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Juliette recusa convite 
para gravar clipe com Luan 
Santana após não renovar 
contrato com a Globo. P. 12

DIVULGAÇÃO / FLUMINENSE

JOÃO COTTA / TV GLOBO

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA 
DESBLOQUEIA 
R$ 32 MILHÕES PARA 
RIO INVESTIR EM 
SEGURANÇA. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

BASTIDORES 
A TENTATIVA DE 
ACM NETO DE 
ATRAIR O 
GOVERNADOR 
CLÁUDIO CASTRO 
PARA O DEM 
INFORME DO DIA, P. 2

Henry deve virar 
nome de escola 
pública em Bangu
Deputada estadual Martha Rocha 
apresenta na Alerj projeto de lei 
que homenageia o menino de 4 
anos morto em março. P. 6 

A um ponto 
das oitavas da 
Libertadores
Fluminense de Fred só preci-
sa de um empate hoje contra 
o Junior Barranquilla para 
avançar na competição. 8 

Prefeitura do Rio autoriza que fa-
miliares já vacinados com a segun-
da dose tenham acesso aos hospi-
tais. Visitantes precisam apresen-
tar comprovante de vacinação. P. 7 

Covid: visita 
a pacientes 
internados 
é liberada

Motorista que causou 
morte de idoso e feriu 
três vai responder por 
homicídio culposo
RIO DE JANEIRO, P. 4

REPRODUÇÃO

Benefícios 
do INSS serão 
avaliados 
com base 
na urgência
De acordo com o instituto, quanto mais urgente o caso, mais rápido 
será analisado o pedido do segurado. Novos prazos passam a valer 
a partir de junho e podem variar de 30 a 90 dias.  ECONOMIA, P. 9 

NOVO CRITÉRIO

RIO PREVÊ VERBA DE R$ 3 MILHÕES PARA O CARNAVAL DE RUA. P. 7

Em meio a disputas em 
torno da administração 
das bilheterias, 
pavilhão tem débitos de 
aproximadamente 
R$ 40 milhões. Luz e água 
foram cortadas pelas 
concessionárias por falta 

de pagamentos. P. 5 

As dívidas 
da Feira 
de São 
Cristóvão

ARTISTA CAIU DO QUARTO 
ONDE AMIGOS ESTAVAM 
HOSPEDADOS. P. 3

MÃE AGRADECE CARINHO 
DOS FÃS; VIÚVA POSTA 
MENSAGEM NAS REDES. P. 3

DANIEL CASTELO BRANCO

Pedido exame 
toxicológico em 
corpo de MC Kevin 
Polícia quer saber se funkeiro usou drogas e álcool 
antes de morrer, conforme apontam depoimentos. P. 3 
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DESPEDIDA
Fotógrafo morto 
por traficante 
é enterrado  
Parentes e amigos prestam homenagens a 
Thiago Freitas, que levou tiro na cabeça. P. 4 

JOGO DURO JOGO DURO 
DA CAMPEÃ DA CAMPEÃ 

DO ‘BBB’  DO ‘BBB’  

DECISÃO DO CARIOCA 
PODE IR PARA BRASÍLIA.  P. 8

Valquíria Valquíria 
Nascimento, Nascimento, 

mãe de Kevin: mãe de Kevin: 
“Era um “Era um 

menino de menino de 
família”família”
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As mais lidas
Online

Padrasto de MC Kevin 
parte para cima  

de amigos em delegacia
RIO DE JANEIRO

Hotel se pronuncia 
sobre queda e morte 

de MC Kevin
FÁBIA OLIVEIRA 

EXCLUSIVO Após 
críticas, Julio Rocha é 

desligado do TV Fama 
da RedeTV!
FÁBIA OLIVEIRA

FAMÍLIAS DE 
POLICIAIS MORTOS

 N Alerj discute hoje projeto 
de lei do deputado Coronel 
Salema (PSD) sobre utiliza-
ção de imóveis próprios esta-
duais em comodato a paren-
tes de PMs mortos em ações. 
“Os PMs são beneficiados 
com indenização de auxílio 
moradia. Quando ocorre fa-
lecimento, este componente 
deixa de integrar a pensão, 
fazendo com que haja brutal 
perda de renda da família”. 

O ex-deputado Eduardo Cunha voltou à ativa e tem sido 
consultado nos bastidores sobre sua aposta para o 
que pode acontecer na eleição de 2022. Ele tem dito 

que não acredita em nada diferente do que a polarização en-
tre Bolsonaro e Lula no plano federal. E que terá efeitos nas 
disputas estaduais. Se estiver certo, é provável que as outras 
forças políticas que sonhavam com uma terceira via já come-
cem a baixar a guarda e pensar como poderão jogar o melhor 
jogo com o futuro presidente. A boataria em torno de aproxi-
mação do governador Cláudio Castro (PSC) com o presidente 
nacional do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, seria na 
tentativa de aumentar a musculatura política de ambos.

E NÓS, AONDE VAMOS?
Um bem sucedido articulador da política fluminense, que 
pediu anonimato, está vendo lá na frente. “O Cláudio tem 
poucas opções em matéria de partido grande. ACM Neto, por 
sua vez, é um dos que vem trabalhando com a hipótese de ser 
candidato a vice-presidente. Sobre Castro, continuo duvidan-
do que concorra a governador”. Pode ser. A conversa entre 
Castro e ACM é uma espécie de sintonia fina depois da saída 
de três nomes do DEM: Eduardo Paes, Rodrigo e Cesar Maia. 
O cientista político Paulo Baía tem uma leitura pragmática. 
“Há uma tentativa do ACM Neto de não deixar o DEM vazio 
num estado como o Rio e tentar atrair o Claudio Castro para o 
partido. Particularmente, acho difícil. Acho que o caminho do 
Claudio Castro para o PL já está bem avançado”.

CLÁUDIO CASTRO

A articulação 
partidária do 
governador

 N Deputado Marcio Labre 
(PSL) se reuniu com repre-
sentantes de associações 
de órgãos de comunicação 
para tratar de projeto de lei 
que prevê obrigatoriedade 
de aviso de saúde que infor-
me que houve manipulação 
digital em fotos de modelos. 
“Este fato torna-se mais claro 
ao consumidor, evitando que 
este seja iludido ou induzido 
a erro no seu julgamento”.

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

FOTOS MANIPULADAS 
E SAÚDE MENTAL

Há uma 

tentativa de 

ACM Neto de 

não deixar 

o DEM vazio 

num estado 

como o Rio”

PAULO BAÍA,
Cientista Político

DIVULGAÇÃO

Uma nova remessa de ingrediente farmacêutico ativo para 
a produção de vacinas contra a Covid-19 está prevista para 
chegar no sábado, 22, para a Fiocruz. Com isso, a expectativa é 
de que a instituição produza 12 milhões de vacinas. Bom para o 
Rio e para o Brasil.

Um grupo de engenheiros formados no Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica pretende viabilizar auditorias independentes após 
cada eleição, para confirmar a integridade dos resultados nas 
urnas eletrônicas. Não deveria ser uma questão atual, mas é. Seria 
menos uma polêmica para 2022.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Coronel SalemaO governador Cláudio Castro tem conversado com muitos líderes partidários.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Combate ao comércio 
ambulante irregular

Prefeitura faz 
fiscalização 
para reduzir 
as desordens 
provocadas na 
cidade

DIVULGAÇÃO/SEOP

Agentes da Coordenadoria 
de Controle Urbano (CCU) 
da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (Seop) rea-
lizaram ações para comba-
ter o comércio ambulante 
irregular no Rio de Janei-
ro. As atividades foram ini-
ciadas na manhã de ontem 
e a operação segue durante 
os próximos dias. A medi-
da tem como objetivo di-
minuir as desordens pro-
vocadas na cidade.

Ambulantes e a prefeitura 
têm tido uma relação tensa 
por conta do vaivém das medi-
das restritivas na cidade. Até 
quinta-feira, segue vigente um 
decreto municipal que permi-
te o exercício das atividades 
nas praias do Rio. 

Para apoiar os trabalha-
dores e sanar os prejuízos 
que a classe vem sofrendo, o 
município ofertou o Auxílio 
Carioca. Contudo, o benefí-
cio de R$ 500 só atende os 
vendedores ambulantes re-
gularizados e cadastrados.

Procurada por O DIA, a 
Secretaria de Ordem Pública 
afirmou que a Coordenado-
ria de Controle Urbano, vin-
culada à Seop, realiza diaria-
mente ações de fiscalização 
do comércio ambulante em 
todas as regiões da cidade. 

Em nota, também foi in-
formado que “os fiscais no-
tificam ambulantes que es-
tejam em situação irregular 
e desobstruem o espaço pú-
blico ocupado ilegalmente”. 

O comunicado oficial se-
guiu informando que ontem 
as equipes de fiscalização 
realizavam ações em pon-
tos dos bairros Gamboa, 
Centro, Copacabana, Méier, 
Santa Cruz e Madureira. 

E prosseguiu: “Além dis-
so, a CCU realiza atendi-
mento de denúncias envia-

das por cidadãos por meio 
da Central 1746 da Prefeitu-
ra do Rio. Até o momento, 
15 ambulantes irregulares 
foram removidos e 14 noti-
ficados pelos fiscais”.

EVENTOS IRREGULARES
Na noite de sábado, a Seop 
interrompeu uma festa 

clandestina programada 
para 200 pessoas em uma 
boate em Botafogo,  na 
Zona Sul do Rio. Segundo 
a secretaria, havia 70 in-
divíduos participando do 
evento e o responsável foi 
multado.

O Copacabana Palace 
também foi multado em 

R$ 15,4 mil após o hotel ter 
permitido a realização de 
um evento com 500 pes-
soas. Os agentes compa-
receram ao local e não en-
contraram irregularidades, 
mas após denúncias nas re-
des sociais, o órgão voltou 
atrás e decidiu pela aplica-
ção da penalidade.

Agentes da Coordenadoria de Controle Urbano começaram a realizar ações na manhã de ontem. A operação segue em andamento

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

O 
delegado Henrique 
Damasceno, titular 
da 16ª DP (Barra), 
que investiga a morte 

de Kevin Nascimento Bueno, 
o MC Kevin, pediu a peritos do 
Instituto Médico Legal para 
que seja feito um exame toxi-
cológico no corpo do funkeiro. 
De acordo com testemunhas 
que prestaram depoimento 
na madrugada, Kevin teria 
feito uso de drogas e bebidas 
alcoólicas antes do incidente.

Policiais da 16ª DP ouviram 
ontem as primeiras testemu-
nhas, entre elas a esposa do 
cantor,  Deolane Bezerra, ami-
gos e equipe da produção na 
madrugada. Ele morreu na 
noite de domingo, depois de 
cair do 5º andar de um hotel 
na Barra. Os investigadores 
requisitaram imagens de câ-
meras de segurança do hotel. 

Segundo a polícia, Kevin 
não caiu do quarto em que 
estava hospedado com a mu-
lher, mas da unidade em que 
se encontrou com amigos. Os 
dois quartos foram pericia-
dos. Conforme relatório da 
PM, uma equipe do 31º BPM 
(Recreio) esteve no hotel para 
ocorrência de lesão corporal, 
após um hóspede ter batido 
com a cabeça ao tentar pular 
na piscina do quinto andar. 
O cantor foi socorrido pelos 
Bombeiros e levado ao Hos-
pital Miguel Couto. 

MC Kevin tinha 23 anos e 
veio ao Rio para um show em 
uma boate na Vila Valquei-
re, na Zona Norte, no sábado. 
O artista estava hospedado 
com a mulher, a advogada  
Deolane Bezerra, e sua equi-
pe de produção no hotel na 
Barra. O corpo foi liberado 
do IML e levado para Mogi 
das Cruzes (SP).

POLÍCIA QUER QUE SEJA FEITO 
EXAME TOXICOLÓGICO
Testemunhas que prestaram depoimentos na delegacia afirmaram que MC Kevin teria usado 
drogas e ingerido bebidas alcoólicas antes de cair do quinto andar de hotel no domingo à noite

Ontem, um homem que 
acompanhava Valquíria Nas-
cimento, mãe de MC Kevin, 
brigou com jovens na 16ª DP 
(Barra). O rapaz, que seria se-
gundo um amigo, padrasto 
do funkeiro, empurrou um 
jovem e perguntou por que 
não haviam cuidado do MC. O 
homem também partiu para 
cima de um repórter e foi con-
tido, antes de entrar em um 
carro e deixar o local.

