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FábiaOliveira

CALENDÁRIO UNIFICADO 
DE VACINAÇÃO EM JUNHO
Municípios têm mais tempo para imunizar grupos prioritários. 
Novo posto foi inaugurado na quadra da Mocidade.  P. 3

GRUPO ASSIM 
SAÚDE ESTÁ 
SUSPENSO 
DE FIRMAR 
CONTRATOS COM 
A PREFEITURA. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

PLANSAB 
GOVERNADOR 
PREVÊ MILHARES 
DE EMPREGOS 
COM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA 
NO ESTADO 
INFORME DO DIA, P. 2

Falso médico é 
desmascarado 
em UPA da ZN 
Aleksandro Gueivara foi descober-
to e afastado pela direção da uni-
dade do Engenho de Dentro após 
cometer erros de português em re-
ceitas e por não ter CRM autoriza-
do para atender no Rio. P. 5 

Morador da comunidade Dona 
Marta, em Botafogo, Robério Pe-
reira atraía meninas entre 8 e 10 
anos para sua casa. Além dos abu-
sos sexuais, filmava tudo. Segundo 
a polícia, ele fez da sua residência 
um “estúdio do terror”. P. 6 

Preso por 
filmar e 
estuprar 
menores

Polícia prende pai de 
santo que abusava dos 
fiéis dando a desculpa 
de ‘limpeza espiritual’ 
RIO DE JANEIRO, P. 6

STF vai analisar se Revisão 
da Vida Toda é constitucional 
Julgamento decide se INSS deve incluir contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício.  ECONOMIA, P. 9

APOSENTADORIAS

RIO DÁ PRIMEIRO PASSO PARA 
RECUPERAR FINANÇAS E 
MANTER SALÁRIOS EM DIA. P. 10

Confirmado o 
primeiro caso 
da variante 
indiana no Rio 
Morador de Campos que testou positivo ao 
voltar de viagem à Índia está contaminado com 
a nova cepa do vírus, mais agressiva. Secretarias 
de Saúde monitoram todas as pessoas que 
tiveram contato com o campista. P. 3 
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EM ESTADO GRAVE, NELSON 
SARGENTO É INTUBADO
Sambista está internado na UTI do Inca. Contaminação do 
mangueirense reacende alerta para revacinação de idosos. P. 3

O DIA D

Em nova 
música, Negra Li 
destaca a união 
de todos na luta 
por igualdade 
racial. P. 15 

CANTO 
CONTRA O 
RACISMO
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Passe do economista e ex-
BBB Gil está valorizado no 
mercado publicitário. P. 12

DISPUTADO COM 
VIGOR PELOS 
BANCOS DO PAÍS 

Decisão da prefeitura prevê a extinção da autorização em 
caso de falecimento do dono. Taxistas não aprovam. P. 5 

Táxis: transferências de 
autonomias proibidas 

ATAQUE

MENGÃO PEGA MENGÃO PEGA 
O VÉLEZ PARAO VÉLEZ PARA
SER LÍDER NA SER LÍDER NA 

LIBERTALIBERTA
P. 8P. 8
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 N As obras da Rua Melvi Jones, 
no Centro de Nova Iguaçu, 
foram iniciadas antes de a 
pandemia iniciar e, até agora, 
estão paradas na metade. Há 
meses que ninguém vai até o 
local para concluir ou dar um 
jeito. A via fica um caos, por 
conta dessa obra inacabada. 
Alô, Prefeitura!

 > Mário Sodré
Por e-mail

Obras inacabadas em 
via de Nova Iguaçu

Rua sem iluminação 
em Rocha Miranda

 N Na Rua Tinguá, na esquina 
com Rua Jatuarana, em Rocha 
Miranda, na Zona Norte, 
tem um poste de luz com a 
lâmpada queimada há mais 
de um mês. Quando anoitece, 
o local fica muito escuro. Isso 
pode acabar facilitando a 
ação de bandidos, causando 
medo na vizinhança.

 > Joel Cella
Por e-mail

CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. Dom Hélder Câmara, 164 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-292.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas
Online

Deputado bolsonarista 
protocola pedido de 

extinção da UERJ
TÁ NA REDE

EXCLUSIVO Fotos: 
Luccas Neto compra 

triplex avaliado em R$ 
4,6 milhões

FÁBIA OLIVEIRA

EXCLUSIVO Homem é 
preso após filmar estupros 
de crianças no Dona Marta

RIO DE JANEIRO

Esposa de jogador 
do Flamengo faz 

festa e companheiros 
marcam presença

FLAMENGO

O primeiro 
passo de 
Cláudio 
Castro é 
liberar 
investimen-
tos de até R$ 
7 bilhões em 
obras de in-
fraestrutura 
no estado”Antes de ser preso, em 2018, suspeito de ter participado 

do esquema de corrupção de Sérgio Cabral, o então 
governador Luiz Fernando Pezão acalentava o sonho 

de receber recursos federais e investir pesado no abasteci-
mento de água na Baixada Fluminense. Mais um bom pro-
pósito que não foi para frente. Eis que o atual governador 
Cláudio Castro retoma uma das promessas do Plano Nacio-
nal de Saneamento Básico (Plansab) com quatro compo-
nentes: de proporcionar o abastecimento de água potável; 
esgotamento sanitário; coleta de lixo e manejo de resíduos 
sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

MAIS EMPREGOS DIRETOS
O Plansab foi aprovado pelo Decreto n° 8.141, de 2013, e sua 
elaboração foi prevista na lei de diretrizes nacionais para o 
saneamento básico - Lei nº 11.445, regulamentada pelo De-
creto nº 7.217 - Devendo ser avaliado anualmente e revisa-
do a cada quatro anos. O primeiro passo de Castro é liberar 
investimentos de até R$ 7 bilhões em obras de infraestrutu-
ra no estado a partir do segundo semestre deste ano. Como 
estão previstas reformas de rodovias e iluminação moderna, 
como a do Arco Metropolitano, em parceria com Governo 
Federal, o governador prevê milhares de empregos. Castro 
garantiu que o dinheiro da concessão da Cedae será usado 
integralmente em investimentos, com geração de carteiras 
assinadas. Como O Dia já tinha adiantado com exclusivida-
de, espera-se até dezembro a entrada de R$ 4,5 bilhões. 

 N A deputada estadual Rena-
ta Souza (PSOL) visitou Nova 
Friburgo e constatou que 
das mais de 10 mil pessoas 
do município que constam 
no CadÚnico em situação de 
extrema pobreza, 3.500 não 
recebem qualquer benefício. 

InformedoDia

 N Conhecida mundialmen-
te, a Festa Literária Inter-
nacional de Paraty (Flip) fi-
nalmente deve ganhar um 
maior reconhecimento den-
tro do estado. Por projeto de 
lei da deputada Célia Jordão 
(Patriota), o evento pode ser 
declarado patrimônio histó-
rico, cultural e imaterial do 
Rio de Janeiro. A proposta 
será votada pela Assembleia 
Legislativa do Rio. 

PATRIMÔNIO 
IMATERIAL DO 
ESTADO DO RIO

REPRODUÇÃO/TWITTER

WALTER CRAVEIRO/FLIP

EXTREMA POBREZA 
EM NOVA FRIBURGO

PROTEÇÃO 
CONTRA 
INCÊNDIOS
Alerj discute hoje 

projeto de lei do 

deputado Subte-

nente Bernardo 

(PROS) em que 

estabelecimen-

tos públicos 

e privados de 

guarda de veícu-

los apreendidos 

ficam obrigados 

a manter Brigada 

de Incêndio.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Governador Cláudio Castro vai retomar o Plansab

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Flip é conhecida mundialmente

A Alerj aprovou em primeira discussão a PEC que cria o Fundo 
Soberano do Estado. O fundo tem objetivo nobre: a sustentabili-
dade fiscal e o custeio de investimentos em ações tão carentes no 
Rio como saúde e educação. Vamos esperar e torcer para seguir em 
seu propósito.

Moradores que frequentam a Quinta da Boa Vista relatam o au-
mento de R$ 10,00 no estacionamento após a abertura do novo 
zoológico, o Bioparque. O que deve ser um atrativo, não pode pre-
judicar a comunidade. Mesmo sendo uma concessão, isso precisa 
ser visto.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Mutirão do Detran-RJ 
oferece 6,5 mil vagas
No sábado, serão realizados serviços de habilitação, identificação civil e veículos

REPRODUÇÃO

O Detran-RJ promove no 
sábado seu vigésimo sétimo 
mutirão para oferecer ser-
viços de habilitação, identi-
ficação civil e veículos, em 
116 unidades espalhadas em 
todo o Estado do Rio. O obje-
tivo é compensar o período 
em que os atendimentos ti-
veram de ser suspensos por 
conta da pandemia.

Serão 6,5 mil vagas, dis-
tribuídas em 116 postos de 

Objetivo do mutirão é compensar o período em que os atendimentos tiveram de ser suspensos por conta da pandemia da covid-19

todas as regiões do Estado 
do Rio. Para evitar aglome-
rações, o atendimento será 
apenas mediante agenda-
mento prévio nos números 
(21) 3460-4040, 3460-4041 
ou 3460-4042, das 6h às 21h. 
As vagas já estão sendo dis-
ponibilizadas desde as 12h 
de ontem.

O departamento pede aos 
usuários que, na impossibi-
lidade de realizar o serviço 

INFRAESTRUTURA

Saiba de onde 
virão os 
empregos

previamente agendado, des-
marque o atendimento com 
antecedência, para evitar 
que as vagas sejam desperdi-
çadas e permitir que outras 
pessoas sejam atendidas. Le-
vantamento realizado pelo 
órgão detectou que cerca de 
30% das pessoas não compa-
recem na data agendada.

“Mesmo com as medidas 
de distanciamento, que im-
pedem o departamento de 

operar com sua capaci-
dade máxima, estamos 
disponibilizando mais de 
28 mil vagas, por dia, sem 
contar com os mutirões 
aos sábados. Por isso, a 
necessidade de o usuário 
desmarcar o serviço com 
antecedência, para que 
a vaga seja ocupada por 
outra pessoa”, ressalta o 
presidente do Detran-RJ, 
Adolfo Konder.



RIO DE JANEIRO

Estado anuncia calendário unificado de vacinação
Municípios ganham mais tempo para terminar de imunizar grupos. Prefeitura do Rio vai manter cronograma por idade já divulgado 

DIVULGAÇÃO

Calendário único no Estado do Rio já começa a partir de junho

A Secretaria Estadual de 
Saúde anunciou ontem a 
adoção de um calendário 
único de vacinação contra 
a covid-19 já a partir de ju-
nho nos municípios do esta-
do. Com a unificação, os mu-
nicípios ganham mais tempo 
para terminar de imunizar 
os grupos prioritários.

Já a Prefeitura do Rio con-
firmou a O DIA que segui-
rá o cronograma por idade 
que foi divulgado pelo pre-
feito Eduardo Paes, e que 
começa a partir da próxima 
segunda-feira.

“O calendário único para 

vacinação contra a covid-19 
no estado permite que a po-
pulação tenha uma previsão 
melhor de quando será va-
cinada. É um grande avan-
ço, uma vez que teremos os 
92 municípios pactuados e 
seguindo a mesma lógica de 
vacinação. É um calendário 
misto, que de forma conco-
mitante ao calendário por 
idade, também promove a 
vacinação de alguns grupos 
especiais elencados pelo Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções (PNI)”, afirmou ontem o 
secretário estadual de Saú-
de, Alexandre Chieppe.

