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GOVERNO 
EDUARDO PAES 
AVANÇA COM 
APROVAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR. 
SERVIDOR, P. 10

IMPRENSA 
ÓRGÃOS DE 
REPRESENTAÇÃO 
REPUDIAM 
AGRESSÃO À 
JORNALISTA
DA CNN 
INFORME DO DIA, P. 2

Antônio Caros Ferreira Gabriel, o Rumba, 
integra a equipe da deputada estadual Dani 
Monteiro (PSOL) e ganha salário de R$ 1.806. 
Liderança comunitária no Jacarezinho, ele já 
teve passagem pela polícia. Sua irmã, a tra-
ficante Sandra Helena Gabriel, foi presa na 
última sexta-feira em Saquarema. P. 6 

Irmão de Sandra 
Sapatão lotado 
em gabinete de 
parlamentar

REPRODUÇÃO

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Veja como participar 
de feirão virtual da 
Estácio que oferece 
15,6 mil vagas no Rio 
Evento online começa hoje para quem busca oportunidades no mercado de trabalho. 
No total, universidade tem 100 mil chances em empresas de todo o país.  ECONOMIA, P. 9 
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Quadrinista carioca PJ 
Kaiowá celebra data e 
sucesso de seus HQs 
no exterior. P. 15

Arte e 
cultura 
no Dia do 
Orgulho 
Nerd

Cantora éCantora é
citada pelacitada pela
Justiça emJustiça em

 processo por processo por
quebra de quebra de 

contrato.contrato. P. 13  P. 13 

DEU RUIM PARA DEU RUIM PARA 
LUÍSA SONZA! LUÍSA SONZA! 

É VENCER OU É VENCER OU 
DEPENDER DEPENDER 

DOS OUTROS DOS OUTROS 

Fred lidera o 
Fluzão contra 

o River Plate 
hoje para 

avançar na 
Liberta.

 P. 8 
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Reparo em tubulação rompida da Cedae na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 
em Inhaúma, reduz abastecimento de água da região e interdita via ao trânsito.  P. 2 

Mãe de Nego do Borel 
acusada de agredir criança 
Roseli Pereira vai depor na Dcav por “chineladas” em enteada de 8 anos. P. 6

Transtorno para moradores e motoristas
O DIA DATAQUE

Apuração do 
Exército sobre 
Pazuello
Ex-ministro deve ser alvo de 
investigação disciplinar por 
ter participado de ato políti-
co ao lado de Bolsonaro. P. 7

Polícia investiga 
caso da jovem 
morta a pauladas 
na Zona Norte. P. 6

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIACOVID

Secretaria de Saúde do município monitora 
o trabalhador que realizou o exame para 
covid-19 após retornar no último sábado ao 
Brasil. Ainda não há confirmação de que a 
infecção seja pela variante indiana. P. 3 

As infrações cometidas por 
Bolsonaro e motociclistas. P. 3

Morador de 
Campos testa 
positivo ao 
voltar da Índia 

Professora Gizelli 
Araújo foi primeira a 
ser vacinada ontem 

na Clínica da Família 
no Catumbi 

Vacinação de profissionais da 
Educação é retomada no Rio 
Campanha retorna três semanas após a suspensão pelo STF. P. 3 
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As mais lidas
Online

Hugo Gloss entrega 
problema de saúde de 
Juliette: ‘Não tá bem’

CELEBRIDADES

Volante do Flamengo, 
Willian Arão deverá 
ter que pagar R$ 4,8 

milhões ao Botafogo
ESPORTE

Bruna Marquezine surge 
totalmente nua em foto 

artística: ‘Está linda’
CELEBRIDADES

LULA E O ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO

 N Como antecipamos aqui 
na coluna, o ex-presidente 
Lula vai tratar o eleitorado 
do estado do Rio de Janeiro 
de forma especial. Amanhã, 
às 18h, o prefeito de Maricá, 
Fabiano Horta, vai partici-
par de uma live com Lula em 
debate sobre a redução da 
desigualdade social no mu-
nicípio fluminense. A trans-
missão será pelas redes so-
ciais da prefeitura. 

A 
manifestação pró-Bolsonaro no domingo, no Rio, com 
a presença de motociclistas e apoiadores do Gover-
no, também teve como alvo a imprensa. Os principais 

órgãos de representação da categoria se pronunciaram após 
incidente em que o repórter da CNN Pedro Duran foi retirado 
do local escoltado por policiais militares para evitar ataques 
à sua integridade física. A Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI) repudiou a conduta dos que gritavam “lixo” e “bandido” 
ao se referirem ao profissional. “A ABI reafirma que agressão 
ou ofensas a jornalistas representam um atentado à demo-
cracia, pois, atinge diretamente a liberdade de imprensa e o 
direito à informação da sociedade”, diz.

NOTA DA ABRAJI
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também 
se posicionou: “A intimidação começou quando a imprensa 
tentava entrevistar o general Eduardo Pazuello, ex-ministro 
da Saúde. Nesse momento, a militância bolsonarista passou 
a gritar ‘mito’ e a cercar os repórteres, de modo a impedi-los 
de cumprir suas atribuições profissionais”. O deputado fede-
ral Carlos Jordy (PSL), bolsonarista, fez outra leitura. “Sou 
contra qualquer tipo de violência. Contudo, o episódio envol-
vendo o repórter da CNN não passou de ofensas e gritos, uma 
reação da população às matérias tendenciosas, distorcidas 
que buscam atacar o Presidente. Respeito o papel da impren-
sa, mas há tempos que grande parte da mídia tradicional 
trabalha de forma parcial prestando um serviço de oposição”.

MANIFESTAÇÃO

Bolsonaristas 
e o trabalho 
da imprensa

 N O deputado Paulo Ramos 
(PDT) está preocupado so-
bre possível privatização do 
Serviço Federal de Proces-
samento de Dados (Serpro). 
“Privatizar o Serpro é a con-
fissão do descaso do Governo 
com os mais relevantes in-
teresses do povo brasileiro. 
Os dados de pessoas físicas e 
jurídicas vão ser transferidos 
para o controle da iniciativa 
privada. É inaceitável”. 

DANIEL CASTELO BRANCO

ALERTA SOBRE 
PRIVATIZAÇÃO

Agressão ou 
ofensas a 
jornalistas 
representam 
atentado à 
democracia”
ABI

MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Ver os professores sendo vacinados contra a Covid-19 na cidade 
do Rio é gratificante. Judicializar a decisão causou atraso e frus-
tração. Não se pode frear a vacinação, o que se precisa é lutar 
por mais vacinas.

O turismo no Vale do Café, no Sul Fluminense do Rio, ganha um es-
tímulo a mais com o Guia Turismo Rural RJ. Essas ações precisam 
ser pensadas e implementadas para que o setor, já tão abalado, 
consiga respirar.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Ex-presidente Lula

Jair Bolsonaro e general Eduardo Pazuello estiveram em manifestação no Rio de Janeiro.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Obra da Cedae causa transtorno 
Tubulação da rede de água estourou na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior

ESTEFAN RADOVICZ

Uma obra de reparo em uma 
tubulação da Cedae passou a 
causar transtorno aos mora-
dores dos arredores da Aveni-
da Pastor Martin Luther King 
Júnior, em Inhaúma, na Zona 
Norte do Rio, e aos motoris-
tas que transitam pela via. O 
serviço teve início no dia 17 e 
terminou na sexta-feira, dia 
21, mas a tubulação rompeu 
novamente na manhã de sá-
bado, alagando as ruas da re-
gião. No momento, a via está 
interditada devido ao serviço 
e o trânsito está sendo des-
viado. Segundo a Cedae, téc-
nicos concluíram o serviço 
de reparo no domingo e esta-
vam realizando a reposição 
do solo ontem.

Devido ao reparo na tu-
bulação, o abastecimento 
de água foi reduzido no do-
mingo nos bairros próximos 
ao local, como Del Castilho, 
Inhaúma, Bonsucesso e tam-
bém no Complexo do Alemão. 
De acordo com a concessio-
nária, o fornecimento pode-
ria levar até 24 horas para se 
restabelecer por completo.

Moradores de Inhaúma re-
lataram que não estão com 
problemas de abastecimento 
de água. No entanto, a obra 
está causando transtornos. 
O autônomo Idavan Ribeiro, 
de 46 anos, morador da Rua 
Mark Sutton, contou a O DIA 
que, com a rua alagada devi-
do à tubulação rompida, não 
consegue entrar com o carro 
na garagem de casa.

“Na porta da minha ga-
ragem está bem danificado. 
Não tem como eu entrar com 

meu carro. Com a pressão 
da água, o asfalto cedeu. 
Não limparam nada ainda. 
Por enquanto, ainda está 
com água. A rua está toda 
esburacada, está com muita 
lama”, disse.

O morador ainda relatou 
que a Cedae não comunicou 
que a obra teria início no dia 
17 e também não deu previ-
são de quando terminaria. A 
interdição da Avenida Pas-
tor Martin Luther King Jú-
nior para o serviço de reparo 
tem início logo após o Sho-
pping Nova América, na saí-
da da Linha Amarela, e ter-
mina antes da passarela do 

APÓS DENÚNCIAS

Cemitério 
na Ilha passa 
por vistoria

 N A  s u b p r e f e i t u r a  e  o 
Conselho Comunitário de 
Segurança da Ilha do Go-
vernador, na Zona Norte 
do rio, realizaram, ontem, 
uma vistoria para apurar 
denúncia de infestação 
de besouros no cemitério 
do Cacuia. 

Moradores reclamam 
que, após as novas insta-
lações do cemitério, que 
aumentou o número de 
gavetas, os besouros, nor-
malmente vistos nas co-
vas, passaram a invadir 
imóveis no enterro do local. 

O inseto, identificado 
por especialistas como 
“necrobia ruficollis”, se 
alimenta de tecido em 
decomposição. 

A visita serviu de alerta. 
O subprefeito Rodrigo Tole-
do e a a presidente do CCS, 
Patrícia Salvador, disseram 
que vão acompanhar as 
exigência feitas ontem. 

A Concessionária Revi-
ver, que administra o cemi-
tério, terá que fazer nova 
calefação das gavetas, a 
dedetização do local e do 
entorno. A administração 
do cemitério, estipulou 
um prazo de até 48 horas 
para termos resultados 
das ações.