Valquíria, que veio de São 
Paulo, no domingo, ficou por 
menos de dez minutos na 
delegacia, após reconhecer 
o corpo do funkeiro no IML. 
O enterro será em São Paulo. 
Segundo uma tia do MC Ke-
vin, a família veio à delegacia 
para entender as circunstân-
cias da morte.

Houve outro tumulto na 
delegacia. Após cerca de dez 
jovens chegarem à unidade 
para prestar depoimento, 
duas mulheres discutiram 
e um policial acalmou os 
ânimos e pediu para que 
não brigassem no interior 
da delegacia. Deolane esta-
va na discussão.

Valquíria 
Nascimento,  mãe 

do MC Kevin, foi ao 
IML reconhecer o 

corpo do filho

 > Mãe de MC Kevin, 
Valquíria Nascimento 
agradeceu muito o ca-
rinho que a família tem 
recebido dos fãs de seu 
filho. Ela esteve ontem 
no Instituto Médico 
Legal do Rio para re-
conhecimento do cor-
po, que foi liberado por 
volta do meio-dia. 

“Eu quero agradecer 
todos pelo carinho e 
pela preocupação com 
ele. O Kevin era um me-
nino de família, e quem 
estava ao meu lado o 
tempo todo”, disse a 
mãe do cantor muito 
emocionada.

Segundo Valquíria, 
ela teve o último conta-
to com o filho horas an-
tes do acidente na noite 
de domingo no hotel da 
Barra da Tijuca.

O corpo de MC Ke-
vin foi para para São 
Paulo, onde será feito 
o velório e enterro. A 
assessoria do funkei-
ro explicou ontem que 
toda informação sobre 
a morte do cantor será 
divulgada, em breve, 
em suas redes sociais. 

Mãe agradece 
carinho dos 
fãs do filho

DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA

O Kevin era um 
menino de família, e 
quem estava ao meu 
lado o tempo todo. 
Quero agradecer 
todos pelo carinho”
VALQUÍRIA NASCIMENTO, 
mãe de MC Kevin

Atual e ex se despedem 
 > Deolane Bezerra, espo-

sa de MC Kevin, usou o 
Instagram Stories para se 
despedir do marido. “Você 
é e sempre será o amor da 
minha vida. O amor mais 
lindo que tive. O homem 
que mais me amou e me 
admirou”, escreveu Deo-
lane ao compartilhar uma 
foto do casal. A advogada 
criminalista e o funkei-
ro haviam oficializado o 
casamento em abril deste 
em cerimônia em Tulum, 
no México.

Evelin Gusmão, ex-na-
morada de MC Kevin, se 
emocionou em postagem 
nas redes sociais direcio-
nada ao funkeiro. A jo-
vem é mãe da única filha 
de Kevin Bueno e contou 
que, até então, não havia 
contado a notícia para a 
pequena. “Amanheceu, e 
eu ainda não encontrei 
palavras para dizer pra 
sua filha que você não está 
mais aqui, não consigo 
acreditar na sua partida 
prematura”, afirmou

Conheça a trajetória de MC Kevin no Dia D, na página 15

NO QUARTO COM MULHERES

 N A passista Anny Alves, que 
desfilou pela escola de samba 
de São Paulo Acadêmicos do 
Tucuruvi, usou ontem o story 
do Instagram para explicar o 
que aconteceu no acidente que 
resultou na morte do funkeiro 
MC Kevin. Segundo ela, o artis-
ta foi trancado em um quarto 
com um grupo de amigos e al-
gumas mulheres e ficou ner-
voso quando alguém bateu na 
porta, acreditando que fosse 
sua mulher, Deolane Bezerra. 

“(MC Kevin) Se desesperou 
e foi tentar pular de uma varan-
da para outra, o vidro quebrou 
e os dois despencaram. Kevin 
não resistiu e acabou falecen-
do”, disse Anny Alves em sua 
postagem.

A postagem foi retirada do 
ar momentos depois. Anny não 
explicou, no entanto, como fi-
cou sabendo do acidente, ou 
se estava no mesmo hotel na  
Barra da Tijuca, ou até mesmo 
dentro do quarto. 

Passista diz que MC tentou pular

Famosos lamentam morte nas redes sociais
 > Famosos usaram as re-

des sociais para comentar 
a morte de MC Kevin. Ce-
lebridades como Neymar, 
Jojo Todynho, Nego do Bo-
rel, Ludmilla, entre outros, 
lamentaram o episódio.

Neymar: “Sem acredi-
tar, 23 anos... Moleque, juro 
que não sei o que dizer... Só 
agradecer pelo carinho que 
teve por mim, tattoo, cami-

sa, fotos, quadros, chuteiras, 
camisetas e etc... Tínhamos 
combinado de nos conhecer 
agora nas minhas férias, mas 
infelizmente não poderemos’”. 

Jojo Todynho postou: “Você 
foi embora e deixará nossos 
corações vazios. Ficarão as 
lembranças de suas palavras, 
gestos e brincadeiras. Sentirei 
sua falta. Jamais vou esquecer 
você, querido amigo, para o 

resto da minha vida. Des-
canse em paz”. 

Dennis DJ confortou 
a família: “Deus conforte 
a família”. Nego do Borel: 
“Eu estou acabado, não 
quero mais isso pra mim. 
Não quero mais fama. Vai 
em paz”. Guilherme Boulos: 
“Triste com a morte trágica 
do MC Kevin, aos 23 anos. 
Conheci ele em 2020”.

MC Kevin 
tinha 23 anos 

e veio ao 
Rio para um 

show em uma 
boate na Vila 
Valqueire, na 

Zona Norte,  
no sábado

REDES SOCIAIS
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Familiares e amigos 
se despedem 
de fotógrafo 
em Niterói
Corpo de Thiago, que levou tiro na cabeça ao pedir 
que bandidos fizessem menos barulho, é enterrado

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Familiares e amigos estavam receosos e não quiseram falar com a imprensa sobre o assassinato de ThiagoO 
corpo do fotógrafo 
Thiago Freitas de 
Souza, 32 anos, foi 
sepultado ontem no 

início da tarde, no Cemité-
rio Arquiconfraria Nossa Se-
nhora da Conceição, no Bar-
reto, em Niterói. Familiares 
e amigos da vítima estavam 
bastante receosos e não qui-
seram falar com a imprensa 
sobre o ocorrido. Thiago foi 
assassinado com um tiro na 
cabeça, na manhã do último 
sábado, depois de pedir que 
traficantes da comunidade 
Santo Cristo, no Fonseca, 
onde ele morava, fizessem 
menos barulho.

Segundo a Polícia Civil, 
as investigações estão em 
andamento e as diligências 
feitas para prender os culpa-
dos pelo homicídio. O Portal 
dos Procurados divulgou on-

tem um cartaz com a foto de 
Thiago Souza, pedindo infor-
mações para ajudar nas in-
vestigações da Delegacia de 
Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaboraí (DHNS-
GI). A especializada  tenta 
identificar e prender os en-
volvidos no assassinato.

O Disque Denúncia re-
cebe informações sobre 
caso nos seguintes canais 
de atendimento: Zap do 
Portal dos Procurados: (21) 
98849-6099/(21) 2253 1177 
ou 0300-253-1177.

CONTROLE DO TRÁFICO
Há pelo menos um mês a re-
gião do Santo Cristo sofre com 
a disputa entre traficantes ri-
vais que disputam o territó-
rio e o controle da venda de 
drogas. Segundo a polícia, ho-
mens ligados à antiga facção 

tentaram retomar a comuni-
dade, mas foram surpreendi-
dos pelos rivais. Após o con-
fronto, um grupo teria parado 
perto da casa do fotógrafo.

De acordo com as primei-
ras investigações, Thiago es-
tava em casa com a família 
e, por volta da 6h, do último 
sábado, saiu para pedir que 
traficantes da comunidade 
do Santo Cristo, no Fonse-
ca, diminuíssem um pouco 
o barulho, pois a sua filha de 
apenas cinco anos não estava 
conseguindo dormir. 

Ao fazer o pedido, o fotó-
grafo foi baleado com um 
tiro na cabeça por trafican-
tes e caiu no quintal de casa. 
Ele chegou a ser socorrido 
por familiares para o Hospi-
tal Estadual Azevedo Lima 
(HEAL), no Fonseca, mas 
não resistiu aos ferimentos.

 N Familiares e amigos de Thia-
go prestaram homenagens e 
lamentaram a morte nas redes 
sociais. “Sempre estará vivo 
na memória dos que te amam. 
Um pedacinho seu continua 
aqui. Fique em paz”, escreveu 
uma amiga. “Difícil acreditar 
que um cara cheio de vida, uma 
linda família, uma vida toda 
pela frente... Que Deus possa 
consolar toda sua família e te 
receba de braços abertos, meu 
amigo. Infelizmente estamos 

vivendo em um mundo muito 
cruel”, lamentou outra. 

“Sem palavras para descre-
ver a tristeza e a revolta de como 
você partiu! Vá com Deus Frei-
tas, que papai do céu te receba 
de braços abertos”, disse outro 
amigo. Em uma das homena-
gens, um amigo descreveu Thia-
go como um “pai de família” e 
“talentoso”. “Um cara talentoso, 
gente finíssima. Que por onde 
passou fez alegria de todos. Vai 
com Deus, irmão”.

NAS REDES SOCIAIS

Homenagens da família e amigos

Sempre estará 
vivo na memória 
dos que te amam. 
Um pedacinho seu 
continua aqui. Fique 
em paz
UMA AMIGA, nas redes 
sociais

Motorista vai responder por homicídio culposo
Acidente em Copacabana provocou a morte de um idoso. Outras três pessoas foram atropeladas. Carro invadiu um restaurante 

ARQUIVO PESSOAL

Dono do restaurante Deck há mais de 20 anos, Leri Lemos contou que nunca tinha vivido nada parecido

vivido nada parecido. “Não 
podia imaginar de um carro 
entrar aqui dentro. Quando 
cheguei o senhor estava caí-
do e a senhora, com as per-
nas quebradas”, lembra.

O prejuízo material foi esti-
mado em R$ 10 mil, que será 
coberto pelo seguro da mo-
torista. O pior, conta Leri, foi 
a cena de desespero. “Muito 
ruim ver duas pessoas caí-
das daquele jeito, não poder 
mexer. Os bombeiros demo-
raram 20 minutos. Pratos no 
chão, gritaria, todos saíram 
correndo”, lembra-se.

Segundo a PM, agentes 
do 19º BPM (Copacabana) 
foram acionados para a Ave-
nida Atlântica, para verificar 
ocorrência de acidente de 
trânsito. Os PMs apuraram 
que a motorista teria perdido 
controle da direção ao esta-
cionar, subiu a calçada e in-
vadiu o restaurante.

A motorista que atropelou na 
tarde de domingo quatro pes-
soas em um restaurante em 
Copacabana, na Zona Sul do 
Rio, responderá em liberdade 
pelos crimes de homicídio cul-
poso e lesão corporal culposa 
no trânsito. Segundo a delega-
da titular da 12ª DP (Copaca-
bana) e responsável pelo caso, 
Bianca Xavier Lima, a condu-
tora foi encaminhada para 
teste de alcoolemia, que deu 
negativo para embriaguez. O 
acidente provocou a morte de 
Manuel Roque, 79, e feriu ou-
tras três pessoas. 

A motorista não teve a 
identidade divulgada. Ain-
da de acordo com a polícia, a 
delegacia aguarda o resulta-
do da perícia do local, laudos 
de exame de corpo delito e da 
necropsia e analisa imagens 
de câmeras de segurança. 

Abalada com o acidente, 
a motorista não saiu do car-

ro e aguardou no local de 
12h25, hora do acidente, até 
o início da noite, após o tra-
balho da perícia. Ela saiu em 
uma ambulância.

