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CÂMARA DE 
NITERÓI APROVA 
TROCA DE NOME 
DE RUA PARA 
HOMENAGEAR 
PAULO GUSTAVO. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

CRISE 
CORTES NO 
ORÇAMENTO DA 
UNIÃO AFETAM 
FUTURO DAS 
UNIVERSIDADES 
INFORME DO DIA, P. 2

Benefício bloqueado para 
quem não fizer prova de vida
INSS vai voltar a suspender os pagamentos de segurados que não comprovarem que estão vivos.  ECONOMIA, P. 9 
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População não 
demonstra muito 

otimismo com 
a intenção da 

Prefeitura do Rio 
de vacinar todas as 

pessoas acima de 18 
anos até outubro. P. 3 

CoronaVac: interrupção da produção 
não afetará vacinação na cidade. P. 3

Pais e cuidadores de autistas não são 
imunizados em posto na Gávea. P. 4

CARIOCACARIOCA
CAUTELOSOCAUTELOSO

COM NOVOCOM NOVO
CALENDÁRIOCALENDÁRIO
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Rubro-negro Gabigol é o maior algoz do rival; tricolor Fred passa por 
grande fase. Artilheiros estão preparados para a final do Carioca. P. 8 

À ESPERA DO À ESPERA DO 
FLAFLA--FLUFLU

Protesto antirracista no Centro

JACAREZINHO

Mulher que acompanhava 
a vítima ficou ferida. Crime 
aconteceu a 500 metros de 
batalhão da PM em Niterói. P. 6 

Homem é 
morto a tiros 
na entrada 
do motel

REFORMA DE 46 ESTAÇÕES DO BRT DEVE COMEÇAR EM JUNHO. P. 4

LEMBRANÇAS LEMBRANÇAS 
DE UMA CENA DE UMA CENA 

INESQUECÍVEL INESQUECÍVEL 
Tony Ramos Tony Ramos 

recorda recorda 
gravação de gravação de 

tiroteio em tiroteio em 
‘Mulheres ‘Mulheres 

Apaixonadas’.Apaixonadas’.  
P. 15 P. 15 

Manifestantes pedem justiça 
para os mortos em operação 
policial na comunidade 
semana passada. P. 5 
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FIM DE SEMANA SEM 
PRAIA E SEM CHUVA, 
MAS COM FRIOZINHO
Temperatura despenca com a chegada 
de frente fria ao Rio. Após madrugada 
chuvosa, carioca enfrenta vias 
alagadas e bolsões d’água. P. 4 

Confirmado o 
adiamento do 
Enem para 2022 
Presidente do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Inep) diz que exame será aplicado em 

janeiro do ano que vem. Uma portaria 

será publicada amanhã. P. 4

Polícia prende homem 
que espancou e matou a 
mulher em Caxias. P. 6

Executivo da Pfizer detalha 
encontros com o governo em 
depoimento na CPI.  P. 10 

MAU TEMPO

Marília Tavares não conseguiu tomar 
a segunda dose no Centro Municipal 

de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

É óbvio que se tratando de vacina no 
Brasil, pode até parecer inocente qual-
quer previsão...

Mas diante dos acontecimentos nos úl-
timos tempos, qualquer gota de esperança 
vira uma onda de alegria nessa enxurrada 
de notícias ruins.

Tô falando do calendário antecipado, di-
vulgado pela prefeitura do Rio, que preten-
de vacinar pelo menos com uma dose todos 
os adultos até outubro.

tudo: não era uma questão de antecipar 
felicidade, e sim evitar muitas tristezas.

Só sei que nem adianta me procurar dia 
2 de agosto. Vou reservar roupa especial, 
aliás, eu nem tenho roupa pra isso!

“Ai, p...” (Viram o vídeo que viralizou da 
menininha? Vai ser nesse clima)

Senhor Zé Gotinha, me aguarde... Tô 
chegando!

3,2,1... É VACINA NO BRAÇO! EU DISSE NO 
BRAÇO, HEIN!

PINGO NO I
 n Pelo visto, o governador está mesmo em-

penhado em colocar câmeras nos coletes dos 
policiais...

Tanto que a coluna teve acesso a um decre-
to, de março, sobre o assunto.

Pra começar, serão 21.571 câmeras e o go-
verno já está fazendo o levantamento de 
preços, tudo com o objetivo de proteger os ser-
vidores no caso de uma falsa acusação e dar 
maior transparência ao trabalho da polícia.

Bora colocar o Pingo no I...
Não tem problema algum querer colocar 

câmera. Pode colocar no colete, no carro, ou 
no helicóptero...

O que preocupa é: se tem câmera pela 
cidade que não funciona, quem garante que 
a do “BBB da polícia”, ainda mais nos coletes 
que aguentam chumbo grosso por aqui, vão 
funcionar?

Vamos esperar pra crer.

TÁ FEIO!
 n Essa ninguém me enviou não... Eu que vi, registrei 

e já não é a primeira vez.
Olha o tamanho do buraco na Rua General Padi-

lha, em São Cristóvão... É tombo na certa!
Como se já não bastasse o roubo de cabos na 

região, agora a vagabundagem tá levando as bocas 
de lobo. E quem se lasca? O povo que corre o risco de 
se machucar.

Não adianta porcaria nenhuma a prefeitura e as 
empresas responsáveis irem aos locais e conserta-
rem... No outro dia tá tudo ferrado novamente. É 
chover no molhado!

Tem que investigar e prender não só quem rouba, 
mas também quem compra esse tipo de material. 
Eles só roubam porque tem mercado pra isso. Pode 
parece algo pequeno, mas faz uma diferença do 
caramba na vida do morador.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... Vai brincando mesmo com a boca do lobo, 
já já ela te pega, e tenho dito.

Agora vai! (eu espero)

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

ISABELE BENITO

Bocas de lobo são roubadas em São Cristóvão

O Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros com uma 
das mais sofisticadas bases acadêmicas da América 
Latina. No sentido oposto dos países mais avançados, 

o Governo Federal não reconhece como deveria a importân-
cia do ensino universitário para o futuro estratégico do Brasil. 
A melhor maneira de atestar este problema são os cortes 
no Orçamento da União que já representam graves conse-
quências para áreas fundamentais como a Saúde, Educação, 
Ciência e Tecnologia. Nem mesmo a pandemia consegue jus-
tificar o desprezo pelo conhecimento que se constata neste 
momento. Recentemente, a reitora da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), Denise Pires, alertou para o risco do 
fechamento da instituição e revelou que “orçamento dis-
cricionário aprovado pela Lei Orçamentária para a UFRJ em 
2021 é 38% daquele empenhado em 2012”.

MAIS CORTES
Estudo minucioso realizado pelo doutor e economista Bru-
no Moretti, ex-secretário executivo adjunto do Ministério da 
Saúde e Secretário executivo Adjunto da Casa-Civil da Presi-
dência da República, mostra que ancorado na justificativa de 
estarmos diante de uma delicada situação fiscal, a redução 
de investimentos seria o único caminho. Sem a faca oficial, 
para 2021 já teremos uma redução de 8% no PIB de despesas 
necessária sem relação a 2020. Os gestores, e não só os da 
academia, ainda não sabem como agirão diante dos chama-
dos gastos extraordinários: cerca de R$ 100 bilhões. Menos 
de 20% em relação ao gasto em 2020 (R$ 524 bilhões). É 
preciso não esquecer a distribuição dos recursos: ampliação 
do orçamento para investimentos e pessoal, mais R$ 18,5 
bilhões em emendas de relator. O que se vê é que o veto de 
quase R$ 300 milhões no orçamento do Ministério da Ciência 
e Tecnologia será um prejuízo imenso e de difícil reposição 
nos próximos 10 anos. 

UNIVERSIDADE

A crise a ser enfrentada

 n A Petrobras lança campa-
nha publicitária para a po-
pulação ter mais conheci-
mento sobre os riscos do fur-
to de combustíveis em dutos. 
A ideia é criar o Movimento 
“Juntos Contra o Roubo nos 
Dutos”, com intuito de incen-
tivar a população a colabo-
rar, através do telefone 168, 
com denúncias sobre ativi-
dades criminosas nos dutos. 
Campanha será veiculada no 
Rio de Janeiro e São Paulo.

 n Rio de Janeiro recebeu 
quase R$ 4 milhões em Com-
pensação Financeira por Uti-
lização dos Recursos Hídri-
cos pela energia gerada em 
hidrelétricas de Furnas, em 
2020. Valor foi pago pela em-
presa à Aneel, que distribuiu 
montante arrecadado entre 
a administração estadual e 
dos municípios de Resende, 
Três Rios, Itatiaia e Sapucaia. 

COMPENSAÇÃO 
DOS RECURSOS 
HÍDRICOS

REINALDO HINGEL/DIVULGAÇÃO/FURNAS

FURTO DE 
COMBUSTÍVEIS

UFRJ é um dos exemplos de falta de atenção do governo federal com ensino universitário.

As mais lidas
Online

Homem é morto na 
entrada de motel perto 
de batalhão da PM em 

Niterói
RIO DE JANEIRO

Mãe encontra ‘buraco’ 
dentro da boca de 

bebê e é surpreendida 
em hospital
MUNDO E CIÊNCIA

Atriz das pegadinhas, 
Maria D’Avila posa para 

ensaio sensual de lingerie
CELEBRIDADES

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Há algum tempo, falei aqui da importância da vacinação contra a 
Covid-19 para os mais jovens, que estão no mercado de trabalho, 
e necessitam circular. Se o calendário do Rio se mantiver, e todos 
acima de 18 anos forem vacinados até outubro, será a grande vitó-
ria nesse ano.

É uma vitória a determinação de que as gestantes sejam manti-
das em trabalho remoto enquanto durar o estado de emergência 
de saúde pública decorrente da pandemia. Lamentavelmente, o 
número de óbitos de grávidas, ou de mães recentes, só aumenta.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Veto de 
quase R$ 300 
milhões no 
orçamento 
será prejuízo 
imenso e 
de difícil 
reposição”

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Conversando com duas amigas médicas, 
elas falaram que não se trata de processo 
político, nem uma cortina de fumaça... É 
possível sim! Desde que os insumos para 
os imunizantes não deixem de ser distri-
buídos ou sejam usados como armas de 
negociação.

Lembrando que, de acordo com o depoi-
mento de uma das maiores farmacêuticas 
do mundo, a gente já poderia estar come-
morando há muito tempo... E o pior disso 



RIO DE JANEIRO

CETICISMO COM 
VACINAÇÃO EM MASSA
Cariocas não demostram muito otimismo com anúncio do prefeito Eduardo Paes que prevê imunizar 
toda a população acima de 18 anos até o mês de outubro. Calendário depende de envio de vacinas

S
em otimismo nem pessimismo. 
Foi assim que a população cario-
ca recebeu, com cautela, o anún-
cio de vacinação em massa feito 

pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ele 
divulgou calendário até o mês de outu-
bro com o plano de imunizar todos os 
adultos entre 59 e 18 anos. Especialista 
ouvida por O DIA afirmou que, desde 
que seja cumprido a entrega de doses, o 
cenário é positivo, pois seria possível ga-
rantir maior previsibilidade em relação 
ao contexto da pandemia no Rio.

A pandemia prejudicou a cabeleireira 
Eliza Stofell, 36, que teve perda da metade 
da renda com redução de clientes. Pelo 
calendário da prefeitura, sua vacinação 
pode acontecer em 19 de agosto. Ela disse 
que a expectativa é se sentir mais prote-
gida após a imunização. “Que venha logo 
essa vacina para que possamos ficar pro-
tegidos, mas não estou muito ansiosa. Se a 
campanha fosse feita antes, teríamos me-
nos mortes, sem contar os prejuízos que 
eu tive de pelo menos 50%”, ponderou. 

Mesmo considerando os problemas 
que ela teve na pandemia, ela mencio-
nou que se sentiu aliviada com o anún-
cio da vacinação da população adulta. 

Para quem trabalha em casa o impacto 
da pandemia foi um pouco menor. Mas 
Alan Brasil, de 32, que atua na área do 
Marketing Digital, espera pela vacinação 
para que possa voltar a ter atividades de 
lazer e contato com a família. “Tenho uma 
filha de seis anos e após a vacinação eu 
gostaria de levá-la para visitar a minha 
tia, que tem mais de 80 anos”, mencionou.