Idavan Ribeiro, morador da Rua Mark Sutton, conta estar impedido de guardar o carro na garagem

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

metrô, segundo moradores.
O vizinho de Idavan, Car-

los, de 61 anos, relatou que a 
calçada da sua casa ficou toda 
quebrada devido à obra e o 
cunhado perdeu o carro, que 
estava estacionado na rua e 
ficou submerso na água. “No 
sábado, ficou impraticável. 
O asfalto da rua levantou, a 
água entrou no meu quintal, 
fiquei com água na altura da 
canela, era lama pura. A gen-
te não podia nem sair de casa. 
Quero saber se eles vão res-
sarcir meu prejuízo, o prejuí-
zo da população, porque eles 
falam que vão ressarcir, mas 
não fazem nada”. 

CEDAE SE POSICIONA
Em nota, a Cedae disse que os 
moradores já foram orienta-
dos quanto ao procedimen-
to oficial da companhia para 
dar entrada no pedido de res-
sarcimento e que os técnicos 
estão à disposição para escla-
recer qualquer dúvida.

A companhia informou 
ainda que o reparo na tubu-
lação foi concluído ontem e o 
serviço de reposição está em 
fase de conclusão. A previsão 
é que a via seja totalmente li-
berada hoje.

Reportagem da estagiária Karen 

Rodrigues, sob supervisão de Cadu Bruno
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Morador de Campos retorna da 
Índia com covid-19 e é monitorado
Trabalhador testa positivo em exame ao voltar para o Brasil. Variante indiana preocupa autoridades

REPRODUÇÃO

Apesar da preocupação, o Ministério da Saúde informou que não há indícios da transmissão comunitária da nova variante no país

U
m morador de Cam-
pos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminen-
se, é monitorado de 

perto pela Secretaria de Saú-
de do município por ter tes-
tado positivo para a covid-19 
após retornar de viagem da 
Índia, epicentro de uma nova 
cepa, a B.1.617. O trabalhador 
está isolado. Não há confir-
mação se o paciente está com 
a variante.

A cepa indiana preocupa 
autoridades brasileiras des-
de a semana passada. Em São 
Luís, no Maranhão, um navio 
não pôde atracar na zona por-
tuária ao ter registrado seis 
casos da nova variante. Um 
dos tripulantes foi internado 
e segue intubado.

Em Campos, a secretaria 
foi notificada pelo Centro de 
Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (CIEVS/
RJ), do governo do estado. O 
campista estava a trabalho na 
Índia e chegou ao Brasil no 
último sábado. Ele testou po-
sitivo por meio de um exame 
RT-PCR feito no Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos, em 
São Paulo. 

“O trabalhador está em con-
tenção e isolamento preventi-
vo. A pedido do CIEVS, vamos 
auxiliar na investigação genô-
mica, com as informações do 
percurso que o paciente fez e 
os contatos que manteve. Ain-
da não há identificação do tipo 

 > A Secretaria Estadual 
de Saúde aguarda a lista 
de passageiros dos voos 
embarcados pelo mora-
dor de Campos vindo da 
Índia - ele fez escala em 
São Paulo, e depois via-
jou para o Rio. O cam-
pista testou positivo 
para covid-19 ao retor-
nar de uma viagem de 
trabalho no país.

Em nota, a pasta es-
tadual afirmou que as 
amostras coletadas 
“seguirão para o Labo-
ratório Central de Saú-
de Pública Noel Nutels 
(Lacen), com pedido de 
urgência no processa-
mento do PCR. Os casos 
que vierem a dar positi-
vo serão enviados para 
sequenciamento no la-
boratório de vírus respi-
ratório da Fiocruz”.

Já a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do 
Rio deve fazer o ras-
treamento e coleta de 
testes RT-PCR nas pes-
soas que tiveram con-
tato com morador de 
Campos no hotel.

Secretaria 
quer rastrear 
passageiros

de variante que o paciente está 
contaminado”, afirmou o sub-
secretário de Saúde de Cam-
pos, Charbell Kury. 

A Secretaria de Saúde de 
Campos informou que “o pas-
sageiro relatou apresentar 
dor de cabeça e rouquidão”. A 
pasta estadual ressaltou que 

“todas as ações de vigilância 
foram tomadas e que nova 
coleta de exame será proces-
sada no Laboratório Central 
de Saúde Pública Noel Nutels 
(Lacen-RJ)”.As companhias 
aéreas Qatar e Latam foram 
notificadas pela Anvisa para 
acesso às listas de passageiros.

Ministério da Saúde im-
plementou barreiras sani-
tárias para conter variante 
indiana. Foram liberados  
600 mil testes rápidos para 
identificar possíveis casos da 
variante indiana de covid-19 
na cidade de São Luís. A ca-
pital maranhense registrou 

um caso de uma pessoa in-
fectada com a variante nes-
ta semana. A medida ocorre 
para evitar a propagação da 
variante pelo país.

O ministério informou 
que não há indícios da trans-
missão comunitária da nova 
variante no país. 

Rio retoma vacinação para pessoal da Educação
Professores que receberam o imunizante ontem ficaram emocionados. “Quero poder abraçar meus alunos logo”, disse uma docente

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Gizelli se frustrou com paralisação da vacina. Mas ontem estava feliz

voltar ao trabalho presencial, 
poder rever meus familiares, 
que não vejo há meses, tam-
bém”, afirmou.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Educação, Renan 
Ferreirinha, aproximadamen-
te 90% das escolas da rede já 
retornaram, em algum nível, 
com as aulas presenciais. 
“Todo mundo que trabalha 
com Educação, rede pública 
ou privada, ou profissional 
terceirizado, pode se vacinar 
a partir de hoje (ontem), com 
49 anos ou acima. A secreta-
ria de Saúde tem capacidade 
operacional para vacinar sem 
prejudicar outros grupos”, ga-
rantiu o secretário.

Foi com lágrimas de alegria 
que a professora Gizelli Araú-
jo, 49, recebeu a 1ª dose da va-
cina contra a Covid-19. A von-
tade é uma só: “Quero poder 
abraçar meus alunos logo”. 
Quase três semanas depois 
de suspender a vacinação de 
professores, por determina-
ção do STF, o Rio retomou on-
tem a imunização de pessoal 
da Educação, de rede pública 
ou privada. O calendário con-
templa pessoas de 45 anos ou 
mais esta semana.

Gizelli ficou frustrada com 
paralisação da vacinação para 
professores, há três semanas. 
O argumento do STF era que 
a decisão da prefeitura ante-

cipava a ordem do Plano Na-
cional de Imunização, o que 
poderia pôr em risco a oferta 
de doses a outros grupos prio-
ritários. O calendário havia 
sido interrompido aos 50 anos, 
apenas um ano a mais do que 
o seu. “Quando começaram a 
vacinar os professores, fiquei 
animada. Mas parou nos 50. 
Fiquei frustrada, até chorei”, 
disse a professora de 49 anos, 
que perdeu um irmão para a 
covid. Ela se vacinou na Clíni-
ca da Família Sérgio Vieira de 
Mello, no Catumbi.

“A sensação de se vacinar 
é maravilhosa. A vacina não 
chegar para todos é muito 
triste. Perdi familiares nessa 

pandemia, e eles não tiveram 
a mesma oportunidade que es-
tou tendo. Perdi meu irmão, 
caminhoneiro, viajava o Brasil 
inteiro e foi vítima há um mês 
e meio. Estou feliz por mim 
e meus alunos. Quero poder 
abraçá-los”, desejou Gizelli. 
“Trabalho com a disciplina 
da Língua. Preciso mostrar 
como se faz e não posso por 
causa dessa máscara. Sempre 
fiz isso, a vida inteira, e não po-
der fazer é muito difícil”.

Ana Cláudia Silveira, outra 
professora de 49 anos, tam-
bém comemorou a 1ª dose. 
“É uma felicidade muito gran-
de pensar que poderei fazer as 
coisas com mais segurança, 

Bolsonaristas cometeram nove infrações em evento
Presidente e seguidores não usaram máscaras, causaram aglomeração e praticaram irregularidades em relação código de trânsito

DANIEL CASTELO BRANCO

Bolsonaro usou capacete fora das regras do código de trânsito

e óculos, segurando guidom 
com as duas mãos e usando 
vestuário de proteção.

Ao deixar o protesto de car-
ro, Bolsonaro não usou cinto 
de segurança e pôs parte do 
corpo para fora do veículo. 

O DIA procurou o Exérci-
to e o Ministério da Defesa, 
mas não obteve resposta. A 
prefeitura, Secretaria de Or-
dem Pública, CET-Rio, PGR,  
Secretaria de Comunicação 
também foram procuradas, 
mas nenhum órgão retor-
nou. A PM informou que 
empregou os recursos para 
a manutenção da ordem pú-
blica durante o evento. 

O presidente Bolsonaro e seus 
seguidores poderão respon-
der por infrações cometidas 
na manifestação do último 
domingo no Rio. As mais co-
muns foram a não utilização 
de máscaras, já que o utensílio 
é obrigatório no estado, e pro-
vocar aglomeração. A pande-
mia já matou mais de 450 mil 
pessoas e contaminou mais de 
15 milhões no país.

Foram pelo menos nove 
pontos de desrespeitos às leis 
por parte dos bolsonaristas no 
evento colocando em risco a 
população carioca: não usar 
máscaras; aglomerar; infrin-
gir regras sanitárias; uso in-

correto do capacete; esconder 
de maneira integral ou parcial 
a placa da motocicleta; não 
uso dos cintos de segurança; 
colocar o corpo para fora do 
automóvel; pedidos de inter-
venção militar; e participação 
de um militar da ativa em ma-
nifestação política, no caso o 
general Eduardo Pazuello, ex-
-ministro da Saúde.

A penalidade para quem 
não usa máscaras contraria 
a lei 8.859 de 2020. A multa é 
de R$ 111,15 na 1ª autuação. A 
reincidência leva a R$ 222,31 
e pode chegar em R$ 1.111,59. 
Caso aglomeração seja pro-
movida, desacatando decreto 

municipal 48.893/2021, mul-
ta de R$ 562,42 é imposta.

O não uso correto de capa-
cetes é infração gravíssima 
de trânsito com de R$ 293,47, 
além da suspensão do direito 
de condução. Esconder a placa 
das motos é infração gravís-
sima e pode fazer com que o 
veículo seja apreendido. Multa 
de R$ 293,47.