Um casal de idosos que ca-
minhava pela calçada foi atro-
pelado pela motorista. Manuel 
Roque foi levado para o Hos-
pital Miguel Couto, na Gávea, 
mas já chegou sem vida à uni-
dade. A companheira Maria 
Antonia E. de Carvalho, 73, foi 
para o mesmo hospital. Ela so-
freu lesão na perna.

Além do casal, dois clien-
tes do restaurante foram fe-
ridos sem gravidade. A ido-
sa identificada como Iracir 
D. Rosa, 69, que sofreu feri-
mentos leves, foi atendida 
e liberada ainda no local. A 
quarta vítima não precisou 
de atendimento médico.

Dono do restaurante Deck 
há mais de 20 anos, Leri Le-
mos contou que nunca tinha 

Estrangeiros presos 
por roubo no metrô
Dois homens, integrantes 
de suposta quadrilha de 
hispânicos, foram presos 
em flagrante por agentes da 
13ª DP (Ipanema), no sába-
do, por roubo no MetrôRio. 
Identificados como Orlan-
do Alejandro Llanquinao 
e Alexis Andres Gonzalez 
Carneiro, eram conhecidos 
pelo setor de inteligência da 
concessionária pelos rou-
bos que teriam cometido no 
interior das estações. 

Após receberem o relato 
de uma vítima, equipe do 
MetrôRio acionou os agen-
tes da 13ª DP (Ipanema). 
Até que os policiais che-
gassem, os funcionários do 
metrô começaram a acom-

panhar Orlando e Alexis, que 
desembarcaram na estação 
de São Conrado. Os seguran-
ças da estação abordaram os 
suspeitos, questionando se 
eles levavam algum material 
roubado. A dupla só confessou 
na presença dos policiais. 

Com os dois, foram encon-
trados seis conversores digi-
tais e quatro celulares. Um dia 
após a prisão, uma das vítimas 
reconheceu um dos acusados 
na delegacia. Os policiais, 
coordenados pelo delegado 
Felipe Santoro, conduziram 
os suspeitos até a 13ª DP, onde 
foram autuados em flagrante 
por recepção e associação cri-
minosa. Eles irão à audiência 
de custódia.

Mais de R$ 32 milhões 
para Segurança Pública
O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública autori-
zou o desbloqueio de mais 
de R$ 32,2 milhões para o 
Estado do Rio de Janeiro 
investir em segurança pú-
blica. Os valores são oriun-
dos do Fundo Nacional de 
Segurança Pública (FNSP), 
na modalidade fundo a fun-
do, e referentes aos eixos de 
Enfrentamento à Criminali-
dade Violenta e Valorização 
dos Profissionais de Segu-
rança Pública.

Os desbloqueios aconte-
cem após análise e aprova-
ção dos Planos de Aplicação 
entregues pelos entes fede-
rados. Os recursos contribui-
rão para aquisição de equi-

pamentos modernos, novas 
tecnologias, viaturas mais 
seguras, capacitação profis-
sional, entre outros.

Neste ano, o ministério 
está trabalhando em con-
junto com os secretários de 
Segurança Pública na atua-
lização dos eixos de financia-
mento e critérios de rateio 
dos recursos do FNSP.

Moradores relatam 
tiroteio na Penha
Moradores da comunida-
de da Fé e do Sereno, na 
Penha, Zona Norte do Rio 
relataram ontem intenso 
tiroteio na região. Segun-
do os relatos, os dispa-
ros começaram por volta 
das 7h. A Polícia Militar 
informou que agentes re-
vidaram ataques durante 
patrulhamento na região.

“Acordei com muitos 
tiros no Morro da Fé e do 
Sereno”, contou um mora-
dor. “Que Deus proteja os 
moradores do Complexo 
da Penha”, pediu outro. 

Procurada por O DIA, a 
PM informou que agentes 
da Unidade de Polícia Paci-
ficadora (UPP) Fé/Sereno 

faziam um policiamento na 
região quando foram “ataca-
dos por disparos de arma de 
fogo” e houve confronto.

Até o fechamento da edi-
ção, não havia informações 
sobre feridos, prisões ou 
apreensões.

DIVULGAÇÃO

Verba vai melhorar a tecnologia

“Que Deus proteja 
os moradores 
do Complexo da 
Penha”, exclamou 
um morador da 
região sobre o 
tiroteio
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Pavilhão de São Cristóvão tem 
dívidas de cerca de R$ 40 milhões 
Parte considerável do montante diz respeito ao 
controle da bilheteria, alvo de disputa judicial

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Dos 710 feirantes, apenas 91 estão em dia com os pagamentos mensais para custeios de manutenção

O
s fins de semana na 
Feira de São Cristó-
vão têm sido marca-
dos por discussões 

em torno da administração 
da bilheteria. No último Dia 
das Mães, data de maior mo-
vimento no pavilhão, a PM 
foi chamada ao local e os en-
volvidos, conduzidos à 19ª 
DP. De um lado, represen-
tantes da LCV Comércio e 
Serviço Ltda, que ganhou na 
Justiça o direito de adminis-
trar o setor como forma de 
receber por dívida ajuizada 
em 2005. De outro, os ges-
tores da feira, que exigiam a 
contagem dos ingressos an-
tes da abertura do espaço. O 
caso foi registrado como in-
júria e seguiu para audiência 
no Juizado Especial Crimi-
nal (Jecrim).

O valor cobrado pela LCV 
está no patamar de R$ 10 mi-
lhões, sendo parte de uma 
dívida total de cerca de R$ 
40 milhões que, segundo a 
comissão que hoje é respon-
sável pela feira, foi deixada 
por gestões anteriores.

Tema do segundo capítulo 

da série ‘Alvoroço na Feira’,  o 
processo se refere a uma dí-
vida por serviços de limpeza 
e manutenção do pavilhão, 
prestados pela LCV em 2004. 
A Justiça determinou, no dia 
30 de março, que a empresa 
assumisse a administração 
da bilheteria para que pu-
desse retirar, por mês, o va-
lor de R$ 67,5 mil como for-
ma de quitar os débitos.

No entanto, no Dia das 

Mães, o cumprimento da 
decisão gerou uma desa-
vença entre as partes. “Im-
primimos os ingressos e eles 
queriam que fizéssemos a 
contagem antes da venda. 
Mas a urna era deles e só 
eles tinham a chave. Disse 
que eles estavam sendo pou-
co inteligentes em atrasar a 
abertura da feira para a con-
tagem, pois as vendas seriam 
verificadas por eles no final. 
Eles se sentiram ofendidos 

e chamaram a PM alegando 
injúria”, diz o advogado Ale-
xandre Silva, que representa 
a empresa LCV. 

O processo da dívida com 
a LCV transitou em julgado 
em 2007. A dívida, à época, 
era de R$ 3 milhões. A em-
presa e a administração da 
feira fizeram acordos para o 
pagamento, até que a quita-
ção dos débitos, segundo os 
atuais membros da comis-
são, foi suspensa após a Feira 
de São Cristóvão passar para 
a alçada da RioTur, em 2017.

“A administração da época 
fez acordo, parcelou, e esta-
va pagando. Faltavam R$ 2 
milhões. A RioTur assumiu 
o pavilhão e disse que não 
reconhecia o acordo e não 
iria pagar. Quando a RioTur 
saiu de jogada, a dívida vol-
tou para a administração da 
feira, já com valores maiores. 
No ano passado, em março, 
nós fizemos novo acordo na 
Justiça, mas não consegui-
mos cumprir, pois a feira fe-
chou logo em seguida devi-
do à pandemia”, explica Davi 
Cavalcante dos Reis, um dos 
membros da comissão que 
administra o local, famoso 
pela gastronomia típica.

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

SEM DINHEIRO PARA MANUTENÇÃO

Fornecimentos de água e luz cortados desde 2017

 N Outras dívidas da Feira de 
São Cristóvão são com as 
concessionárias Light e Ce-
dae. Atualmente, segundo os 
membros da comissão, que 
afirmam serem os valores her-
dados de gestões anteriores, 
os débitos giram em torno de 
R$ 6 milhões e R$ 5 milhões, 
respectivamente. 

Desde 2017, o fornecimento 
de luz e de água foi cortado pelas 

concessionárias. O abastecimento é 
sempre feito por meio de geradores 
de energia e carros-pipa.

Há, ainda, inadimplência por 
parte dos feirantes. Segundo a 
comissão, de um total de 710 fei-
rantes, apenas 91 estão em dia 
com os pagamentos mensais para 
custeio de serviços de manuten-
ção e conservação da feira.

Procurada, a Light informou 
que desde o corte de energia por 

falta de pagamento houve vá-
rias tentativas de negociação, 
mas sem sucesso. A conces-
sionária diz que segue à dis-
posição para conversar com os 
responsáveis pela gestão da 
feira para resolver a questão. 

Já a Cedae informou que 
não pode comentar sobre dí-
vidas de clientes, em cumpri-
mento ao Código de Defesa do 
Consumidor. 

No Dia das Mães, 
confusão por causa 
do lucro com a venda 
de entradas foi parar 
em delegacia
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Menino Henry pode virar 
nome de escola em Bangu
Projeto é da deputada estadual Martha Rocha. ‘Precisamos ouvir as crianças’, diz

PRISCILA RABELLO/DIVULGAÇÃO

‘Preferência é que 
o Estado escolha 

uma escola em 
Bangu, onde ele 

gostava de estar’, 
citou a deputadaC

om mais de 30 anos na 
Polícia Civil, a depu-
tada estadual Martha 
Rocha (PDT) viu muita 

coisa na carreira. Ela revelou 
que a violência contra o meni-
no Henry Borel, que faleceu 
em março deste ano, teve uma 
narrativa sórdida. Ao DIA, ela 
comentou a ideia do projeto 
de lei para dar o nome do me-
nino para uma escola da rede 
estadual. 

“A homenagem é uma for-
ma de sensibilizar e conscien-
tizar a sociedade quanto à im-
portância de denunciar casos 
de violência contra crianças. A 
educação é a mola mestra de 
uma sociedade desenvolvida”, 
disse.

A deputada revelou que 
seus colegas na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) gostaram 
do projeto.  

“O projeto foi elogiado pe-
los parlamentares que conver-
sei.  Agora, ele passará pelas 
comissões de Constituição de 
Justiça, de Educação e de As-
suntos da Criança, do Adoles-
cente e do Idoso. Será votado 
em plenário por duas vezes. 
Caso aprovado, será encami-
nhado para sanção ou não do 
governador. Henry tornou-se 
um exemplo de que devemos 
ouvir as crianças”.

Perguntada sobre o bair-
ro em que a escola receberá 
o nome do menino Henry 
Borel, Martha Rocha citou 

 N Parece incomum, mas mui-
tas vezes os pais não dão 
atenção para reclamações 
dos filhos, como arranhões, 
dores e outras formas de vio-
lência. A deputada estadual 
Martha Rocha cita que a mu-
dança de comportamento é 
um dos principais indicado-
res de que algo está errado. 

“As crianças deixam sinais 
claros de que vivem proble-
mas. Um dos principais aler-
tas é uma mudança drás-
tica de comportamento. É 

quando uma criança agitada 
passa a ficar mais quieta, 
acuada. Ou uma criança ale-
gre que se torna triste e até 
agressiva. Choro frequen-
te, marcas na pele, medo de 
certas pessoas e a perda do 
interesse em brincar também 
devem acender o sinal de 
alerta. Denunciar, por mais 
difícil que pareça, é a melhor 
saída. A Polícia Civil tem uma 
delegacia específica, onde 
o responsável terá o acolhi-
mento necessário”, disse. 

DELEGACIA ESPECÍFICA

‘Denunciar o caso é a melhor saída’

ALBERTO JOÃO
alberto.pereira@odia.com.br

um especial da Zona Oeste. 
Apesar da vontade, a decisão 
é do governo estadual, caso 
seja aprovado. 

“Minha preferência é que o 
Estado escolha uma escola lo-
calizada em Bangu, na Zona 
Oeste, bairro onde Henry 
gostava de estar”.

Martha Rocha explicou 
o que gostaria da escola es-
colhida fosse um modelo de 
educação no Rio de Janeiro:

“Seria interessante que a 
Secretaria Estadual de Edu-
cação criasse na escola um 
programa pedagógico de 
apoio a crianças vítimas de 
violência. Um ambiente aco-
lhedor para as vítimas e seus 
familiares”.