SAIBA COMO SERÁ

JUNHO
– Pessoas com comorbidades em geral e/ou deficiência permanente;
– Gestantes e puérperas com comorbidades;
– Agentes de segurança e salvamento;
– Trabalhadores da educação;
– Funcionários e detentos do sistema penal;
– Pessoas em situação de rua;
– Público em geral de 59 a 55 anos;
JULHO
– Público em geral de 54 a 45 anos;
AGOSTO
– Público em geral de 44 a 35 anos;
SETEMBRO
– Público em geral de 34 a 25 anos;
OUTUBRO
– Público em geral de 24 a 18 anos

Otimismo com o Carnaval
Secretário admite ser possível festa ocorrer em fevereiro de 2022

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, partici-
pou ontem da inauguração do 
posto de vacinação da covid-19 
na quadra da Mocidade Inde-
pendente de Padre Miguel, e 
conversou com o site Carna-
valesco sobre a possibilidade 
do Carnaval 2022 acontecer na 
data tradicional, ou seja, em 
fevereiro. Soranz apresentou 
bastante otimismo e disse que 
pode ocorrer sim.

“É muito possível ter o Car-
naval em 2022. Essa é a expec-
tativa e esperança de todos. A 
gente espera que a vacina já 
esteja aplicada na maioria da 
população para que a gente 
possa ter Carnaval e Réveillon. 
Voltar um pouco mais para 
normalidade”, disse.

Quando a vacinação foi 
aberta na quadra da Portela, 

Daniel Soranz participou de inauguração do posto na Mocidade

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Soranz citou que julho poderá 
significar a reabertura de qua-
dras e autorização para rodas 
de samba, seguindo protoco-
los sanitários. Ontem, confir-
mou que pode acontecer no 
período citado anteriormente, 
mas que dependerá do avanço 

da vacina e de como vão estar 
os números de casos da co-
vid-19 na cidade.

O posto na Mocidade pode 
imunizar até mil pessoas por 
dia. É parceria da prefeitura 
com a Core Community Orga-
nized, do ator Sean Penn.

Nelson Sargento é intubado
Caso do sambista 
infectado alerta 
sobre revacinação 
de idosos

A informação de que o 
sambista Nelson Sargen-
to, 96, testou positivo para 
covid-19 reacendeu alerta e 
gerou dúvidas sobre neces-
sidade de revacinar os ido-
sos acima de 80 anos. O mú-
sico foi intubado ontem e 
está em estado grave na UTI 
do Inca. Ele chegou à unida-
de de Saúde no último dia 
20. Exames constaram que 
baluarte da Mangueira está 
infectado com covid-19. 

Pesquisadores estuda-
ram a possibilidade de me-
nor efetividade de algumas 
vacinas, como a Corona-
Vac, em idosos mais velhos. 

Nelson: duas doses da CoronaVac

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RIO

Em pesquisa da Fiocruz foi 
observado que a taxa de pro-
teção da vacina cai conforme 
a idade e varia de 61,8% dos 70 
aos 74 anos a 28% acima dos 
80 anos. No grupo entre 75 e 
79 anos, o índice encontrado 
foi de 48,9%. Na maioria dos 
casos, o indicador foi superior 
ou muito similar à eficácia ve-
rificada nos estudos clínicos 

do produto no Brasil (50,7%). 
Conforme um dos pesqui-

sadores, Julio Croda, todas as 
vacinas aplicadas no país têm 
grande eficácia na prevenção 
de hospitalização e óbitos, mas 
é preciso fazer novos estudos 
com outras vacinas para en-
tender qual tem maior prote-
ção para cada grupo. Croda 
reafirma que é preciso que a 
população não deixe de tomar 
a segunda dose. Para ele, a 
baixa efetividade acima de 80 
anos intensifica o debate sobre 
a revacinação, mas alerta que 
quem vai determinar a neces-
sidade será o Plano Nacional 
de Imunização. “Muito prova-
velmente a revacinação será 
avaliada e isso é normal”, diz.

Sargento tem histórico de 
paciente oncológico. Ele foi 
um dos primeiros idosos do 
Rio a tomar a CoronaVac, em 
31 de janeiro. A segunda foi em 
26 de fevereiro.

Confirmado caso de variante 
indiana da covid-19 no estado
Secretaria de Saúde de Campos informou que recebeu resultado da contaminação

O 
morador de Campos 
dos Goytacazes, no 
Norte Fluminense, 
de 32 anos, que ha-

via testado positivo para a 
covid-19 após voltar de via-
gem da Índia, está contami-
nado com a nova variante in-
diana. A B.1.617.2 é conheci-
da por ser transmitida mais 
rápido. O Instituto Adolfo 
Lutz, da Secretaria Estadual 
de Saúde de São Paulo, con-
firmou a informação ontem 
após o sequenciamento do 
genoma. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Campos in-
formou que recebeu a confir-
mação de que o resultado do 
exame de sequenciamento 
deu positivo para a variante 
indiana do coronavírus.

“O exame que apresentou 
resultado positivo para a va-
riante indiana foi realizado 
no Instituto Adolfo Lutz da 
Secretaria da Saúde de São 
Paulo, que é referência nacio-
nal, cujo resultado já foi envia-
do ao Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em 
Saúde (CIEVS/Campos)”, di-
vulgou em nota. 

Segundo a pasta, outros 
dois trabalhadores, que tive-
ram contato com o homem e 
que estão em Campos, testa-
ram negativo para covid-19, 
mas continuam em isolamen-
to domiciliar. Eles são monito-
rados pela equipe Cievs/Cam-
pos e fariam novos exames.

O homem voltou da viagem 
ao país asiático no último fim 
de semana. Ele desembarcou 
no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos (SP), em 22 de 
maio, e seguiu para o Rio, em 
outro voo, retornando de carro 
a Campos. Na última segun-

da-feira, o paciente voltou à 
capital fluminense, a pedido 
da empresa a qual presta servi-
ços, para cumprir o isolamen-
to em um hotel. Em dois dias, 
o campista circulou por três 
cidades e teve contato com de-
zenas de pessoas.

A suspeita da contamina-
ção com o vírus foi confirmada 
após exame RT-PCR feito no 
laboratório do Aeroporto de 
São Paulo, onde foi autorizado 
a embarcar para o Rio, antes 
mesmo do resultado sair. Cer-
ca de 72h antes de embarcar 
para o Brasil, ainda na Índia, o 
morador de Campos teria sido 
testado negativo.

A Superintendência de 
Informações Estratégicas de 
Vigilância em Saúde (SIEVS) 
da Secretaria Estadual de 
Saúde e o Centro de Informa-
ções Estratégicas de Vigilân-
cia em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio 
fizeram contato com todas as 
pessoas que estiveram com o 
campista contaminado com 
a nova variante, com endere-
ço registrado no Rio. 

Ontem, a pasta estadual 
fluminense foi comunicada 
pela Secretaria de Saúde de 
São Paulo que o sequencia-
mento genômico do passa-
geiro que veio da Índia deu 
positivo para a cepa indiana.

BERTHA MUNIZ
bertha.muniz@odia.com.br

 > Campos dos Goytacazes, RJ

 > A Anvisa emitiu on-
tem comunicado para 
esclarecer que foi alerta-
da sobre o passageiro in-
fectado com a variante 
indiana B.1.617.2 quan-
do já havia saído de São 
Paulo. Segundo a enti-
dade, ele fez o exame 
em um laboratório par-
ticular, no aeroporto de 
Guarulhos, e só quando 
chegou ao Rio recebeu o 
resultado positivo.

A Anvisa informou 
que não tem laboratório 
em aeroportos do país 
e que o procedimento 
para quem embarcará 
em voos internacionais 
é a exigência de PCR ne-
gativo para covid-19 feito 
em, no máximo, 72 horas 
antes do voo internacio-
nal. E que as informa-
ções de 13 viajantes de 
área de risco foram en-
viadas ao Centro de In-
formações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde 
nacional e local. 

Anvisa diz que 
foi alertada 
somente depois

O Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, confirmou a informação após fazer sequenciamento do genoma

REPRODUÇÃO.

POUCO SE SABE AINDA 

Risco conhecido é o de ter maior poder de transmissão

 NA variante indiana é a gran-
de preocupação internacional. 
Foi identificada entre outubro 
e dezembro pela primeira vez e 
ganhou maior atenção após os 
casos de contaminação terem 
sido agravados na Índia. Exis-
tem ainda poucas informações 
a respeito da nova variante, mas 
o que se sabe é que possui alto 
poder de transmissibilidade. Mas 

não há informações se os níveis de 
dano e mortalidade são maiores.

O infectologista Alberto Cheba-
bo  mencionou que a mutação da 
B.1.617.2 tem características já co-
nhecidas de outras variantes locais, 
como a maior transmissão.

“Um dos seus riscos é ter o po-
tencial de transmissão maior, mas 
não sabemos se ela teria capaci-
dade de evasão de anticorpos ou 

redução de eficácia de vacinas, 
pois os estudos sobre isso ain-
da não foram finalizados. O 
que sabemos é que tem capa-
cidade transmissiva maior. Só 
isso já preocupa pela possibili-
dade de aumentar a ocorrência 
de casos no país, ainda mais 
agora que estamos vacinando 
um número maior de pessoas”, 
concluiu Chebabo.
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RIO DE JANEIRO

Grupo Assim é suspenso de 
contratar com a Prefeitura
Determinação foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial do Rio. Empresa é 
investigada pelo Ministério Público no esquema conhecido como ‘QG da Propina’

ESTEFAN RADOVICZ

Segundo investigações do MPRJ, a Assim Saúde pagou vantagens indevidas ao ‘QG da Propina’ para firmar contrato no valor de R$ 210 milhões

O 
Grupo Assim Saúde 
está suspenso pelo 
prazo de dois anos 
para participar de li-

citações ou firmar contratos 
com a Prefeitura do Rio. A 
determinação foi publicada 
ontem, no Diário Oficial do 
município, em decreto assi-
nado pelo prefeito Eduardo 
Paes. O Grupo Assim Saúde 
é provedor de plano de saúde 
para servidores do município, 
e é investigado pelo Ministé-
rio Público do Rio (MPRJ) 
por participação em suposto 
esquema de corrupção insta-
lado na gestão do ex-prefeito 
Marcelo Crivella: o chamado 
‘QG da Propina’. 

O decreto afirma que os 
contratos ainda vigentes do 
Grupo Assim Saúde para a 
cobertura assistencial de 
servidores municipais não 
serão prejudicados.

“Em razão da essenciali-
dade dos serviços de assis-
tência à saúde dos servido-
res públicos, os contratos 
atualmente vigentes, entre 
a empresa “Assim Saúde” e a 
Administração Pública Mu-
nicipal, não serão impacta-
dos”, diz o decreto.

Segundo investigações 
do MPRJ, a Assim Saúde pa-
gou vantagens indevidas ao 
‘QG da Propina’ para firmar 
contrato no valor de R$ 210 
milhões para fornecer pla-
no de saúde para servido-
res municipais. O decreto 
também destaca acordo de 
colaboração firmado entre 
executivos do Grupo Assim 

Coronel George Divério deixa o posto da Saúde no Rio de Janeiro

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Saúde e membros do MPRJ, 
‘que consiste na confissão do 
cometimento de crimes con-
tra administração pública, 
lavagem de dinheiro e orga-
nização criminosa cometi-
dos pelo grupo empresarial 
no âmbito da Prefeitura”. 

Após as operações poli-
ciais do ano passado, contra-
tos com o Grupo Assim Saúde 
foram suspensos, como o que 
estava em andamento com a 
empresa pública Rio Saúde, 
que administra unidades bá-
sicas de saúde e hospitais da 
Prefeitura. Funcionários estão 
sem a cobertura. 