Durante a “motociata”, Bol-
sonaro usou capacete fora das 
regras de trânsito. Segundo 
Marcos Zanetti, advogado es-
pecialista em trânsito, o CTB 
expressa que todo condutor 
de motocicleta só pode transi-
tar com capacete com viseira 
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RIO DE JANEIRO

Mãe de Nego do Borel é 
acusada de agredir enteada
Roseli Pereira foi intimada a prestar depoimento por causa de ‘arranhões e tapas’

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Roseli Viana Pereira (em foto antiga com Nego do Borel) está sendo investigada por policiais da Dcav 

A 
mãe do cantor Nego 
do Borel, Roseli Via-
na Pereira, passou a 
ser investigada por 

agredir sua enteada, de 8 
anos, com “chineladas, arra-
nhões e tapas”, além de jogar 
xampu nos olhos da criança, 
na hora do banho, de manei-
ra proposital. O DIA teve 
acesso ao laudo do IML (Ins-
tituto Médico Legal), com ex-
clusividade, que confirmou 
as agressões.

O titular da Delegacia da 
Criança e Adolescente Víti-
ma (Dcav), Adriano França, 
já intimou Roseli para depoi-
mento, amanhã.  

A queixa foi registra-
da pela mãe da criança, na 
especializada, ontem. As 
agressões teriam ocorrido 
por volta das 11h de ontem. 
A menina já foi ouvida por 
um agente seguindo a Lei Fe-
deral 13.341/2017, que prevê 
a oitiva por um policial espe-
cializado em depoimentos 
com menores, nos quais são 
evitadas perguntas sugesti-
vas e o relato é livre. Ela rela-

tou aos policiais que já foi ví-
tima de várias agressões por 
parte de Roseli. Além disso, 
realizou exame no Instituto 
Médico Legal (IML).

No laudo, a perita legista 
Eliomar Abboadalla apon-
tou que há “duas escoriações 
lineares, de dimensões casta-
nhas médias, localizadas nas 
regiões: escapular esquerda 
e antebraço esquerdo”. 

Em resposta à pergunta 
feita pela delegacia sobre a 
existência de lesão à integri-
dade corporal da criança, a 
perita respondeu que sim. 
Além disso, os ferimentos 
teriam sido provocados por 
“ação contundente”.

A reportagem tentou con-
tato com Roseli, mas ela não 
havia respondido até o fe-
chamento desta edição.

Em nota, a Polícia Civil 
confirmou a investigação. 
“Mãe do cantor e compositor 
Nego do Borel é investigada 
por agredir uma criança de 
8 anos de idade, fruto de re-
lacionamento do seu atual 
companheiro com quem 
convive e tem contato em 
razão de seu companheiro 
ter a guarda compartilhada”, 
diz trecho.

Irmão de traficante 
lotado em gabinete

DIVULGAÇÃO

Sandra Sapatão foi presa dia 21

Circula nas redes sociais 
a postagem de que o ir-
mão da traficante Sandra 
Helena Gabriel, a Sandra 
Sapatão, integra a equipe 
do gabinete da deputada 
estadual Dani Monteiro 
(PSOL). O DIA checou 
que Antônio Carlos Fer-
reira Gabriel, o Rumba, é 
assessor parlamentar da 
deputada, com salário de 
R$ 1.806. Já a deputada é 
uma das principais críti-
cas à operação Exceptis, 
que matou 27 suspeitos, 
além de um policial civil, 
no dia 6 de maio.
Rumba, que também é 
uma liderança comunitá-
ria no Jacarezinho, já teve 
passagem pela polícia por 
tráfico, associação ao trá-
fico e porte de arma. Sua 

irmã foi presa no último dia 
21, acusada de integrar o trá-
fico na região. 
“É odioso e sombrio que al-
guém seja alvo de ataques por 
conta do seu parentesco e por 
atos com os quais não possui 
nenhuma relação”, disse a de-
putada. Rumba não foi locali-
zado para se pronunciar.

Adolescente morta a 
pauladas na Z. Norte
A Polícia Civil está inves-
tigando a morte de uma 
adolescente, de 15 anos, 
identificada como Ana Ca-
rolina Sá Vieira. Ela sido 
assassinada a pauladas no 
bairro de Tomás Coelho, 
na Zona Norte, no último 
domingo. O principal sus-
peito do crime é Alexsan-
der de Oliveira Dionizio, 
de 25 anos, seu namorado, 

que está está desaparecido.
Segundo informações 

de agentes, uma equipe 
do 3ºBPM (Méier) foi acio-
nada para uma ocorrência 
na Rua Silva Vale, após o re-
lato de que uma jovem teria 
sido morta de forma brutal. 
Chegando lá, a polícia cons-
tatou o fato e encaminhou o 
caso para a Delegacia de Ho-
micídios da Capital.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br
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BRASIL

Exército deve abrir apuração 
disciplinar contra Pazuello
Ex-ministro participou de ato político ao lado de Bolsonaro, no domingo, no Rio 

MARCELO CAMARGO/AGÃ�ÂªNCIA BRASIL

Ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello sempre resistiu à ideia de passar à reserva

O 
comandante-geral 
do Exército, gene-
ral Paulo Sérgio No-
gueira de Oliveira, 

deverá abrir uma apuração 
disciplinar sobre a partici-
pação do general Eduardo 
Pazuello, ex-ministro da Saú-
de, em ato político ao lado do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro. A manifestação 
foi realizada no domingo, no 
Rio, e provocou aglomeração 
em um momento de pande-
mia de covid-19. Tanto Bolso-
naro como Pazuello estavam 
sem máscara.

A apuração disciplinar 
é uma forma de o Exército 
garantir a Pazuello o direito 
de defesa, embora a infração 
por participar de manifesta-
ção política esteja documen-
tada. De acordo com o “Esta-
dão”, a decisão já foi comuni-
cada a Pazuello. A punição 
varia de acordo com o grau 
do ato, se for julgada como 
transgressão leve, média ou 
grave. Ao fim do processo, 
o comandante do Exército 
pode aplicar a pena de adver-
tência verbal, determinar al-
gum tipo de impedimento, 
repreendê-lo ou mesmo de-
terminar a prisão e exclusão 
das fileiras do Exército.

O procedimento discipli-
nar é uma espécie de julga-
mento para casos conside-

mesmo enquanto esteve no 
exercício do cargo de minis-
tro e era pressionado por ge-
nerais a se afastar da ativa.

CPI: NOVA CONVOCAÇÃO
O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), relator da CPI 
da Covid, afirmou ontem 
que o ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello deve ser 
convocado novamente para 
depor na comissão porque 
“tripudiou sobre os brasi-

leiros” ao participar do ato 
com Bolsonaro no Rio, sem 
usar máscara e promovendo 
aglomerações.

A convocação do general 
será submetida à votação 
dos integrantes da CPI ama-
nhã. Mais tarde, em posta-
gem no Twitter, Renan disse 
que “a procissão no Rio em 
louvor ao vírus é declaração 
de guerra ao SUS”.

O texto também solicita a presença de 
gestantes em campanhas publicitárias

Comissão pede grávidas 
no grupo prioritário

REPRODUÇÃO

Efeitos da covid-19 em grávidas foram debatidos pela comissão 

A Comissão Temporária da 
Covid-19 aprovou na sex-
ta-feira o requerimento do 
presidente do colegiado, 
senador Confúcio Moura 
(MDB-RO), para a inclu-
são imediata das grávidas 
e lactantes no grupo priori-
tário de vacinação nacional 
contra a covid-19. No mes-
mo pedido está prevista a 
inserção das gestantes em 
campanhas publicitárias 
sobre cuidados preventivos 
e temas relacionados à vaci-
nação. O texto será enviado 
ao Ministério da Saúde.

A senadora Daniella Ri-
beiro (PP-PB) disse que bus-
cou apoio do presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, e 
do ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, que lhe ga-
rantiu a imunização priori-
tária das gestantes. “Muitas 
mulheres me procuraram 
dizendo que preferem mil 

vezes serem vacinadas do que 
correrem o risco de contrair 
covid. São tempos difíceis para 
todos nós, e também vemos 
isso nas grávidas, que querem 
ser vacinadas. O prejuízo de 
deixarmos crianças órfãs é 
terrível, e todos nós sabemos 
o que isso provoca”, disse.

Foi a 23ª reunião do colegia-
do, que tem previsão de fun-
cionamento até 30 de junho. 
Antes da aprovação do reque-
rimento, a comissão debateu 
com especialistas os efeitos e 
sequelas da covid-19 em grávi-
das. Integrante do Grupo Bra-
sileiro de Estudos de Covid-19 
e Gravidez, a ginecologista e 
obstetra Melania Maria Ra-
mos de Amorim apontou ris-
co de morte nesse grupo duas 
vezes maior do que na parcela 
não infectada por coronavírus, 
fato que vem gerando alertas 
dos especialistas desde o início 
da pandemia. 

rados menos graves do que 
os que vão ao Conselho de 
Justificação. Pazuello é um 
general de Divisão intenden-
te, e, para sua formação, está 
no topo da carreira, com três 
estrelas. Pelas regras atuais, 
os generais de Intendência 
não podem chegar a quatro 
estrelas, cargo máximo de 
general de Exército. O ex-mi-
nistro da Saúde poderia pe-
dir passagem à reserva, mas 
sempre resistiu a essa ideia, Por  Estadão Conteúdo
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 n O vice-presidente de fu-
tebol do Flamengo, Marcos 
Braz, participou ontem comi-
go do programa “Os Donos 
da Bola”, na Band, e uma das 
questões que ele respondeu 
foi sobre o técnico Rogério 
Ceni. Muito calmo e, como 
ele gosta de dizer, “com gelo 
no sangue”, blindou ainda 
mais o trabalho do treina-
dor, que já tem dois títulos 
em menos de um ano de 
clube. O caminho é natural, 
ele entende as críticas, mas 
Ceni segue com respaldo no 
Rubro-Negro.

SEGUE BLINDADO
LUCAS MERCON / FLUMINENSE

PRA CIMA DELES, FLUZÃO!

É hoje. A classificação do Fluminense estará 

em jogo lá na Argentina. O rival? Somente 

o River Plate, dentro de casa, e valendo o 

primeiro lugar no grupo, que dá a vantagem de 

atuar em casa no mata-mata da Libertadores. 