Arrecadação de alimentos 

para os rodoviários
O fechamento de mais 
de 17 empresas de ônibus 
nos últimos dez anos, no 
município do Rio, fez com 
que cerca de 20 mil pos-
tos de emprego fossem 
perdidos na área, segun-
do o Sindicato dos Rodo-
viários. Desde o início da 
pandemia esse número já 
chegou a 7 mil demissões. 
Diante disso, a direção 
da organização começou 
uma campanha para ar-

recadar alimentos para os 
profissionais.

As pessoas físicas e em-
presas que quiserem cola-
borar podem enviar, das 9h 
às 17h, os donativos para as 
sedes do Sindicato dos Ro-
doviários nos seguintes lo-
cais: Rua Jaguaruna, 283, em 
Campo Grande; Rua Otavia-
no, 404, em Rocha Miranda; 
Rua Camerino, 66, no Centro 
da cidade; e Rua Maia Lacer-
da, 170, na Tijuca.

Belford Roxo contrata 
profissionais da Educação
Através de processo seleti-
vo, a Prefeitura de Belford 
Roxo iniciou 2021 contra-
tando cerca de três mil 
profissionais da Educação. 
Ontem, 680 assinaram 
contrato no clube Helió-
polis. Entre eles estão pro-
fessores (do 1º ao 9º anos), 
nutricionistas, inspetores 
escolares e psicólogos. A 
rede conta atualmente 
com 103 escolas e creches 
e 43.500 alunos. O muni-
cípio mantém em dia suas 
contas e os salários dos 
servidores da ativa, apo-
sentados e pensionistas.

O prefeito Wagner dos 
Santos Carneiro, o Wagui-
nho, lembrou que o Brasil 
tem mais de 20 milhões de 
desempregados e, mesmo 
com a pandemia e a cri-
se mundial, Belford Roxo 
conseguiu contratar três 
mil profissionais de educa-
ção. “Estamos construin-
do e reformando escolas, 
pois acreditamos que a 

educação é o futuro do Brasil. 
Quando assumi o primeiro 
mandato, em 2017, as escolas 
estavam em péssimo estado. 
A situação hoje mudou e te-
mos ótimas unidades de en-
sino. Os professores e todo 
o pessoal contratado estão 
tendo a chance de nos ajudar 
nesta transformação. Fize-
mos em quatro anos o que os 
outros governos não fizeram 
em 30”, afirmou o prefeito. 

Ele destacou ainda o tra-
balho da deputada federal 
Daniela do Waguinho e do 
deputado estadual Márcio 
Canella, que buscam recur-
sos com os governos federal 
e estadual para o município.

Atualmente, 
a rede do município 
conta com 103 
escolas e creches e 
43.500 alunos
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Edital prevê R$ 3 milhões 
para o carnaval de rua
Secretaria Municipal de Cultura receberá inscrições de projetos até 1º de julho

DIVULGAÇÃO

A 
Secretaria Municipal 
de Cultura publica, 
hoje, o edital ‘Cultu-
ra do carnaval cario-

ca’, que disponibilizará R$ 3 
milhões para grupos repre-
sentativos da folia de rua. As 
inscrições começam, às 9h, 
e poderão ser realizadas até 
o dia 1º de julho, no site rio.
rj.gov.br/web/smc.

“Na elaboração do edital, 
fizemos consulta pública, 
dialogamos com o Conselho 
Municipal de Cultura, espe-
cialistas e associações. Esse 
incentivo cumpre um papel 
tanto de fomento aos repre-
sentantes da cultura carna-
valesca, como uma forma de 
reparo pelo impacto da pan-
demia que atingiu os grupos 
responsáveis pela consolida-
ção do carnaval de rua cario-
ca”, destaca o secretário de 
Cultura, Marcus Faustini.

O incentivo destinará os 
recursos para 125 grupos. Po-
dem participar do edital blo-
cos, bandas, bailes, turmas, 
fanfarras, cordões, cortejos 
e outros grupos e manifesta-
ções que se enquadrem nas 
exigências estabelecidas. A 
inscrição pode ser feita por 
pessoa física (representante 

do grupo, desde que se com-
prometa a repassar para os 
demais integrantes o valor), 
pessoas jurídicas com e sem 
fins lucrativos e MEIs.

O edital também tem 
como objetivo estimular a 
criação de produtos e con-
teúdos inéditos pelos grupos 
carnavalescos.

“O carnaval está no DNA 
de nossa identidade cultural, 
além de ser um forte ativo 
da economia da cidade. Esse 

edital é de reconhecimento 
e apoio num momento tão 
difícil”, ressalta Faustini.

As inscrições e a seleção 
ocorrerão de acordo com 
três linhas: Origens, Som e 
Estética. Os interessados no 
tema Origens deverão fazer 
vídeo com perfil de mini-do-
cumentário sobre a história 
do grupo ou um projeto de 
registro de memória. Serão 
contemplados 50 grupos 
com R$ 30 mil, cada.

Prefeitura vai contemplar blocos, bandas, cordões e outros grupos

Familiares já 
vacinados terão 
acesso a hospitais, 
segundo prefeitura

Visitas a 
pacientes 
com 
covid-19

A Prefeitura do Rio informou 
que os pacientes internados 
com sintomas da covid-19 
agora vão poder receber vi-
sitas em unidades hospita-
lares do município, desde 
que o visitante tenha tomado 
a segunda dose da vacina. A 
decisão foi publicada no Diá-
rio Oficial de ontem.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), os visitantes que te-
nham completado o esque-
ma vacinal de covid-19, ou 
seja, foram imunizados há 
pelo menos 14 dias com a se-
gunda dose, estarão autori-
zados a visitar pacientes in-
ternados com a doença.

Será obrigatório a todos 
os visitantes a apresentação 
do comprovante de vacina-
ção em meio físico ou digital, 
com comprovante de identi-
ficação com foto.

“É obrigatório para todos 
os indivíduos a execução 
das medidas permanentes 
de Proteção à Vida, relativas 
à covid-19, tais como uso de 
máscaras, e higienização de 
mãos”, diz a a resolução.

Ainda segundo a Secre-
taria, as visitas ficam con-
dicionadas as regras previs-
tas para entrada de pessoas, 
conforme horários já pré-es-
tabelecidos em cada unida-
de hospitalar, assim como a 
quantidade de visitantes por 
dia e por leito. 

A medida valerá para to-
dos hospitais da capital, que 
terão autonomia para deter-
minar quantidade de visitas 
por dia e necessidade de pré-
-agendamento ou não.

Quem optar por Som de-
verá apresentar uma com-
posição ou arranjo inédito. 
Serão premiados 40 grupos 
com o valor de R$ 20 mil, 
cada. Por fim, no tema Es-
tética, os grupos terão que 
confeccionar uma fantasia 
ou adereço original. Serão 
premiados 35 grupos com o 
valor de R$ 20 mil, cada.

Ainda de acordo com a Se-
cretaria Municipal de Cultu-
ra, a Comissão de Avaliação 
será composta por repre-
sentantes da sociedade civil 
e profissionais que atuam no 
âmbito do carnaval, da cul-
tura popular, dos direitos 
humanos, da democracia e 
da diversidade cultural.

Os projetos culturais se-
rão selecionados garantindo 
a descentralização do inves-
timento para todas as áreas 
da cidade. Vale lembrar que, 
na seleção, serão valorizadas 
as propostas que se compro-
meterem em repartir o re-
curso entre o maior número 
de pessoas.

Demandas por mais in-
formações e dúvidas deve-
rão ser encaminhadas para 
o e-mail editalcarnaval.cul-
turario@gmail.com

Fila da 2ª dose da 
CoronaVac no fim?

REPRODUÇÃO TV

Soranz: promessa de zerar fila

O secretário municipal de 
Saúde do Rio, Daniel So-
ranz, afirmou, ontem, que 
pretende imunizar toda 
a população que aguarda 
a segunda dose da Coro-
naVac nesta semana. Di-
versos municípios têm 
enfrentado problemas 
diante da pouca oferta do 
imunizante. A fabricação 
chegou a ser paralisada 
pelo Butantan por falta do 
Ingrediente Farmacêutico 
Ativo (IFA).

“Essa semana finaliza-
mos toda a fila para a se-
gunda dose da CoronaVac. 
Se você está no momento 
de tomar a sua segunda 
dose da vacina, procure 
uma unidade de saúde no 
Rio”, disse Daniel Soranz, 

em entrevista ao ‘Bom Dia 
Rio’, da TV Globo.

A declaração foi dada na 
inauguração do posto de va-
cinação do Espaço Hall (an-
tigo Barra Music). Hoje, a 
campanha atenderá homens 
de 45 anos com comorbida-
des e do grupos prioritários.

GRIPE

 N Idosos a partir de 80 anos 
começaram a ser vacinados 
contra a gripe, ontem, no mu-
nicípio do Rio. A imunização 
do grupo será mantida até 
a próxima segunda (24). Já 
receberam a dose os traba-
lhadores da saúde, agentes 
de segurança e salvamento, 
forças armadas, quilombolas, 
indígenas, gestantes, puérpe-
ras e crianças até 5 anos.

A vacinação contra a gripe 
será segmentada por idade 
até o dia 14 de junho, imu-
nizando pessoas de 90 até 
60 anos divididos por sema-
na. Na primeira fase, foi a vez 
dos idosos 90 anos. Depois, 
são os idosos de 80 anos ou 
mais. Em seguida, entre o 24 
de maio a 31 de maio, será a 
vez dos idosos de 70 anos e 
assim por diante.  

Proteção para idosos de 80 anos
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nCano segue na empreitada 
para marcar cada vez mais seu 
nome na história do Vasco. 
Além de ser o maior artilheiro 
estrangeiro do século, ele se 
tornou o argentino com mais 
gols pelo Gigante após marcar 
de cabeça contra o Botafogo, 
na vitória de 1 a 0 do Cruzmal-
tino. São sete gols nas últimas 
sete partidas. 60 jogos e 31 gols 
pelo time de São Januário. A 
comemoração fazendo o “L”, 
para seu filho Lorenzo, já está 
na cabeça de qualquer vascaí-
no. Crava muito.

MAIOR ARTILHEIRO 
ARGENTINO

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

TUDO ABERTO

N
o sábado, vimos um Flamengo e Flumi-

nense animado, que terminou em 1 a 1, 

no Maracanã, com gols de Gabigol e Abel 

Hernández, na primeira final do Carioca. Não 

só pelo placar, mas pelo que transpareceu em 

campo, está tudo aberto. O Flamengo teve mais 

posse e controlou o jogo em determinados mo-

mentos, mas o Tricolor não esteve morto. As 

duas equipes — o Rubro-Negro com Gabigol 

e o Flu com Luiz Henrique — tiveram chances 

claras de matar o jogo. Apesar de o time de Ceni 

ser melhor, a enorme discrepância que vimos 

em outros anos não me parece tão cristalina. No 

Nilton Santos, a situação ficou mais clara para o 

Vasco, apesar de o jogo ter sido, tecnicamente, 

muito ruim. Cano decidiu e o Botafogo foi uma 

equipe pouco inspirada. A volta será em São Ja-

nuário, o que favorece o Gigante, mas, não fosse 

o pênalti não assinalado de Galarza em Ronald, 

a situação poderia ser outra. Mas está em aber-

to. No fim de semana, teremos mais dias agita-

dos no futebol carioca. Assim que a gente gosta! 

Abel 
Hernández 
fez o gol de 
empate no 
primeiro jogo 
da final

 nNo dia 25 de fevereiro, o 
pai dos goleiros Alisson e 
Muriel faleceu após se afo-
gar em uma barragem, em 
Porto Alegre. Quase três 
meses depois, o Liverpool 
enfrentava o West Brom-
wich e a partida estava 1 a 1 
até que, aos 49 minutos do 
segundo tempo, Alisson foi 
para área e fez o gol da vitó-
ria. Na comemoração, um 
choro emocionado, tam-
bém por José Agostinho 
Becker. “Jogo desde que 
me lembro com meu pai. 
Espero que ele esteja aqui 
para ver. Tenho certeza de 
que ele está comemorando”, 
disse o arqueiro.