A prefeitura informou, por 
meio da Previ-Rio (Instituto 
de Previdência e Assistência), 
que os contratos com a Assim 
Saúde seguem normalmente 
até 31 de julho, e que está em 
andamento o processo para 
a escolha de nova empresa, 
cujo contrato terá início em 
agosto. O DIA não conseguiu 
contato com o Grupo Assim.

APÓS IRREGULARIDADES

Divério é demitido do cargo de superintendente do Ministério da Saúde no RJ

 N Após a veiculação de notí-
cias sobre irregularidades em 
contratos da saúde no Rio, o 
ministro da saúde, Marcelo 
Queiroga, demitiu o superin-
tendente do Ministério no Rio 
de Janeiro, George Divério. A 
decisão foi publicada no Diá-
rio Oficial.

A  d e c i s ã o  v e i o  d e  d e -
p o i s  d e  u m a  re p o r t a ge m 

produzida pelo Jornal Nacional, 
que apontou irregularidades 
em contratos da saúde no Rio. 
Em menos de um ano no cargo, 
após ser nomeado por Eduardo 
Pazuello, o superintendente foi 
demitido. 

Queiroga disse nesta quar-
ta-feira que não lhe compe-
tia fazer nenhum “juízo de va-
lor” sobre a culpabilidade do 

superintendente, mas que o mi-
nistério tomou “a decisão que 
devia tomar”. 

O Ministro da Saúde, que par-
ticipa de audiência pública em 
comissões da Câmara, afirmou 
que o próximo passo será nomear 
uma outra pessoa “que tenha a 
capacidade de gerir a Superinten-
dência do Rio de Janeiro”.

Foi descoberto que durante 

dois dias, em novembro do 
ano passado, Divério auto-
rizou duas contrações que 
somavam cerca de R$ 28,8 
milhões. Os negócios foram 
realizados com uma dispen-
sa de licitação com empre-
sas que já tinham trabalhado 
para o reserva quando ele es-
tava na Indústria de Material 
Bélico do Brasil (Imbel).

Ceciliano diz que projeto que propõe 
extinção da Uerj é inconstitucional
Deputado Anderson Moraes alega ‘nítido aparelhamento ideológico de viés socialista’

JÚLIA PASSOS/ALERJ

Segundo o presidente da Alerj, a atribuição para a extinção seria do Poder Executivo e não do Legislativo

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), 
André Ceciliano (PT) afir-
mou que o projeto de lei 
protocolado pelo deputa-
do Anderson Moraes (PS-
L-RJ) que visa a extinguir 
a Uerj é inconscitucional. 
Segundo o deputado, a atri-
buição para a extinção seria 
do Poder Executivo e não do 
Legislativo. 

“O projeto de lei que pro-
põe a extinção da Universi-
dade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) é um absurdo 
e inconstitucional, porque 
essa seria uma atribuição do 
Poder Executivo”, afirma.

Em seu perfil nas redes so-
ciais, o deputado Anderson 
Moraes justifica o pedido cri-
ticando o gasto de dinheiro 
público com a universidade. 
Em seu pedido, o deputado 
alega “nítido aparelhamento 
ideológico de viés socialista 
na universidade”.

À Coluna do Servidor, os 
presidentes das comissões 
de Educação, Flávio Serafini 
(Psol) e Ciência e Tecnologia, 
Waldeck Carneiro (PT), tam-
bém classificaram a propos-
ta como absurda.

“A proposta de extinguir a 
Uerj por meio de um projeto 
de lei, além de ser um surto 

autoritário é também absur-
da, pois seria um retrocesso 
para o estado e também in-
constitucional já que a exis-
tência da Uerj é prevista no 
artigo 309 da Constituição 
do Estado. Este anúncio é 
mais uma demonstração do 
que o projeto Bolsonarista 
gostaria de fazer com o Rio 
e com as nossas universida-
des”, declarou Serafini.

Presidente da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Waldeck 
Carneiro (PT) afirmou que a 
proposta é “uma verdadeira 
aberração”. Ele ressaltou os 

feitos da universidade, bem 
como a sua importância para 
o estado fluminense e o país.

“É tão estapafúrdia essa 
proposta, que eu nem sei se 
ela mereceria entrar em de-
bate. De qualquer maneira, 
é importante lembrar que 
a Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro é uma 
das principais do país e da 
América Latina, qualifica-
da academicamente em vá-
rias áreas do conhecimen-
to. Pioneira na adoção de 
cotas sociais para ingresso 
de estratos mais pobres da 

população no ensino supe-
rior público, da vanguarda 
de projetos de extensão re-
percutindo fora da universi-
dade e influenciando outras 
instituições”.

O deputado Anderson Mo-
raes já esteve em um espec-
tro político antagônico ao 
que está hoje, deputado do 
PSL. Quando se denomina-
va Anderson da Margareth, 
o parlamentar era do Parti-
do Comunista do Brasil, o 
PCdoB. A reportagem tento 
contato com o parlamentar, 
mas não obteve retorno.

Mudança de Eduardo Paes era esperada. 
Governador recebeu apoio de Bolsonaro

Paes e Cláudio Castro 
trocam de partidos

REGINALDO PIMENTA

Eduardo Paes foi para o PSD

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, trocou de parti-
do, em evento na sede do 
PSD, em Brasília. A sole-
nidade foi acompanhada 
de perto por lideranças do 
partido na Câmara e no 
Senado, além da presença 
do presidente da legenda 
e ex-prefeito de São Paulo, 
Gilberto Kassab. 

“Faltava-nos uma lide-
rança com a sua dimensão 
no Rio de Janeiro. Eduar-
do é um dos políticos mais 
promissores do país pois, 
mesmo jovem, tem gran-
de experiência e conhe-
cimento técnico”, disse o 
presidente do partido.

A mudança deve ser 
seguida por outros inte-

grantes do DEM, como o do 
deputado federal e ex-presi-
dente da Câmara de Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM).

O governador Cláudio 
Castro se filiou ao Partido 
Liberal (PL) em cerimônia 
que contou com a participa-
ção do presidente Jair Bol-
sonaro, na sede nacional do 
partido, em Brasília. Castro 
estava no Partido Social Cris-
tão (PSC) desde que iniciou 
sua carreira na política, há 
17 anos. O presidente da Câ-
mara de Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), também parti-
cipou. Durante a cerimônia, 
Bolsonaro parabenizou a si-
gla pela filiação de Castro. 
“Creio que o Rio de Janeiro 
está muito bem servido”.

REPRODUÇÃO DO TWITTER

Cláudio Castro na filiação ao PL
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Polícia investiga morte de criança
Familiares da pequena Sarah Carolina acusam os médicos de negligência no atendimento

ARQUIVO PESSOAL

Prefeitura de Niterói informou que duas médicas foram afastadas

A Polícia Civil abriu inqué-
rito para investigar as cir-
cunstâncias da morte de 
uma menina de seis anos, 
na Unidade Municipal de 
Urgência Mário Monteiro, 
em Niterói. Familiares da 
pequena Sarah Carolina So-
bral acusam a equipe médi-
ca de negligência no aten-
dimento. A Prefeitura de 
Niterói informou que duas 
médicas foram afastadas 
das funções. 

A menina morreu na ma-
drugada de terça-feira após 
receber atendimento médi-
co na unidade e ser liberada. 
Segundo a família, a criança 
sofria de bronquite e estava 
com os brônquios inflama-
dos, o que dificultava a pas-
sagem de oxigênio. 

Sarah Carolina chegou 
ao hospital acompanhada 
da mãe, por volta de 3h, 
passou pelo atendimento 
médico e recebeu alta sem 
qualquer tipo de medica-

ção, segundo a família. A 
mãe diz que a médica que 
atendeu a menina pres-
creveu apenas uma receita 
para a compra de remédio. 

Em casa, a criança vol-
tou a passar mal, por volta 
das 5h. Segundo um paren-
te, ela foi levada novamente 
para o hospital e já chegou 

desacordada. 
A Prefeitura de Niterói diz 

que está dando suporte psi-
cológico à família de Sarah 
Carolina, mas, apesar da in-
formação, o tio diz que não 
houve nenhuma assistência. 
A família alega problemas fi-
nanceiros para o enterro. 

“Minha sobrinha era a 

coisa mais linda do mundo, 
cheia de vida e, por conta 
de negligência, acabou mor-
rendo nas mãos de pessoas 
que não deveriam atender 
nem mesmo um animal. A 
gente vai correr atrás de 
justiça contra essa injusti-
ça que estão fazendo com 
a nossa família. Até agora 
ninguém recebeu nenhum 
apoio da prefeitura. Não 
nos mandaram nenhum 
psicólogo ou profissional 
da saúde”, disse o tio pa-
terno da menina, Carlos 
Alexandre. 

A menina morava com os 
avós paternos em São Gonça-
lo e, segundo familiares, pas-
sou o fim de semana na casa 
da mãe, em uma comunidade. 

Segundo a Polícia Civil, o 
delegado Fábio Barucke, da 
81ª DP (Itaipu), é o responsá-
vel pelo inquérito policial. As 
testemunhas estão prestan-
do depoimento e as diligên-
cias estão sendo realizadas. 

Tia nega agressão da mãe de Nego do Borel
Exame de corpo de delito na criança apontou agressões, mas tia disse que foi armado

Carolina Alves, tia da me-
nina que supostamente foi 
agredida por Roseli Viana 
Pereira, mãe do cantor Nego 
do Borel, negou que a mu-
lher tenha batido na criança. 
“Isso é mentira, nunca acon-
teceu. Não existe maus-tra-
tos. Quem convive com a Ro-
seli sabe disso”, afirmou. Ela 
falou à imprensa, em frente à 
Delegacia da Criança e Ado-
lescente Vítima (Dcav), que 
investiga o caso.

Ela e vizinhos de Roseli esti-
veram no local segurando car-
tazes com dizeres como: “Não 
houve maus-tratos” e “Os hu-
milhados serão exaltados”.

Ainda de acordo com Caro-
lina, a mãe da menor, que foi 
quem registrou a queixa con-
tra a mãe de Nego do Borel, a 
abandonou quando ela tinha 
três anos. Na ocasião, quem 
ficou cuidando da criança foi 
Roseli. “Ela tinha que agrade-
cer os cuidados da Roseli. Ela 

deixou a criança aqui no Rio e 
foi para São Paulo porque quis. 
Ela nunca lutou pela filha”.

Ao ser perguntada por qual 
motivo Carolina acha que a 
mãe da menina denunciou 
Roseli, ela respondeu que é 
porque ela não aceita ver a 
criança feliz. “Eu acho que 
ela não aceita ver a Rose ser 
quem ela é”.

Sobre o exame de corpo 
de delito feito na criança ter 
apontado agressões, a tia 

disse que foi armado. “Tem 
muito tempo que ela [mãe da 
criança] quer afetar a Rose. 
Foi armado. A criança visita 
o trabalho da mãe aos finais 
de semana. Se meu filho che-
ga com marcas de agressão, 
eu vou atrás para saber o que 
houve. Ela nunca procurou 
saber. Foi tudo armado”.

Ao finalizar, Carolina dis-
se que a relação da mãe de 
Nego do Borel com a criança 
sempre foi muito boa. 

Aleksandro Gueivara atendia na UPA do 
Engenho Novo e foi afastado da unidade

Falso médico é pego 
no Engenho Novo

FERNANDA DIAS

Homem foi descoberto após erros de português em receitas

Um falso médico que 
atendia na UPA do En-
genho Novo, na Zona 
Norte, foi desmascarado 
pela direção da unidade. 
O profissional, que assi-
nava como Aleksandro 
Gueivara, foi contratado 
há cerca de um mês pela 
Organização Social Viva 
Rio. Ele foi descoberto 
após erros grosseiros de 
português em receitas e 
por não ter CRM autori-
zado para atender no Rio. 

