de 
amor. Cor: branco.

Aposte em contatos virtuais. Pode obter novas 
amizades e parcerias nos negócios que deseja. Se 
estiver a fim de alguém, busque se declarar e fazer 
esse romance acontecer. Cor: preto.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Juliette 
ganha mais 
1 milhão de 
seguidores 
Fenômeno da internet, Juliette 
Freire já bateu todos os recordes 
que podia. Campeã da 21ª edição do 
‘BBB’, a paraibana teve a foto que 
chegou mais rápido a 1 milhão de 
curtidas no Instagram e é a primei-
ra ex-BBB a deixar a casa com um 
número tão alto de seguidores. Mas 
esse foguete está longe de parar!

No sábado, após a exibição do 
especial ‘BBB Dia 101’, que reuniu 
todos os participantes do reality - 
exceto Arcrebiano que já está con-
finado para o ‘No Limite’ - Juliette 
ganhou ainda mais fãs. As redes so-
ciais da maquiadora chegaram a 28 
milhões de seguidores. 

“28 milhões! Esse número só 
cresce e minha felicidade com tudo 
que está acontecendo também. 
Obrigada, Brasil! Obrigada, meu 
povo!”, escreveu a equipe de Ju.

Gil na abertura 
do ‘Esporte 
Espetacular’
O Brasil tá lascado, mas Gil do Vi-
gor está por aí para dar alegria ao 
povo. Depois de deixar a casa do 
‘BBB 21’, o economista, que já ti-
nha apresentado o ‘Plantão BBB’ 
ao lado de Ana Clara, invadiu mais 
uma programação da Globo e re-
gravou o clássico “Pa pa pa pa” da 
vinheta do ‘Esporte Espetacular’. 

“Gil na abertura do Esporte 
Espetacular? Temos!”, escreveu o 
economista que, continuou a brin-
car sobre a participação inusitada 
nas redes sociais. “E aí, vigorosos, 
curtiram o Gil no Esporte Espeta-
cular? Vem aí o Tchaki Tchaki na 
Ilha do Retiro!”. 

Camilla 
reclama da 
edição do ‘BBB’
Assim como Kerline e Thaís, Ca-
milla de Lucas também não ficou 
contente com a edição do ‘BBB Dia 
101’. Nas redes sociais, a influen-
ciadora reclamou de cortes em 
suas falas no programa especial, 
mas depois apagou as postagens.

“Agora entendi por que me acha-
vam planta no ‘BBB’. Cadê minhas 
falas? E olha que eu era a segunda 
mais falante da casa. Fui salva pela 
internet”, escreveu. “Eu sou falante 
e sempre fui”, completou.

Após apagar os comentários, Ca-
milla repostou a publicação que uma 
fã fez com uma lista de coisas que 
a influenciadora fez na casa e não 
foram mostradas na edição. “Sério 
que essas coisas não passaram???? 
POXAAAA!!!”, escreveu Camilla.
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