Para a pesquisadora em Saúde da 
UFRJ, Chrystina Barros, o anúncio do 
calendário até outubro é positivo, pois 
possibilita vacinação mais organizada, 
transparente e evita tumulto. “Se a pre-
feitura conseguir manter essa previsão, 
será importante”, afirmou.

Segundo Chrystina, após a vacinação 
em massa de 70% da população e redução 
considerável da taxa de transmissão, será 
possível pensar nos primeiros passos para 
retomar vida e o retorno com segurança 
de algumas atividades. Mas alertou: “Não 
podemos afrouxar nos cuidados”.

Alan Brasil espera 
pela vacinação para 
que possa voltar a ter 
atividades de lazer e 
contato com a família

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA
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 > A informação divulgada pelo Bu-
tantan ontem de que a produção 
da CoronaVac será interrompida 
hoje devido ao atraso no envio, 
pela China, do IFA, o ingrediente 
para fabricar vacina, não impacta-
rá em alterações no calendário de 
vacinação no Rio. Segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde, há entre-
gas programadas para a próxima 
semana de imunizantes já produ-
zidos pelo Butantan: quantitativo 
que, de acordo com a pasta, deve-
rão ser suficientes para zerar a fila 
de espera pela aplicação da segun-
da dose da CoronaVac na cidade. 

A SMS confirmou que, ontem, fo-
ram retiradas 71.800 doses de Coro-
naVac na central de distribuição do 
estado, em Niterói. Com esses imu-
nizantes, afirma a pasta, a aplicação 
da segunda dose da vacina será reto-
mada, hoje para pessoas de 65 e 64 
anos e profissionais de Saúde. 

A pasta informou que vem rece-
bendo entregas regulares da Astra-
Zeneca, assim como aportes da Pfi-
zer, nas últimas semanas, o que ga-
rante a manutenção dos calendários 
de vacinação já divulgados. O DIA 

questionou a Secretaria Estadual 
de Saúde sobre impactos na dis-
tribuição aos municípios com a 
interrupção da produção da Co-
ronaVac, mas não obteve resposta.

Interrupção não vai 
alterar vacinação

A cabeleireira Eliza 
Stofell, de 36 anos, 
disse querer viajar 
depois que a maior 
parte da população 
for vacinada

Se a prefeitura mantiver a 
previsão, será importante. 
Mas não podemos afrouxar 
nos cuidados

CHRYSTINA BARROS, pesq da UFRJ
Reportagem do estagiário Jorge Costa,  

sob supervisão de Cadu Bruno e Thiago Antunes

SEM CORONAVAC

 NA falta de doses da CoronaVac continua a 
prejudicar a vacinação em treze municípios 
do estado. O DIA já havia mencionado a pa-
ralisação de aplicações da 2ª dose em dez 
prefeituras. O número aumentou ontem com 
a interrupção parcial da campanha em Se-
ropédica, Cabo Frio e na capital fluminense. 

As que interromperam a aplicação da 2ª 
dose com a CoronaVac até o momento são: 
Rio, Niterói, N.Iguaçu, São Gonçalo, São João 
de Meriti, Seropédica, Japeri, Nilópolis, Itabo-
raí, Guapimirim, Mesquita, Magé e Cabo Frio.

O estado recebeu do Ministério da Saúde 
ontem, 184.200 unidades da CoronaVac e 
54.750 da Oxford/AstraZeneca. Não há data 
para distribuição. As prefeituras de Niterói, 
São Gonçalo e Rio serão as primeiras a rece-
ber. A capital anunciou que a previsão era ter 
cerca de 90 mil doses da CoronaVac que serão 
distribuídas a partir de hoje. Segundo o novo 
calendário, o imunizante será aplicado em 

pessoas com 65 a 64 anos na cidade. 
Caxias informou ter distribuído ontem 

as últimas unidades da CoronaVac para a 
2ª e deve interromper a aplicação caso não 
receba novos lotes. Nilópolis enfrenta uma 
das situações mais graves. A 2ª dose está 
suspensa desde 3 de maio. No Município do 
Rio, a servidora Marília Tavares, de 65 anos, 
disse que se sente cada vez menos segura 
por conta do atraso. Ela foi no posto Heitor 
Beltrão, na Tijuca, ontem pela manhã para 
nova tentativa, sem sucesso. 

“Penso no risco da vacina que tomei per-
der a validade passando tanto tempo. Me 
pergunto se a segunda dose vai fazer o efeito 
conjunto com a primeira da forma como 
deveria. A maior esperança que eu tinha era 
tomar, pois eu faço fisioterapia e interrompi 
o tratamento do joelho. Estava esperando 
finalizar esse momento da vacinação para re-
tomar o tratamento já imunizada”, lamentou.

Já são 13 cidades que suspendem a 2ª dose

A PARTIR DE JULHO

 NO secretário estadual de Saúde, Alexandre 
Chieppe, informou ontem que o estado estu-
da a possibilidade de criar calendário unifica-
do de vacinação a partir de julho. Entretanto, 
dependerá da distribuição dos imunizantes 
por parte do Ministério da Saúde.

“Já existe conversa em andamento com 
o conselho de secretários municipais de 
saúde que, na verdade, os municípios são 
responsáveis pela vacinação, então, eles 
têm que ser envolvidos nesse processo, 
exatamente para que, agora quando aca-
bar esse período de comorbidade, a gente 
tenha minimamente um calendário unifi-
cado no estado”, explicou.

“Quando nós iniciarmos a fase de va-
cinação dos grupos especiais e por faixa 
etária, que a gente consiga passar para a 
população um calendário unificado que 
dê tranquilidade em relação à vacinação, 
de quando cada pessoa vai ser vacinada. 
Obviamente, que isso depende da entrega 
de remessas de vacina pelo Ministério da 
Saúde”, acrescentou.

A cidade do Rio de Janeiro retomou 
na quarta-feira a vacinação contra a co-
vid-19 para gestantes e puérperas com 
comorbidade. Com a chegada de novas 
doses, o secretário informou que uma 
parte da vacina CoronaVac foi reservada 
para esse grupo.

Governo estuda 
calendário unificado
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Aprovada troca de nome para Rua Ator Paulo Gustavo
Por 18 favoráveis e três contrários, Câmara de Niterói permite a mudança. Consulta pública foi favorável com 90% de apoio

ESTEFAN RADOVICZ  / AGÊNCIA O DIA

Atual Rua Coronel Moreira Cesar passa a se chamar Ator Paulo Gustavo, em homenagem ao comediante

Ao saber da aprovação da 
medida, o Axel se manifes-
tou agradecendo o enten-
dimento dos vereadores 
em acatar a homenagem. 
“Fiquei muito feliz com a 
aprovação, agora há pouco, 
na Câmara de Vereadores 
de Niterói, por 18 votos a 3, 
da mensagem que encami-
nhei propondo a mudança 
do nome da Rua Coronel 
Moreira César para Rua 
Ator Paulo Gustavo. Com 
esta homenagem, Niterói 
demonstra carinho, admi-
ração e respeito por este 
artista que, em toda a sua 
trajetória, enalteceu nossa 
cidade com sua genialidade 
e talento”, afirmou.

Na página da Prefeitura, a no-
tícia foi dada com entusias-
mo: “Após consulta pública 
com mais de 34 mil partici-
pantes, a Câmara Municipal 
de #Niterói aprova homena-
gem a Paulo Gustavo em rua 
de Icaraí. Na consulta, foram 
34.414 participantes, sendo 
90,2% favoráveis a mudança 
do nome da rua. Paulo Gus-
tavo era um apaixonado por 
Niterói e sempre que pode 
exaltou o nome de nossa cida-
de no #Brasil e no mundo. Ele 
se foi mas deixou um grande 
legado de amor e generosida-
de. Essa homenagem mostra o 
enorme reconhecimento dos 
niteroienses por essa pessoa 
extraordinária que foi Paulo 

Gustavo.”, dizia a publicação.
A Câmara de Vereadores 

de Niterói aprovou ontem, 
por 18 favoráveis e 3 contrá-
rios, a mudança do nome da 
Rua Coronel Moreira César, 
em Icaraí, para Rua Ator 
Paulo Gustavo. A proposta 
foi enviada para a Casa pelo 
prefeito Axel Grael (PDT) 
após realizar uma consulta 
pública para ouvir a popu-
lação da cidade sobre a alte-
ração, aprovada com mais 
de 90% dos votos favoráveis. 
O projeto foi aprovado com 
emendas que revogam dis-
posições anteriores que po-
deriam impedir a homena-
gem. O projeto segue para a 
sanção do prefeito.

Fim de semana frio 
e sem chuva no Rio
A frente fria que chegou 
no Rio, na madrugada de 
quinta-feira, seguirá bai-
xando as temperaturas na 
capital. Segundo o siste-
ma de monitoramento da 
prefeitura, ainda choverá 
fraco hoje, com a tempe-
ratura máxima previs-
ta em 26°C e mínima de 
14°C. A partir de amanhã, 
apesar do tempo nublado, 
não há previsão de chu-
va, a temperatura míni-
ma também será de 14°C 
e a máxima de 26°C. No 
domingo e na segunda 
os termômetros podem 
marcar máxima de 27°C 
e mínima de 15°C.

Durante a madrugada e 
a manhã de ontem cario-

cas precisaram enfrentar o 
tempo frio e as dificuldades 
por conta das ruas alagadas e 
bolsões d’água formados nas 
vias, além das quedas de ár-
vores em diversos pontos da 
cidade. A capital entrou em 
estágio de mobilização ainda 
na noite de quarta-feira. 

Prefeitura do Rio 
não vacina pais 
de autistas
Normal estadual inclui cuidador de pessoa com 
deficiência intelectual como prioridade, mas PNI não

DIVULGAÇÃO / RENAN OTTO

Secretaria informou que os pais e tutores de pessoas com deficiências não estão nos grupos prioritários 

U
ma confusão com um 
promotor de Justiça, 
que foi ao posto de 
vacinação no Jockey 

Club da Gávea, na quarta-fei-
ra, interrompeu o serviço no 
local. Segundo André Guilher-
me Tavares de Freitas, que tem 
filho autista, os profissionais 
da Saúde não tinham conhe-
cimento sobre a lei 9.040, que 
inclui na vacinação pais, tuto-
res, cuidadores e enfermeiros, 
que auxiliam pessoas com de-
ficiência intelectual, incluindo 
o autismo. Freitas não conse-
guiu tomar o imunizante.

“Ao chegar no posto com a 
certidão do meu filho e o lau-
do médico, a responsável disse 
que não iria aplicar a vacina, 
que o município não se pre-
parou para isso. Essa é uma 
postura de desrespeito com a 
causa do autismo”, disse.

Ao ser acionada, a PM en-
caminhou o promotor e os 
envolvidos à 15ª DP (Gávea) 
e, segundo a Polícia Civil, a 
ocorrência foi encaminhada 
ao Ministério Público.

“Os policiais informaram 

que a responsável pela vaci-
nação no posto estava des-
cumprindo a lei e ela mante-
ve a intransigência dela. As 
outras pessoas foram porque 
quiseram ir, disseram que se 
a responsável não estava lá, 
eles tinham que fechar” afir-
mou o promotor.

O caso de André Guilher-
me não é o único. Um leitor, 
que não quis se identificar, 
também buscou a vacinação 
com base na mesma norma e 
a imunização lhe foi negada 
em duas ocasiões. Segundo 
ele, ao comparecer ao posto 
montado no Imperator, no 

Méier, na Zona Norte do Rio, 
na semana passada, os aten-
dentes o informaram que 
não tinham conhecimento 
sobre a lei. Ao retornar dias 
depois, os profissionais ale-
garam que, por se tratar de 
uma regulamentação esta-
dual, a medida era facultati-
va ao município.