“Eu errei, tô errado, 
era um sonho. Um sonho 
muito perigoso, eu brin-
quei com a saúde pública”, 
disse o falso médico, em 
entrevista veiculada no 
programa RJTV 1ª Edição.

O caso surge menos de 
uma semana após outro 
falso médico ser descober-
to e, nesse caso, preso pelo 
crime. Itamberg Saldanha 
prestava atendimento em 
ala amarela, destinada a 
pacientes com covid-19, 
na UPA de Realengo, em 
Realengo, na Zona Oeste. 

Na unidade, o falsário teria 
atendido  mais de 3 mil pa-
cientes. Há ainda indícios de 
que ele tenha atuado em pelo 
menos outras quatro UPAs, 
entre elas a de Bangu e Ma-
rechal Hermes.

A atuação de Aleksandro 
começou a se tornar suspeita 
para colegas da unidade que 
estranharam o fato de ele 
não utilizar sistema digital 
de receitas da unidade. Tam-
bém chamaram atenção fa-
lhas grosseiras de português 
em receitas, como uma em 
que o profissional escreveu 
“potacio”, quando quis dizer 
potássio. O CRM do falso mé-
dico também não estava re-
gistrado para atendimentos 
no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia 
Civil, o caso de Aleksandro 
Gueivara está em andamen-
to na 25ª DP (Engenho Novo) 
onde foi instaurado um in-
quérito para apurar os pos-
síveis crimes cometidos. O 
falso médico chegou a pres-
tar depoimento na unidade 
policial, mas foi liberado. 

Táxi: Sem transferência de autonomias
Prefeitura do Rio veta transmissão para terceiros e sucessores hereditários, como filhos e filhas

REGINALDO PIMENTA

Em caso de falecimento do dono, a decisão prevê a extinção da autorização, “ficando vedada a transferência a sucessores hereditários

A 
Secretaria Munici-
pal de Transportes 
do Rio oficializou a 
proibição de trans-

ferência de permissão de táxi 
a terceiros e sucessores here-
ditários, como filhos e filhas. 
A decisão foi publicada na 
edição de ontem do Diário 
Oficial do Município e segue 
uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

Assim, fica proibido re-
passe do direito de explo-
ração do táxi a terceiros. A 
comercialização das auto-
nomias, apesar de comum, 
sempre foi proibida. Em caso 
de falecimento do dono, a 
decisão prevê a extinção da 
autorização, “ficando vedada 
a transferência a sucessores 
hereditários”, diz o texto.

A proibição cumpre a de-
terminação do STF sobre a 
Ação Direta de Inconstitu-

cionalidade (ADI) 5337, jul-
gada no início do ano. Na 
época, o Supremo entendeu 
que os dispositivos da Lei 
de Mobilidade Urbana, de 
2012, que permitiam a livre 
comercialização de autoriza-
ções e a transferência aos su-
cessores legítimos, em caso 
de falecimento, era incons-
titucional. Para o ministro 
Luiz Fux, relator da ação, os 

 > A compra e venda 
de autonomias de táxi 
nunca foi um negócio 
legalizado, mas sem-
pre foi um comércio 
comum. Oficialmente, 
o dono da autorização 
precisava comunicar à 
prefeitura a transferên-
cia gratuita da permis-
são entre o atual desis-
tente e o novo candida-
to. Por fora, o dono da 
autonomia recebia o 
valor.

Muitas das negocia-
ções são feitas atual-
mente em sites de com-
pra e venda. Em um de-
les, um taxista carioca 
anuncia a venda da au-
tonomia por R$ 10 mil.

No último ano de 
gestão, em 2020, o ex-
-prefeito Marcelo Cri-
vella tentou acelerar 
o processo de transfe-
rências e distribuições 
de autonomias aos ta-
xistas, categoria pro-
fissional tradicional na 
cidade e com força po-
lítica na Câmara de Ve-
readores. Atualmente, 
segundo a prefeitura, o 
Rio tem cerca de 49 mil 
taxistas. Destes, cerca 
de 32 mil são permis-
sionários - titulares - e 
17 mil, auxiliares.  

Autonomias 
são vendidas 
em sites

dispositivos transformaram 
em mercadoria as outorgas 
de serviço de táxi.

A Secretaria Municipal 
de Transportes informou, 
por nota, que já vinha se-
guindo o determinado pelo 
tribunal, e que a publicação 
no Diário Oficial “efetiva 
administrativamente a de-
cisão”. “O Supremo Tribu-
nal Federal decidiu proibir, 

em sessão virtual realizada 
no dia 26 de fevereiro deste 
ano, a livre comercialização 
de autorizações de serviço 
de táxi e a sua transferên-
cia aos sucessores legítimos 
do taxista, em caso de fale-
cimento, pelo tempo rema-
nescente do prazo de outor-
ga”, explicou a secretaria. A 
pasta afirmou que “a resolu-
ção ainda será regulamenta-

da com base em novas deli-
berações do STF”.

As autorizações são dispo-
nibilizadas à medida que os 
atuais taxistas percam a per-
missão, seja por falecimento, 
desistência ou cassação - a 
última acontece em caso de 
irregularidade.

Para o taxista José Fran-
cisco, o cenário é de subuti-
lização. Autonomias que va-

Proibição cumpre 
a determinação 
do STF sobre a 
Ação Direta de 
Inconstitucionalidade

liam mais de R$ 100 mil, no 
passado, são avaliadas hoje 
como mais baratas que um 
veículo usado. “A situação 
do táxi é muito complicada. 
A comercialização da auto-
nomia não tem muito valor. 
Antigamente, valia uns R$ 
200 mil. Hoje, está em torno 
de R$ 5 mil, R$ 10 mil. Não 
há mais valor, o táxi está em 
final de festa”.
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Homem é preso por filmar 
os estupros de menores
Dcav realizou prisão no Dona Marta. Homem fez da sua casa ‘um estúdio do terror’

REPRODUÇÃO

Homem confessou aos agentes que atraía meninas, entre 8 e 10 anos de idade para a sua residência

U
m morador da comu-
nidade Dona Marta, 
de 35 anos, foi preso 
por agentes da Dcav 

(Delegacia da Criança e Ado-
lescente Vítima) após troca de 
informações entre a Polícia Fe-
deral, com sede em Brasília, e 
a Polícia Civil do Rio. Robério 
de Oliveira Pereira confessou 
aos agentes que atraía meni-
nas, entre 8 e 10 anos de idade 
para a sua residência. Além de 
cometer abusos sexuais, ele fil-
mava os atos.

A Polícia Federal iden-
tificou que os acessos à in-
ternet feitos por Robério, 
com conteúdos de pedofilia, 
eram realizados do Rio de 
Janeiro e a informação foi 
repassada aos agentes da es-
pecializada carioca. O dele-
gado Adriano França, titular 
da Dcav, coordenou, então, 
um trabalho de inteligên-
cia e conseguiu localizar o 
criminoso na entrada da 
comunidade, em Botafogo. 
Ele não ofereceu resistência 
e foi preso em flagrante, já 
que estava com as imagens 
dos abusos no celular.

Na delegacia, ao checar 
que Robério era do Ceará, 
França fez contato com a 
Polícia Civil daquele estado 
e constatou que o homem 
já possuía um mandado de 
prisão por tentativa de ho-

abusadas dormindo”, disse 
o delegado. Além de filmar, 
Robério também comparti-
lhava as imagens.

Na Dcav, Robério confir-
mou que era ele nas grava-
ções do celular, abusando 
de duas meninas. E, relatou 
aos policiais outras supos-
tas vítimas. As famílias das 

crianças serão localizadas 
pela delegacia que pretende 
ouvir as menores, conforme 
a lei federal que prevê oitivas 
feitas por policiais treinados 
em depoimentos especiais.

Ainda durante a madru-
gada, o preso foi encami-
nhado para a audiência de 
custódia, em Benfica.

Homem foi reconhecido por pelo menos 
três pessoas. Abuso era ‘limpeza espiritual’

Pai de santo é preso 
por abusar de fiéis

REPRODUÇÃO

Homem teria violentado as vítimas por mais de 10 anos no Rio

Um pai de santo foi pre-
so, na manhã de ontem, 
por abusar sexualmen-
te de fiéis durante um 
processo de “limpeza es-
piritual”. O suspeito foi 
localizado na Estrada de 
Paciência, na Zona Oeste 
do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, 
o homem – reconhecido 

por pelo menos três pessoas 
– teria violentado as vítimas 
por mais de 10 anos, incluindo 
uma menor de idade.

Em nota, a Polícia Civil 
informou que “o acusado foi 
preso por meio de um man-
dado de prisão temporária. 
As investigações seguem em 
andamento em busca de ou-
tras vítimas”.

micídio contra a ex-compa-
nheira, emitido em 2018, em 
São Paulo. Na época, a vítima 
tinha 16 anos. 

Para fugir da polícia, Ro-
bério foi para o Dona Mar-
ta, onde, segundo França, 
fez da sua casa “um estúdio 
do terror”. “As vítimas têm 
tenra idade, algumas foram 

Justiça: Henry Borel
Os advogados do enge-
nheiro Leniel Borel de Al-
meida, pai do menino Hen-
ry Borel, encaminharam 
um pedido à Justiça do 
Rio solicitando que ele seja 
nomeado como assistente 
de acusação no processo 
que julgará o casal Moni-

que Medeiros, ex-mulher de 
Leniel e mãe da criança, e o 
namorado dela e vereador o 
Dr. Jairinho (sem partido). Os 
dois estão presos preventiva-
mente e são réus no caso. A 
decisão será da juíza Eliza-
beth Machado Louro, titular 
do II Tribunal do Júri.
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za a dor das pessoas e que tem a desfaçatez de ridicularizar 
os que sofrem pela falta de oxigênio, os que, enfim, querem 
deixar de ser prisioneiros do obscurantismo e do atraso irão às 
ruas para demonstrar sua indignação. 

Será manifestação pacífica na qual as pessoas ocuparão 
as ruas em sinal de inconformismo com a política genocida 
do governo Bolsonaro. Organizado pelos movimentos sociais, 
o protesto tomou corpo pela tristeza e revolta generalizadas 
pelo caos das nossas vidas diárias. Marcharão com os mani-
festantes, lado a lado, num abraço invisível e de mãos dadas, 
as memórias de 452 mil brasileiros que foram levados pelo 
vírus. Boa parte deles em razão da irresponsabilidade crimi-
nosa do presidente da República e seus asseclas. 

Andará junto a cada um de nós a memória dos familiares, 
dos amigos, dos conhecidos e até dos desconhecidos. Um 
silêncio de dor e saudade será ouvido mais forte do que qual-
quer grito de inconformismo. Nada fala mais alto aos nossos 
corações do que a falta de um ser querido. 

Não tenhamos, porém, a pretensão de sermos percebidos 
pelos bolsominions. Como ficou evidente na CPI, eles vivem 
em um mundo imaginário originado pela mentira e suporta-
do pela hipocrisia. A insensibilidade criou um fosso intranspo-

VAMOS RESISTIR

DEVOLVAM 
NOSSAS 
CORES! 

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay

Advogado criminal

É difícil definir o que nos foi levado primeiro. A esperança, 
dirão alguns; a alegria, outros; o futuro, quase todos. Algo 
permeia quem tem lucidez e uma expectativa nos inva-

de. Há um estranho e indefinido sentimento de perplexidade 
no ar. O Brasil deixou de ser o país que, mesmo com profundas 
contradições e o fosso abissal de desigualdade, acalentava 
sonho da mudança para se tornar mais justo e igualitário.