Mas o time de Gallardo vive a crise dos des-

falques por conta da covid-19 e o Fluminense 

pode se aproveitar desse enfraquecimento do 

rival. O Santa Fe perdeu para o River mesmo 

assim. Mas o time de Roger Machado está lon-

ge de ser do nível dos colombianos. Não é à 

toa que, até a última rodada, o Tricolor era o 

líder do grupo. Samuel Xavier, Egídio, Caio 

Paulista e Gabriel Teixeira devem ser titulares 

e as mudanças parecem necessárias. Mexe nas 

laterais e nas pontas para que a equipe tenha 

mais velocidade e saída nos contra-ataques. 

Fred e Nenê terão mais condições físicas de 

decidir com uma ou outra bola. Acredito que a 

classificação vai ser bem encaminhada. Apesar 

da derrota no Cariocão, terra arrasada é algo 

que passa longe do Fluminense e a consciência 

do trabalho desse grupo continua sendo no 

crescimento da equipe na temporada. 

Roger Machado comanda o Tricolor de olho na vaga nas oitavas

 n Não vai ser dessa vez 
que a torcida do Botafogo 
terá o retorno do goleiro 
Gatito Fernández à meta 
do Alvinegro. Lesionado 
desde setembro de 2020, 
a presença do paraguaio 
daria ânimo, qualidade 
técnica e confiança à tor-
cida. Porém, o pesadelo 
continua. Ele será subme-
tido a uma artroscopia no 
joelho direito “para averi-
guação mais ampla de seu 
quadro”. Menos mal que 
Douglas Borges está dan-
do conta do recado...

MAIS UM TEMPO

APOSTA DENTRO DA REALIDADE

 nO Vasco fechou a contratação de Daniel Amorim, de 31 
anos, que estava no Tombense. Ele tem 1,91m e vem com o 
aval de Marcelo Cabo, que já conhece o futebol do centroa-
vante. Essa sempre foi uma das prioridades da diretoria 
para a temporada: buscar um atacante com características 
diferentes de Cano. Não é nenhum gênio, mas será reserva 
e acredito que pode ajudar na Série B.
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GATTUSO DEIXA O NAPOLI
Gennaro Gattuso deixou o comando do Napoli. Sua saída foi confirmada pelo 

presidente do clube, Aurelio de Laurentiis, via Twitter. O português Sérgio Conceição, 
do Porto, é apontado pelo ‘Corriere dello Sport’ como o favorito para assumir o clube. 

FLUMINENSE

Tricolor enfrenta 
o River Plate
Fluzão joga em busca da vaga nas oitavas da Libertadores

 LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Fred comanda o ataque tricolor

S
em ainda curar a res-
saca pelo vice-cam-
peonato carioca, o 
Fluminense entra 

em campo naquele que pode 
ser o jogo mais importante 
do primeiro semestre. Con-
tra o River Plate, no Monu-
mental de Núñez, em Bue-
nos Aires, hoje, às 19h15 (de 
Brasília), o Tricolor precisa-
rá vencer para não depen-
der de um tropeço do Junior 
Barranquilla para avançar 
para as oitavas de final da 
Libertadores.

O Fluminense deverá en-
frentar um River Plate com 
muitos “reforços” após o 
surto de covid-19 que afetou 
o elenco na última semana. 
De acordo com informações 
do jornal argentino “Olé”, 
pelo menos 23 jogadores 
deverão ficar à disposição 
do técnico Marcelo Gallar-

equipe. O volante Wellington 
deverá ganhar uma oportu-
nidade, ainda não se sabe se 
na vaga de Martinelli ou Yago 
Felipe ou no lugar de um ata-
cante. Caso consiga vencer, o 
Fluminense se classificará em 
primeiro lugar. O River Plate já 
está classificado, mas precisa 
de um empate para confirmar 
a liderança na chave. Em caso 
de um resultado igual, o Tri-
color terá que secar o Junior 
Barranquilla que encarar o 
Santa Fe.

YURI DE SAÍDA
O volante Yuri está perto de 
acertar sua saída do Flumi-
nense. Em entrevista ao site 
“Netflu”, o empresário do jo-
gador, Raudinei Freire, con-
firmou que ele está perto de 
ser emprestado ao Cuiabá e 
que a negociação deve ser 
concluída em breve.

VASCO

Clube descumpre decisão judicial
O Vasco descumpriu decisão 
judicial ontem ao não auto-
rizar a entrada em São Ja-
nuário dos funcionários que 
deveriam ser reintegrados ao 
trabalho. Na última sexta-fei-
ra, o juiz Robert de Assunção 
Aguiar, da 60ª Vara do Traba-
lho do Rio de Janeiro do Tri-
bunal Regional do Trabalho 
da Primeira Região (TRT-1), 
negou o terceiro recurso pedi-
do pela diretoria cruzmaltina.

A Justiça determinou a re-
integração dos mais de 180 
funcionários demitidos no 
início do mandato de Jorge 
Salgado, presidente do clu-
be. O juiz multou o Vasco em 
2% do valor da causa (R$ 100 
mil) por considerar que o re-

Cerca de 70 funcionários compareceram ontem a São Januário

REPRODUÇÃO

curso foi um “ato meramente 
protelatório”. De acordo com 
o mesmo, os trabalhadores 
devem ser reintegrados na 
mesma função e com as mes-
mas atribuições anteriores 
às demissões.

O clube alegou aos presen-
tes que prefere arcar com o 

ônus e aguardar o último re-
curso em instância superior, 
em Brasília. Cerca de 70 fun-
cionários compareceram na 
manhã de ontem ao estádio 
de São Januário para a rein-
tegração. Por questões finan-
ceiras, alguns não puderam 
estar presentes no local.

BOTAFOGO

Rafael Moura ganha força
ROSIRON RODRIGUES / GOIÁS

O nome de um centroa-
vante vem sendo a priori-
dade do Botafogo na busca 
por reforços para a disputa 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro. De acordo com o 
portal “Fogão Net”, o nome 
do atacante Rafael Moura, 
que disputou a temporada 
passada pelo Goiás, voltou 
a ganhar força no clube de 

General Severiano.
Com passagens por gran-

des clubes, como Fluminen-
se, Corinthians, Atlético-MG 
e Internacional, o jogador de 
38 anos acabou sendo ven-
tilado no começo do ano no 
Alvinegro carioca. No en-
tanto, o Glorioso priorizou a 
contratação de Anselmo Ra-
mon, que preferiu continuar 
na Chapecoense.

De acordo com o por-
tal, o nome de Rafael Mou-
ra já teria inclusive a apro-
vação do CEO do clube, Jor-
ge Braga. Para a posição de 
centroavante, o Botafogo 
tem, no momento, apenas 
os jovens Rafael Navarro, 
de 21 anos, e Matheus Nas-
cimento, de 17.

Rafael Moura ainda não 
atuou nenhuma vez nesta 
temporada. Ele deixou o Es-
meraldino depois do fim do 
Campeonato Brasileiro. Em 
2020, o experiente atacante 
fez 12 gols em 41 jogos pelo 
clube goiano.

FLAMENGO

Representantes do Olympique conversam com o pai do volante

Gerson: venda está mais perto

O domingo não foi de novi-
dades na negociação entre 
Flamengo e Olympique de 
Marselha por Gerson, mas 
as conversas avançaram 
mais um estágio ontem. O 
time francês, para tentar 
convencer ao volante a to-
par o projeto, melhorou as 
condições financeiras para 
que ele aceite o contrato de 
cinco temporadas.

No início da tarde, Tu-
lio de Mello, ex-jogador e 
quem representa o Olym-
pique de Marselha nas con-
versas com o Flamengo e 
Gerson, se reuniu com Mar-
cão, pai e empresário do vo-
lante, e conseguiu “andar 
mais uma casa” na missão 
de contratar o jogador bra-
sileiro, algo que Jorge Sam-
paoli, treinador da equipe 
francesa, exigiu à diretoria.

O valor da proposta do 
Olympique de Marselha 
ao Flamengo, já aceita pe-
los dirigentes, não é dito 

pelas pessoas envolvidas na 
negociação, mas a repor-
tagem apurou que é de 23 
milhões de euros, cerca de 
158 milhões de reais, mais 5 
milhões de euros, em torno 
de 30 milhões de reais, por 
metas estabelecidas em con-
trato, como títulos conquis-
tados, número de jogos dis-
putados e classificações para 
a Liga dos Campeões. 

Outra cláusula exigida 

pelo Flamengo e que foi 
aceita pelos franceses foi o 
de “mais valia” em uma fu-
tura venda. Caso Gerson seja 
negociado pelo Olympique, 
o Rubro-Negro terá direito 
a 20% do valor relacionado 
à diferença na transação do 
time carioca ao francês.

O Flamengo e o Olympi-
que de Marselha esperam 
decidir a situação no mais 
tardar na sexta-feira.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Arrascaeta foi flagrado na noite 
de ontem subindo a Rocinha 
na garupa de uma moto sem a 
utilização de máscara e capacete 
de proteção. Nas redes sociais, a 
namorada do uruguaio registrou 
o momento em que ela, junto 
com o jogador e outros amigos, se 
aventuravam na favela. Braz foi 
procurado para saber se o fato de 
Arrascaeta andar de moto poderia 
ocasionar em multa ao meia, mas 
não havia se manifestado até o 
fechamento desta edição.

NA ROCINHA
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do para o confronto.
O Tricolor busca se recupe-

rar após duas derrotas con-
secutivas. O técnico Roger 
Machado chega pressionado 
e pode fazer modificações na 
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ECONOMIA

Mudança abrange 
servidor aposentado 
e pensionista do 
governo federal

Suspensa 
prova de 
vida até 30 
de junho

O Ministério da Economia 
decidiu prorrogar a suspen-
são da prova de vida anual de 
aposentados, pensionistas de 
servidores federais e de anis-
tiados políticos civis do Poder 
Executivo da União. O prazo 
da suspensão do recadastra-
mento, que terminaria no 
próximo dia 31, foi estendido 
até 30 de junho. Conforme a 
Instrução Normativa 53, es-
tão suspensas visitas técnicas 
para comprovação de vida.

Para fazer o recastramento, 
os aposentados e pensionistas 
da União precisam ir presen-
cialmente a uma agência do 
banco em que recebem seus 
proventos ou benefícios. A sus-
pensão da exigência da com-
provação é uma medida de 
proteção contra o coronavírus 
para reduzir a possibilidade de 
disseminação da covid-19.