“Eu fui fazer a tentativa 
com minha esposa e minha 
irmã, que é cuidadora do 
meu filho. Perguntei se po-
deríamos receber a vacina 
de covid em cumprimento 
a essa legislação estadual e 
me disseram que o estado 
colocou essa lei, mas não es-
tava implementada no mu-
nicípio. Voltei lá ontem e fui 
informado que o município 
faculta a determinação do 
estado, o que pra mim, não 
tem cabimento”, explica.

A Prefeitura do Rio, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, alega que os 
pais e tutores de pessoas 
com deficiências não fazem 
parte dos grupos prioritá-
rios para a vacinação contra 
a covid-19 relacionados pelo 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI).

A responsável 
disse que não iria 
aplicar a vacina. 
É uma postura de 
desrespeito com a 
causa do autismo
ANDRÉ DE FREITAS, 
promotor de Justiça

CONFUSÃO NO POSTO

Promotor alega que não tentou furar fila da imunização

 N O promotor de Justiça André 
Guilherme disse ainda ter sido 
vítima de notícias falsas. Du-
rante a manhã da última quin-
ta-feira, mensagens que circu-
lavam em grupos de WhatsA-
pp diziam que ele teria tentado 
furar a fila da vacinação basea-
do em seu cargo público.

“Em nenhum momento eu 
me identifiquei como promotor, 
eu tenho 22 anos de profissão, 
não sou nenhum moleque, não 
seria insano de invocar a minha 
profissão para querer ser vaci-
nado. Estão dizendo isso para 
tirar o foco do que aconteceu 

de verdade, o município é uma 
verdadeira balbúrdia. Só quando 
cheguei na delegacia que viram 
que eu era promotor”, explicou.

A pediatra e reumatologista 
pediátrica, Daniela Gerent Petry 
Piotto, explica que a vacinação 
de pessoas que mantém contato 
direto com pacientes com defi-
ciência intelectual funciona como 
uma proteção de rebanho.

“Pessoas que têm contatos 
diretamente com esses pacientes 
e ficam 24 horas com a criança ao 
serem infectadas podem passar 
para a criança. Quando esse gru-
po é vacinado, diminui o risco de 

infectar a criança porque você 
protege as pessoas que estão 
em um convívio mais próxi-
mo. Além da proteção con-
tra infecção e redução risco, a 
criança pode retornar com um 
pouco mais de segurança para 
as suas atividades especiais 
em que estimula o desenvol-
vimento”, salientou.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde informou que 
“prioriza a vacinação dos gru-
pos que são mais vulneráveis 
a complicações e óbito pela 
covid-19, dentro do que é reco-
mendado pelo PNI”.

JENIFER ALVES
jenifer.alves@odia.com.br

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Chuva e frio ontem no Rio

Enem 2021 somente 
em janeiro de 2022
O Enem 2021 deve ser apli-
cado só em janeiro do ano 
que vem. A informação foi 
repassada pelo presidente 
do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep), Danilo Dupas, 
ao Conselho Nacional da 
Educação (CNE). Segundo 
a presidente do CNE, Ma-
ria Helena Guimarães de 
Castro, Danilo Dupas disse 
haver problemas no orça-
mento para a prova. Porta-
ria será publicada hoje.

Além disso, uma versão 
apenas com uma amostra 
de estudantes do Sistema 
de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) será feita 
em novembro. O Inep não 
havia confirmado ainda se 

realizaria o exame este ano, o 
que levou a críticas de educa-
dores. A prova é importante 
para manter a série histórica 
de avaliações no País e para 
diagnosticar os déficits por 
causa do tempo de escolas 
fechadas na pandemia. É a 
partir do Saeb que é feito o 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb).

Uma portaria nesta quar-
ta-feira, 11, com as metas do 
Inep não incluía a aplicação 
do Enem, o que levantou dú-
vidas sobre a realização do 
exame este ano.

A prova relativa a 2020 foi 
adiada em função da pande-
mia e realizada só em janeiro 
de 2021, com abstenção re-
corde de alunos

Anunciada reforma de 
46 estações do BRT
O vice-presidente da Comissão 
de Transportes da Câmara do 
Rio, Felipe Michel, anunciou 
que 46 estações do BRT come-
çam a ser reformadas em ju-
nho. Além disso, o Programa 
de Segurança do BRT será im-
plementado também no pró-
ximo mês. O objetivo é punir 
as pessoas que dão calote e de-
predam veículos e estações. As 
informações foram divulgadas 
pelo vereador, após reunião 
com a interventora da conces-
sionária, Cláudia Secin.

De acordo com o vereador 
Felipe Michel, foram desti-
nados R$ 2,5 milhões para a 
revitalização desses locais e a 
previsão de entrega é de qua-
tro estações por semana.  

Durante o encontro, Cláu-

dia informou que houve um 
acréscimo de 37 veículos no 
sistema, a introdução dos dire-
tões e um número já alcança-
do de 157 ônibus funcionando.

Ainda segundo a inter-
ventora, dos R$ 130 milhões 
aportados pela Câmara para 
melhorias do sistema, já fo-
ram gastos R$ 10 milhões.

“Não vou desistir até conse-
guir colocar o BRT para fun-
cionar com qualidade e segu-
rança para o cidadão carioca, 
com ônibus novos, sem super-
lotação, respeitando horários 
das viagens, com as pistas e 
estações reformadas e sem ca-
lote e depredação no sistema. 
Minha missão é acompanhar 
o passo a passo desta transfor-
mação”, disse Felipe Michel.
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Rodrigo Pacheco afirma que é recomendável suspender operação quando um policial for ferido
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Ontem, no Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, houve manifestação em todo o país e distribuição de cestas básicas no Jacarezinho

A 
Secretaria Estadual 
de Polícia Civil (Se-
pol) rechaçou a opi-
nião apresentada 

pelo defensor geral Rodrigo 
Pacheco, que sugeriu que 
sempre que houvesse a mor-
te de um policial, como acon-
teceu no Jacarezinho, a ope-
ração deveria ser interrom-
pida imediatamente. Segun-
do a pasta, o encerramento 
da operação por morte de 
um agente representaria a 
vitória do crime organizado.

Ao falar sobre a operação 
na comunidade do Jacarezi-
nho, que deixou 28 mortos e 
foi considerada a mais letal 
da história no estado, em en-
trevista à GloboNews, nesta 
quarta-feira (12), Rodrigo 
Pacheco disse que quando 
um policial morre durante 
uma operação, a ação pode 
ser comprometida.

“É recomendável que, 
quando no início de opera-
ção morre um policial, se 
suspenda sob pena de haver 
comoção muito grande da 
tropa e dos policiais e obvia-
mente a operação fugir ao 
controle. Por outro lado, o 
controle externo da ativida-
de policial é do MP”. 

“Assim, os traficantes vão 
resistir à entrada da polícia até 
que um policial morra e a ope-
ração seja encerrada. O defen-
sor estimula a reação violenta 
do criminoso para que a ope-
ração termine”, afirmou uma 
fonte de O DIA que preferiu 
não se identificar.

A assessoria da Defenso-
ria foi quetionada mas o ór-
gão não quis se manifestar.

 > O governador Cláudio 
Castro comentou ontem 
ações que pretende im-
plementar contra a vio-
lência urbana e em co-
munidades no Rio. Em 
evento com o TJRJ, sem 
dar muitos detalhes, ga-
rantiu que o novo proje-
to não será parecido com 
o das UPPs. “O estado já 
vem fazendo muita coi-
sa. Por causa da crise fis-
cal, muita coisa parou, 
projetos foram encerra-
dos, mas vamos restabe-
lecer. Esse projeto, já ve-
nho falando desde o ano 
passado, mas a previsão 
é que no segundo semes-
tre a gente tenha alguma 
coisa. Vai ser diferente 
das UPPs”, afirmou.

Ontem, o governa-
dor e o presidente do 
tribunal, Henrique Car-
los de Andrade Figueira, 
assinaram o termo de 
cessão do terreno que 
vai abrigar o Núcleo de 
Atendimento Integra-
do (NAI). O espaço, na 
área da Leopoldina, é 
da Companhia Esta-
dual de Engenharia de 
Transportes e Logística 
(Central) e vai reunir, de 
forma unificada, o aten-
dimento ao adolescente 
que cometer infração.

Projeto de 
segurança em 
comunidade

Polícia rechaça posição de defensor

PROTESTOS CONTRA VIOLÊNCIA E RACISMO

Frente Nacional Antirracista distribui cestas básicas no Jacarezinho

 NA Frente Nacional Antirracis-
ta fez ontem, no Dia Nacional 
de Denúncia Contra o Racismo, 
ação de distribuição de cestas 
básicas e flores camélia no Jaca-
rezinho, sete dias após da opera-
ção policial que terminou com 
28 pessoas pessoas mortas e 
deixou várias feridas na comu-
nidade. O movimento “Panela 
Cheia Salva Vidas” é uma parce-
ria da organização com a Central 
Única das Favelas (Cufa Brasil) 
e a Organização Não Governa-
mental (ONG) Gerando Falcões.

resultaram nas mortes nas favelas 
e comunidades do Brasil.

Os protestos da coalizão reivin-
dicam o auxílio emergencial de R$ 
600 até o fim da pandemia, o di-
reito da população negra à vacina 
contra a covid-19 pelo SUS e o Fora 
Bolsonaro. “Vivemos grave pande-
mia. Defendemos as políticas de 
cuidados e contenção do corona-
vírus. Mas tivemos o direto ao iso-
lamento social negado. Seja pela 
necessidade em sair de casa para 
buscar o sustento, seja sendo mor-
to em casa pela repressão policial. 

Por isso estamos nas ruas em 
protesto, mas com todo cuida-
do”, informou a coalizão.

Ontem vários manifestantes 
estiveram em frente à Candelá-
ria, no Centro, cobrando  fim do 
genocídio da população negra. 
O ato, que começou às 17h, uma 
semana após a operação no Ja-
carezinho. Haviam cartazes com 
dizeres como: “Se a favela é sus-
peita, o Estado é culpado”, lar de 
moradora, respeite” e “pelo fim 
do massacre israelense contra 
Gaza. #Palestinalivre”.

“A dor do luto e a revolta ao des-
caso do poder estatal permanece, 
mas isso também nos impulsiona 
a lutar, reivindicar e a plantar espe-
rança em meio a tanta dor. Já dizia 
Emicida: ‘Tudo que nós tem é nós’. 
Seguimos na luta”, disse a organi-
zação em publicação na rede social.

Além do movimento da Fren-
te Nacional Antirracista, a Coali-
zão Negra Por Direitos promoveu 
manifestações em todo o país 
exigindo justiça para as vítimas 
do massacre do Jacarezinho e de 
todas as operações policiais que 

LUCIANO BELFORD
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Criminoso levou mais de 12 horas para 
socorrer a vítima após agredi-la

Feminicídio em 
Duque de Caxias

Um homem, identificado 
como Marcus Vinicius Im-
peratori, foi preso na quar-
ta-feira, acusado de femi-
nicídio, por agentes da De-
legacia de Atendimento a 
Mulher (Deam), de Duque 
de Caxias. De acordo com 
a unidade, o criminoso es-
pancou a companheira e a 
manteve ferida, sem aten-
dimento médico, dentro 
de casa, no município da 
Baixada Fluminense. Ele 
foi encontrado na casa da 
mãe, na Cidade de Deus, na 
Zona Oeste do Rio, onde es-
tava escondido.

Segundo a Deam, Mar-
cus agrediu a companhei-
ra na madrugada do dia 18 
de março deste ano, entre 
meia noite e 4h da manhã, 
quando a vítima teve a ca-
beça gravemente lesiona-
da. De acordo com Boletim 
de Atendimento Médico 
(BAM), o autor só levou a ví-
tima para a emergência do 
hospital local às 20h54 do 
mesmo dia. Na ocasião, ele 

informou à família que a mu-
lher não acordava e que pos-
sivelmente estaria em coma 
alcoólico por ter bebido muito 
na noite anterior. 

Segundo a especializada, 
o irmão da vítima procurou a 
Deam de Caxias para comuni-
car a suspeita de crime de vio-
lência doméstica. Uma equipe 
foi enviada à unidade de saúde 
quando a vítima ainda estava 
em coma por conta das lesões. 
A mulher foi a óbito no dia 20 e 
Marcus fugiu. O laudo de exa-
me de necropsia do cadáver 
aponta morte por traumatis-
mo de crânio do encéfalo pro-
vocada por ação contundente.