Aqui dentro e no exterior, o Brasil secou. E virou uma pátria 
triste, sem ar, sem charme. O futuro não chegou sequer a ser so-
nhado, foi tragado pela mesmice e pela obviedade de um ban-
do de bárbaros que assaltou as instituições e saqueou o Estado.

Nos dias de hoje, o grande trunfo é ter vivido e poder ter 
histórias para contar. O passado é nosso companheiro nos in-
finitos momentos de solidão. Quem foi feliz começa a se achar 
poderoso e a imaginar uma hipótese de viver com o crédito de 
vidas passadas. O futuro deixou de ser um capital, a juventude 
é um susto contido, e a vida, enfim, é uma incógnita diária. 

Nesse contexto, todos nós temos que nos reinventar para 
enfrentar e conviver com a extrema direita obtusa, vulgar e 
criminosa que está no poder. É indescritível o número de absur-
dos que se materializam. Se fosse ficção, todos nós acharíamos 
de uma inimaginável criatividade surrealista. Mas é a vida real, 
sem viés, que vem se apresentando como uma pantomima.

O dia a dia tem sido de uma mediocridade irritante. Imagi-
ne que a Fundação Palmares excluiu monumentos da nossa 
história da lista de personalidades negras, como Gilberto Gil, 
Martinho da Vila, Milton Nascimento e tantos outros; remo-
veu do site os links de biografia de ícones da literatura, como 
da Carolina de Jesus. Sem contar o fato escandaloso que foi 
a retirada da estátua de Zumbi dos Palmares da entrada da 
sede da Fundação. E hoje, numa confusão que nos envergo-
nha, anuncia que excluirá qualquer referência a Carlos Ma-
righella pois seus textos “são como escritos de Hitler.” 

Ao mesmo tempo, uma secretária do Ministério da Saúde 
diz, sob juramento à CPI, que existe um “pênis na porta da 
Fiocruz”. Num país onde o presidente da República frequen-
temente se ampara em piadas chulas, provavelmente trata-
-se da manifestação de um desarranjo sexual exteriorizado 
por uma pseudossegurança sexual. Parece que a sua família 
anda permanentemente no limiar do armário e do divã. E o 
pênis é o fetiche dos seguidores bolsonaristas. 

Mas, no meio de todas nossas lutas diárias, que nos mobi-
lizam e nos definem, eis que surge a hipótese de exercer um 
espaço real. E ainda assim temos dúvidas. No sábado, 29 de 
maio, os brasileiros que não suportam mais esse governo que 
cultua a morte, que se posta de costas à vida, que menospre-

ARTE PAULO MÁRCIO

n site: 
odia.ig.com.br/colunas/

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

nível e, do lado de fora de um círculo de giz invisível, ficaram a 
solidariedade, o humanismo e a empatia. Nós, enfim.

A importância do movimento é mostrar para nós mes-
mos que é possível resistir. Que não perdemos a capacidade 
de nos indignar. E de sonhar por um mundo, de novo, justo e 
igual. É difícil a decisão de sair em passeata, pois a aglomera-
ção é a arma dos fascistas. É uma decisão pessoal, vista como 
um ato de legítima defesa própria e de terceiros. No silêncio 
das nossas casas estamos presenciando um genocídio, um 
massacre, um extermínio. Talvez das ruas, com distancia-
mento e máscaras, possamos mostrar ao mundo que nossa 
dor é nossa, mas que a indignação é de todos. 

Eu, vacinado, irei, mas não convoco ninguém. Respeito os 
que decidirem, por coerência, resistir no isolamento. Consi-
gam uma maneira de se manifestar como, aliás, temos feito 
nos últimos tempos. Todos estaremos juntos, inclusive os 452 
mil brasileiros mortos pela condução criminosa da pandemia, 
pelos quais vale a pena sair às ruas. 

E vou de verde e amarelo. Os fascistas, que roubaram a digni-
dade, a esperança, o presente e o futuro, se apropriaram inclusi-
ve das nossas cores, que passaram a representar certa vergonha 
nacional. Será também uma maneira de dizer não a esses incul-
tos. Voltar a usar o verde e amarelo é também uma maneira de 
dizer não a essa barbárie, de resistir. Sem medo de ser feliz.

Recorro-me ao poeta Torquato Neto, no poema Marginália II:
“Eu brasileiro confesso
Minha culpa meu pecado
Meu sonho desesperado
Meu bem guardado segredo
Minha aflição
Eu, brasileiro, confesso.”

Os fascistas, que roubaram a dignidade, 
esperança, presente e futuro, se apropriaram 

inclusive das nossas cores, que passaram a 
representar certa vergonha nacional

ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, KAKAY
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FLAMENGO FLUMINENSE

De olho na liderança, 
Mengão encara o Vélez
Recuperado, goleiro Diego Alves volta a ser relacionado pelo Rubro-Negro 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Gabigol comanda o ataque rubro-negro contra o Vélez Sarsfield

J
á classificado às oitavas 
de final da Libertadores, 
o Flamengo entra em 
campo hoje para pegar o 

Vélez Sarsfield, às 21h, no Ma-
racanã, pela última rodada 
da fase de grupos da competi-
ção. A partida vale a lideran-
ça do Grupo G. Para terminar 
em primeiro, o Rubro-Negro 
precisa de um simples empa-
te e não deixar que os argen-
tinos assumam a ponta.

À tarde, o Flamengo di-
vulgou a lista de relaciona-
dos para o confronto. Para 
este duelo, o técnico Rogério 
Ceni terá o retorno de Diego 
Alves, desfalque nos últimos 
cinco jogos por conta de uma 
fibrose muscular na coxa di-
reita. Atualmente, os únicos 
jogadores que estão no depar-
tamento médico do Flamen-
go são Renê, com uma lesão 
muscular, e Thiago Maia e Cé-

sar, ambos com problemas no 
joelho. O lateral-esquerdo é o 
que está mais perto de retor-
nar aos gramados. O volante e 
o goleiro ainda não têm prazo 
para voltar aos campos.

O sorteio para definir os 
confrontos na próxima fase da 

Libertadores será realizado no 
dia 1º de junho.

GERSON
O Flamengo e o Olympique 
de Marselha ainda negociam 
por Gerson. O Rubro-Negro e 
o time francês têm um acerto 

encaminhado. O que breca o 
desfecho é a vontade do vo-
lante, que não topou (ainda) 
o projeto apresentado pelo 
clube europeu.

Representantes do Olym-
pique, Túlio de Mello e Pascal 
Ribeiro, estão no Rio e man-
têm contato diário com a di-
retoria do Flamengo e com 
Marcão, pai e empresário de 
Gerson. Na França, Sampao-
li, atual técnico do time fran-
cês, monitora a situação e 
exige à diretoria do clube que 
o brasileiro seja contratado.

Como há chance de a ne-
gociação ser sacramentada a 
qualquer momento, todo jogo 
pode ser o último de Gerson 
pelo Flamengo. Contra o Vé-
lez, o volante está confirma-
do, mas o mesmo não se pode 
dizer do duelo com o Palmei-
ras no domingo, na estreia do 
Campeonato Brasileiro.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nPoucos clubes no Brasil po-
dem “bater no peito” e dizer: 
‘Eu tenho um ídolo’. O Flumi-
nense pode. Mas Fred não é só 
um ídolo. Ele é uma institui-
ção do nosso esporte e a torci-
da tricolor tem que comemo-
rar muito por ter um jogador 
como esse. Monstruoso contra 
o River Plate e, quando não de-
cide com gols, dá assistências e 
mostra sua liderança. Deveria 
ser mais valorizado e não lem-
brado pelo que fez na Copa de 
2014. Fred é um nome que a 
história jamais vai esquecer.

FRED É UMA 
INSTITUIÇÃO

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O ENORME FLUMINENSE

E
u avisei: não menosprezem o Fluminen-
se. Após a derrota para o Junior Barran-
quilla, no Maracanã, muitos colocavam o 

Tricolor em situação complicadíssima, mesmo 
com tudo o que vinha  demonstrando desde 
a temporada passada. Na terça-feira, no Mo-
numental de Nuñez, o time de Roger Macha-
do mostrou sua grandeza. Ainda no primeiro 
tempo, um 2 a 0 que nem o mais otimista dos 
tricolores acreditava. Comentei nesta coluna 
que as mudanças de Roger Machado dariam 
liberdade maior para Nenê e Fred decidirem 
com uma bola ou outra. E foi o que aconteceu. 
Duas assistências para o camisa 9, um gol para 
o Vovô e teve bola na rede de Caio Paulista, que 
já vinha merecendo uma chance entre os titu-
lares. Yago Felipe, um leão em campo, foi co-
roado com o gol. A vitória muda todos os ares 
para o restante da temporada. Se ganhou do 
River Plate fora de casa, com a pressão de que 
poderia ser eliminado, o que é impossível para 
este time do Flu? Vitória na raça, na alma, na 
camisa e na qualidade. O Fluminense é enor-
me. Grande fase!

Nenê voltou 
a marcar na 

classificação 
do Fluminense 

na Libertadores

 n Gerson está acertan-
do seus últimos detalhes 
para se transferir para o 
Olympique de Marselha, 
mas ainda jogará contra o 
Vélez pela Libertadores. A 
questão que quero desta-
car é que o meia sai como 
ídolo enorme do Flamen-
go. Assim como Adílio e 
Andrade, por exemplo, 
que sabiam muito daque-
la posição. Se tudo for con-
firmado, Gerson já terá seu 
nome na história do Fla-
mengo para sempre.

SAI COMO ÍDOLO 
DO FLAMENGO

REFORÇOS E EXPERIÊNCIA

 nO Vasco, em menos de 10 dias, contratou três reforços 
para o início da Série B: Sarrafiore, Daniel Amorim e Mi-
chel. Nomes que mesclam qualidade e experiência para 
uma competição difícil que o Cruzmaltino vai ter pela fren-
te em 2021. Além disso, vai ser importante para tirar o peso 
das costas dos garotos. Trabalho bem feito da diretoria.
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Fluzão nunca foi eliminado nos grupos 
disputando o torneio no atual formato

Nas oitavas, Tricolor 
garante mais R$ 5,5 
milhões na Liberta

Desde que a Libertadores 
passou a utilizar o formato 
de oito grupos de quatro, o 
Fluminense disputou cin-
co edições, contando a de 
2021, e sempre passou para 
as oitavas de final. Com o re-
trospecto mantido, o Trico-
lor segue com o sonho vivo 
e, de quebra, garantiu mais 
R$ 5,5 milhões aos cofres.

Um outro detalhe: ape-
sar da dificuldade encon-
trada, o Fluminense mais 
uma vez se garantiu em 
primeiro lugar de seu gru-
po. Dessas cinco classifica-
ções, apenas em 2011 a vaga 
veio com um segundo lugar, 
com apenas oito pontos. A 
campanha atual, com 11, é 
igual à de 2013, e inferior a 
2008 (13 pontos) e 2012 (15).

“Esse grupo prova que 
é mais que futebol. É um 
grupo de jogadores reuni-

dos em torno de valores im-
portantes. O que se esperar 
não se sabe. A gente pensa 
em evoluir e alcançar níveis 
maiores depois dessa classifi-
cação”, afirmou o técnico Ro-
ger Machado.

Agora, o Tricolor aguarda as 
definições dos outros grupos 
para ter uma ideia de quem 
pode enfrentar nas oitavas de 
final após o sorteio. De certo, 
por enquanto, apenas que 
definirá a vaga às quartas no 
Maracanã e que já soma pelo 
menos 4,05 milhões de dóla-
res (cerca de R$ 21,5 milhões). 
Além dos 3 milhões de dólares 
(R$ 15,9 milhões na cotação 
atual) pela participação na 
fase de grupos, o clube ganhou 
mais 1,05 milhão de dólares 
(R$ 5,5 milhões) pela vaga à 
próxima fase. A Libertadores 
só retornará em julho, após a 
Copa América.  