A medida não afeta o rece-
bimento de proventos e pen-
sões de quem fez aniversário a 
partir de janeiro de 2020 e não 
atualizou os dados. As regras 
não se aplicam a  quem já es-
tava com o benefício suspenso 
até 31 de dezembro de 2019. 
Porém, até o prazo final da sus-
pensão (30 de junho de 2021), 
esses beneficiários poderão 
solicitar o restabelecimento 
dos pagamentos pelo Reque-
rimento do Sigepe, tipo de Do-
cumento “Restabelecimento 
de Pagamento - Covid-19”.

Se acatada a solicitação, 
será comunicado por e-mail 
e o restabelecimento obede-
cerá ao cronograma mensal 
da folha, sendo pago en-
quanto durar a suspensão 
da prova de vida.

Feirão virtual: 15,6 mil vagas no RJ
Evento online começa hoje para quem procura emprego. Saiba como participar e disputar oportunidade

REPRODUÇÃO

Com chances presenciais e remotas, quem mora no Rio pode se inscrever para vagas em outros estados

A
 5ª Feira Virtual de Es-
tágios e Empregos da 
Estácio começa hoje 
e oferecerá 100 mil 

vagas em empresas de todo o 
país. No Estado do Rio, são 15,6 
mil oportunidades para quem 
está em busca de uma chance 
no mercado de trabalho. Na 
capital, há 2,7 mil vagas. De 
acordo com a universidade, 
poderão participar da feirão 
online, que vai até a próxima 
quinta-feira alunos, ex-alunos, 
estudantes de outras institui-
ções e também profissionais 
que procuram  recolocação. 
Os interessados devem fazer 
o pré-cadastro no link: https://
acesse.estacio.br/feiravirtual. 
Com oportunidades presen-
ciais e remotas, quem mora no 
Rio também pode se inscrever 
para vagas em outros estados. 

Ao acessar, quem for parti-
cipar precisa cadastrar nome, 
e-mail e matrícula. Mas caso 
não seja aluno da Estácio, o 
campo determinado pode ser 
preenchido com “000”. E, em 
seguida, colocar se é aluno, ex-
-aluno ou não aluno.

Durante o evento, será pos-
sível conhecer as carreiras que 
estão em evidência, ficar por 
dentro das tendências em pro-

cesso seletivo online e conferir 
empregos em empresas como 
a plataforma de oportunida-
des profissionais, Infojobs, 
Itaú, Amazon, McDonald’s, 
Amil, Positivo, Ambev, Cia de 
Talentos, entre outras.

Além da possibilidade de 
se candidatar para oportuni-
dades de estágios e empregos 
efetivos, a feira virtual vai ofe-
recer a chance de conversar 
com profissionais das áreas 
de Recursos Humanos das 
empresas que vão participar 
do evento. No bate-papo, será 
possível conhecer mais de-
talhes das empresas, sobre a 

cultura e os desafios para os 
próximos anos.

Também durante o evento, 
em parceria com o programa 
Jornada para o Futuro da Cia 
de Talentos, a Estácio promove 
de forma gratuita e exclusiva 
12 lives com temas como di-
versidade, desenvolvimento, 

conexão e tecnologia. 
“O mercado ainda está em 

um momento muito delica-
do no que diz respeito à ren-
da e empregos. A feira virtual 
será excelente momento para 
quem quer conquistar vaga de 
estágio ou trabalho. A iniciati-
va fará com que cada partici-

pante aumente seu network 
com grandes organizações 
nacionais e multinacionais e 
que possa conferir novidades 
e inovações em suas áreas”, 
afirma Pílade Moraes, diretor 
de Parcerias, Carreiras e Sus-
tentabilidade da Estácio.

A Estácio fechou parceria 

com a Magalu para premiar 
os participantes com Chrome-
cast 3 Streaming Device Full 
HD Conexão HDMI. Além 
disso, os estudantes também 
poderão concorrer a 50 licen-
ças do Soft Skills Game, ferra-
menta de autoconhecimento e 
desenvolvimento profissional.

Interessados devem 
fazer o pré-cadastro 
no link: https://
acesse.estacio.br/
feiravirtual

CONFIRA

 N Hoje, o primeiro encontro 
será sobre a importância 
do autoconhecimento para 
a carreira e processos se-
letivos, com Tatiana Pina, 
consultora Head do Progra-
ma Jornada para o Futuro, 
da Cia de Talentos, às 11. Já 
às 13h, workshop sobre de-
senvolvimento da atitude 
e destaque profissional, 
com Luiza Maciel De Olivei-
ra Araújo Nery, especialista 
de Recrutamento e Seleção 
na Ambev, e, às 17h, “Você 
conhece o Nube? Integra-
dor que emprega jovens 
em todo Brasil”, com Bruno 
Brasiliense, coordenador de 
Eventos da Nube. 

Por fim, às 19h, encon-
tro com Itaú sobre as 600 
vagas do banco e como en-
tender que a capacitação é 
a palavra-chave, com Lau-
ra Silva, coordenadora de 
aprendizagem e desenvol-
vimento do Itaú. 

Programação 
do 1º dia
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Avança aprovação de 
fundo complementar

AGÊNCIA O DIA

Projeto será analisado pelo plenário somente após realização de audiência com governo e funcionalismo

A 
Câmara de Verea-
dores do Rio de Ja-
neiro já tem data da 
audiência pública 

para discutir a criação da 
previdência complementar 
— proposta pelo governo 
Paes — de servidores mu-
nicipais: será em 1º de ju-
nho. Cumprida essa etapa, 
a Casa votará o projeto, o 
que deve ocorrer também 
no próximo mês — antes do 
recesso parlamentar, como 
a coluna informou no últi-
mo domingo. A avaliação 
nos bastidores aponta pela 
aprovação da matéria.

Um dos principais moti-
vos é o fato de o projeto de 
lei afetar somente os funcio-
nários públicos que ingres-
sarem no município após a 
edição da lei (se de fato o tex-
to for aprovado).

Assim como no Esta-
do do Rio (que tem a Fun-
dação RJPrev) e na União 
(Funpresp), a prefeitura 
pretende fundar o regime de 
previdência complementar 
para bancar parte das apo-
sentadorias — apenas o valor 
acima do teto previdenciá-
rio, de R$ 6.433,57. 

Por determinação federal, 
além da capital carioca, outros 
entes que ainda não têm fundo 
complementar deverão criá-lo 
ou aderir a um já existente.

 n Essa semana será decisiva 
para as finanças do Estado do 
Rio. O governador Cláudio Cas-
tro e o secretário de Fazenda, 
Nelson Rocha, farão as trata-
tivas, em Brasília, pela adesão 
do Rio ao novo Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF).

Enquanto isso, em solo flu-
minense, os parlamentares 
buscarão uma saída para evitar 
o ‘colapso’ no caixa do Judiciá-
rio, Legislativo, Ministério Pú-
blico, Defensoria e Tribunal de 
Contas do Estado (TCE).

O RRF exige que os Poderes 
passem a computar as despe-
sas com inativos para fins de 

apuração dos índices de gastos 
com pessoal. Com isso, a maio-
ria das instituições estouraria 
os limites previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF)

E, hoje, a Alerj vota projeto 
do presidente da Casa, André 
Ceciliano (PT), que cria uma 
alternativa: o texto prevê que 
as receitas previdenciárias 
devem ser atribuídas, pro-
porcionalmente, aos Poderes 
e órgãos.  A proposta atualiza 
o Código de Administração 
Financeira e Contabilidade 
Pública, de 1979, e o Plano de 
Custeio do Déficit do Rioprevi-
dência,  de 2012.

RECUPERAÇÃO FISCAL

Semana decisiva para o Estado 

Cláudio Castro está em tratativas pela adesão do Rio no RRF

REPRODUÇÃO TWITTER

Tudo indica que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputa-
dos votará hoje o parecer à PEC 32 (reforma administrativa). Ontem, os deputados da CCJ 
discutiram o projeto, considerado prioritário pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

REFORMA

CONFIRA

PL 60

R$ 6.433,57

Proposta cria o regime de 
Previdência Complementar 
seguindo comando federal 
(Emenda Constitucional 103, 
da Reforma da Previdência)

Fundo complementar tem 
como foco os servidores 
com remuneração acima 
do teto do Regime Geral de 
Previdência Social

 > A audiência pública 
começará às 10h e será 
comandada pelas comis-
sões de Administração e 
Assuntos Ligados ao Ser-
vidor e de Finanças, Or-
çamento e Fiscalização 
Financeira.

A reunião será de forma 
híbrida, com transmissão 
ao vivo pela Rio TV Câma-
ra. Serão convidados para 
o encontro o secretário 

municipal de Fazenda e 
Planejamento, Pedro Pau-
lo Carvalho, a presiden-
te do Previ-Rio, Melissa 
Garrido Cabral, além de 
representantes do funcio-
nalismo municipal.

O PL 60 institui o regi-
me de Previdência Com-
plementar dos ocupantes 
de cargos efetivos do Po-
der Executivo, e também 
do Legislativo e TCM.

Presença do Executivo
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O próximo single de Bruno 
Diegues, que sai nesta 
quinta-feira, traz uma 

mistura inusitada. É uma 
nova leitura do hit de Raul 

Seixas, ‘Maluco Beleza’, em 
uma versão cheia de alto 

astral em ritmo de samba. A 
música faz parte do novo 

projeto do artista gravado 
com a banda 

SambaFunkSoul, ao vivo, em 
Paraisópolis. “Essa música é 
um clássico. É um rock, mas 

eu enxergo muita 
conexão com o 

universo do samba. 
‘Maluco Beleza’ 

me traz a 
sensação de 

um estado de 
espírito que 
eu encontro 

nas rodas de 
sambas, 

nos 
churrascos, 

aquele 
estado mais 

à vontade, 
descontraído”, diz o 

cantor. 

FábiaOliveira

VIRA SAMBA
MALUCO BELEZA 

A FILA ANDA...