O criminoso possui 9 ano-
tações criminais, todas por 
roubo, entre 1999 e 2019, ten-
do sido condenado em vários 
desses processos. Marcus esta-
va em liberdade, que foi con-
seguida com ajuda da vítima. 
A mulher conheceu o crimino-
so pelo Facebook enquanto ele 
ainda estava preso, ocasião em 
que iniciaram um relaciona-
mento amoroso.

Homem é assassinado 
na entrada de motel 
Polícia analisa imagens de câmeras de segurança e colhe depoimentos

DIVULGAÇÃO PORTAL PLANTÃO ENFOCO / LUCAS BENEVIDES

Empresário e a acompanhante já estavam na cancela do estabelecimento quando foram atacados

U
m casal foi vítima de 
um ataque crimino-
so, no início da ma-
nhã de ontem, na 

saída de um motel, no centro 
de Niterói. O homem morreu 
no local e a mulher foi socor-
rida. O motorista, identifica-
do por policiais do 12º BPM 
(Niterói) como Vitor Lacer-
da Castro Freire, de 31 anos, 
empresário no ramo de crip-
tomoedas, morreu no local. 
A mulher, que segundo os 
agentes foi baleada em uma 
das mãos, ombro e cabeça, 
foi socorrida ao Hospital Es-
tadual Azevedo Lima (Heal) 
e ainda não há informações 
sobre seu estado de saúde.

De acordo com informa-
ções iniciais, o casal foi sur-
preendido por um homem 
encapuzado, que saiu de um 
carro, assim que chegaram à 
cancela de entrada do motel. 

O atirador efetuou diver-
sos disparos contra o casal, 
que havia acabado de pegar 

as chaves de um dos quartos 
do motel. 

O homem de 31 anos, ví-
tima do ataque, estava no 
banco do motorista e mor-
reu na hora. Ele, de acordo 
com a polícia, acumulava 
anotações criminais por 
ameaça, contrabando e la-
vagem de dinheiro. 

A mulher, de 32 anos, es-
tava no banco do carona e 
foi socorrida para o Hospi-
tal Estadual Azevedo Lima, 
no Fonseca. A vítima tem 
anotação criminal por le-
são corporal e está inter-
nada com tiros na mão, no 
ombro e na cabeça. 

Horas após o atentado, a 

Polícia Civil já trabalhava 
na investigação do crime. 
Ainda na manhã de ontem, 
uma equipe da Delegacia de 
Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo, Itaboraí e Maricá 
(DHNSG) foi ao estabeleci-
mento em diligência para 
buscar elementos que aju-
dem a elucidar o crime.

Polícia Federal faz operação contra traficantes
O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio do Grupo 
de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
(GAECO/RJ), com o apoio 
da Coordenadoria de Segu-
rança e Inteligência (CSI/

MPRJ), e em parceria com a 
Polícia Federal, realizou on-
tem a Operação Maleficus 
para cumprir 19 mandados 
de prisão preventiva e outros 
19 de busca e apreensão con-
tra traficantes de drogas de 
Rio das Ostras.

Os mandados, expedidos 
pela 2ª Vara Criminal de Rio 
das Ostras, foram cumpri-
dos nas cidades de Rio das 
Ostras, Macaé, Campos dos 
Goytacazes, no Rio de Ja-
neiro, e em unidades prisio-
nais do estado, local onde 

encontram-se presos alguns 
denunciados.

De acordo com as investi-
gações, constatou-se a exis-
tência de uma estruturada 
organização criminosa for-
mada pelos 19 denuncia-
dos, integrada à facção cri-

minosa autodenominada 
“ADA — Amigo dos Amigos”, 
com atuação na capital, em 
Rio das Ostras, Casimiro 
de Abreu e Quissamã, ten-
do como objetivo principal 
a comercialização de entor-
pecentes em pontos de ven-
da implantados e mantidos 
pela referida facção.

Apesar da inexistência rí-
gida de divisão de tarefas en-

tre os integrantes, a associa-
ção criminosa era liderada 
por Fernando Lemos Gon-
çalves, um dos denunciados 
presos e, também conheci-
do como “Bruxo” ou “Mano”, 
que gerenciava a aquisição, 
venda, distribuição e o arma-
zenamento de substâncias 
entorpecentes em Rio das 
Ostras e também em muni-
cípios vizinhos.
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leiro no sistema internacional 
é único em comparação com a 
história e aos padrões da nossa 
política exterior.

A ênfase na “nova” política 
exterior afastou o Itamaraty 
da tradição da Casa de promo-
ver o acesso a recursos de po-
der acumulados desde o pro-
cesso de redemocratização. As 
vantagens competitivas brasi-

POLÍTICA SUICIDA

E
m um novo ataque gratuito contra Pequim o gover-
no federal detona os recentes esforços do Itama-
raty para desfazer o mal-estar com chineses. Na 

anterior administração da chancelaria brasileira che-
gamos ao ponto de pedir a retirada do embaixador da 
China no Brasil, senhor Yang Wanming.

Essa política suicida de atritos constantes com o gigan-
te asiático em nada beneficia os interesses nacionais e se 
constitui um obstáculo para o Brasil obter a liberação dos 
insumos de vacinas por parte desse importante parceiro. Na 
semana passada o ministro da Economia afirmou que “o 
chinês inventou o vírus” e agora o próprio presidente suge-
re que o vírus foi criado artificialmente pelos chineses no 
contexto de uma possível guerra química, bacteriológica e 
radiológica. No cenário global essa retórica foi usada am-
plamente pelos trumpistas.

A RENOVAÇÃO 
DOS ATRITOS 
COM A CHINA

cia da vacina converteu-se em 
uma nova vertente da política 
internacional.

O uso de expressões como 
“comunavírus” ofende outros 
países gratuitamente no mo-
mento em que mais precisa-
mos de uma eficaz diplomacia 
sanitária. O isolamento global 
brasileiro pode ser empecilho 
à obtenção das vacinas contra 
a pandemia. Faço votos para 
que essa visão “antiglobalista” 
desapareça do governo federal 
em prol do reconhecimento 
da necessidade de uma maior 
cooperação multilateral. 

A China está se voltan-
do para a África e já creden-
ciou 31 frigoríficos nos Esta-
dos Unidos de quem impor-
ta cada vez mais soja, carne 
bovina, frango, porco e suco 
de laranja. Pequim está des-
viando suas importações do 
Brasil para a União Europeia, 
Canadá e Estados Unidos. No 
futuro, será cada vez mais di-
fícil renovar contratos e atrair 
investimentos chineses.

Enquanto os Estados Uni-
dos e a China, seguidos pe-
las maiores potências euro-
peias, buscam o crescimento 
mundial com melhores ações 
contra a pandemia, o Brasil 
patina economicamente e se 
move com dificuldade em ra-
zão dos repetidos erros come-
tidos pelo governo federal. Os 
erros e omissões da equipe do 
atual presidente têm favoreci-
do a difusão do coronavírus e 
de suas variantes.

A insistência em persistir 
nesses erros e nessas omissões 
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mantém o Brasil em enorme 
desvantagem na competição 
internacional com os países 
que enfrentam a crise sanitá-
ria com seriedade, sem estí-
mulos a aglomerações e sem 
relaxamento prematuro das 
condições de segurança. 

O Brasil também se destaca 
negativamente, nessas com-
parações, pela propaganda ofi-
cial de remédios inúteis e pela 
pregação de um indefensável 
“tratamento precoce”. Nenhu-
ma pessoa séria pode atribuir 
as fraquezas da Economia bra-
sileira às medidas de seguran-
ça contra pandemia.

Nesse contexto diplomá-
tico, econômico e sanitário 
os ataques desferidos contra 
a China resultaram logo no 
atraso do fornecimento de 
matéria-prima para vacinas 
do Instituto Butantan e da 
Fiocruz, além de reclamação 
oficial sobre a politização do 
vírus pelo executivo federal.

Entre janeiro e abril deste 
ano, diversas remessas de in-
sumos chineses foram retidas 
pelo governo de Pequim em 
retaliação à postura brasileira 
com a desculpa diplomática 
que eram meros entraves bu-
rocráticos. Com tudo isso, o 
Brasil arrisca-se a obter mais 
descrédito em Pequim anu-
lando o bônus da saída do úl-
timo chanceler no momento 
em que mais precisamos de 
vacinas e em que os perigos 
de um blecaute no setor, em 
junho, são reais.

Essa tese do Planalto de que 
a covid-19 foi criada em labo-
ratório não tem apoio da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), outro alvo costumeiro 
da artilharia do Executivo bra-
sileiro. Uma diplomacia para 
Saúde não pode funcionar 
com isolamento internacional 
e ataques às instituições mul-
tilaterais. O isolamento brasi-

leiras no cenário global foram 
dilapidadas nesse processo 
de falência sistêmica. As rela-
ções internacionais envolvem 
hoje e cada vez mais questões 
de Saúde pública além da ati-
vação de redes de interação, 
conhecimento e negociação.

O isolamento mundial a 
que o Brasil foi submetido 
pelo executivo federal teve 
consequências graves quan-
do a pandemia extinguiu a 
ativação de uma rede de con-
tatos que foi sabotada pelo 
próprio governo. Essa postu-
ra tem sido particularmente 
nociva no caso da China por 
ser um provedor indispensá-
vel de recursos necessários ao 
combate da pandemia. Como 
principal mercado para as ex-
portações brasileiras, cons-
truímos uma relação sólida 
desde os anos 1990 que foi 

abalada com o uso de redes 
sociais para culpar Pequim 
pela crise sanitária global.

O termo “vírus chinês” foi 
utilizado de maneira incom-
patível com os usos e costu-
mes da vida diplomática em 
diferentes momentos. Os 
esforços da atual gestão do 
Itamaraty para recuperar a 
relação entre as duas nações 
podem fracassar caso essa 
sabotagem nas possibilida-
des de diálogo com o governo 
chinês continue por parte de 
altas autoridades de Brasília.

Uma das tarefas do Mi-
nistério das Relações Exte-
riores é exercer o seu papel 
constitucional de incentivar 
a cooperação internacional 
com os nossos parceiros e 
junto aos outros ministérios 
envolvidos nas políticas pú-
blicas de Saúde. A diploma-
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FLUMINENSE

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Com o gol marcado na vitó-
ria sobre o Santa Fe, na quar-
ta-feira à noite, no Maracanã, 
Fred seguiu avançando para 
se tornar o maior goleador 
brasileiro da história da Li-
bertadores. Agora, o camisa 
9 do Fluminense tem 22 gols, 
enquanto Palhinha tem 25 e 
Luizão fez seu nome apare-
cer nos placares 29 vezes na 
competição. Os dois já estão 
aposentados e não duvido 
que o centroavante tricolor 
consiga isso ainda nessa edi-
ção... Gigante.

O GIGANTE FRED NO 
FLUMINENSE

SERGIO MORAES / POOL / AFP

LIBERTADORES É ASSIM

O 
Fluminense fez um jogo espetacular 
contra o Santa Fe, no Maracanã? Não. 
Mas o resultado por 2 a 1 é o que mais 

importa. Veja bem: sou adepto das vitórias. 
Trabalho bom é aquele que vence, na minha 
visão de futebol. Isso não quer dizer que des-
valorizo o trabalho que está sendo feito e olho 
apenas para o placar. Só que, na Libertadores, 
uma virada como a que o Tricolor conseguiu 
deve ser — muito — comemorada. Estamos 
falando de uma equipe que fez um Brasilei-
ro surpreendente e conseguiu a classificação 
para a Libertadores diretamente para a fase de 
grupos. Eu não acho a campanha na competi-
ção continental surpreendente, como muitos 
dizem. É fruto de um trabalho que acontece 
dentro do clube há mais de uma temporada e 
está sendo colhido a cada vitória como essa. O 
Tricolor está com um pé nas oitavas e tem que 
continuar com os pés no chão e trabalhando 
porque, para ser bem sincero, enxergo voos até 
mais altos para essa equipe de Roger Machado.