VASCO

BOTAFOGO

Salgado empresta dinheiro
Clube de São Januário vive um momento muito delicado

O presidente do Vasco, Jorge 
Salgado, tem tirado dinhei-
ro do bolso para auxiliar o 
Cruzmaltino no pagamen-
to de suas dívidas. De acor-
do com informações divul-
gadas pelo portal “Esporte 
News Mundo”, o mandatário 
já emprestou R$ 23 milhões 
ao clube da Colina e esse nú-
mero poderá chegar até R$ 
60 milhões.

De acordo com o site, Sal-
gado vem emprestando di-
nheiro com juros abaixo do 
mercado, de forma a manter 
o fluxo de caixa para colocar 
as contas em dia, principal-
mente os salários. 

No balanço financeiro 
do ano passado, o Vasco ti-
nha informado que possuía 
mais de R$ 300 milhões de 

Salgado: empréstimo ao clube

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

dívidas urgentes (mais de R$ 
800 milhões ao todo). Após 
esses empréstimos feitos 
pelo presidente, o montante 
teria reduzido para cerca de 

R$ 100 milhões.
O Conselho Deliberativo 

aprovou na noite da última 
terça-feira a possibilidade 
de obter R$ 40 milhões em 
empréstimos nas mesmas 
condições proporcionadas 
por Jorge Salgado. O presi-
dente estaria disposto a aju-
dar novamente. Essa medi-
da contou com a aprovação 
até mesmo dos conselheiros 
que fazem oposição à atual 
gestão.

O empréstimo de verba 
feito por um presidente a 
um clube não é novidade no 
futebol brasileiro. O ex-man-
datário do Palmeiras, Pau-
lo Nobre, emprestou cerca 
de R$ 200 milhões durante 
a sua gestão, que durou de 
2013 até 2016.

Clube renova com Rickson
Faltam apenas detalhes para a assinatura de novo acordo 

Com contrato até o fim do 
mês, Rickson e Botafogo se 
acertaram para uma reno-
vação até dezembro. A infor-
mação foi confirmada pri-
meiro pelo site ‘Ge’. Agora, 
restam apenas detalhes para 
a oficialização.

Com isso, o volante po-
derá disputar a Série B e 
ser avaliado por mais tem-
po para tentar uma nova re-
novação para 2022. Rickson 
ganhou espaço com Marcelo 
Chamusca e já disputou nove 
partidas nesta temporada

Revelado pelo Botafogo, 
o volante de 23 anos atual-
mente briga por uma vaga no 
time, mas não foi aproveita-
do nos dois duelos contra o 
Vasco, pela final da Taça Rio. 
Entretanto, faz parte dos 

Rickson: contrato renovado

VITOR SILVA/BOTAFOGO

planos para ser aproveitado 
ao longo da Série B.

Além disso, o Botafogo 
segue em busca de reforços 
para o setor de meio de cam-
po para a sequência da tem-
porada. A estreia na Segun-

dona será amanhã, contra o 
Vila Nova, em Goiânia.

RAFAEL MOURA MAIS PERTO
O Botafogo está perto de fe-
char mais uma contratação. 
O presidente Durcesio Mello 
afirmou que o clube carioca 
avançou na negociação com 
o atacante Rafael Moura, de 
38 anos. O jogador é espera-
do no fim da semana no Rio 
para assinar contrato e fe-
char os últimos detalhes. 

As informações foram pu-
blicadas inicialmente pelo 
perfil no Twitter “Botafogo 
Não se Compara”. A posição 
de centroavante é considera-
da carente no atual elenco al-
vinegro, que conta com Rafael 
Navarro, de 21 anos, e Matheus 
Nascimento, de 17 anos.

JESUS COTADO NO LYON
Mesmo após uma temporada ruim no Benfica, Jorge Jesus ainda tem um nome 

forte na Europa. Segundo o portal “UOL”, ele é um dos mais cotados para assumir 

o Lyon, da França, que está sem técnico com a saída de Rudi Garcia.
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O
 Supremo Tribunal 
Federal (STF) mar-
cou o julgamento da 
chamada Revisão da 

Vida Toda para a primeira 
quinzena de junho. Os minis-
tros vão decidir, entre os dias 
4 e 11 do mês que vem, se a re-
visão para aumentar a base 
de cálculo da aposentadoria é 
constitucional. A Corte coloca-
rá ponto final em longo debate 
sobre se o INSS deve levar em 
conta todas as contribuições 
previdenciárias dos segura-
dos no cálculo do benefício. 
A revisão considera salários 
de contribuição anteriores a 
1994, início do Plano Real.

O INSS só leva em conta os 

STF analisará 
Revisão da Vida 
Toda em junho 
Julgamento da constitucionalidade da correção de 
aposentadorias será entre dias 4 e 11 do mês que vem

MARCELLO CASAL JR AGÊNCIA BRASIL

valores para pagamento de-
pois de julho daquele ano. As-
sim, a decisão prevê beneficiar 
tanto profissionais, aposenta-
dos ou não, que podem exigir a 
inclusão dessas contribuições 
no cálculo da aposentadoria.

Para quem está aposentado, 
o prazo para pedir a revisão é 
de, no máximo, dez anos. Isso 
quer dizer se o beneficiário se 
aposentou em 2010, o período 
se encerra neste ano. Assim, 
quem parou de trabalhar nes-
se ano deve correr. Enquanto 
para os pensionistas, o prazo 
vale a partir da aposentadoria 
original e não da pensão.

“A  r e v i s ã o  é  c a b i d a 
para quem ganhava mais no 
começo da vida e passou a re-
ceber menos”, explica o advo-
gado João Badari, especialis-

ta em Direito Previdenciário.
No início deste mês, a Pro-

curadoria Geral da República 
(PGR) deu parecer favorável à 
Revisão da Vida Toda após en-
tendimento do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ). O Su-
premo havia encaminhado o 
parecer para saber qual seria 
a manifestação da PGR. 

Na ocasião, o STJ se fun-
damentou em dois critérios 
básicos. O primeiro é de que 
uma regra transitória pode 
prejudicar o segurado do 
INSS. No caso, a criação de 
uma norma tem o intuito de 
beneficiar quem está no sis-
tema, mas jamais prejudicar. 

“Em muitos casos, foi pre-
judicial porque não incluiu 
salários de contribuição ante-
riores a 1994”, explica Badari.

Atualmente, o INSS só leva em conta contribuições feitas pelos segurados após julho de 1994

REGRA PROVISÓRIA

Supremo garante o direito ao melhor benefício

 NOutro ponto sobre a Revisão 
da Vida Toda é que o próprio STF 
afirma que o aposentado tem 
direito ao melhor benefício que 
faz jus, a chamado revisão do 
melhor benefício. Nesse caso, 
o INSS tinha regra provisória e 
permanente, e o órgão optou 
pela provisória, sendo a mais 
desfavorável aos segurados.

“Muitas pessoas que con-
tribuíam por 10, 20 salários 

mínimos foram prejudicadas. O 
INSS aplicou regra de transição mais 
desfavorável do que a regra perma-
nente, que diz que tem que incluir 
todos os salários de contribuição”, 
pontuou João Badari.

Ainda segundo o especialista, 
fica cada vez mais evidente que 
o INSS errou ao aplicar uma regra 
pior e não a melhor dentro de uma 
mesma legislação.

Para recorrer e pedir a revisão, 

Badari explica que uma ação 
deve ser ingressada na Justiça. 
Não é possível pedir de forma 
administrativa no INSS. Antes de 
entrar com a ação, é importan-
te ter todo o cálculo das contri-
buições feitas antes de 1994. “O 
segurado pode pedir na Justiça 
Federal, se o valor for acima de 
60 salários mínimos, ou, se for 
abaixo disso, no Juizado Especial 
Federal”, indica o advogado.

Mínimo 
pode 
voltar a 
R$ 1.045
O Congresso tem até 1º de ju-
nho para votar a MP que man-
tém o salário mínimo em R$ 
1.100 este ano. Caso não seja 
aprovada neste período, o tra-
balhador corre o risco de ter o 
piso reduzido para R$ 1.045, 
pagos em 2020. 

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) usou as redes sociais para 
reforçar a importância da me-
dida entrar em pauta. “O Con-
gresso precisa votar. A estra-
tégia do governo é deixar para 
a última hora e aprovar sem 
reposição integral da inflação, 
como no ano passado. Se isso 
acontecer, o valor volta a ser 
R$ 1.045”, afirmou.

Questionada por O DIA, 
a Câmara dos Deputados res-
pondeu que “não há previsão 
de votação da MP 1021/20 até 
o momento”

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Capacitação 
e R$ 600 
para jovens
O governo deve lançar um 
novo programa de incentivo 
à qualificação da mão de obra. 
Segundo o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, o obje-
tivo é preparar jovens para o 
mercado de trabalho formal, 
permitindo que recebam aju-
da de custo de R$ 600. Não há 
previsão de quando o progra-
ma sairá do papel.

Conforme o ministro, ha-
verá parceria com empresas 
para pagar pagar R$ 600 aos 
beneficiários do programa. 
Metade do valor será arcado 
pelo governo, metade pelos 
empregadores, que também 
teriam que oferecer meios de 
capacitar esta mão de obra.
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Rio terá alívio de mais de 
R$ 40 bi com novo RRF

DANIEL CASTELO BRANCO

Secretariado do Palácio Guanabara prepara medidas que serão analisadas pela Assembleia Legislativa

O 
governo de Cláudio 
Castro — agora filia-
do ao PL — formali-
zou ontem o pedido 

à União para adesão do Es-
tado do Rio ao novo Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF), 
previsto na Lei Complemen-
tar 178/21. O documento foi 
entregue pelo secretário de 
Fazenda, Nelson Rocha, ao se-
cretário especial de Fazenda 
do Ministério da Economia, 
Bruno Funchal, em Brasília. 
A equipe econômica federal 
tem 10 dias para decidir. Se der 
o aval, o Rio terá alívio de cai-
xa de R$ 4,5 bilhões somente 
este ano e de R$ 40,2 bilhões 
de 2022 até o fim do regime, 
que deve durar 10 anos.

Essa é considerada a prin-
cipal saída para a recupera-
ção das finanças fluminenses 
e a garantia do pagamento 
de servidores em dia. Em 
2017, sob grave crise e atrasos 
salariais, o governo estadual 
aderiu à primeira versão do 
RRF (sob as regras da LC 
159) e, assim, conseguiu sus-
pender o pagamento do ser-
viço da dívida por três anos e 
começar a ajustar as contas.

Com um possível aceite do 
ministério, o Rio terá então 
o prazo de seis meses para 
apresentar um Plano de Re-
cuperação Fiscal, que já vem 
sendo preparado.

‘INOVAÇÃO’

 n Secretário estadual de Fa-
zenda, Nelson Rocha destacou 
que o uso de ativos do gover-
no fluminense ajudará no pa-
gamento da dívida. Essa será 
uma das medidas previstas 

no Plano de Recuperação. “É 
uma inovação que a gente quer 
construir. A ideia é criar alter-
nativas porque o objetivo do 
estado é honrar os seus com-
promissos sempre”.

Uso de ativos estará no Plano

 nO alinhamento político do go-
vernador Cláudio Castro com o 
governo Jair Bolsonaro é um dos 
fatores que levam aliados do 
chefe do Executivo fluminense 
a acreditar no aval da União à 
entrada do Rio no novo RRF.

Enquanto as discussões 
técnicas entre as equipes fa-
zendárias do Rio e da União 
seguem — e o ‘dever de casa’ do 
governo estadual também —, a 
proximidade entre presidente 
da República e Cláudio Castro 
sinaliza possível ajuda federal. 