Glória Maria retornou aos Estúdios Globo, ontem, 

após receber a segunda dose da vacina contra a 

Covid-19. Pela manhã, ela celebrou o fato de poder 

voltar ao trabalho depois de uma pausa de dois anos, 

por conta das medidas de distanciamento social e de 

um câncer que enfrentou. “Poder voltar a gravar no 

estúdio onde não entro há quase dois anos. O trata-

mento ainda continua por um tempinho, mas só de 

manutenção. Totalmente recuperada”, escreveu a 

apresentadora, que também comentou a segunda 

dose. “Prazo de imunização cumprido. Não tem como 

descrever a felicidade. Bem, esperei para postar 

para ver se alguém tinha conseguido me fotografar 

vacinando. Até ofereci um prêmio, lembra? Já que 

ninguém conseguiu, o prêmio é meu”, brincou.

GLÓRIA MARIA DE 
VOLTA AOS TRABALHOS

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM

S
olteira desde o fim do namoro 
com Igor Carvalho, Manu Gavassi 
fez a fila andar. A cantora e ex-B-

BB atualmente vive um affair com o 
modelo Jullio Reis. A informação foi 
confirmada por pessoas próximas ao 
novo casal da praça. Segundo fontes 
desta coluna de seis leitores, os dois 
estão se conhecendo melhor e a famí-
lia do rapaz, inclusive, já segue Manu 
nas redes sociais, o que indica que a 
relação aos poucos vem caminhando 
para algo mais sério. 

Julio é modelo e contratado de uma 
das maiores agências do país, a Mega 
Model Brasil. No Instagram, o rapaz 
coleciona pouco mais de 10 mil segui-
dores e costuma compartilhar sempre 

alguns de seus ensaios de 
trabalho. Em um deles, aparece só de 
sunga branca e sensualizando.

Esta colunista anunciou, em julho do 
ano passado, com exclusividade, o fim do 
relacionamento de Manu Gavassi e Igor 
Carvalho. Eles começaram a namorar no 
período em que a cantora ainda estava 

confinada no ‘BBB20’. Quando entrou no 
reality, Manu já vinha se relacionando com 
Igor desde a virada de ano de 2019 para 
2020, mas sem compromisso sério. Foi 
durante sua participação no programa 
que a cantora pediu o rapaz em namoro. 
Mas acabou que a relação não durou 
muito após a saída de Manu do ‘BBB’. 

Jullio Reis é 
contratado 
de uma das 
maiores 
agências de 
modelo do 
país

ISIS LACOMBE 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

Modelo é o 

novo affair de 

Manu Gavassi 
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CASAL VAI OFICIALIZAR 
UNIÃO APÓS 18 ANOS
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Neste fim de semana, Felipe Araújo gravou seu novo 

DVD, intitulado ‘Check’. As filmagens aconteceram no 

último domingo, no Palácio de Cristal, em Uberlândia, 

MG, e contaram com as participações ilustres de Bru-

no e Marrone e Gusttavo Lima. Com 12 faixas inéditas, 

a meta do DVD é expressar fielmente a nova fase do 

sertanejo na música e o lançamento está previsto 

para 18 de junho.

“Tenho me permitido muito mais e quero entregar 

ao público e aos meus fãs um trabalho de alta mag-

nitude. O vocabulário das canções retrata muito essa 

fase (pandemia), dessa ausência e da falta que sinto 

de estar coladinho com cada um de vocês”, afirma 

Felipe Araújo.

Esta colunista confessa que ficou em choque após rece-

ber um nude pra lá de inesperado. A imagem em questão 

é do pastor Lucas, a voz do hit gospel ‘Pintor do Mundo’. 

Na imagem, ele aparece manuseando as partes, se é que 

me faço entender... Segundo a coluna apurou, o registro 

teria sido enviado pelo cantor a uma moça (que não era 

a ex-mulher dele - Thaisa Rahmé) há poucos anos atrás. 

Atualmente o pastor Lucas assumiu um relacionamento 

com Tati Moreto - que vem a ser ex-mulher do sertanejo 

Gian, da dupla com Giovani, após 18 casado com a pas-

tora Thaisa. 

NUDE DO PASTOR 

NOVO DVD

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n O Rock in Rio 

e o Grupo Drea-
mers seguem 
firmes no apoio 
à campanha de 
doação de ali-
mentos ‘Brasil 
Sem Fome’, da 
Ação da Cidada-
nia. A iniciativa 
já arrecadou 
cerca de 500 mil 
refeições que 
impactam dire-
tamente a vida 
de 40 mil pes-
soas em situação 
de insegurança 
alimentar. 

Em despacho do último dia 19, a Justiça de São 
Paulo determina a citação de Luísa Sonza no 
processo movido pela Chantilly Produções, após a 
artista ter enviado um telegrama em outubro do ano 
passado, rompendo o contrato com a produtora.  
 Em sua decisão, o juiz Carlos Eduardo Santos 
Pontes de Miranda, da 2ª Vara Civil de São Paulo, 
determinou que apenas Sonza seja citada, excluindo 
as sociedades Luísa Sonza & Cia Ltda. e Music2 
Publicidade Digital Ltda., porque não existe pedido 
contra elas no processo. 
 Após esta coluna noticiar a ação contra Luísa 
Sonza, a cantora, através de sua assessoria, 
inicialmente disse que até então desconhecia o 
processo. Nas redes sociais, ela chegou a comentar 
as acusações o compartilhar o comentário de um fã, 
que dizia que ela estava sendo processada por se 
recusar a fazer shows na pandemia. “Quando eu 
acho que nada mais me surpreende”, escreveu a 
artista ao compartilhar o comentário do fã.  
 A Chantilly, no entanto, alega que quem rompeu a 
parceria foi Luísa, por meio de um telegrama enviado 
à empresa, no qual ela cita como justificativa para o 
distrato uma cláusula de não atingimento de metas 
(shows) acordada no momento da assinatura do 
contrato, o que ocorreu antes da pandemia. A 
Chantilly então alega que não havia como cumprir 
as metas de shows esperadas por conta da 
pandemia e que, os poucos shows que conseguiu 
fechar para Luísa no formato drive-in, a cantora teria 
se recusado a fazer.

JUSTIÇA MANDA CITAR LUÍSA EM 
AÇÃO CONTRA PRODUTORA

Juntos há 18 anos, o casal de atores Rodrigo Fagundes e Wendell Ben-

delack está pronto para subir ao altar. Morando juntos e com duas 

gatinhas adotadas, os artistas revelaram por que só agora decidiram 

oficializar a união, que ainda não tem uma data definida. 

“Esse cenário político atual nos fez querer bradar aos sete ventos nos-

so amor, nossa união, nossa família. E vai ter casamento, sim. Vacina 

também! Celebrar ainda está no futuro. Ousamos falar de amor nesse 

momento como um respiro pra tanta porrada que estamos levando. Do 

vírus e dos vermes no poder. Mas passarão”, disse o casal, que somente 

agora resolveu abrir a vida pessoal ao público que o acompanha. 

“Sempre cuidamos da nossa relação como nosso tesouro. Nosso 

trabalho como artistas sempre teve maior visibilidade do que 

nossa vida privada, ainda que não levantassemos bandeira, nunca 

escondemos o mastro”. 

Ex de Jojo assume namoro
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Ex-affair de Jojo Todynho, o jogador Polidoro Junior - zagueiro do São 
Caetano, fez a fila andar. Depois de um romance relâmpago com a 
funkeira, que terminou tudo após ser procurada por outras mulheres que 
afirmaram estar tendo uma relação com o rapaz ao mesmo tempo que ela, 
Polidoro agora está namorando a bancária Jessica Rosa, de 29 anos. Os 
dois estão juntos há cerca de um mês e se conheceram pelo Instagram.

INTUBADO COM COVID

CANTOR DO BR’OZ 
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

O cantor Jhean Marcell, integrante do grupo 

Br’Oz, que foi internado na UTI do Hospital 

Santa Clara, em Uberlândia-MG, na última 

quinta-feira, em decorrência da Covid-19, 

precisou ser intubado na manhã de ontem. 

A informação foi confirmada pela família 

do artista em comunicado oficial divulgado 

no Instagram dele.  

 “Nesta manhã, 24 de maio, já curado 

da inflamação da Covid, teve que ser in-

tubado, por estar com muito desconforto 

respiratório. Segundo a equipe médica, os 

músculos dele não estavam respondendo, 

mesmo com a ajuda de oxigenação ao 

nível máximo. O cantor e produtor musi-

cal está sendo muito bem cuidado pela 

equipe. O médico foi muito cuidadoso em 

passar um cano super pequeno de 7,5, 

pois sabe que ele é cantor”, explicou Bruna 

Barcelos, mulher de Jhean.

 “O médico me tranquilizou, disse que o 

hospital tem um nível de recuperação de 

70% em pacientes intubados e que o Jhean 

tem tudo pra sair dessa: é jovem, saudável, 

não bebe, nunca fumou. Isso tudo favorece 

o quadro dele”, completa Bruna.

Val Marchiori deu um close erradíssimo neste fim de semana. A socialite fez questão de com-
partilhar com seus seguidores, no Instagram, que estava aglomerando em uma festa. Sem 
máscara ou distanciamento social, Val publicou vídeos do evento, que reuniu diversas pes-
soas que também não seguiram as normas das autoridades de saúde. Quanto desserviço...

CLOSE ERRADO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Continua a luta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
para evitar o voto impresso, ou a chamada cópia físi-
ca do mesmo, diante da consolidação da operação da 
urna eletrônica. Segundo fontes da Comissão do Voto 
Auditável, da Câmara dos Deputados, a assessoria par-
lamentar do TSE pediu ao presidente da comissão, 
deputado Felipe Barros (PSL-PR), para não pautar o 
requerimento (25/21) da deputada Bia Kicis (PSL-DF). 
Hoje presidente da poderosa Comissão de Constituição 
e Justiça, ela apresentou emenda à PEC 135 para fazer 
valer na Constituição a “expedição de cédula física” nas 
urnas na apuração de votação das eleições, plebiscitos 
e referendos. Está na fila da comissão.

Aliás... 
 N ...Apenas neste ano, o 

TSE já avançou na segun-
da licitação para compra 
de milhares de novas ur-
nas para o pleito de 2022. 
São centenas de milhões 
de reais em jogo. 

Vacinado 
 N O presidente Bolsona-

ro tomou a vacina da As-
trazeneca, contou amiga 
próxima, empresária co-
nhecida em Brasília, num 

grupo de Whatsapp. A co-
luna teve acesso ao print 
da conversa. 