Caio Paulista festeja o gol da vitória contra o Santa Fe

 n Gabigol não deve ser 
apenas convocado por Tite 
na lista que sai hoje, às 11h, 
para os duelos pelas Elimi-
natórias da Copa de 2022, 
contra Equador e Para-
guai. Ele deve ser chama-
do para ser titular porque 
hoje, no mundo, não há 
atacante jogando mais do 
que o camisa 9 do Flamen-
go. Preterido em outras lis-
tas, é hora de chegar e se 
firmar para mostrar que o 
seu futebol não fica apenas 
no cenário nacional.

EXPECTATIVA DE 
GABIGOL

FUNCIONÁRIOS EM DIA

 nO mais importante da esfera financeira do Vasco aconte-
ceu na quarta-feira: os funcionários do Gigante da Colina 
receberam dois meses de salários atrasados e o clube está 
em dia. Os jogadores receberam abril, o que coloca o clube 
praticamente regularizado com as duas folhas salariais 
(jogadores e funcionários). Mais um passo importante 
para a reestruturação completa do Vasco. Que siga assim!
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TÉCNICO INTERINO NO VÔLEI
Carlos Schwanke será o técnico interino da Seleção masculina de vôlei na Liga das 

Nações, de 28 de maio a 27 de junho, em Rimini, na Itália. O auxiliar substitui Renan Dal 
Zotto, que se recupera da infecção por covid-19 no Hospital Samaritano, em Botafogo. 

FLAMENGO

Mais uma 
vez, Tricolor 
está na mira 
de Gabigol 
Entre os grandes do Rio, Fluminense é o 
que mais sofreu com o artilheiro

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Gabigol pode ser lembrado hoje na convocação da Seleção por Tite

V
ivendo um momen-
to mágico com a ca-
misa do Flamengo 
e podendo ser lem-

brado por Tite para voltar a 
defender a seleção brasileira 
hoje, Gabigol vem se prepa-
rando para mais uma final 
com a camisa rubro-negra. 
Entre os clubes do Rio, o 
Fluminense, adversário de 
amanhã, pelo Campeonato 
Carioca, é a principal vítima 
do artilheiro, vestindo a ca-
misa do Flamengo.

Ao todo, Gabigol já fez 82 
gols pelo Flamengo. Desses 
gols, dez aconteceram em 
clássicos. O Fluminense le-
vou quatro do artilheiro, en-
quanto Vasco e Botafogo so-
freram três. Nesta tempora-
da, o atacante só entrou em 
campo em um clássico. Ele 
passou em branco na derrota 
por 3 a 1 para o Vasco.

Somente Grêmio e Pal-
meiras sofreram mais gols de 
Gabigol que o Fluminense. 
As duas equipes são as maio-

res vítimas do artilheiro ves-
tindo a camisa do Flamengo. 
Cada clube sofreu cinco bo-
las na rede do artilheiro.

DOZE GOLS NA TEMPORADA
Na atual temporada, Gabi-
gol fez 12 gols em 11 parti-
das pelo Flamengo. As duas 
equipes começam a decidir 
o Campeonato Carioca, ama-
nhã, às 21h05, no Maracanã. 
Não há nenhuma vantagem 
por resultados iguais no 
confronto.

VASCO

Cano teve ofertas da Colômbia

Principal referência do Vas-
co, Germán Cano vem rece-
bendo assédio de clubes do 
futebol colombiano. Em en-
trevista ao canal local “Di-
rectv Sports”, o jogador, de 33 
anos, afirmou que recebeu 
propostas do Junior Barran-
quilla e também do Atlético 
Nacional, equipes que dispu-
tam a Libertadores.

“Em um momento o Na-
cional quis a minha contra-
tação. Do Junior também 
recebi uma proposta e me 
falaram sobre qual seria o 
salário. Eu sou uma pessoa 
de palavra. Quando deixei o 
futebol colombiano, afirmei 
que só voltaria para o Inde-
pendiente Medellín”, afir-
mou o artilheiro do Vasco.

Antes de acertar com o 
Vasco, no ano passado, Cano 

Cano só voltaria a jogar na Colômbia pelo Independiente Medellín

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

teve ótima passagem pelo 
clube colombiano. Na tempo-
rada de 2019, Germán mar-
cou 41 gols em 47 jogos pelo 
Independiente Medellín.

Em quase um ano e meio 

de Vasco, o argentino tam-
bém caiu nas graças dos tor-
cedores. Ao todo, Cano atuou 
em 59 jogos pelo Cruzmal-
tino e marcou 30 gols pelo 
clube carioca.

Atacante conta ter recebido propostas de clubes da Libertadores

Projeção é arrecadar R$ 550 milhões e renegociar 80% das dívidas 

BOTAFOGO

Uma nova proposta da S/A 

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

O presidente Durcesio Mello convocou o Conselho Deliberativo

O presidente do Botafogo, 
Durcesio Mello, enviou um 
ofício convocando o Con-
selho Deliberativo do clu-
be para discutir a nova pro-
posta da S/A, formatada pelo 
economista Gustavo Maga-
lhães. De acordo com infor-
mações do portal “globoes-
porte.com”, o Glorioso tem a 
expectativa de arrecadar, no 
mínimo, R$ 550 milhões, 
renegociar pelo menos 80% 
das dívidas e bater metas 
esportivas.

O projeto foi analisado 
pelo mandatário alvinegro 
e também pelo CEO, Jorge 
Braga. Foi convocada uma 
Assembleia Geral Extraor-
dinária para avaliar o novo 
modelo. Caso o projeto seja 

aprovado no Conselho Deli-
berativo, uma empresa será 
autorizada a buscar, em um 
prazo de seis meses, novos 
investidores, que compra-
riam a Botafogo S/A.

O modelo prevê também 
a participação de pessoas 

Grêmio e Palmeiras 
são os times que 
sofreram mais gols 
de Gabigol desde 
que ele passou a 
jogar no Flamengo

Atacante tem 
com nove gols em 
nove jogos, assim 
como em 2011

Fred iguala melhor 
início pelo clube

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Fred vive uma grande fase

Aos 37 anos, Fred não para 
de surpreender nesta tem-
porada, uma das melhores 
pelo Fluminense. Na verda-
de, em números, pode-se di-
zer que é a melhor. Afinal, 
ao marcar na vitória de vi-
rada por 2 a 1 sobre o Santa 
Fe (COL), pela Libertado-
res, o camisa 9 igualou o seu 
melhor início pelo Tricolor, 
com nove gols em nove par-
tidas, assim como em 2011.

Dez anos depois, o de-
sempenho do agora vete-
rano e ídolo é ligeiramente 
melhor. Em 2021, Fred só 
passou em branco em três 
das nove partidas disputa-
das. Aproveitamento me-
lhor do que em 2011, quan-
do não marcou em quatro. 

Graças a esse início, 
Fred vem conseguindo 
quebrar marcas impor-

tantes. Depois de chegar a 
400 gols na carreira e se tor-
nar o segundo maior golea-
dor do Fluminense, agora 
com 187, o centroavante pas-
sou a ser o terceiro maior ar-
tilheiro brasileiro na Liber-
tadores, com 22 gols (quatro 
deles neste ano), igualando-
-se a Célio Taveira.

“Eu me sinto feliz, com a 
sensação de que as coisas es-
tão acontecendo da melhor 
forma possível. Estamos em 
uma sequência muito forte e 
só tende a ficar cada vez mais 
pegado. Mesmo assim, esta-
mos nos sentindo muito bem 
fisicamente”, afirmou Fred.

físicas e torcedores. Desde 
o ano passado, o Glorioso 
vem discutindo a possibili-
dade de transformar o clu-
be em empresa. Durante a 
gestão de Nelson Mufarrej 
a iniciativa acabou não se 
concretizando.
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Calendário começa 
domingo. Nova leva 
de crédito termina 
em 17 de junho

Caixa 
antecipa 
2ª parcela 
do auxílio
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A Caixa Econômica anun-
ciou ontem a antecipação do 
calendário da segunda par-
cela do auxílio emergencial. 
O novo prazo começa no pró-
ximo domingo com crédito 
para nascidos em janeiro. 
Marcado inicialmente para 
encerrar em 8 de julho, com 
a possibilidade de saques 
para nascidos em dezembro, 
o segundo ciclo agora termi-
na em 17 de junho.

Não é a primeira vez que a 
Caixa antecipa datas do bene-
fício. O calendário de saques 
da primeira parcela também 
foi alterado e os beneficiários 
poderão retirar os recursos em 
dinheiro a partir de 17 de maio. 
Antes, o saque só seria possível 
a partir de 4 de junho.

Para os beneficiários do 
Bolsa Família, nada muda. Os 
valores saem nas datas do be-
nefício regular. Para quem re-
cebe por meio da conta digital, 
os recursos podem ser movi-
mentados pelo aplicativo Cai-
xa Tem e na Rede Lotérica de 
todo o Brasil, ou sacados por 
meio do Cartão Bolsa Família 
ou Cartão Cidadão.

Bloqueio por falta de prova de vida
INSS voltará a suspender aposentadorias de segurados que não comprovarem que estão vivos 

AGÊNCIA BRASIL

Os aposentados 

e pensionistas 

não devem ir 

às agências do 

INSS para fazer a 

prova de vidaO 
INSS confirmou que 
retomará o bloqueio 
de pagamentos de 
aposentados e pen-

sionistas por falta de prova de 
vida. O órgão informou que 
voltará a valer a partir deste 
mês para os residentes no Bra-
sil. Os bloqueios estavam sus-
pensos desde março do 2020 
por conta da pandemia. 

Conforme a Portaria 1.299, 
publicada no DO de ontem, 
os beneficiários que precisam 
fazer a prova em maio foram 
selecionados para o 1º lote do 
processo de comprovação de 
vida por biometria facial, que 
pode ser feita nos  aplicativos 
Meu INSS e Meu gov.br. 

A biometria facial foi am-
pliada em fevereiro a cerca 
de 5,3 milhões de segurados. 
O órgão afirma que mais in-
formações estão na pagina ou 
canal do INSS no Youtube. O 
instituto destaca que a prova 
feita nos bancos continuam 
válidas e devem ser realizadas 
normalmente. A medida tem 
finalidade de comprovar que 
o beneficiário vive e precisa ser 
providenciada anualmente.

Para os residentes no exte-
rior, o INSS divulgará um novo 
ato com orientações e prazos. 
Cabe destacar que são válidas 
as provas perante representa-
ções diplomáticas ou consu-
lares brasileiras no exterior 
ou feitas por intermédio do 
preenchimento do “Formu-
lário Específico de Atestado 
de Vida para comprovação 
perante o INSS”, assinado na 
presença de um notário públi-
co local e devidamente aposti-
lado pelos órgãos designados 
em cada país, para os casos de 
residentes em países signa-
tários da Convenção sobre a 

Eliminação da Exigência de 
Legalização. 

A partir da competência 
de junho de 2021, o bloqueio 
resultante da falta de prova 
de vida dos demais residen-
tes no país seguirá de forma 
escalonada.

A prova de vida do INSS 

pode ser feita em toda a rede 
de agências da Caixa Eco-
nômica. Para clientes que 
possuam identificação bio-
métrica cadastrada, é pos-
sível fazer na rede de autoa-
tendimento. A realização 
de saques nos terminais de 
autoatendimento com uso 

da biometria é caracterizada 
como prova de vida.

O Itaú está na fase final de 
desenvolvimento de solução 
que usa biometria para pro-
va de vida pelo aplicativo e 
que será disponibilizada aos 
clientes nos próximos meses. 
O banco reforça que os clien-

tes podem fazer de duas ma-
neiras:  automática, mediante 
biometria em transações cai-
xas eletrônicos ou nos guichês 
de caixa e, presencialmente, 
nos guichês de caixa das agên-
cias, que funcionam das 9h 
às 10h exclusivamente para o 
atender aposentados do INSS.

A biometria facial 
foi ampliada em 
fevereiro a cerca 
de 5,3 milhões de 
segurados do INSS

SAIBA MAIS

 NCorrentistas e poupadores 
do BB que recebem o bene-
fício do INSS na modalidade 
crédito em conta podem fa-
zer prova de vida por meio do 
app BB. O serviço está dispo-
nível desde 5 de março. Para 
usar, basta ter o app instala-
do e o dispositivo liberado. 