Ontem, inclusive, Bolsona-
ro acompanhou a filiação do 
governador do Rio ao PL, em 
cerimônia realizada em Bra-
sília, que contou ainda com o 
presidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira (PP-AL).

Já na Alerj, Cláudio Castro 
começa a dar seus passos pela 
aprovação dos projetos que se-
rão apresentados. Além da pre-
sença de alguns parlamentares 
em seu secretariado, ele estu-
da novos nomes e mais mu-
danças no Palácio Guanabara.

ALIANÇA COM O PRESIDENTE

Proximidade sinaliza possível aval

Cláudio Castro se filiou ao PL com a presença de Jair Bolsonaro

DIVULGAÇÃO

CONFIRA

R$ 4,5 BI

R$ 13 BI

Valor que, segundo a Sefaz-
RJ, em 2021 o Rio deixará de 
desembolsar. A partir de 2022 
até o fim do RRF, montante é 
de R$ 40,2 bi

Em caso de não entrada no 
novo RRF, saindo do regime 
atual, o Rio teria que pagar, de 
imediato, R$ 13 bilhões (valores 
suspensos de setembro de 
2020 a maio 2021)

 > Entre as ações previs-
tas no plano estão refor-
mas previdenciária (com 
aumento da idade míni-
ma e do tempo de contri-
buição de servidores) e 
administrativa (com de-
sestatizações), revisão de 
incentivos fiscais e uma 
nova lei de teto de gastos 
para os Poderes.

“Estamos confian-
tes que o nosso pedido 
será aceito e trabalhan-

do para apresentarmos 
um plano”, disse Cláudio 
Castro.

Nos 10 anos do regime, 
o Rio deixará de desem-
bolsar mais de R$ 40 bi-
lhões tendo em vista que, 
no 1º ano, a dívida com a 
União será suspensa. De-
pois, o pagamento será 
retomado de forma gra-
dual em parcelas mais 
suaves em relação ao mo-
delo antigo do RRF.

Suavização das parcelas
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EX-BBB DESABAFA APÓS ONDA DE ATAQUES

FábiaOliveira

REQUISITADO NO MERCADO

Maiores bancos do 

país fizeram leilão 

por Gil do Vigor

REPRODUÇÃO

Q
uem viu o ex-BBB, Gil do Vigor, estre-
lando o novo comercial do Banco 
Santander, na TV, nem imagina o 

quanto o passe dele está valorizado no 
mercado publicitário. Após as declarações 
de Gil sobre o desejo de um dia ser presi-
dente do Banco Central, os maiores ban-
cos do país começaram a se movimentar 
para ter o economista como rosto de suas 
próximas campanhas. 

O desejo pela associação à imagem de 
Gil levou as principais instituições fina-
neiras do Brasil a iniciarem um verdadei-
ro leilão para ver quem pagava mais 
para fechar uma parceria com o vigoroso 
mais querido pelos brasileiros. Mas 
quem levou a melhor foi o Santander, 
mesmo banco que pagou 1 milhão de 
libras (cerca de R$ 8 milhões) para 

trazer o rosto de Ana Paula Arósio de 
volta às telinhas em um de seus comer-
ciais, depois de tantos anos em que a 
atriz esteve fora do ar. 

O cachê de Gil vem sendo mantido à 
sete chaves, mas levando em considera-
ção o quanto a instituição desembolsou 
para ter Ana Paula Arósio, podemos pre-
sumir que Gil faturou boas cifras para 
estrelar seu primeiro comercial na TV. 
Atual contratado da Globo, o economista 
não abriu mão de fazer seu PhD na Univer-
sidade da Califórnia, em Davis, nos Esta-
dos Unidos. Segundo a emissora, o contra-
to não vai impedir Gil de seguir a carreira 
acadêmica. Ele vai para os Estados Unidos 
estudar em setembro, mas até lá, conti-
nuará tocando normalmente seus proje-
tos com o canal que o alçou à fama. 

CONTRA A ANSIEDADE

WANESSA FALA DA LUTA 

O ex-BBB Victor Hugo usou as redes sociais ontem para desabafar e revelou que não aguenta mais os ataques que vem rece-
bendo. “O problema não está em mim, está nessas pessoas doentes que não têm nada pra fazer e vem infernizar a mim e 

outros tantos. Isso tem que acabar. Isso já passou dos limites. Tem mais de um ano que eu passo por isso todos os dias. A 
gente releva, depois a gente tenta esquecer... Mas chega! Eu não vendi minha alma não. Eu entrei no BBB para melhorar 

minha vida e da minha família e até agora só foi desgraça e coisa ruim. Eu não sei mais o que é ser feliz”, disse o psicólogo.
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Os fãs de Wanessa Camargo têm estado 
preocupados com a cantora, por conta 
do recente afastamento dela das redes 
sociais. Procurada pela coluna, Wanessa, 
através de sua assessoria de imprensa, 
revelou que tem enfrentado um momen-
to difícil, por conta de uma luta contra a 
ansiedade.
 “Durante os últimos meses, tenho luta-
do com superação alguns problemas de 
ansiedade. Entretanto, ja estou voltando à 
ativa junto a minha família. Estou focando 
na minha nova casa, na série da Netflix que 
estou gravando e no álbum com meu pai. 
As férias estão chegando e voltarei para 
nossa casa, no Espírito Santo, com a famí-
lia do meu marido”, disse a filha de Zezé.
 “Aproveitando o momento para evoluir 
mentalmente com ótimos profissionais e 
voltando a fazer o meu trabalho que me 
ajuda diariamente. Não precisam se preo-
cupar, a pandemia tem nos trazido vários 
desafios e nós vamos, se Deus quiser, 
superar todos os dias. Agradeço imensa-
mente o carinho que recebi da imprensa 
e do público. Muito obrigada de coração”, 
finaliza a artista. 

Homenagem a Mc Kevin

Deolane Bezerra, noiva de Mc Kevin, 
compartilhou em suas redes sociais, 
ontem, que fez uma tatuagem em 
homenagem ao funkeiro, que morreu 
no último dia 16, após cair da varanda 
do quinto andar de um hotel de luxo, 
no Rio.  
 Deolane tatuou uma foto do casal. 
O registro é da cerimônia de noivado 
dos dois, que aconteceu no fim do 
mês passado, no México. “Vá na paz, 
meu amor”, escreveu ela, ao 
compartilhar o resultado do desenho. 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

REPRODUÇÃO INTERNET 

12    QUINTA-FEIRA, 27.5.2021  I  O DIA



ELENCO DE ‘TRAÇÃO

NELSON FREITAS NO 

DIVULGAÇÃO 

MARVVILA LANÇA SINGLE COM 
PARTICIPAÇÃO DE GUI ARAUJO
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Nasceu, na noite da última terça-feira, a pequena 
Sara, filha do sertanejo Jorge, da dupla com Matheus, 
e sua namorada, Rachel Boscatti. A menina veio 
ao mundo às 20h43, em um hospital particular de 
Goiânia. Jorge e Rachel estão juntos desde fevereiro 
de 2020, e o bebê é o primeiro filho dela. O cantor é 
pai de um menino de 4 anos, Davi, que ele teve com a 
ex-mulher, Ana Carolina Freitas, a Iná. Rachel e Jorge 
eram amigos antes de começarem a namorar. Ela, 
inclusive, foi madrinha de casamento de Jorge e Iná.

Em entrevista ao youtuber Bruno Di Simone, o 
pagodeiro Anderson Leonardo deu detalhes sobre 
Bundinha, seu personagem no filme ‘Contraven-
ção’: “O nome é por causa da minha circunferên-
cia”, explica o integrante do grupo Molejo que foi 
acusado recentemente de ter estuprado um rapaz.
Bruno, então, questiona se Bundinha é ativo ou 
passivo: “Ele é ativo porque mata geral. Ele é o chefe 
da boca”, respondeu Anderson, com bom humor.

No próximo dia 31, Gisele Bündchen estará em terras 

brasileiras por conta de um novo trabalho. A modelo irá 

embarcar diretamente dos Estados Unidos, onde mora 

com a família atualmente, para São Paulo. Na ‘terra da 

garoa’, Gisele irá gravar o comercial do C6 Bank, que será 

veiculado para todo o Brasil. Pra musa viajar sem a crise 

do coronavírus estar controlada aqui no país, como está 

nos EUA, imaginem só esse cachê...

GISELE NO BRASIL

PAPAI DE NOVO

BUNDINHA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Nesta sexta-
-feira, o cantor 
e compositor 
Luan Otten lança 
o single ‘5458’, 
uma parceria 
com a cantora e 
rapper Lourena. 
A faixa é ba-
seada em uma 
experiência pes-
soal do cantor e 
chega acompa-
nhada por um 
vídeoclipe.

Nem sempre os casais conseguem resolver tudo amigavelmente quando se separam. O 
influenciador e também campeão de fisiculturismo, Felipe Franco, moveu um processo 
judicial, em julho do ano passado, contra sua ex-mulher, Juju Salimeni, exigindo dela um 
pagamento de R$ 18 mil. 
 Quando estavam casados, os dois teriam assinado um documento particular de 
confissão de dívida referente a um crédito imobiliário liberado pelo banco Itáu, e que 
Franco afirma ter pago sozinho. O credito imobiliário foi utilizado para aquisição de um 
imóvel, que fica localizado no Residencial Genesis II, contendo um terreno de 490 metros 
com casa construída de 508, localizada em Santana de Parnaíba, Barueri.  
 Franco afirmou na Justiça que só cobrou a ex-mulher porque o valor deveria ter sido 
pago em junho de 2020, e as tentativas amigáveis de receber foram em vão. O lado bom 
de tudo isso foi que, na Justiça, Juju reconheceu a dívida e realizou judicialmente um 
depósito de mais de R$ 19 mil.

Mais um casal se formando? Não! É só uma imagem dos bastidores do novo 
clipe da cantora Marvvila. ‘Pra Te Dar Razão’ é o nome do pagode que ela 
lança nesta sexta-feira. No projeto audiovisual, Marvvila passa por objetos 
que marcaram a história de um casal e cada um abre uma memória com o 
seu ex-companheiro - interpretado pelo influenciador digital e apresentador 
da MTV, Gui Araujo.

Nelson Freitas esteve em São Paulo para filmar outras cenas do longa de ação 
‘Tração’, de André Luiz Camargo, que envolve corrupção e competições de motos. 
No filme, ele interpreta o empresário Fernando DiMello, rico, bem sucedido, mas 
de formas escusas. No elenco, além dele, estão ainda os atores Marcos Pasquim, 
André Ramiro, Maurício Meirelles, as atrizes Paola Rodrigues, Bruna Altieri, entre 
outros. O trabalho está seguindo todos os protocolos de segurança e, devido à 
pandemia, o filme ainda não tem data de lançamento. Além de ‘Tração´, Nelson 
Freitas está confirmado no especial Super Dança dos Famosos, do Domingão do 
Faustão, da TV Globo. Além de ́ Tração’, Nelson Freitas está confirmado no 
especial ‘Super Dança dos Famosos’, do Domingão do Faustão, da TV Globo.

FELIPE FRANCO COBROU 
R$ 18 MIL DE JUJU SALIMENI

REPRODUÇÃO INTERNET

Gusttavo Lima se prepara para voltar aos palcos e anuncia sua primeira turnê desde o início da 
pandemia. O retorno do cantor aos shows presenciais será em apresentações pelos Estados 
Unidos, realizadas de 6 a 15 de agosto. ‘O Embaixador Tour USA 2021’ contemplará Orlando e 
Miami (Flórida), Atlanta (Geórgia), Newark (Nova Jersey) e Boston (Massachusetts).