O FUTEBOL É 
APAIXONANTE

AVASSALADOR

 nA temporada do Fluminense em 2021 é a continuação 
de 2020. E isso é muito bom. Desde a goleada de 5 a 0 
para o Corinthians, na Arena do time paulista, em 13 de 
janeiro, o Flu disputou 27 jogos, venceu 16 vezes, empatou 
oito e perdeu só três. Das três derrotas, duas foram com 
o time sub-23. Com o elenco principal, o Tricolor perdeu 
apenas um jogo em 25 disputados. Grande fase!

A
F

P

CAMPEONATO PORTUGUÊS
Após anunciar a presença de público na última rodada, a Liga, que organiza a 

competição, desistiu e os jogos serão com portões fechados. Os motivos alegados 

foram equidade e o desconhecimento das regras sanitárias que seriam pedidas.

Líder do Grupo D, 
time do técnico 
Roger Machado 
pode garantir 
hoje a vaga nas 
oitavas de final da 
Libertadores 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Técnico Roger Machado 
comanda o Tricolor de olho 
na classificação antecipada

C
om a equipe principal, 
o Fluminense perdeu 
apenas uma vez, jus-
tamente na estreia 

dos titulares. Desde então, já 
são 12 partidas de invencibi-
lidade na temporada. E bas-
ta manter esse desempenho 
contra o Junior Barranquil-
la, hoje, às 21h30, no Mara-
canã, para o Tricolor garantir 
vaga nas oitavas de final da 
Libertadores.

Com oito pontos em qua-
tro rodadas, o Fluminense 
lidera o Grupo D, dois pontos 

à frente do River Plate, com 
cinco de vantagem sobre o 
Junior e com seis a mais do 
que o Santa Fé. Com isso, 
basta um empate para os 
colombianos não poderem 
mais alcançar o Tricolor, o 
que garantiria a vaga com 

FLAMENGO

Partidas serão remanejadas

A CBF anunciou na noite de 
domingo que o Flamengo 
aceitou o remanejamento 
das partidas que o clube ca-
rioca fará durante os com-
promissos das Seleções prin-
cipal e olímpica. Com isso, o 
duelo com o Coritiba, pela 
Copa do Brasil, será adiado 
de 2 para 10 de junho, com o 
jogo de volta acontecendo no 
dia 16 de junho. Além disso, 
as partidas contra Grêmio 
e Athletico-PR, pelo Cam-
peonato Brasileiro, serão re-
marcadas para datas a serem 
definidas.

O Rubro-Negro teve qua-
tro jogadores convocados, 
dois para a Seleção principal 
e dois para a Seleção olím-

Gabigol está convocado por Tite para as partidas das Eliminatórias

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

pica. Com isso, o coordena-
dor da CBF, Branco, afirmou 
que a entidade iria oferecer 
a remarcação dos jogos para 
que o clube carioca não fosse 
prejudicado. 

Inicialmente, o Flamen-

go ficou um pouco receoso 
com essa alteração, temen-
do que tivesse que enfrentar 
uma sequência de partidas 
em poucos dias. Porém, o Ru-
bro-Negro acabou aceitando 
a proposta da CBF.

Rubro-Negro tem quatro atletas convocados para as Seleções

VASCO BOTAFOGO

Germán Cano busca 
uma nova marca

 RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Cano tem 31 gols pelo Vasco

Em pouco mais de um ano 
defendendo o Vasco, Germán 
Cano já atingiu marcas expres-
sivas no clube carioca. Com o 
gol marcado no clássico diante 
do Botafogo, o argentino está 
a seis de igualar o paraguaio 
Silvio Parodi, que defendeu 
o Cruzmaltino no anos 1950, 
como o segundo maior arti-
lheiro estrangeiro da história 
do clube carioca.

Ao todo, Cano já entrou 
em campo em 60 jogos e mar-
cou 31 gols pelo Cruzmalti-
no. O atacante, de 33 anos, 
tem contrato até o fim do ano 
e, se mantiver sua média de 
gols, irá ultrapassar tranqui-
lamente Parodi e só vai ficar 
atrás do lendário uruguaio 
Segundo Villadoniga.

Germán Cano já se tornou 
o maior artilheiro estrangei-
ro do Vasco no século XXI. 

Ele ultrapassou o sérvio De-
jan Petkovic, que marcou 28 
gols em sua passagem pelo 
Cruzmaltino de 2002 a 2004.

Cavalieri: 

desconforto 

no calcanhar

O goleiro Diego Cavalieri, 
de 38 anos, sofreu um des-
conforto no calcanhar di-
reito. Sem atuar na atual 
temporada, o jogador 
está sentindo uma dor em 
uma região que já o afetou 
em outros momentos da 
carreira. 

De acordo com infor-
mações do portal “glo-
boesporte.com”, Diego 
Cavalieri sofreu com o 
mesmo pé em 2013, quan-
do defendia o Fluminense. 

Na ocasião, o goleiro 
revelou ter uma pequena 
fratura no calcanhar. A úl-
tima partida do jogador 
pelo Botafogo foi dispu-
tada no começo de feve-
reiro, contra o Palmeiras, 
pelo Brasileiro.

FLUMINENSE

Tricolor só precisa de empate 
com o Junior Barranquilla

uma rodada de antecipação 
e daria mais tranquilidade 
para o duelo na Argentina, 
na próxima semana.

Uma missão que não pa-
rece muito difícil para esse 
grupo, que desde o fim da 
temporada passada tem se 

mostrado difícil de ser ba-
tido. Afinal, levando-se em 
consideração apenas os jo-
gos em que atuou com a 
equipe titular, o Fluminense 
perdeu apenas uma vez nas 
últimas 22 partidas.

Na reta final do Brasilei-

rão, a equipe de Marcão le-
vou uma goleada de 5 a 0 do 
Corinthians, mas depois se 
encontrou e terminou com 
nove jogos de invencibili-
dade. No início da tempo-
rada atual, o Fluminense 
jogou cinco partidas com 
a equipe sub-23, com reser-
vas e alguns poucos titula-
res, perdendo duas vezes. 
Mas com a equipe titular, 
o único revés foi em 26 de 
março, no 3 a 2 para o Volta 
Redonda, na estreia, após 
alguns dias de pré-tempo-
rada contra um adversário 
que já tinha ritmo.

SEQUÊNCIA INVICTA
Já são 12 jogos invicto e o 
Tricolor tentará aumentar a 
marca contra o Junior Bar-
ranquilla com Marcos Felipe, 
Calegari, Nino, Luccas Claro 
e Egídio; Martinelli, Yago e 
Nenê (Cazares); Kayky, Luiz 
Henrique (Gabriel Teixeira) 
e Fred (Bobadilla).

CARIOCA

Final pode 
ir para 
Brasília 

Mandante da partida de 
volta da final do Carioca, no 
sábado, o Flamengo quer 
levar o jogo para Brasília. 
Segundo o jornalista Mau-
ro Cezar Pereira, a ideia do 
Rubro-Negro é transferir o 
duelo para a capital para ter 
público no estádio. Até ago-
ra, o duelo segue marcado 
para o Maracanã, às 21h.

O Rubro-Negro, ao lado 
da Ferj, já havia tentado 
fazer com que os dois jo-
gos tivessem público, mas 
a Prefeitura do Rio vetou 
a iniciativa, com aval da 
Secretaria de Saúde. Se 
transferido para Brasí-
lia, o jogo deve ocorrer no 
Mané Garricha. 

O jornalista cita a boa re-
lação do Flamengo com o 
governo federal para conse-
guir a presença de público. 
Flamenguista, o governa-
dor Ibaneis Rocha  poderia 
ajudar o Rubro-Negro na 
iniciativa. O clube também 
é patrocinado pelo BRB, um 
banco estatal de Brasília.
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ECONOMIA

CIEE e Vale têm 2,8 mil 
vagas para jovem 
aprendiz e estagiário

IMAGEM INTERNET

Há oportunidades tanto para Nível Médio quanto Superior

A semana começou com a 
oferta de mais de 2,8 mil 
vagas de estágios e opor-
tunidades em programas 
para jovem aprendiz. No 
CIEE/RJ, por exemplo, são 
1.838 vagas de estágio e jo-
vem aprendiz nesta sema-
na para todo estado do Rio, 
sendo 1.109 dela voltadas 
ao Ensino Superior e 729 
de Ensino Médio. A insti-
tuição também recruta Pes-
soas com Deficiência.

Os interessados podem 
enviar o currículo para pro-
gramapcd@cieerj.org.br. 
As demais vagas podem ser 
conferidas no site: https://
portal.ciee.org.br/. 

OPORTUNIDADES NA VALE

Já a Vale abriu ontem ins-
crições para seu progra-
ma de formação de jovens 
aprendizes de 2021, com 
a oferta de mil vagas. As 
oportunidades são para 
os estados de Minas, Pará, 
Bahia, Maranhão, Espírito 
Santo, Mato Grosso do Sul 
e também o Rio de Janeiro. 

Os interessados podem 
se cadastrar até 31 de maio, 
pelo site da mineradora. 

Para se inscrever, é preciso ter 
de 18 a 22 anos e concluído o 
Ensino Médio. A carga horária 
de trabalho será de seis horas 
por dia. O programa terá dura-
ção de até dois anos.

Os selecionados vão receber 
bolsa-auxílio (cujo valor não 
foi informado pela empresa), 
assistência médica, seguro de 
vida, transporte, vale-alimen-
tação e refeição na fase prática.

Segundo a Vale, os candi-
datos só poderão se inscre-
ver para as vagas disponíveis 
em seus estados, mesmo nos 
locais onde trabalho seja to-
talmente remoto.

Toda a seleção será feira 
de forma on-line e às cegas, 
ou seja, informações como 
gênero, etnia, idade, facul-
dade, endereço, estado civil 
e deficiências não serão re-
veladas até a última etapa. 
Ao todo, o processo seleti-
vo terá seis etapas, todas 
eliminatórias.

Os candidatos passarão 
por avaliações, dinâmica de 
grupo, painel com gestores 
e gestoras e exames médi-
cos admissionais. Todas as 
fases deverão ser acompa-
nhadas pelo site.

INSS: benefício avaliado 
com base na urgência
Prazos adotados vão variar de 30 a 90 dias, segundo o tipo de pedido do segurado

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

Atualmente, mais de 51 mil pessoas aguardam a aprovação na Justiça

O 
INSS vai adotar o 
critério de urgência 
para concessão de 
benefícios. Os novos 

prazos que serão adotados 
pelo instituto começam a va-
ler a partir de junho. De acor-
do com o órgão, quanto mais 
urgente o caso, mais rápido o 
pedido do segurado será ava-
liado. Os prazos vão variar de 
30 dias, salário maternidade, 
a 90 dias para aposentadorias 
(exceto aposentadoria por in-
validez) e Benefício Assisten-
cial (BPC/LOAS). 

A ampliação do número de 
segurados acontece em de-
corrência de um acordo do 
Ministério Público Federal e 
o governo, homologado pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) em fevereiro deste ano, 
com objetivo de garantir que o 
INSS cumpra o tempo-limite 
de resposta e diminua o núme-
ro de ações judiciais contra o 
instituto. Atualmente, mais 
de 51 mil pessoas aguardam a 
aprovação na Justiça. 

Especialistas do direito pre-
videnciário afirmam que, via 
de regra, o INSS costuma con-
ceder o benefício 45 dias após 
pedido de concessão, podendo 
estender por mais 45 dias para 
finalizar o processo. 

O prazo começa a contar 
a partir da entrega de todos 
os documentos necessários 
para a análise do INSS, isso 

inclui os de cumprimento de 
exigências e perícia médica.

“Como o INSS não costuma 
respeitar os antigos prazos ad-
ministrativos, também não há 
confiança de que ele irá respei-
tar os novos, relatados nesse 
acordo, termina fazendo com 
que o trabalho demore a ter 
acesso ao recebimento de um 
direito”, afirmou o advogado 
Rômulo Saraiva.