O de sempre 
 NVeterano na praça, Mi-

chel Temer e o seu grupo no 
MDB começaram a fazer 
o que sabem há décadas: 
uma ampla frente de par-
tidos para negociar, ops!, 
fechar, em junho de 2022, 
com o candidato que tiver 
mais chance de chegar ao 
Palácio do Planalto.

Cauteloso 
 NE por que Bolsonaro in-

sistiu até agora na filiação 
em partido nanico, com 
condição de controle total 
da Executiva da legenda? 
Seus 28 anos de experiên-
cia no Congresso lhe ensi-
naram que não se confia no 
comando de um partido até 
a convenção eleitoral. Ele 
quer ter certeza de que não 
será rifado em nome de ou-
tro candidato.  

Tarcísio do trator 
 NO ministro Tarcísio de 

Freitas, da Infraestrutu-
ra, virou um trator neste 
governo num modus ope-
randi peculiar e sem ‘jeiti-
nhos’. Retomou centenas 
de obras paralisadas pelo 
TCU ou por falta de verbas, 
legado de más administra-
ções passadas. Faz parce-
rias desde a turma da en-
genharia do Exército até os 
conhecidos empreiteiros.   

É muita paixão 
 NAconteceu ontem na Vara 

do Trabalho em Santo An-
dré (SP), do TRT da 2ª Re-
gião: o juiz Diego Petacci 
pediu licença às partes para 
homenagear o São Paulo 
Futebol Clube e escreveu 
o hino do time do coração 
num acordo homologado. 

MERCADO

Novo consumidor 
 NA pandemia mostrou ao 

mercado que o negócio 
de lojas “vinde a mim”, em 

shoppings ou ruas, não tem 
mais o potencial de antes. 
As redes que não percebe-
ram, perderam dinheiro e 
clientes. Está aí na praça o 
delivery de refeições para 
comprovar. 

Mais pop 
 NA ViaVarejo (Pão de Açú-

car e Casas Bahia) perce-
beu o avanço significativo 
da rede Magalu (Magazi-
ne Luiza) na internet e em 
parcerias com revendedo-
res ‘porta a porta’ no inte-
rior. O Ponto Frio vai mu-
dar o visual das lojas para 
ficar ‘mais pop’. 

Natureza manda conta 
 NAs perdas com desastres 

naturais no Brasil ano pas-
sado superaram os US$ 4 
bilhões, mostra o Relató-
rio de Análise de Clima e 
Catástrofes da consultoria 
global de riscos Aon. Só na 
Amazônia brasileira, mais 
de 1,1 milhão de hectares 
de terra foram perdidos, 
segundo o relatório.  

Sobre educação 
 NA editora do Laboratório 

de Política Públicas da Uerj 
lança hoje o livro “Trabalho 
Docente sob Fogo Cruzado 
II”. Reúne estudos, críticas 
e relatos sobre a resistência 
dos profissionais da Edu-
cação diante de variadas 
dificuldades como a pan-
demia. São 43 professores-
-autores envolvidos. O livro 
pode ser baixado grátis no 
site da LPP.

PELA TANGENTE

MEIA VOLTA

 N Depois de ver o enterro do Aliança para o Brasil, paquerar o 
Patriota e se aproximar do PRTB, todas as iniciativas sem su-
cesso, Bolsonaro está perto de voltar para o PP, hoje chamado 
Progressistas, partido no qual ficou até o escândalo do Petrolão.

A brasileira Cristianny Fernandes 
de Sousa morreu aqui na Bélgi-
ca, no dia 9 de maio deste ano, 

levando consigo um sonho não realiza-
do: buscar uma vida melhor em outro 
país. A jovem faleceu aos 30 anos de 
idade por causa de um câncer no úte-
ro. De acordo com a família da moça, 
ela sofreu abusos e foi mantida em ca-
tiveiro após viajar para o país em 2019.

Uma sobrinha de Cristianny, relatou 
que a tia recebeu uma proposta de empre-
go na área de limpeza por parte de um ho-
mem que havia conhecido pela internet. 
Ele teria pago as passagens de avião para 
a tia. No entanto, depois que ela desem-
barcou em Bruxelas, o homem a manteve 
em cárcere privado na casa dele.

Um sonho transformado em pesa-
delo. Infelizmente, essa é uma realida-
de muito comum aos que seguem os 
mesmos passos de Cristianny e trocam 
a vida no Brasil por uma oportunidade 

A Fundação para a Infância e Ado-
lescência (FIA/RJ), por meio do 
Programa de Atenção às Crian-

ças e Adolescentes com Deficiência 
oferece serviços de proteção a esse 
segmento de jovens com deficiências 
físicas, mentais, sensoriais, múltiplas 
e com transtornos psíquicos que es-
tejam privados de seus direitos e em 
situação de vulnerabilidade. 

Segundo a Gerência-Executiva 
do programa, são mantidos atendi-
mentos psicossociais especializados 
atualmente em favor de 3.465 usuários 
em unidades próprias e conveniadas 
à FIA, que promovem atividades de 
convivência dia e acolhimento insti-
tucional em 45 municípios do Estado 
do Rio de Janeiro.

Somente em 2021, o objetivo é im-
plementar, entre outras ações, a ca-
pacitação e o aperfeiçoamento profis-
sional das equipes técnicas e também 
fomentar um trabalho de orientação 
e conscientização da sociedade sobre 
os direitos de crianças e adolescentes 
com deficiência para que possamos 
avançar neste campo através de ações 
mais diretivas no estado. 

E o que garante que estas crianças 
e adolescentes tenham deus direitos 
atendidos? O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/1990) estabe-
lece a todas as crianças e adolescentes 
direitos básicos referentes à Saúde, 
Educação, profissionalização, Cultura 
e lazer, entre outros. 

Que tal conhecer alguns dos direitos 
da criança ou adolescente com defi-
ciência? Pela lei, o atendimento mé-
dico a estas pessoas está assegurado e 
deve ser realizado sem qualquer tipo 
de discriminação, além do direito ao 
acesso gratuito às tecnologias neces-
sárias. Já a Lei Brasileira de Inclusão 
(13.146/15) determina que crianças e 
adolescentes com e sem deficiência te-

FIA: transformando vidas no estado

Sonho interrompido

Isa Colli

jornalista e escritora

Mike Alves da Silva

gerente do Programa 
de Atenção à Criança 
e ao Adolescente com 
Deficiência da FIA

de trabalho no exterior. Essas pessoas, 
geralmente, acreditam em promessas de 
trabalho fácil ou romances encantados 
e acabam vítimas de trabalho escravo, 
envolvidas em dívidas (às vezes inven-
tadas), chantagem, submissão e abuso. 

O Projeto Resgate, que auxilia brasilei-
ros vítimas de tráfico de seres humanos, 
atua na Suíça, Alemanha e Itália. A maio-
ria das vítimas resgatadas pela ONG é 
composta por mulheres na faixa dos 30 
anos de idade, que só estudaram até o ter-
ceiro ano do ensino primário. Elas nor-
malmente estão no Brasil em condição 
socioeconômica de pobreza e são atraídas 
por ofertas de vagas para babá e faxineira. 

Mas o que acontece com essas pessoas 
quando percebem que as coisas come-
çam a mudar o rumo planejado? Muitas 
demoram a enxergar que estão em regi-
me de abuso ou têm medo de denunciar. 

É claro que essa realidade atinge ví-
timas de muitos outros países além do 
Brasil. A situação é tão grave que a Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) 
tem um departamento de combate ao 
tráfico de seres humanos na UNODC, 
a agência da ONU contra Drogas e Cri-
me. E os dados revelam que, para cada 

nham a oportunidade de conviver uns 
com os outros, promovendo a inclusão 
e combatendo, assim, o preconceito. 

E a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (Lei 9.394/96) garante 
o atendimento educacional especiali-
zado aos alunos com deficiência, sen-
do que as escolas não podem recusar 
a matrícula de pessoas com deficiên-
cia. Além disso, deve ser assegurada a 
implantação das medidas necessárias 
para o melhor aproveitamento dos 
alunos, bem como a adaptação de ma-

teriais que venham a potencializar o 
desenvolvimento. 

Estes são apenas alguns dos direitos 
garantidos em lei, mas sabemos que 
ainda precisamos caminhar, e muito, 
para que as crianças e adolescentes 
com deficiência sejam respeitados e 
reconhecidos como sujeitos de direitos. 
No caso de violação de direitos ou vio-
lência contra crianças e adolescentes 
com deficiência procure o Conselho Tu-
telar mais próximo ou ligue para o Dis-
que Denúncia Nacional (Disque 100).

vítima registrada, há pelo menos ou-
tras cinco que não são identificadas, o 
que favorece a impunidade.

É importante que a vítima se enco-
raje e denuncie. O melhor caminho é 
procurar os consulados e as embai-
xadas, independentemente de estar 
regular ou não no país de destino.

Como diz o ditado popular, se con-
selho fosse bom, seria vendido. Mas, 
como jornalista, sinto-me no meu pa-
pel de ajudar por meio da informação. 
Aos jovens que almejam viver no exte-
rior, eu digo: Não acreditem em pro-
messas fáceis. Se forem trabalhar, pre-
cisam conferir a reputação da agência, 
a situação do visto, para ver se é sólida 
a oportunidade de emprego. 

Usem a internet e as redes sociais 
para pesquisar sobre as pessoas que 
oferecem emprego. Verifiquem com 
cuidado as propostas de trabalho, pe-
çam garantias e, se não sentirem segu-
rança, não aceitem.

É muito importante divulgar que 
existem as redes de apoio e o suporte 
dos consulados para que outras histó-
rias não tenham o mesmo desfecho do 
caso de Cristianny.

AFP

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações 

sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de 

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br 

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 O DIA



Novelas

o
d

ia
d

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

MALHAÇÃO

 n Cobra socorre Jade, e Roberta 
flagra o casal na Aquazen. Karina 
e Pedro dormem juntos. Cobra 
assume que gosta de Jade. Gael 
descobre que Karina não dormiu 
em casa e se enfurece.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Marcos e Dora contam para 
as filhas que irão morar juntos. 
Renato repreende Alice por com-
prar as fotos que estavam na 
livraria. Lourenço diz a Rodrigo 
que conheceu uma mulher.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Kyra se esforça para não se 
envolver com a declaração de 
amor de Alan, que fica arrasado 
quando a babá diz que ama ou-
tro homem. Dominique comenta 
com Edu sua desconfiança.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n O capítulo de hoje da novela 
não será exibido, por conta da 
transmissão do jogo da Copa 
Libertadores da América.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Fernando se descontrola ao ver 
Cristina e Vicente juntos. Cora 
pede para Xana expulsar Rober-
tão de sua casa. José Pedro tira 
satisfações com Maria Marta.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Ló e suas filhas se desesperam 
por Ayla. Abraão é avisado sobre 
o acidente de Ismael. O rei Abi-
meleque pensa em um castigo 
para o filho de Najla. Abraão dá 
uma boa notícia sobre Ismael.