Após a análise do banco, 
o beneficiário pode acom-
panhar pelo próprio app foi 
aceita e qual o prazo de va-
lidade. Os clientes digitais e 
com pendência ao longo do 
ano passado serão comuni-
cados da novidade. O serviço 
também será divulgado aos 
beneficiários correntistas que 
ainda não possuem o app BB 
instalado, como forma de in-
centivo ao uso do aplicativo, 
visando comodidade.

A prova de vida por segu-
rados do INSS no Bradesco é 
feita em agências e na má-
quinas de atendimento por 
meio da biometria.

Confira outros 
procedimentos

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

CONFIRA

Competência de vencimento  Competência da
da prova de vida retomada da rotina
Março e abril/2020 Junho/2021
Maio e junho/2020 Julho/2021 
Julho e agosto/2020  Agosto/2021 
Setembro e outubro/2020 Setembro/2021 
Novembro e dezembro/2020 Outubro/2021 
Janeiro e fevereiro/2021 Novembro/2021 
Março e abril/2021  Dezembro/2021
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BRASIL

Executivo da Pfizer: reuniões 
começaram em maio de 2020
Carlos Murillo revela detalhes de encontros com o Ministério da Saúde

Carlos Murillo, executivo da Pfizer, depõe na CPI da Covid no Senado

E
m depoimento à CPI 
da Covid no Senado 
ontem, o gerente-
-geral da Pfizer para 

a América Latina, Carlos 
Murillo, afirmou que as pri-
meiras reuniões com o Mi-
nistério da Saúde para tra-
tar sobre a vacina acontece-
ram em maio e junho do ano 
passado. Eram encontros 
exploratórios onde a farma-
cêutica compartilhou o sta-
tus de desenvolvimento do 
imunizante.

Em 16 de julho, a empre-
sa forneceu ao Ministério  
uma “expressão de interes-
se”. Então, em 6 de agosto, a 
pasta manifestou “possível 
interesse” no fármaco da far-
macêutica, relatou Murillo. 
“Como consequência, no dia 
14 de agosto oferecemos nos-
sa primeira oferta, vinculan-
te”, disse. Eram dois tipos de 
ofertas, de 30 milhões ou 70 
milhões de doses do imuni-
zante, que estava em desen-
volvimento, com as mesmas 
condições de compra.

Segundo ele, em 18 de 
agosto, a Pfizer voltou a fa-
zer as ofertas de 30 milhões 

e 70 milhões de vacinas, mas 
naquele momento havia um 
quantitativo adicional para o 
Brasil ao fim de 2020. Em 26 
de agosto, houve uma tercei-
ra oferta, com os mesmos nú-
meros de doses. Também na-
quela ocasião, a Pfizer havia 
conseguido um pouco mais 
de unidades para o primeiro 

trimestre de 2021.

RANDOLFE: ‘ESCLARECEDORA’

O vice-presidente da Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Covid e líder da 
Oposição no Senado, Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
fez uma análise no Twitter 
sobre o depoimento de Car-

los Murillo ao colegiado. 
Para Randolfe, a fala do ge-
rente-geral é “esclarecedora” 
e, se o governo tivesse acei-
tado as propostas da Pfizer, 
“não estaríamos vivendo 
essa tragédia”. 

Logo após as declarações, 
Randolfe foi para as redes 
sociais analisar os números 
apresentados por Murillo. 
“Se o governo brasileiro ti-
vesse adquirido vacinas ano 
passado, as 20 milhões ofere-
cidas, nós teríamos protegido 
toda a população com mais 
de 60 anos e ainda sobraria. 
Poderia ainda, (além de sal-
var milhões de vidas), já ter 
vacinado ano passado todos 
os trabalhadores de saúde 
— cerca de 5 milhões de pes-
soas (setor público e privado) 
— todos da chamada cadeia 
produtiva da saúde”.

Os cálculos do vice-presi-
dente da comissão prosse-
guem: “Poderia ter vacinado 
todos os diabéticos (cerca de 
13 milhões), muitos desses já 
estão na faixa de mais de 60 
anos (35%)”.

Com informações do Estadão Conteúdo
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Onipresente na televisão em 2020, já que esteve em três novelas simultaneamente, o ator 
Dalton Vigh, que vive o protagonista do elenco adulto da trama infantojuvenil ‘As 
Aventuras de Poliana’, disponível na Netflix, tem visto o projeto figurar constantemente o 
TOP10 da plataforma de streaming. Dalton também tem um dos papéis centrais na série 
policial ‘A divisão’, produção do Afroreggae e que tem duas temporadas disponíveis no 
Globoplay. No ano passado, o ator esteve no ar simultaneamente nas reprises de 
‘Fina Estampa’ (Globo) e ‘O Clone’ (Viva), além da inédita ‘As Aventuras de Poliana’ (SBT).

FábiaOliveira

SUCESSO NA NETFLIX 

NOVIDADE NA NON STOP

Sarah Andrade assina com 

agência de Whindersson e GKAY

Terminou há cerca de um mês o namoro de Luciana Gime-

nez com o empresário Eduardo Buffara. Segundo boatos 

que a coluna apurou, o término estaria atribuído ao su-

miço de uma joia da apresentadora de valor altíssimo, o 

que teria provocado um desentendimento entre o casal. 

No entanto, o boato não se confirmou, uma vez que a joia, 

que tinha valor sentimental para a mãe de Lucas Jagger, 

acabou aparecendo e tudo não passou de disse me disse. 

Ocorre que Luciana Gimenez não lembrava aonde havia 

deixado sua bolsa com a tal joia e ficou arrasada. Mas 

com a ajuda de amigos, a apresentadora encontrou seus 

pertences e ficou mais tranquila.

Luciana e Eduardo assumiram o namoro no Carnaval do 

ano passado, após serem flagrados aos beijos na frisa de 

um dos principais camarotes da Marquês de Sapucaí. Ele 

foi o primeiro relacionamento assumido após o término do 

casamento de 12 anos com Marcelo de Carvalho.

TERMINA NAMORO DE 

LUCIANA GIMENEZ 

REPRODUÇÃO

P
articipante do ‘BBB 21’ e consul-
tora de marketing, Sarah Andra-
de acaba de assinar contrato 

com a Non Stop, maior agência de 
influenciadores digitais da América 
Latina. A ideia é desenvolver novos 
projetos publicitários, produção de 
conteúdo e diversas criações artísticas, 
como apresentações, palestras, lives, 
séries e licenciamentos.

Sarah possui, atualmente, mais de 8 
milhões de seguidores no Instagram. 
De acordo com Kaká Diniz, sócio da 
Non Stop, a agência tem cada vez mais 
focado em trazer mulheres talentosas 
para o casting. “A Sarah é uma mulher 
forte, decidida, autêntica, divertida, 
carismática, desenvolta, além de 
possuir perfil de apresentadora, com 
uma forte veia artística. Em paralelo, 
nós, da Non Stop, nos destacamos no 
mercado publicitário por nossa gestão 

DIVULGAÇÃO 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

360º, trabalhando de forma a poten-
cializar as oportunidades dos nossos 
talentos. Tenho certeza que será incrível 
e uma parceria de absoluto sucesso”, 
afirma o empresário.

Para Sarah Andrade, é uma honra 
estar na mesma agência de artistas tão 
especiais, como Gkay, Tirullipa e Whin-

dersson Nunes. “Minhas expectativas 
são as melhores possíveis, pois admiro e 
confio no trabalho da Non Stop. Estou 
encantada com o profissionalismo, com 
a forma que me receberam, e estou de 
coração aberto para todas as possibili-
dades”, conclui. 

A ideia é desenvolver novos 
projetos publicitários, produção 
de conteúdo e diversas criações 
artísticas
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KAYSAR LANÇA SEU 5º 
SINGLE DO ANO
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Participante do ‘BBB 21’, Arthur Picoli usou as redes 

sociais ontem, para falar um pouco sobre o olhar do 

público diante do relacionamento que ele teve com 

a atriz Carla Diaz ainda dentro do confinamento. 

Segundo ele, as pessoas indiretamente têm apoiado 

o romance do ex-casal. “Todo lugar que eu paro pra 

comer me dão uma lata com a letra C. Por que será?”, 

brincou o ex-brother ao questionar seus seguidores 

sobre o assunto. 

 Após o término do ‘BBB 21’, Arthur e Carla ficaram 

de conversar sobre a relação dos dois, que dentro 

do confinamento ficou mal resolvida. O ex-casal, no 

entanto, não chegou a falar publicamente se o papo 

sobre o relacionamento de fato rolou. 

Samantha Schmütz voltou a rebater a ideia de que a morte de 

Paulo Gustavo tivesse acontecido por uma ‘vontade divina’. A 

atriz compartilhou uma crítica de Daniela Mercury ao Gover-

no Federal, sobre as 11 recusas à vacina contra a Covid-19, e 

comentou o seguinte: “tivemos várias oportunidades antes 

de ser vontade de Deus”. Recentemente, a humorista já havia 

rebatido uma fala de Gabriela Pugliesi, que havia atribuído 

a morte do ator à ‘vontade de Deus’, em uma publicação 

realizada no Instagram da musa fitness.

 Na publicação de Daniela Mercury compartilhada 

pela humorista, a cantora ressalta o quanto a irrespon-

sabilidade do governo contribuiu para o caos que o país 

enfrenta hoje. “Se o Paulo Gustavo tivesse vacinado não 

teria morrido. Se o governo federal não tivesse negado 

11 vezes a compra das vacinas na fase inicial, o Paulo 

Gustavo estaria vacinado. Como é possível morrer de 

uma doença para a qual existe vacina? Não só o Paulo 

querido, mas mais de 400 mil brasileiros poderiam não 

ter morrido. Queremos vacina, já! A morte de Paulo é 

uma atrocidade. Ninguém deve morrer assim”.

INDIGNADA

TODOS SHIPPAM

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Com a aproxi-

mação da festa de 
São João e a ex-
pectativa de como 
será a celebração 
em mais um ano 
de pandemia, o 
produtor musical 
Dany Bala lança 
o seu primeiro set 
de piseiro em par-
ceria com artistas 
de diversos gê-
neros musicais. O 
cypher chega hoje 
às plataformas di-
gitais e com clipe 
no YouTube.

Um aplicativo que promove o clareamento da 
pele e atenua linhas de expressão foi 
acionado na justiça por ter supostamente se 
apropriado de uma foto de Giovanna 
Antonelli . A atriz afirma que foi avisada por 
seguidores que sua imagem estava sendo 
utilizada pela plataforma em questão, que 
promete retoques estéticos nas imagens. 
Incomodada, a global agora quer ser 
indenizada em R$ 50 mil por danos morais e 
ainda espera algum valor por danos materiais, 
para serem arbitrados a critério do juiz.  
 Na ação, ela diz ser uma das mais valiosas 
imagens do mercado publicitário nacional, 
acusando o aplicativo de se apropriar de 
sua imagem e afirmando que a foto usada 
foi retirada de seu perfil no Instagram sem 
qualquer autorização prévia. A ação 
também busca a responsabilização 
solidária da Apple, Google, e Facebook, 
além, é claro, do próprio aplicativo.

 E não para por aí. O advogado da atriz 
ainda está pedindo que sejam 
apresentadas as quantidades de 
downloads do aplicativo e todos os 
números de visualizações e clicks nas 
publicidades usadas com a imagem de 
Antonelli. Das quatro empresas acionadas 
por Giovanna, o juiz do caso excluiu da ação 
a Banuba Limited.

GIOVANNA ANTONELLI PEDE R$ 50 
MIL POR USO INDEVIDO DE IMAGEM

Kaysar Dadour não quer parar nunca de nos surpreender. Ele lança 

hoje mais um single inédito, ‘Não Quer Parar’, em todas as plataformas 

digitais. A faixa é um funk com influências da música eletrônica. O ator, 

cantor e ex-BBB está participando atualmente do reality ‘No Limite’, da 

Globo, e gravou essa música e o clipe em sigilo pouco antes de entrar 

no confinamento. “Eu estava ansioso para contar essa novidade para 

vocês, deixei tudo pronto antes de entrar no ‘No Limite’ e espero muito 

que gostem”, conta Kaysar.