O prazo máximo para perí-
cias médicas e avaliação social 
será de 45 dias, chegando a 90 
dias em locais de difícil aces-
so. O acordo prevê que, caso o 
INSS não cumpra o novo pra-
zo, a responsável pela análi-
se do benefício será a Central 

Unificada de Cumprimento 
Emergencial de Prazos, que 
deve apreciar o pedido em até 
dez dias. Se o processo não for 
julgado dentro destes dez dias, 
o segurado tem a opção de in-
gressar com um Mandado de 
Segurança, já que todos os pra-
zos se esgotaram. 

Como ficam os novos pra-
zos: aposentadorias (exceto 
Aposentadoria por Invalidez), 
90 dias; benefícios por incapa-
cidade, 45 dias; auxílio aciden-
te, 60 dias; pensão por morte, 
60 dias; auxílio reclusão, 60 
dias; salário maternidade, 30 
dias; e BPC/LOAS, 90 dias.

INCAPACIDADE

 NPortaria do INSS pulicada 
ontem no Diário Oficial da 
União disciplina os critérios 
para operacionalizar reque-
rimentos de benefício por 
incapacidade com procedi-
mentos especiais. De acordo 
com a medida, o pedido des-
se tipo de benefício será feito 
por meio do serviço “auxílio 
por incapacidade temporária 
- análise documental”, e sua 
solicitação cancelará “even-
tual agendamento de perícia 
presencial, sem alterar a data 
de entrada do requerimento”.

A portaria diz que o bene-
fício não será indeferido sem 
prévia realização de perícia 
médica presencial. Será gera-
da pendência de necessidade 
de agendamento de perícia 
“em todos os casos em que a 
avaliação médica preliminar 
concluir pela necessidade de 
perícia presencial”. 

O agendamento deve ser 
feito por meio do serviço “pe-
rícia presencial por indicação 
médica”, em sete dias, conta-
dos a partir da ciência. Caso 
contrário, o processo será ar-
quivado por desistência.

Critérios para 
requerimentos 

Brasil Econômico
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Depoimentos preocupam 
o governo Bolsonaro 
Há um temor no Planalto de que falas dos ex-ministros Ernesto Araújo, 
hoje, e de Eduardo Pazuello, amanhã, possam favorecer a Comissão

Ernesto Araújo será ouvido hoje na CPI da Covid

O
s depoimentos agen-
dados para esta se-
mana na CPI da 
Covid com Ernesto 

Araújo, hoje, e com o general 
Eduardo Pazuello amanhã 
— ex-ministros da Relações 
Exteriores e Saúde, respec-
tivamente — causam temor 
no Planalto, que espera pela 
semana de maior desgaste 
desde que a Comissão Parla-
mentar de Inquérito foi ins-
taurada. As informações são 
do jornal “A Folha de S.Paulo”.

A avaliação de senadores é 
de que as duas principais ca-
racterísticas dos ex-integran-
tes do governo Bolsonaro — 
temperamento explosivo e 
falta de habilidade política 
— os coloquem em posição 
de ‘delatar’ os bastidores do 
Planalto durante o combate 
à pandemia. O entendimen-
to é de que o depoimento de 
Ernesto, hoje, ‘pavimentará o 
terreno’ para a comissão para 
a fala de Pazuello, marcada 
para amanhã.

Membros da CPI já articu-
lam qual será a estratégia uti-
lizada para ‘forçar’ Pazuello a 
detalhar as negociações que 
ocorreram no Ministério da 
Saúde na compra de vacinas 
e na compra de medicamen-
tos que compõem o chamado 
“tratamento precoce”.

A articulação ocorre de 
modo a obter informações 
mesmo após a decisão de 

Ricardo Lewandowski, mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que autorizou 
Pazuello a ficar em silêncio 
diante de perguntas que pos-
sam incriminá-lo, mas que o 
obrigou a falar a verdade em 
relação a terceiros.

Em relação a Ernesto 
Araújo, ex-ministro das Re-
lações Exteriores, a comissão 
busca entender as críticas di-

BRASIL

recionadas à China — uma 
das maiores exportadoras 
de equipamentos de saúde 
do mundo — e o que levou 
o Itamaraty a buscar o for-
necimento de cloroquina ao 
Brasil, mesmo sem a com-
provação científica do medi-
camento na cura para o novo 
coronavírus.

Depoimento de Pazuello está marcado para amanhã

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Por IG
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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.
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

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.
 

CHEFE DE COZINHA 
Com experiência em a La 
Carte comprovada em car-
teira. Preferência morar pró-
ximo Copacabana. Interessa-
dos enviar currículo para: 
demiglace@demiglace.com.
br
 

COSTUREIRAS V/TEXTO
Com experiência confec-
ção de cortinas, salário 
R$1.300,00+ produtividade 
+passagem +lanche. Traba-
lhar 2f a 6f, Anil/ jacapaguá. 
Enviar contato whatsapp 
96488-8201
 

MARCENEIRO V/TEXTO
Conhecimento em projetos 
de quarto, cozinha, banheiro. 
Fabricar/ Colocar, com bom 
acabamento MDF e fórmica. 
Serviço temporário Tratar  
98685-6256
 

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

 
ESPÍRITA VIDENTE 
30 anos experiência, resol-
vendo problemas magia ne-
gra, vodu, feitiçaria. Trago 
pessoa amada, imediato!  
Tel.: (21) 98435-6140. aten-
dimento online e presencial.
 

MILAGRES 
Eu acredito  em milagres, 
Menino Jesus de Praga, Nos-
sa Senhora da Penha, Nossa 
Sra. da Aparecida. 
Ana Lucia Pires Ferreira.
 

ADMITE-SE URGENTE 
Moças maiores, mesmo sem 
experiência, para Termas na 
Baixada, casa com muitos 
clientes. Ambiente discreto.   
Início  imediato. T.99329-
3204/  whatsapp
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca e gelada. Entrega no 
Gde. Rio e Caxias. 2a. a 6a. 
feira. Carregar em Jacare-
pagua ou Ceasa. Whatsapp 
96422-0205. Ronaldo
 



Camilla de Lucas, vice-
campeã do ‘BBB 21’, continua 
colhendo os louros de sua 
participação no reality da 
Globo. Ontem, a 
influenciadora digital 
compartilhou com os fãs suas 
primeiras imagens do ensaio 
conceitual que ela fez para ser 
capa da edição de digital da 
revista Elle Brasil. “Meeeeeu 
Deus, olha quem tá estrelando 
a capa da #ELLEView , edição 
digital da @ELLEBrasil”, 
comemorou a ex-sister.  

FábiaOliveira

ENSAIO CONCEITUAL

FÃS DE LUAN CHATEADOS

Juliette volta 

atrás e nega ser 

‘morena’ do clipe 

de Luan Santana 

A ex-BBB Mari Gonzalez está arrasada com a 

morte de seu cachorrinho de estimação, o Marsh. 

A influenciadora desmarcou compromissos do 

dia de ontem e usou as redes sociais para contar 

sobre o triste episódio em que o cãoziho Marsh foi 

atacado por um cão da raça Rottweiler durante 

um passeio. O bichano não resistiu.

“Ontem eu estava me arrumando para live, Jota e 

minha sogra foram passear com os três (cachor-

ros), no meio do passeio um rottweiler se soltou e 

atacou Marsh. Jota e minha sogra fizeram de tudo, 

até o Bud (outro cão de Mari) tentou defender. 

Fomos para o hospital imediamente, a médica 

ainda conseguiu conter a hemorrogia, mas ele não 

resistiu”, contou Mari, que está devastada com a 

perda de um de seus melhores amigos pet.

MARI GONZALEZ 
ESTÁ DESOLADA

REPRODUÇÃO IN
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O 
fandom de Luan Santana está 
chateadíssimo com a campeã 
do ‘BBB 21’, Juliette Freire. Após 

aceitar publicamente e ao vivo no 
Multishow o convite do cantor parar ser 
‘a morena’ do novo clipe dele, a advo-
gada repensou a proposta e colocou 
seu amigo e atual empresário, Huayna 
Tejo, para negar sua participação na 
nova produção audiovisual do 
sertanejo. 

A recusa aconteceu após, segundo 
fontes da coluna, a gravadora de Luan, 
Sony Music, procurar a equipe de Juliet-
te para acertar a detalhes da participa-

ção dela, como cachê, por exemplo. Além 
disso, Juliette também deu pra trás em 
relação a outro convite de Luan e da Sony: 
de integrar o casting da gravadora a convite 
do próprio presidente da Sony, que man-
dou o recado através de Luan. 

Nas redes sociais, os fãs de Luan estão 
decepcionados com a paraibana. Alguns, 
inclusive, começaram a retirar as figurinhas 
de cactos que mantinham em seus perfis 
em apoio a participação de Juliette no 

‘BBB’, que nomeou seu fandom como 
Cactos. 

E não é só a Sony e Luan Santana que 
estão tendo que lidar com o jogo duro de 
Juliette. Recentemente, a sister não reno-
vou seu contrato com a Globo. Ela ainda 
não disse não oficialmente, mas segue 
estudando cautelosamente as condições 
contratuais e valores de sua possível conti-
nuidade na parceria de trabalho com a 
emissora que a revelou para o Brasil. 

A advogada 
colocou seu 
amigo e 
atual 
empresário 
para negar o 
convite, após 
aceitá-lo em 
rede 
nacional 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM/PEDRO PINHO 

FOTOS REPRODUÇÃO
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GG DEIXA LORE EM CASA E 
VAI A BARZINHO
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A fila andou para Perlla. A cantora usou sua rede so-
cial para anunciar que está namorando o empresário 
milionário Patrick Abrahão, de 23 anos. Diogo Bottino, 
o ex-namorado de Perlla, tratou logo de mandar uma 
indireta ao mais novo casal da praça: “Extra, Extra: 
mais uma pessoa enganada. Quem nunca?”. O post 
veio ilustrado com emoticons dando gargalhadas 
e com o personagem Chaves lendo uma notícia no 
jornal. Puxaaaaaado! 

Aos 85 anos, Carlos Alberto de Nóbrega usou as redes 

sociais, ontem, para comemorar mais uma conquista: 

ele agora é cidadão português: “Na data de hoje, 17 de 

maio de 2021, dei uma grande alegria ao meu avô e ao 

meu eterno tio Fernando: recebi a cidadania portuguesa. 

Tenho dupla cidadania para orgulho deles, estejam onde 

estiverem”, escreveu o apresentador do SBT, que ainda 

recebeu o apoio da filha Mafe Nóbrega, e de sua mulher, 

a médica Renata Domingues.

DUPLA CIDADANIA

NOVO AMOR

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n ‘Os Segredos 

do Intestino que 
Funciona’ é o 
tema do aulão 
gratuito que a 
psiconutri Thaís 
Araújo vai dar na 
próxima quarta-
-feira. As ins-
crições podem 
ser feitas pelo 
instagram @
thaispsiconutri 
ou pelo Telegran 
21- 999827072.  
Ao vivo pelo 
Youtube, a aula 
abordará o passo 
a passo do que 
se deve fazer 
para melhorar a 
saúde intestinal.

Julio Rocha já não faz mais parte do 
quadro de apresentadores do novo TV 
Fama, da RedeTV!. O apresentador, que 
estava a frente da atração ao lado de 
Lígia Mende e Alinne Prado, vinha 
recebendo muitas críticas do público por 
conta de seu desempenho. O 
afastamento de Julio Rocha foi 
confirmado à esta humilde coluna pela 
assessoria da emissora.  
 “Em comum acordo com a emissora, 
Julio Rocha se despede do TV Fama. A 
RedeTV! agradece o excelente 
profissional e colega, que exerceu com 
dedicação o desafio de apresentar um 
programa diário e ao vivo pela primeira 
vez. O canal reafirma o respeito e 
admiração pelo ator e mantém as portas 
abertas para novos projetos”, informa o 
comunicado. 
 A coluna também questionou se 
haverá algum substituto para o 
apresentador, mas não obteve resposta. 
Como já havíamos antecipado, o novo TV 
Fama já não vinha bem das pernas. Nos 
bastidores da RedeTV! o comentário que 
circula é que o programa tem até três 
meses para melhorar seus índices de 
audiência, caso contrário, seria desfeito o 
novo formato. E pelo visto as mudanças 
já começaram.... 