21h | RECORD | 12 anos 
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‘QUERO MOSTRAR QUE 

TEMOS RAÍZES FORTES’

H
oje é Dia do Orgulho Nerd. A data celebra não só os 
filmes, livros e produtos de uma tribo muito fiel, mas 
também seus artistas, como é o caso do carioca PJ 
Kaiowá. Quadrinista, ele tem se tornado referência no 

exterior por seus trabalhos em HQs, como no thriller policial 
‘Carnívora’, que chegou a ser lançado pela editora americana 
Behemoth Comics. 

Fã assumido do universo geek, PJ fala com orgulho da data 
e define o que é, para ele, ser um nerd. “É uma loucura! (ri-
sos) É se permitir viajar entre mundos e entender que a vida 
pode ser mais do que o cotidiano comum”, destaca o artista, 
que cita, ainda, um aspecto bastante peculiar na forma do 
brasileiro consumir e a admirar a cultura nerd. “Nós temos 
uma paixão aqui que é muito característica do nosso povo. 
Brasileiro é intenso com as coisas que gosta, desde dos ‘supers’, 
bruxos e fadas, como robôs gigantes, samurais e colegiais, e 
defende suas paixões. Acho que a palavra é essa mesmo: in-
tensidade”, explica PJ.

JULIANA PIMENTA
juliana@pimenta.com.br

Sucesso no exterior, 

quadrinista carioca revela 

que procura explorar 

identidade nacional em 

suas histórias 

CONSCIÊNCIA E REPRESENTATIVIDADE
No cotidiano retratado em seus quadrinhos, PJ também mostra 
aspectos importantes da cultura carioca, como a vida nas comuni-
dades, personagens negros e outros aspectos das periferias. Para o 
artista, essa é a sua forma de exaltar o que o Brasil tem de melhor 
e dar esperanças para os que acompanham seu trabalho.

“Vai ser tipo um guia, sabe. Alguém que diz ‘me dê sua mão que 
vou te mostrar o mundo’. E isso pode dar novo rumo a alguém 
que já se deu como vencido. Dá perspectivas. Esperança. Cresce-
mos sendo influenciados intensamente pela cultura e cotidiano 
de outros países. Somos bombardeados o tempo todo e, claro, 
com isso a tendência é acharmos aquilo melhor do que qual-
quer coisa feita aqui. Na minhas histórias, eu tento mostrar 
que não! Que temos riquezas e cultura desejadas por muitos 
outros lugares. Quero mostrar que temos raízes fortes, que 
temos identidade. temos ancestralidade e um gingado que 
é difícil encontrar em outros lugares”, exalta. 

Mas a vertente social do trabalho de PJ não para por aí. 
Para o quadrinista, é importante que o público brasileiro 
não só testemunhe, mas participe de suas vitórias. “Faço 
questão de trazer todo mundo junto para vivenciarmos 
cada perrengue como as vitórias também. Eu sinto que 
eles gritam comigo a cada ‘gol’. Fora daqui tem aquele 
‘quê’ de curiosidade, de entender… acho isso bem le-
gal. Nota-se que o mundo quer saber mais da gente e o 
público estrangeiro tem muito carinho pelos artistas 
brasileiros”, explica. 

NOVOS DESAFIOS
Além dos quadrinhos, ele continua se arriscan-
do em novos trabalhos e, pelo visto, tem muitos 
projetos ambiciosos pela frente. “No momento, 
estou trabalhando em uma série em quadrinhos 
para a editora nigeriana Tag Comics, estou em 
pré-produção do meu próximo curta-metra-
gem, trabalhando também na versão física da 
minha webcomics Trato Sujo e com uma atriz 
e escritora inglesa no projeto de uma graphic 
novel”, revela o artista.

PJ Kaiowá é 
autor do thiller 

‘Carnívora’



Horóscopo

Corra atrás das transformações que você busca para a 
sua vida. A Lua favorece as finanças, aproveite para 
quitar dívidas. No amor, os prazeres falarão mais alto 
entre quatro paredes. Cor: pink.

Disputas entre você e os colegas podem surgir no 
trabalho. Seja persistente nas suas metas. No campo 
sentimental, as aventuras não vão te satisfazer, 
procure inovar. Cor: amarelo-ouro.

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: arpão, avião, caneca, cano, cantor, carpo, carvão, centro, cera, 
escravo, escrivão, manso, manto, mato, mosca, neto, pavor, povo, prisão, 
provisão, rena, reto, seta, soma, soneto, tora, trapo, trovão, vareta, visão.

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

Algumas dificuldades para aprender podem marcar o 
seu dia. A determinação vai ser importante no serviço, 
não tenha medo de se arriscar. O romantismo vai 
aparecer à noite. Cor: prata.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A sua sorte vai se destacar. Utilize a sua intuição para 
concluir as suas tarefas. A Lua recomenda cautela 
com dinheiro, evite gastos desnecessários. A união 
deve se aprofundar. Cor: roxo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Assuntos de casa e família serão as suas prioridades, 
tente resolver tudo logo. Controle as suas reações para 
manter a paz. Na vida a dois, curta com o seu bem. 
Cor: ocre.

LEÃO
23/7 a 22/8

Tome cuidado com discussões acaloradas. Invista na 
troca de ideias e resolva tudo no diálogo. O astral é 
favorável ao namoro, mas sem abrir mão dos 
cuidados com a saúde. Cor: azul-royal.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Pode ganhar um bom dinheiro hoje. Tenha uma 
atitude determinada para conseguir alcançar os seus 
objetivos. Utilize o seu charme e o bom papo na 
conquista. Cor: malva.

LIBRA
23/9 a 22/10

Tome cuidado para não magoar algum familiar. 
Respire fundo e escute o seu coração. Muita disposição 
para aprender. Na união, seja mais carinhoso com o 
parceiro. Cor: lilás.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Fofocas podem complicar o seu dia. Um antigo 
problema pode ressurgir e te perturbar. Reflita e 
resolva o assunto de uma vez. O amor esquenta o 
relacionamento. Cor: verde-musgo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Alguns amigos mais próximos podem te ajudar a 
realizar seus objetivos. Fortaleça o contato, mesmo 
que por chamadas de vídeo. Na vida a dois, muita 
paixão e sintonia. Cor: preto.

Os astros vão te dar coragem, aproveite o momento. 
Trabalhe e demonstre o seu empenho para os chefes. 
A paquera pode ficar meio de lado e não gerar muitas 
surpresas. Cor: branco.

Uma preocupação pode te abalar. Busque se 
tranquilizar. Utilize sua simpatia para conquistar a 
confiança de todos no trabalho. Planos para o futuro 
vão marcar a vida do casal. Cor: malva.

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

Secco brigou 
com a família 
por causa de 
filme ousado
Deborah Secco fez revelações sur-
preendentes sobre sua carreira, 
ontem, no podcast ‘Prazer, Re-
nata’, comandado pela jornalista 
Renata Ceribelli. A atriz contou 
que sua família não queria que ela 
aceitasse o papel no filme ‘Bruna 
Surfistinha’, de 2011, e nem posas-
se para a ‘Playboy’. “Quando deci-
di fazer o ‘Bruna Surfistinha’ bri-
guei com meu marido na época, 
com a minha mãe, com as minhas 
empresárias, com a minha famí-
lia, todo mundo era contra. A mi-
nha irmã, quando fiz a ‘Playboy’, 
eu lembro, ela fazia faculdade e 
escondia as revistas e botava ou-
tras revistas por cima para não ver 
a irmã dela na capa. Sempre fui 
muito julgada em casa e fora de 
casa”, disse a atriz.

Deborah afirmou, ainda, que as 
mulheres precisam deixar o tabu 
de lado quando o assunto for sexo. 
“Sexo é um coisa que todo mun-
do faz. Depois que minha filha 
nasceu, isso ficou muito claro. A 
coisa mais incrível que eu fiz na 
minha vida foi sexo, que gerou um 
ser que nasceu, cresceu dentro de 
mim. Todo mundo que nasceu é 
fruto de sexo. Então me estranha 
muito que até hoje todo mundo 
que foi feito através de sexo, exis-
tiu através de sexo, procria através 
de sexo não fale sobre sexo”. 

‘Juliette não tá 
bem’, posta 
Hugo Gloss
Os seguidores da ex-BBB Juliette 
Freire, grande campeã da última 
edição do reality da Globo, fica-
ram preocupados, ontem, com um 
comentário feito pelo inflenciador 
Hugo Gloss. Ao ver fãs pedindo 
novos conteúdos nas redes da pa-
raibana, o famoso blogueiro es-
creveu: “Juliette não tá bem. Me-
nos cobrança”.

A partir daí, os seguidores de 
Juliette perceberam que o “não 
estar bem” citado poderia estar 
relacionado à saúde mental da ex-
-BBB. Desde que saiu do confina-
mento, a paraibana viu sua vida 
mudar completamente e disse, em 
recentes entrevistas, que não esta-
ria conseguindo dormir.

Oprah revela 
estupro na 
infância
A apresentadora americana 
Oprah Winfrey, de 67 anos, reve-
lou que foi estuprada por um fa-
miliar na infância. O depoimento 
foi feito para a série ‘The Me You 
Can’t See’. “Aos nove, dez, onze e 
doze anos, fui estuprada por meu 
primo de dezenove anos. Eu não 
sabia o que era estupro. Certa-
mente não estava ciente da pala-
vra. “Eu não tinha ideia do que era 
sexo. Eu não tinha ideia do que 
estava acontecendo comigo. Eu 
mantive esse segredo. É apenas 
algo que aceitei, que uma meni-
na não está segura em um mundo 
cheio de homens”, desabafou.

GLOBO/SERGIO ZALIS
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