Vivi Araújo se casa no Rio
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Viviane Araújo trocou alianças com o noivo, Guilherme Militão, ontem, 
no Rio. Em cerimônia intimista, a atriz e rainha de bateria do Salgueiro 
usou um vestido branco com detalhes em renda e ainda exibiu as 
alianças nos stories de seu Instagram. Debora Martinez, assessora de 
Viviane, foi madrinha da união. Uma comemoração também intimista 
estava prevista para acontecer na casa da atriz, na noite de ontem.

COM JUDEU AMERICANO BILIONÁRIO 

ANITTA ASSUME NAMORO 
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GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

Após esta humilde coluna divulgar, com exclusividade, o namoro de Anitta com o empresário bio-

lionário e judeu americano, Michael Chetrit, a cantora assumiu o romance em entrevista à Rádio FM 

O Dia. Ao ser questionada sobre a riqueza do boy, Anitta disse que não liga para a conta bancária 

do moço.

 “Eu não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro. Eu confiro a minha conta 

bancária. Se a minha estiver grande, está ótimo! Não estou nem aí se a do bofe é grande ou é pe-

quena. O nome dele é Michael e é isso, agora se a conta bancária está bombando, se está grande, se 

está pequena, se tem grana ou se não tem, eu não sei e não quero saber”, disse cantora. Então tá!

Para desmentir os boatos de que Juliette Freire, campeã do ‘BBB 21’, assumiria o programa ‘É de Casa’, que 
vai ao ar aos sábados, a TV Globo confirmou que a advogada não renovou seu contrato com a emissora. A 
não renovação contratual pegou os fãs da paraibana de surpresa. Atualmente Juliette vem sendo disputada 
por gravadoras para dar início a sua carreira musical. No ‘BBB’ ela demonstrou que talento tem de sobra.

SEM RENOVAÇÃO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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A privatização da Cedae vai pro-
vocar a demissão de quatro mil 
trabalhadores, que vão ficar de-

samparados e sem seus direitos. Até 
o momento o governador do Rio não 
se pronunciou sobre com quem ficará 
o rombo de R$ 1,8 bilhão do fundo de 
pensão (Prece) e do plano Cedae Saúde.

Os deputados estaduais já deram o 
seu recado quando, um dia antes do 
leilão, aprovaram o PDL 57/2021 contra 
a venda da Cedae. Agora, a decisão do 
ministro do STF, Gilmar Mendes, de 
enviar a ação do PDT para o plenário do 
Supremo com o pedido de anulação da 
concessão de serviços da Cedae, foi um 
ponto importante. Acreditamos que os 
ministros vão analisar profundamente 
todos os malefícios que a privatização 
poderá trazer para o Rio de Janeiro, 
incluindo os quatro mil trabalhadores 
da Cedae e suas famílias.

Se for confirmada a privatização, 
haverá enorme aumento nas contas 

Humberto Lemos 

presidente do 
Sintsama-RJ

PRESIDENTE
Alexandre Rodrigues

EDITOR-EXECUTIVO
Bruno Ferreira
 
JORNALISTA RESPONSÁVEL
Paulo Ricardo Moreira

EDITORES-ASSISTENTES 
Max Leone e Ana Carla Gomes
 
DESIGNERS
Amaro Prado, Amaro Prado Junior, Celso Reis,  
Marcela Musse e Thiago Ladeira

INFOGRAFISTAS
Francisco Silva e Paulo Márcio Esper

 N Foi-se o tempo em que, de posse da caneta dentro de 
um cubículo de papelão, o eleitor sentia-se livre para 
manifestar suas fantasias eleitorais. Então, ciente de 
que só um santo concebe um milagre e que é impossí-
vel a presença de um político metafísico neste mundo, 
o cidadão não titubeava em rabiscar a cédula: “Deus 
para presidente!”. Isso, quando não chateado pela con-
sumação de um feriado sem graça, mandava todos 
os postulantes — a qualquer cargo — para um lugar 
comum, menos para os palácios de governo. E, quan-
do confuso com tantos números a decorar, mandava 
um “Deus salve o país!”. É evidente que a implantação 
da urna eletrônica há 25 anos não foge à democracia. 
Tem-se o direito ao voto — agora pelo teclado — ou à 
justificativa da ausência dele, mas a máquina cheia de 
números suprime, de certa forma, a liberdade de pegar 
numa caneta e opinar no papel sobre a postura de um 
candidato. Mandar alguém para Brasília, democratica-
mente, ou para o Afeganistão, discretamente. 

Bodas de prata 
 N Nos 25 anos da urna 

eletrônica completados 
ontem, o TSE deixou re-

cado entrelinhas, no seu 
portal,  ao presidente 
Bolsonaro: de que voto 
impresso já era. 

Troca de boton  
 N O ministro das Comu-

nicações, Fábio Faria, vai 
trocar o PSD pelo Progres-
sistas. Para não ser expul-
so do DEM, o deputado 
Luiz Miranda está corren-
do para o Republicanos. 

Menin na FM... 
 NA Rádio Itatiaia, a mais 

tradicional de Minas Gerais 
(BH e mais três cidades), 
comprada pelo empresá-
rio Rubens Menin (MRV), 
é tão poderosa na audiên-
cia que ajudou a eleger um 
senador, dois deputados fe-
derais e dois vereadores só 
nas últimas eleições. É até 
apelidada de PRI: Partido 
da Rádio Itatiaia.

...e no D’oro 
 N O empreiteiro, também 

controlador da CNN Bra-
sil, que ficou bilionário 
construindo casas e pré-
dios populares, repetiu 
em Portugal o investimen-
to de brasileiros amantes 
do bom vinho: adquiriu 
50 hectares de uma cente-
nária vinícola às margens 
do Rio D’Oro. 

Mistério 
 N É um mistério até hoje 

no Palácio. Nem a Secom 
soube responder, tampou-
co a agenda presidencial 
ditou seu perfil, como 
praxe para outros visitan-
tes: ninguém sabe quem é 
Mariza Almeida de Souza 
Mendonça, que teve reu-
nião com o presidente há 
três semanas, cuja pauta 
não foi divulgada. 

Meus inimigos
 N Em visita a Maceió on-

tem, o presidente Jair 
Bolsonaro deixou claro 
que colocará a máquina 
do governo a favor dos 

adversários do senador 
Renan Calheiros até as 
eleições do ano que vem. 
O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur 
Lira, o senador Fernando 
Collor e o prefeito de Ma-
ceió, JHC, estão na lista de 
prioridades.

Cerco...   
 N Em meio à CPI da Covid, 

a tropa de choque de Bol-
sonaro na Câmara volta 
suas armas para o gover-
nador gaúcho Eduardo 
Leite, um dos pré-candi-
datos do PSDB à presidên-
cia da República. Na Co-
missão de Seguridade So-
cial e Família, entrou em 
pauta ontem um pedido 
do deputado bolsonarista 
Bibo Nunes (PSL-RS) para 
que a Comissão e TCU fis-
calizem os recursos fede-
rais destinados à pande-
mia naquele estado.

...a adversários
 N Relator do mesmo par-

tido e estado do gover-
nador, Lucas Redecker 
(PSDB/RS) deu parecer 
pelo requerimento. Mas 
Uldorico (PROS-BA) e 
Benedita da Silva (PT-RJ) 
pedirem vistas e tiraram o 
assunto da pauta por pelo 
menos duas semanas. 

Contas públicas 
 N O Índice de Gestão Mu-

nicipal Aquila, ferramen-
ta de big data, aponta que 
23% dos municípios bra-
sileiros apresentam défi-
cit fiscal em suas contas. 
Além disso, 61 cidades 
apresentam endivida-
mento com comprometi-
mento superior a um ano 
fiscal completo. O IGMA 
contempla 39 indicadores 
públicos de todos os 5.570 
municípios brasileiros.

URNA ELETRÔNICA

LEMBRETE 

 N J o a q u i m 
B a r b o s a ,  ex-
-presidente do 
STF e hoje ad-
vogado, ainda 
está filiado ao 
PSB – que ra-
c h o u  p o r  o ra 
entre candida-
tura própria ou 
apoio a Lula da 
Silva. 

Quantas vezes você já se viu em 
um daqueles congestionamen-
tos aparentemente injustifi-

cáveis e, no fim, acabou percebendo 
que estava sendo causado pela fa-
mosa blitz policial com uma viatura 
e dois cones?

Esse tipo de operação acaba por 
atrapalhar a vida do cidadão, na me-
dida em que se concentra na busca 
de irregularidades veiculares de pe-
quena monta sem que, jamais, apre-
sente resultados concretos no que 
tange a questões realmente relacio-
nadas ao código penal, como apreen-
são de drogas e armas, prisão de fo-
ragidos da Justiça ou recuperação de 
veículos roubados. 

Isto é desvio de função inaceitável. 
E, por este motivo, desde a edição da 
Lei Estadual 8426, de 1º de julho 2019, 
da qual fui um dos autores, buscamos 
fazer clara divisão de responsabilida-
des: as blitzes da PM devem destinar-
-se, exclusivamente, à verificação de 
questões relacionadas à Segurança 
Pública. Já aquelas blitzes, com fina-
lidade a inspeção de veículos quanto 
à sua condição de trafegabilidade, de-
vem ser promovidas pelo Detran-RJ, 
órgão que detém esta competência.

Além disso, naquilo que se refere 
à apreensão de veículos, tanto a Lei 
Federal 14071/2020, quanto o Projeto 
de Lei 3645/2021, aprovado pela Alerj 
no último dia 6 de maio de 2021, não 
deixam dúvidas: mesmo nas blitzes 
regularmente realizadas pelo Detran-
-RJ, quando constatada alguma irre-
gularidade que não possa ser sanada 
no local, o veículo deverá ser liberado, 
tendo o prazo de até 30 dias para so-
lucionar a pendência. 

Já em blitzes da PM, os veículos so-
mente poderão ser apreendidos nos 
casos em que o condutor estiver tra-

Cada um no seu quadrado

Cedae: pública hoje e sempre

Luiz Paulo 

deputado estadual 
pelo Cidadania-RJ

de água e esgoto. As empresas ven-
cedoras vão querer recuperar rapi-
damente seus gastos e a população 
mais pobre vai sentir diretamente 
esse impacto. Sem dúvida, cortes de 
fornecimento de água se tornarão tão 
comuns como os de luz.

O leilão da Cedae mostrou a ganân-
cia das empresas privadas, que dese-
jam atender apenas as áreas mais no-
bres. Os blocos 1, 2 e 4 foram “leiloa-
dos”, mas deixaram sem proposta o 
bloco 3, que reúne a região com áreas 
de menor poder aquisitivo e baixo po-
der de arrecadação. O fato deixa em 
evidência que algumas cidades e bair-
ros do Rio não serão contemplados 
pela universalização do abastecimen-
to. As empresas privadas não vão que-
rer fazer os investimentos necessários 
em locais que não têm condições de 
cobrir aquilo que é gasto para produzir 
água e tratar do esgoto. 

O RJ não pode perder a condição de 
executar políticas de saneamento e for-
necimento de água. Não é difícil prever 
que a Zona Sul será beneficiada em de-
trimento das áreas mais pobres da cida-
de. Os investimentos de R$ 30 bilhões 
são um factoide e esta quantia não está 

fegando sem placa e não conseguir 
comprovar a propriedade do mesmo

O Rio de Janeiro não tem falta de 
crime a ser combatido. Portanto, não 
é sequer razoável, que a nossa Polícia 
Militar perca seu precioso tempo veri-
ficando pneus supostamente carecas, 
lâmpadas queimadas e licenciamento 
atrasado. Ela tem outras funções es-
pecíficas de imenso interesse da po-
pulação, principalmente neste mo-

mento de exacerbação da violência 
de todos os tipos.