JULIO ROCHA É DESLIGADO DO TV 
FAMA APÓS CRÍTICAS 

Neste fim de semana, Leo San-
tana deixou sua mulher, Lore-
na Improta, que está grávida do 
primeiro filho do casal, em casa, 
para ir com amigos a um barzinho 
em Salvador. No local, o cantor 
se encontrou com amigos e ficou 
por lá por um tempo. A coluna re-
cebeu imagens do GG da Bahia no 
estabelecimento em meio a várias 
pessoas que não usavam máscara 
ou se preocupava em manter o 
distanciamento social. Levando 
em consideração que o artista 
deve evitar aglomerações por ter 
uma gestante em casa, a coluna 

procura a assessoria dele. 
“Ele estava em um barzinho em 
salvador com os amigos. Na cida-
de, todos os bares estão funcio-
nando normalmente com todos 
os protocolos do governo e da pre-
feitura. Não tinha aglomeração, 
era um bar que tem autorização 
de funcionamento com protoco-
los”, informou a assessoria de Leo 
Santana. 
Mas como que segue os protoco-
los sem a clientela usando másca-
ra e mantendo a distância mínima 
recomendada em local completa-
mente fechado?

Armas dentro de casa
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Dani Russo usou as redes sociais ontem, para contar aos seus seguidores o 
que a motivou tirar a licença e comprar armas para ter em casa. “As armas 
não são ilegais. É tudo registrado no meu CPF. Se acontecer qualquer coisa 
com a arma, a responsável sou eu. Eu tenho crise de pânico e tenho muito 
medo quando eu tô em casa sozinha. Meu melhor amigo foi sequestrado 
esses dias atrás e no meio do sequestro citaram meu nome. Então é pela 
minha proteção, pra eu ficar bem”, contou a cantora. 

SINDICATO DOS ENFERMEIROS

GENTILI RECORRE PARA NÃO INDENIZAR 
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DIVULGAÇÃO/REDETV!

A defesa do apresentador Danilo Gentili protocolou, 
na última quarta-feira, um recurso contra a sen-
tença proferida pelo juiz André Augusto Salvador 
Bezerra, da 42ª Vara Cível de São Paulo, que deter-
minava o pagamento de indenização no valor de R$ 
41,8 mil ao Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo. 
Em seu recurso, Gentili alega que a ação parte de 
seus adversários políticos, utilizando da cobertura 
midiática para sua promoção e, o sindicato, às cus-
tas do humorista, tenta mostrar serviço.
 Vale lembrar que o twitter de Gentili que origi-
nou a ação é de dezembro do ano passado: ‘Vocês 
sabem se existe um asilo especializado onde as 
enfermeiras batem umas pros véios? Essa tem sido 
uma preocupação minha quando penso no futuro. 
Existe esse tipo de serviço?’.
 Após isso, Gentili foi surpreendido com o sindi-
cato, que entrou com uma ação pedindo indeniza-
ção por danos morais. Ao se defender no processo, 
o humorista sustentou que a piada não causou 
qualquer dano à honra dos enfermeiros, e que ele 
‘exerceu seu direito constitucional à liberdade artís-
tica, de humor, de expressão’, justificando que faz 
um jogo jocoso em referência à comédia italiana 
clássica ‘Feios, Sujos e Malvados’, de Ettore Scola.

Caio Afiune, do “BBB 21”, divulgou ontem uma publicidade que fez junto ao Serasa. O fazendeiro e 
ex-brother aproveitou a fama de caloteiro que conquistou durante o confinamento do reality da Globo 
ganhar um uns trocados a mais. No vídeo publicado no Instagram, Caio recebe uma carta do Serasa 
que o deixa tenso. Ele abre o envelope e baixa o aplicativo da empresa para regularizar suas dívidas. 

LIMÃO VIRA LIMONADA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Quem viaja com o presidente Jair Bolsonaro e Tarcí-
cio de Freitas para inauguração de obras do Ministério 
da Infraestrutura Brasil adentro, nota o gosto crescente 
do ministro pelos discursos – mais empolgantes e ges-
ticuladores a cada visita. Num plano discreto e com bi-
lhões em ativos em execução, a pasta alavancou mais de 
uma centena de obras paralisadas há anos nos rincões. 
É a aposta de Bolsonaro no voto do interior. 

Dançou 
 N Com a decisão do minis-

tro Alexandre de Moraes 
(STF) de não revogar a 
prisão de Daniel Silveira, 
cresce na Câmara certe-
za de que o deputado não 
volta mais ao plenário.

Dançou 2
 N O PRTB, fundado e man-

tido por Levy Fidélix até 
sua morte, deve sumir da 
praça a depender das ar-
ticulações feitas pela fa-
mília – que controla a sua 
Executiva nacional.

Extrato
 N A família Fidélix – viúva 

e dois filhos – recusou filia-
ção do presidente Bolso-
naro. Ele pediu o controle 
incondicional do partido, 
o que incluiria a senha da 
conta do fundo partidário.

Rasante silencioso
 N As aéreas nacionais, 

que há anos seguram 
bilhões de reais em tari-
fas aeroportuárias não 
repassadas por lei à In-
fraero, fazem um rasante 
ousado junto ao Ministé-
rio da Fazenda e Agência 
Nacional de Aviação Ci-
vil para sobrevivência às 
custas da União. No pla-
no de voo sigiloso, que-
rem o perdão dessa dí-
vida, e usam a pandemia 
como desculpa.

Memórias da cabine
 N Vale ressaltar que a 

Transbrasil, Vasp e Va-
rig faliram devendo, jun-
tas, quase R$ 2 bilhões 
em repasses das tarifas 
aeroportuárias recolhi-
das em aeroportos da 
Infraero.

Voto cristão
 N No Distrito Federal, Jef-

ferson destituiu a depu-
tada distrital Jaqueline 
Silva da presidência do 
partido. Nomeou o evan-
gélico Fadi Faraj para o 
cargo, e o advogado católi-
co pró-vida Paulo Fernan-
do Melo, suplente de de-
putado federal, como vice. 

Resquícios da Ordem
 N Para quem segue no dis-

curso vazio de que a inter-
venção militar no Estado 
do Rio de Janeiro em 2018 
rendeu pouco: até hoje 
tem gente pagando a con-
ta. O Superior Tribunal 
Militar (STM) acaba de 
dobrar a pena de um tra-
ficante (para 8 anos de re-
clusão) que atirou contra 
três soldados do Exército 
em Belford Roxo. 

Raios x das cidades
 N O Índice de Gestão Mu-

nicipal Aquila (IGMA), 
ferramenta de big data, 
aponta que 23% dos mu-
nicípios do país apresen-
tam déficit fiscal de suas 
contas; 61 cidades têm 
endividamento com com-
prometimento superior a 
um ano fiscal completo. 
O IGMA contempla 39 
indicadores públicos de 
todos os 5.570 municípios 
brasileiros.

Bicho em PoA
 N A Polícia de Porto Ale-

gre trabalha em duas 
linhas de investigação 
sobre a morte do bichei-
ro João Carlos Franco 
Cunha, o Jonca, assassi-
nado a tiros na capital: 
numa, ele teria tentado 
retomar posto de lide-
rança em pontos nestes 
tempos em que facções 
criminosas já dominam o 
jogo; noutra, seria acerto 
de contas antigo de rivais.

TREINANDO A CRIA

LIMPA NO PTB

 N O PTB vai fazendo a limpa nas executivas regionais para 
avançar na verticalização afinada com o projeto de reelei-
ção de Bolsonaro – com vistas a filiar o presidente, ou lhe 
oferecer um vice na chapa. Em Tocantins, Roberto Jefferson, 
presidente nacional, indicou o empresário Alex Kawano para 
o comando da legenda. Seu pai foi um dos fundadores do 
Estado ao lado de Siqueira Campos

O mundo do trabalho está se trans-
formando e se reinventando cada 
vez com mais velocidade. São 

profissões que surgem, crescem, somem 
ou adquirem novas roupagens. No meio 
dessa dinâmica, uma das profissões que 
mais cresce no mundo é a de coaching, 
que utiliza técnicas para orientar as pes-
soas em diversos campos da vida, como 
em suas carreiras.

E para conectar pessoas com interes-
ses profissionais afins, cada vez se faz 
mais necessário fazer parte de uma rede 
de contatos, ou networking. Uma técni-
ca e uma ferramenta para potencializar 
habilidades, conhecimentos e vínculos. 
O que esperar delas?

Com uma abordagem integral, o pro-
fissional de coaching, antes de estipular 
os resultados, avalia o seu cliente para 
identificar seus potenciais, que às vezes 
nem está claro para o próprio, e desco-
brir o que pode ser melhorado. Dali, ele 
irá traçar caminhos possíveis para o de-

Como uma das iniciativas em co-
memoração da Semana da In-
dústria, no próximo dia 24 será 

inaugurado o Novo Centro de Refe-
rência em Construção Civil da Firjan 
SENAI SESI, na Tijuca, a mais moder-
na e atualizada unidade de formação 
profissional do país. O centro nasce 
com um portfólio de cursos voltado 
para formar profissionais qualifica-
dos a apoiar as empresas da cadeia da 
construção civil. E exatamente quan-
do a capital e todo o estado estão para 
ingressar em um momento de grande 
demanda de obras de infraestrutura.

As instalações serão apresentadas, 
neste dia, com um vídeo na abertura 
da mesa de debates virtual “Rio Can-
teiro de Obras”. O evento terá a parti-
cipação do governador Cláudio Castro, 
do prefeito Eduardo Paes e de presi-
dentes de entidades do setor da cons-
trução. E vai abordar novas perspecti-
vas de retomada do desenvolvimento 
do Rio, onde a cadeia da construção 
civil tem um papel essencial.

O centro, com quase 16 mil m2, é a 
primeira unidade do Sistema Firjan 
com selo verde da Prefeitura do Rio. 
O projeto arquitetônico sustentável 
inclui, por exemplo, recursos para a 
captação de energia solar. O espaço 
vai oferecer cursos inovadores – téc-
nicos, de capacitação e de aperfei-
çoamento –, em um portfólio voltado 
para a temática da sustentabilidade e 
que contempla as novas tecnologias 
da construção civil. 

Um bom exemplo está no curso 
de automação predial e residencial. 
Nele, o aluno aprende a equipar o 
imóvel com sistemas automatizados, 
com recursos como a programação 
da utilização de iluminação apenas 
quando necessário. 

Além da sustentabilidade, o centro 

Construindo a retomada do Rio

O novo mundo do trabalho

Eduardo Eugenio 
Gouvêa Vieira 
presidente do Sistema 
Firjan

senvolvimento do cliente até que este 
atinja sua meta, seja criar empresa, for-
talecer marca, mudar de ramo etc.

Longe de ser uma produção em série, 
ou prometer milagres em tempo recorde, 
o profissional deve fazer uma aborda-
gem individualizada. Assim, chega-se a 
resultados mais humanizados, mesmo 
para quem tem como objetivo o suces-
so no mundo dos negócios. Importante 
ressaltar que uma empresa, antes de ter 
lucro ou prejuízo, ter um ponto de venda 
ou ser uma marca, surgiu pela vontade 
e sonhos de um ser humano, com mil 
complexidades e possibilidades.

Nem só pelo mundo dos negócios 
transita o coaching. Esse profissional, 
que trabalha com direcionamento de 
pessoas, pode auxiliar qualquer um 
que queira atingir um novo objetivo 
em sua vida. Mas as transformações 
precisam ser bem-vindas.

Se a pessoa procura ajuda, mas não 
aceita um diagnóstico que mexa com 
seu orgulho, ou se mostre resistente ao 
ouvir o que está sendo observado pelo 
profissional, ficará impossível alcançar 
a transformação. Sem a vontade genuína 
de se reinventar, se transmutar, ele/ela 
não terá como alcançar seus objetivos. 

terá como diferencial o uso da tecno-
logia. Haverá um laboratório de fa-
bricação digital, FabLab, preparado 
especialmente para a construção civil. 
E os alunos também terão à disposi-
ção um laboratório para o uso de uma 
tecnologia, a Building Information 
Modeling (BIM), cada vez mais exi-
gida pelas empresas de arquitetura, 
engenharia e construção.

Outros laboratórios serão dedica-
dos a ensaios em materiais de uso in-
tensivo da construção, como concreto 
e brita, entre outros. Uma aprendiza-
gem da maior relevância, pois é im-
prescindível a verificação de normas 
e padrões antes da utilização de pro-
dutos em uma obra. Inicialmente, os 
cursos de aperfeiçoamento e de qua-

lificação serão realizados em formato 
on-line. E, e logo que for possível, se-
rão oferecidas aulas presenciais. Já os 
cursos técnicos serão semipresenciais.

Segundo levantamento da Firjan, nos 
três primeiros meses do ano houve um 
saldo positivo de quase cinco mil em-
pregos na construção civil em território 
fluminense. A revitalização do Centro 
de nossa Capital será de grande estímu-
lo para o setor. E o bem-sucedido leilão 
da Cedae resultará em R$ 50 bilhões 
entre pagamento de outorgas e inves-
timentos ao longo de 35 anos, também 
impulsionando o setor da construção e 
gerando mais empregos e renda.

Com a contribuição da construção 
civil, mais uma vez digo e repito que o 
Rio tem jeito. Tem sim!

Como tudo na vida, é preciso vontade 
para sair da zona de conforto.

Mas mesmo descobrindo novos ta-
lentos ou fortalecendo pontos positi-
vos, muitos empresários têm procu-
rado mais uma forma de garantir seu 
espaço, unindo-se a outros profissio-
nais. O networking já era uma realida-
de no mundo dos negócios, mas com 
a pandemia de covid-19, esse sistema 
de relacionamentos entre empreende-
dores tem crescido, unindo pessoas de 
ramos diversos, mesmo os iniciantes. 
Juntos, eles descobrem a riqueza que 
consiste em trocar experiências.

A diversidade do grupo garante olha-
res diferentes para o enfrentamento de 
problemas, por exemplo. E com a parti-
cipação de profissionais-chave, seja de 
marketing, de administração e afins, 
cada membro se favorece com orienta-
ções e dicas de inovação.

Nós, empresários, fortalecemos a Eco-
nomia do país, que não fará nada por nós 
se ficarmos apenas lamentando este mo-
mento de crise. Precisamos reagir com 
ética, força mútua, confiança e estraté-
gias inteligentes, fazendo a roda girar a 
favor de todos, porque isso trará geração 
de renda e de postos de trabalho.

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 N # Clínica  Gravital inaugura Núcleo de Medicina do Esporte, com aten-
dimentos online. # Supermercados Mundial realizam até dia 18 “Fes-
tival Cuidados Diários”. # Psicóloga Vanessa Jaccoud cria Associação 
TRANquilaMENTE para transgêneros. # Julian Tonioli fala sobre “como 
endereçar volume e qualidade de venda através da remuneração variá-
vel” hoje, no Instagram. # Fernanda Teodoro, da Mandaliti Advogados, 
mediará hoje webinar “Desmificando a decisão do STF acerca da exclu-
são do ICMS”, no Canal GETA do YouTube.
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Isabel Ayres 
psicoterapeuta e 
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Com quase dez milhões de seguidores nas 

redes sociais, MC Kevin, que morreu no 

domingo, havia se casado há menos de um 

mês e planejava novo salto na carreira     SONHOS 
n site: odia.com.br n e-mail: odiad@odia.com.br n tel.: 2222-8000

MALHAÇÃO

 n Bianca chora, e Roberta impe-
de Duca de ir atrás da menina. 
Marcelo se enfurece com Rober-
ta. Pedro sente ciúmes ao ver Ka-
rina próxima a Cobra. Bete critica 
Sol ao vê-la com Santiago.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Júlia se sente desconfortável 
em sair sozinha com Ana. Su-
zana se preocupa quando Alice 
comenta que acompanhará 
Renato em um encontro com seu 
antigo sócio.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Kyra aceita ajudar Luna e Ale-
xia a investigar Dominique por 
conta própria. Mário pensa em 
Helena. Hugo não gosta quando 
Helena afirma que Mário e Luna 
sempre farão parte de sua vida.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carmen consegue apenas es-
tourar um cano de esgoto e fica 
toda suja. No meio do cano as 
duas encontram um objeto que 
ao ser aberto está vazio.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Cristina é hostil com Maria 
Clara. Du conta para Maria Marta 
o endereço de Maria Ísis. Tuane 
e Jurema rezam por Reginaldo. 
Enrico fica furioso ao ver Téoo.

 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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FOTOS REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

V
inte e três anos, uma carreira promissora e uma legião de 
fãs. Vítima fatal de uma queda, no último domingo (16), MC 
Kevin representava o sonho de sucesso para muitos jovens 
da periferia. Em sua apresentação no Instagram, o funkeiro 

reafirmava essa conquista: “Sou dono da minha própria vida”. A re-
presentação dessa liberdade também fazia parte do cartão de visitas 
do artista: carros de luxo, viagens internacionais e festas badaladas.

Mas o lado ostentação não apagava o histórico humilde do rapaz. 
Cria da Zona Leste de São Paulo, Kevin Nascimento Bueno fazia 
questão de mostrar suas origens e sempre agradecia à mãe, dona Val, 
pelas lições de vida. Essa consciência social fica ainda mais clara em 
suas investidas no funk consciente, vertente de protesto do ritmo 
bem exposta em ‘Vergonha Pra Mídia’, comandada por Salvador da 
Rima. “Cês não aguenta tudo que eu vivi. E não imagina o que eu vi, e 
os amigos que eu perdi. ‘Nóis’ vive um tipo de coisa que só sabe quem 
é daqui”, diz a letra. 

Mas ‘Vergonha Pra Mídia’ não foi nem de perto o maior sucesso 
de Kevin. No YouTube, o funkeiro acumula mais de cinco milhões 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

de visualizações em clipes como ‘Piscina de Diamante’ e ‘Doutora’. 
A ‘doutora’, por sinal, é apontada pelos fãs como Deolane Bezerra, 
advogada criminalista com quem Kevin tinha acabado de se casar 
em uma cerimônia íntima, no dia 28 de abril. “Casei, família. Cara, 
chorando muito. Tô muito feliz, não deixa pra amanhã o que você 
pode fazer agora!”, escreveu o jovem na ocasião. 

As mudanças na vida de Kevin também indicavam muitos projetos 
para o futuro. Além do casamento, o funkeiro havia acabado de dei-
xar sua gravadora de origem, após nove anos de trabalho, e planejava 
se dedicar ainda mais à carreira. “Vamos que vamos. Estou feliz por 
tudo. É isso. 2021 bora trabalhar que água parada dá dengue. Tenho 
que correr, pois agora a responsa é minha”, disse Kevin no dia 8 de 
maio, quase uma semana antes de sua morte. 

Nas redes, apesar de revelar uma vida conturbada - onde compar-
tilhava términos, decepções e até episódios de descontrole emocional 
-, Kevin também criou laços com personalidades e fez crescer sua 
legião de fãs. Com 9,8 milhões de seguidores no Instagram, Kevin, 
pai da pequena Soraya, de 5 anos, se despede e deixa o funk de luto.

Nego do 
Borel e 

Kevin, que 
gostava de 

ostentar em 
clipes com 

amigos

INTERROMPIDOS

Kevin adorava 
exibir o físico. 
Abaixo, com a 

filha Soraya, 
de 5 anos

MC Kevin se 
casou com 
Deolane Bezerra 
em 28 de abril



Horóscopo

A sua simpatia vai estar em alta. As suas palavras 
serão gentis e facilitarão o convívio na vida pessoal e 
profissional. Aproveite o dia para namorar bastante. 
Cor: âmbar.

Fase muito positiva para as finanças. Vai ter grandes 
ideias e oportunidades para se destacar no trabalho, 
aproveite. No romance, se divirta bastante em casa. 
Cor: magenta

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

As suas habilidades vão estar em um grande dia, 
potencialize-as. Altas chances dos seus projetos 
serem reconhecidos pelos chefes. Na união, converse e 
resolva problemas. Cor: grafite.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Fique atenta às oportunidades de emprego, não deixe 
passar nada. Pode conquistar novas fontes de renda. 
No amor, pode se envolver com alguém que lhe traga 
segurança. Cor: preto.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A Lua favorece o seu convívio com amigos e colegas, 
tomando os cuidados necessários. Pessoas queridas 
podem te ajudar em suas metas. Grande poder de 
atração hoje. Cor: pink.

LEÃO
23/7 a 22/8

A sua sorte vai se destacar, mas evite depender 
somente dela. Utilize a intuição para surpreender os 
chefes e ter boas ideias. Na vida a dois, busque 
privacidade. Cor: branco.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Dedique-se aos projetos futuros. Discussões com 
pessoas da turma podem pintar. No romance, 
surpreenda o parceiro com brincadeiras íntimas. Só 
não exagere. Cor: preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

Pode rolar uma promoção no emprego. Mostre o seu 
potencial e seu valor ao realizar as tarefas. Procure ser 
mais flexível com o parceiro, evite brigas e discussões 
bobas. Cor: terracota.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A Lua na Casa do Saber aumenta a sua curiosidade. 
Invista nos estudos e faça cursos para melhorar o seu 
currículo. Muita sintonia na vida em casal, aproveite o 
momento. Cor: verde-limão.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Busque ter mais estabilidade na profissão. Seja 
prestativo e auxilie os colegas. Cuidado com gastos 
desnecessários. No amor, relação será muito 
prazerosa. Cor: areia.

Tenha jogo de cintura no trabalho hoje, evite atritos 
com chefes e colegas. Vai ter facilidade com palavras e 
atitudes gentis. Converse e namore bastante no 
relacionamento. Cor: sépia.

Você vai ter muita disciplina com os seus objetivos. 
Esclareça mal-entendidos com calma, procure 
dialogar mais. O amor tende a ficar em segundo plano 
hoje. Cor: nude.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

E a história se repete 
no Miss Universo 2021
Mexicana Andrea Meza é coroada, enquanto brasileira Julia Gama 
fica em segundo, mesma posição de Natália Guimarães em 2007 

Andrea Meza vence o Miss Universo 2021

A
ndrea Meza, a Miss México, foi 
a grande campeã do concurso 
Miss Universo 2021, que acon-
teceu na noite de domingo, em 

Hollywood, nos Estados Unidos. A com-
petição reuniu 75 candidatas de todo o 
mundo, e Andrea Meza recebeu a co-
roa das mãos da modelo sul-africana 
Zozibini Tunzi, vencedora da compe-
tição em 2019. O Miss Universo 2020 
não chegou a ser realizado e foi adiado 
para este ano por conta da pandemia 
de coronavírus.

Com a colocação, Julia Gama repete 
o feito da mineira Natália Guimarães, 
que também ficou em segundo lugar 
em 2007. Os internautas foram à lou-
cura quando Julia Gama foi anuncia-
da entre as cinco finalistas. A mexicana 
Andrea Meza ficou em primeiro lugar; 
Julia Gama, do Brasil, pegou a segunda 
posição; a peruana Janick Maceta ficou 
com o terceiro lugar; Kimberly Jiménez, 
da República Dominicana, ficou com o 
quarto lugar; e a indiana Adline Qua-
dros Castelino ficou com o quinto lugar. 

BRASILEIROS INDIGNADOS
Em 2019, famosos como Taís Araújo e 
Giovanna Ewbank se renderam à be-
leza e representatividade de Zozibini 
Tunzi. Este ano, no entanto, os brasi-
leiros se mostraram indignados com 
o segundo lugar de Julia Gama, assim 
como aconteceu quando Natália Gui-
marães pegou o segundo lugar. 

“De novo o Brasil foi roubado na fi-
nal do Miss Universo. Júlia arrasou em 
2021, assim como Natália arrasou em 
2007. Parabéns Júlia!”, lamentou um 
internauta. 

“Infelizmente, a história se repetiu. 
Agora temos duas Miss Universo injus-

tiçadas. Júlia, você foi tudo”, disse outra 
telespectadora nas redes sociais. 

“A apresentadora quando viu que ti-
nham escolhido a Miss México como 
Miss Universo ao invés da Miss Brasil... 
A cara de ‘não acredito’. Pois é, o roubo 
foi grande”, disse outra internauta.

Julia Gama: “Foi roubado”, diz internauta

FOTOS GETTY IMAGES VIA AFP
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