É papel do governador Cláudio Cas-
tro, da Secretaria da Polícia Militar e 
dos comandantes dos batalhões orien-
tarem seus subordinados a cumprirem 
o determinado pela legislação. E cabe à 
população reagir, denunciando o não 
cumprimento da lei e qualquer tipo de 
abuso de autoridade que presenciem 
ou, do qual, sejam vítimas.

em documento algum. Porém, não é 
dito para população que o BNDES vai 
emprestar para as empresas privadas 
R$ 17 bilhões. Por que esse valor não 
pode ir para Cedae? 

A solução para enfrentar os proble-
mas da água é o estado realizar mais in-
vestimentos, em conjunto com os mu-
nicípios e a União, para que as cidades 
possam cumprir sua função de tratar 
do esgoto. Atualmente, na Baixada Flu-
minense, a Cedae só tem convênio para 
o tratamento de esgoto com Nova Igua-
çu. Enquanto isso, os rios Queimados, 
Ipiranga e Poços continuam recebendo 
diretamente o esgoto dos municípios 
sem tratamento algum.

O Distrito Industrial de Queimados 
despeja esgoto industrial (material pe-
sado) nesses rios, sem ter uma fiscaliza-
ção mais rígida. A solução para a região 
é a licitação que a Cedae está fazendo, 
que deve chegar ao valor de R$ 130 mi-
lhões, para resolver o problema da en-
trada da água poluída nos rios. 

É preciso promover o saneamento 
básico em todos os municípios e tratar 
com mais carinho os afluentes que há 
décadas sofrem com a poluição. Água 
é vida, não é mercadoria!

CARLOS HUMBERTO / SCO / STF

ESPLANADEIRA

 N # Locaweb  Digital Conference acontece em nos dias 26 e 27. # Cos-
tão do Santinho Resort apresenta projeto de turismo de aventura para 
consumidores. # Mercado Livre abre inscrições para 3º edição do Em-
preender com Impacto. # 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa, do Itaú 
Social, tem prazo de inscrições ampliado para dia 20.

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

ARTE KIKO



Novelas

o
d

ia
d Tony Ramos relembra gravação de 

tiroteio em rua do Leblon em ‘Mulheres 
Apaixonadas’, em que foi aplaudido  
por espectadores no final

P
ara quem já está com sauda-
des de Tony Ramos depois 
da maratona de ‘Laços de Fa-
mília’ no ‘Vale a Pena Ver de 

Novo’, aqui vai uma boa notícia. Aca-
ba de estrear, no Globoplay, a íntegra 
de ‘Mulheres Apaixonadas’, exibida 
originalmente em 2003, na Globo. 
Responsável pelo papel do saxofonis-
ta Téo, Tony fez par romântico com 
Christiane Torloni, a protagonista 
Helena da trama de Manoel Carlos.

Já vacinado contra a covid-19 e 
ainda cumprindo isolamento social, 
Tony comemora a oportunidade do 
público rever a novela. “As novelas 
contam um pouco da história brasi-
leira e estabelece uma cumplicidade 
muito forte com o nosso público. O 
fato de termos novelas no streaming 
é fascinante e acho ótima essa nova 
opção de consumir esses conteúdos, 
onde as pessoas podem escolher um 
capítulo, uma cena, ou reverem a seu 
tempo a novela inteira”, destaca o 
ator, que vê uma contemporaneida-
de nas questões trazidas para a ficção.

“’Mulheres Apaixonadas’ é uma 
novela de discussões contemporâ-
neas, envolvendo a maior parte dos 
personagens. As pessoas, sempre 
que reveem a novela, encontram 
algo para refletir”, explica.

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br

n site: odia.com.br n e-mail: odiad@odia.com.br n tel.: 2222-8000

MALHAÇÃO

 n Gael e Duca enfrentam Luiz e 
Diego. Bete reclama das fotos de 
Sol. Heideguer e Lobão repreen-
dem Luiz e Diego. Duca se encon-
tra com Nat. Jade fica abalada 
com a hostilidade de Cobra.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Laudelino e Iná incentivam Lo-
rena a não voltar a trabalhar na 
casa de Cris. Lúcio pede para dar 
uma carona para Ana e diz que 
está feliz em poder conhecê-la 
melhor.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Kyra inventa para Renatinha 
que se fingiu de morta porque 
sentiu pavor de se casar. Zezinho 
sente ciúmes de Ermelinda com 
Edgar. Renzo flagra Josimara 
mexendo em seus pertences.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n As meninas avisam Carol que 
Carmen deu um documento para 
os meninos assinarem para tirá-
-la da direção.Pata chora e pede 
para o irmão não abandoná-la.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Elivaldo briga com Tuane na 
frente da juíza. Juju decide voltar 
para Santa Teresa sem falar com 
Orville. Du encontra João Lucas 
na frente do prédio de Maria Isis.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Deus diz a Abraão que todo 
homem deverá ser circuncidado. 
Sarai sente as palavras de Agar. 
Deus diz a Abraão que Sarai se 
chamará Sara. O Senhor avisa 
que ela dará um filho a Abraão.

21h | RECORD | 12 anos 
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HISTÓRIA MARCANTE 
Quase 18 anos após a estreia da trama, 
Tony também pondera sobre o sucesso 
da novela, que ficou marcada no imagi-
nário do público brasileiro. “A história 
é muito forte, é uma novela muito boa, 
que gera identificação imediata por tra-
tar de assuntos como família, ganância, 
ciúmes e relapso com a vida pessoal de 
algumas personagens. O próprio Téo é 
um homem rico, muito amoroso e sim-
pático, mas ao mesmo tempo um tanto 
autocentrado. Ele tinha a contradição 
de um homem de caráter muito agradá-
vel, mas que, ao mesmo tempo, tendia 
a achar que ajudando financeiramente 
as pessoas que precisam de sua ajuda, 
já resolvia o problema. Isso muda em 
um momento de grande dor na vida 
dele que o faz refletir, que é quando ele 
é atingido por uma bala na rua”, lembra. 

BASTIDORES
E por falar na cena do tiroteio, esta é a 
lembrança mais forte para Tony sobre 
os bastidores da novela. “Essa cena que 
mencionei vou destacar sempre. É um 
dos momentos que mais me lembro e 
com muita emoção. A cena foi gravada 
em dois dias em plena rua, no Leblon, 
e no final das gravações, quando o povo 
começou a bater palmas, nos prédios, 
nas lojas, nos restaurantes, como se fos-
se um teatro grego a céu aberto, foi sem 
dúvidas um momento de grande emo-
ção para mim”, relembra o ator, que faz 
questão de dizer do bom clima entre os 
colegas durante as gravações.

“Nossos bastidores eram os melho-
res possíveis, só tenho boas lembranças 
dessa época, dos colegas e desse grande 
autor brasileiro que é Manoel Carlos”.
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Tony Ramos na famosa cena do 
tiroteio (abaixo); com a mulher Lidiane 
e tomando a vacina contra covid
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As novelas 
contam um 
pouco da história 
brasileira e 
estabelece uma 
cumplicidade com 
o nosso público

TONY RAMOS, ator



Horóscopo

A Lua aumenta a sua habilidade de se comunicar. 
Você terá muita facilidade para convencer as pessoas. 
Na relação com o par, dedique-se à intimidade dos 
dois. Cor: lilás.

O desejo de ganhar dinheiro vai ficar bastante em 
evidência. Cuide das suas finanças e evite gastar 
demais. A Lua envia excelentes energias para o 
romance. Cor: chocolate. 

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: ainda, altar, amido, animal, anômalo, átimo, atual, atum, aura, 
banido, brando, iluminado, lâmina, latim, limo, luto, moradia, morno, 
muito, mula, multa, mural, nora, pátio, ronda, rumo, tímido, tumor, último

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

Seu signo é um exemplo de simpatia e alto-astral. 
Utilize essas habilidades no trabalho e no convívio 
com a família.  Boas energias para a vida em casal. 
Cor: bordô.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O cansaço deve pesar no seu astral. Busque curtir um 
pouco o sossego. Procure fugir de ambientes 
barulhentos. Aproveite os momentos a dois e se jogue. 
Cor: vermelho. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Algum aborrecimento em relação a amigos pode 
aparecer. A Lua defende o diálogo como o melhor 
caminho. A dois, um pouco de privacidade fará bem 
ao casal. Cor: nude.

LEÃO
23/7 a 22/8

Tensões podem surgir no seu ambiente de trabalho. 
Procure ser mais objetiva e evite se ofender a toa. A 
vida a dois receberá excelentes vibrações, aproveite. 
Cor: dourado.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Pode ser difícil se concentrar nas tarefas do trabalho, 
mas busque um canto tranquilo para fazer as suas 
tarefas. No romance, foque em objetivos conjuntos. 
Cor: grafite.

LIBRA
23/9 a 22/10

Mudanças devem agitar bastante o seu dia de hoje. 
Tenha cuidado para não criar falsas expectativas com 
as coisas. O seu charme estará  irresistível na paquera. 
Cor: magenta.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A Lua estimula as parcerias no mundo dos negócios. 
Só evite se aborrecer por pouca coisa, não vale a pena. 
Alguém da família pode atrapalhar o seu romance. 
Cor: sépia.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Cuidado com o que diz hoje. Você pode ser mal 
interpretada e isso pode te prejudicar. A Lua pede mais 
atenção à saúde. Conversas com o seu par vão fluir. 
Cor: branco.

Fase de muita simpatia e extroversão. Você vai 
esbanjar entusiasmo, mesmo diante dos obstáculos 
diários. A Lua acentua sua beleza e estimula o amor. 
Cor: ciano.

Tensões vão rondar o seu lar. Um mal-entendido entre 
você e alguém da família pode pintar, cuidados com 
os desentendimentos. Abuse do seu charme na 
conquista. Cor: grená.

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

Internado, 
Orlando 
Drummond 
apresenta 
leve melhora
O quadro de saúde de Orlando 
Drummond, 101 anos, apresentou 
uma leve melhora. Ontem, o neto 
do ator, Alexandre Dummond, 
compartilhou detalhes da inter-
nação do avô nas redes sociais. 
O artista está há mais de 20 dias 
no Hospital Quinta D’Or, na Zona 
Norte do Rio, devido a uma crise 
de infecção urinária.

“Muito obrigado pelo carinho 
e pelas mensagens de todos! O 
quadro do vovô segue grave, mas 
apresentou uma leve melhora 
de ontem para hoje. Parece que 
o antibiótico começa a apresen-
tar resultado positivo. Ele está 
oscilando. Hoje, acordou mais 
disposto, tomou banho e comeu. 
Nossa corrente positiva parece es-
tar funcionando! Aproveito para 
fazer um agradecimento à equipe 
de médicos, enfermeiros, técnicos 
em enfermagem, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos e todos da equi-
pe de apoio, que, como sempre, 
prestam um serviço de excelência 
com muito carinho e calor huma-
no. Vamos continuar com nossas 
orações para que nosso guerreiro 
saia dessa!”, escreveu Alexandre.

Ju Paes lembra 
história com 
tapa-sexo

Juliana Paes relembrou ontem 
uma situação delicada envolven-
do tapa-sexo durante a gravação 
de uma novela. Segundo a atriz, 
o acessório de seu colega de cena 
soltou, o que gerou constrangi-
mento em ambos.

“Eu fiz uma cena em que cola-
ram o pinto e o saco dele todo, ta-
dinho, com fita crepe. Só que, gen-
te, a cena era toda numa banheira. 
Qual é a chance de o negócio não 
descolar? Aí a gente está lá no ne-
gócio da banheira e tal... Aí daqui 
a pouco eu sinto um tapa, né?”, 
gesticulou Juliana, lembrando o 
caso, em entrevista ao ‘Que His-
tória é Essa, Porchat?’.

“Sabe aquele tapa de quando 
descola? E você sente aquele ta-
pinha na coxa”, contou Paes, aos 
risos, sem revelar o nome de seu 
colega de cena. O apresentador, 
então, contou para a artista que 
ele já passou por algo parecido.

“O homem quando vai fazer cena 
de sexo no cinema, na televisão, en-
fim, pega o p***, coloca para trás, 
cola... É um negócio horroroso. 
Tirar isso é um horror, só na base 
do cortador de grama (...) Quando 
descola é muito chato. Você para a 
cena, você regruda”, explicou Por-
chat, também gerando risos. 
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