TURNÊ DO EMBAIXADOR

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N O Progressistas (antigo PP) era o partido dos sonhos 
para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, 
confidenciou ele a aliados. Mas o comando nacional da 
legenda (senador Ciro Nogueira, claro) condicionou sua 
filiação ao controle do fundo eleitoral e partidário pela 
Executiva Nacional para investir as candidaturas pro-
porcionais. Ciro não queria arriscar o capital político do 
partido em um neófito no Executivo estadual depois de 
tanto escândalo no Rio. Castro optou pelo PL, controla-
do por Valdemar da Costa Neto e também – importante 
para o governador no cenário – aliado do presidente Jair 
Bolsonaro. Agora, o governador terá de correr por re-
cursos para a sua campanha se quiser tentar se reeleger. 

PI, DF, BA, Rio...
 N Como a coluna publicou 

ontem, Bolsonaro vai fe-
chando um cinturão de 
estados com potenciais 
candidaturas e bom espó-
lio eleitoral para ajudar 
na sua reeleição.

Mundo paralelo
 N Existe uma terra encan-

tada e blindada no Uni-
verso, recheada de rega-
lias, onde 11 pessoas deci-
dem o que vai acontecer 
com eles próprios e com 
200 milhões de plebeus. 

Bicadas...
 N O presidenciável e gover-

nador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite (PSDB), 
reuniu-se ontem a portas 
fechadas na Câmara com 
o deputado e ex-presiden-
ciável Aécio Neves (MG). 
Leite foi sozinho, sem 
qualquer assessor ou se-
gurança, para não chamar 
atenção. 

...no ninho 
 N Dentro do PSDB não é se-

gredo que tem as digitais 
de Aécio o pré-lançamento 
de Leite ao Planalto. Um 
plano do grupo mineiro 
aliado a parte da ala pau-
lista para barrar a candi-
datura do governador João 
Doria Jr (SP) pelo partido à 
Presidência da República.

Gratidão política 
 N Ex-chefe de gabinete do 

deputado estadual Márcio 
Pacheco antes de se eleger 
vereador em 2017, o agora 
governador do Rio, Cláu-
dio Castro, vai empregar 
o amigo e ex-patrão como 
secretário de Governo 
na vindoura reforma no 
secretariado.

Pista livre
 N Com a decisão do TSE 

de liberar a deputada fe-
deral Tábata Amaral para 
deixar o PDT sem perder o 
mandato, por configurar 
perseguição do partido, 
ela pode se filiar ao PSB. 
A sentença abre caminho 
também para outros oito 
deputados insatisfeitos 
com a legenda, que foram 
interpelados pela Executi-
va por apoiarem a Refor-
ma da Previdência.

Abandono de posto 
 N A Prefeitura de Martinho 

Campos, em Minas Gerais, 
soltou um card virtual pelo 
WhatsApp de convite aos 
funcionários para que re-
cepcionem o governador 
Romeu Zema amanhã na 
cidade. O ‘convite’ é cla-
ro: “Esperamos que todos 
os servidores se façam 
presentes”.

Retorno 
 N No 1º trimestre do ano, 

os clientes que tiveram 
seus Títulos de Capitali-
zação contemplados so-
maram R$ 325,5 milhões 
de prêmios em dinhei-
ro. A receita do mercado 
cresceu 3,3%, em compa-
ração ao mesmo período 
de 2020, alcançando R$ 
5,8 bilhões.  As reservas 
técnicas – compostas pe-
los recursos de clientes 
com títulos de capitaliza-
ção ativos – apresentaram 
alta de 5,8%, alcançando 
R$ 32,5 bilhões.

PF na tribo
 N O ministro do STF Luís 

Roberto Barroso determi-
nou que a Polícia Federal 
mantenha guarda até se-
gunda ordem nas prin-
cipais aldeias das terras 
indígenas Yanomami e 
Mundurucu, no Norte do 
país, diante da invasão de 
garimpeiros.

Força na turbina
 N A Alerj, que já aprovou 

a lei que reduz o ICMS de 
aviação para incentivo às 
operações das companhias 
no Aeroporto do Galeão, 
aguarda agora a regula-
mentação da Secretaria 
de Fazenda do governo. O 
Rio respira, e continua a 
principal porta de entrada 
de estrangeiros no País ao 
lado de São Paulo.

PALANQUE NO RJ

NA MOITA

 N É tanto problema 
no país que esquece-
ram o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Sal-
les. Com camburão da 
PF na porta, continua 
no cargo e forte, prote-
gido pelo presidente.

A
cabamos de ver a imbecili-
dade e o desprezo à vida, sob 
duas rodas e pouco cérebro. 

Falo da manifestação de motoquei-
ros organizada no domingo, dia 23 
de maio, pelo capitão Bolsonaro e 
sua tropa miliciana. 

Não me espanta a horda de imbecis e 
imbecilizados. Elas reapresentam uma 
fatia real da sociedade. Me espanta que 
os que criticaram esse espetáculo gro-
tesco estejam organizando atos públi-
cos e (pretensamente) de massas “em 
todo o Brasil”.

A luta de massas e as manifesta-

A 
população carioca e o merca-
do imobiliário aguardam, com 
grande expectativa, a aprovação 

do projeto Reviver Centro na Câmara 
dos Vereadores. Pense em quatro mil 
prédios, sobrados e casas abandona-
dos na região. Leve em conta que esse 
número foi apurado pela Associação 
dos Dirigentes do Mercado Imobiliário 
(Ademi-RJ) e pelo Sindicato da Cons-
trução Civil (Sinduscon-Rio) antes da 
pandemia. E que não é novidade para 
ninguém que a necessidade de isola-
mento social e o home office contribuí-
ram para piorar esse cenário e transfor-
mar o Centro no grande deserto que se 
vê atualmente.

Agora pense na cidade de São Paulo, 
que em 2013 começou a ver um boom 
de invasões a prédios no Centro. Leve 
em conta as dificuldades que o poder 
público enfrenta, hoje, para recuperar 
a área. Aí está a dimensão do desafio 
nas mãos dos nossos parlamentares.

Mas vamos pensar também no Cen-
tro histórico de Paris. Ou de Buenos 
Aires. Ou de Montevidéu. No charme 
das moradias nesses bairros, que com-
binam imóveis comerciais e residen-
ciais. Nas facilidades à disposição dos 
moradores dessas áreas, que têm uma 
gama de produtos, serviços e atrativos 
a “um elevador de distância”.

Inspirado nos melhores exemplos 
no mundo, o projeto Reviver Centro 
pretende recuperar e revitalizar uma 
área já dotada de toda a infraestru-
tura de energia, saneamento, teleco-
municações e transportes. Que outra 
região da cidade conta com ônibus 
urbanos, intermunicipais e interes-
taduais, trens, metrô, barcas, BRT e 
VLT? E conta, ainda, com saídas para 
a Linha Vermelha, a Linha Amarela, 
a Avenida Brasil e a Ponte Rio-Nite-
rói, além de estar próxima da rodo-
viária e do porto.

O Centro não é futuro, é presen-
te. Ao converter imóveis comerciais 
abandonados em empreendimentos 
residenciais, o Reviver Centro vai tra-
zer para a região vida e movimento 
24 horas por dia, sete dias da semana 
– uma medida muito mais eficaz que 
qualquer aumento de efetivo policial.

O Centro do Rio tem urgência

É coerência que se chama?
Washington 
Quaquá 
vice-presidente 
nacional do PT

Claudio Hermolin
pres da Ademi-RJ e 
vice-pres do Sindus-
con no Rio

ções que mobilizam dezenas ou cen-
tenas de milhares são instrumentos 
democráticos, e mais que isso, são 
essenciais para o alargamento dos 
direitos sociais e para o aprofunda-

Para que isso aconteça, a chamada 
operação interligada é o grande trunfo 
do projeto, o diferencial em relação a 
tentativas passadas de se revitalizar a 
região. Com a operação interligada, ao 
assumir o risco de investir no Centro, 
o empreendedor tem como contrapar-
tida o direito de potencial construtivo 
em outras áreas mais valorizadas e já 
consolidadas na cidade.

Esse incentivo, porém, precisa ser 
agressivo. Não tenho dúvidas de que, 
sem a operação interligada ou com in-
centivos tímidos e pouco atrativos, o 
projeto pode não sair do papel. Basta 
observar que, nas últimas duas déca-
das, o Centro teve apenas seis lança-
mentos imobiliários.

Dividido em várias microrregiões, 
como a área da Praça Mauá, a do 
Campo de Santana, da Central do 
Brasil, da Candelária e da Cinelândia, 
o Centro tem perfis e comportamen-
tos diferentes. Para os empreendedo-
res, isso se traduz em oportunidades 
que vão desde o programa Casa Verde 
e Amarela (antigo Minha Casa, Mi-
nha Vida) até empreendimentos de 
médio ou alto padrão.

Para os compradores, em oportu-

nidades de imóveis mais compac-
tos, adequados a jovens que querem 
comprar o primeiro apartamento ou 
pessoas que vêm de outras cidades, a 
grandes lofts, que podem funcionar 
simultaneamente como moradia e 
estúdios de artistas plásticos ou fo-
tógrafos, por exemplo.

Lembrando que, no pós-pandemia, 
as empresas deverão manter parte 
dos colaboradores em home office, 
fazendo prevalecer o modelo híbrido 
de trabalho presencial e a distância, o 
Centro será a opção para todos aqueles 
que moram em bairros mais afastados 
do trabalho e querem evitar os gran-
des deslocamentos e horas no trânsito.

Eles também poderão desfrutar, 
melhor do que ninguém, do Teatro 
Municipal, da Biblioteca Nacional, dos 
museus Nacional, de Arte Moderna, 
de Arte do Rio, do Amanhã. De toda 
a grande área de lazer criada com a 
inauguração do Boulevard Olímpico, 
da Roda Gigante e do AquaRio. Sem 
esquecer no polo gastronômico que vai 
nascendo no Largo de São Francisco 
da Prainha e da proximidade do Cen-
tro com o Aterro do Flamengo.

 Então? Vamos ocupar o Centro?

mento da democracia.
Mas isso em condições sanitárias 

normais. Numa pandemia o resul-
tado dessa convocação é um desas-
tre. Porque se der pouca gente tem 
péssimo efeito político. Se der muita 
gente, gerando aglomeração, será 
um desastre sanitário.

Então não me convidem para uma 
coisa dessas. Não pode ser a esquer-
da que vai dar de braços a Bolsona-
ro, para sair às ruas pisoteando o 
túmulo de mais de 450 mil mortos 
e abrindo covas para caber mais ou-
tros tantos.

Vamos aguardar que a vacinação 
atinja uma imunidade suficiente de 
um número considerável da popula-
ção, lá para outubro ou novembro, 
e aí sim poder demonstrar nas ruas 
nossa indignação e a força do povo.

AGÃªNCIA BRASIL
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 N# A ANDI promove hoje o webnar “Jornalista amigo da criança” e lança 
a Análise de Mídia sobre a Primeira Infância. # Unilever, Amigos do Bem 
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# Laboratório americano Romark anuncia o antiviral NT-300, novo medi-
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Digital Innovation One cria programa inédito de aceleração internacional em 
parceria com GFT. # Grupo Máxima comemora 12 anos com campanha de ar-
recadação de 8 toneladas de alimentos que serão doados a famílias carentes.
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N
egra Li inicia hoje uma nova 
etapa em sua carreira. Com o 
lançamento de ‘Comando’, sua 
música de trabalho, a cantora 

faz um manifesto antirracista e discor-
re sobre os obstáculos e preconceitos 
que os negros enfrentam diariamen-
te. Para Negra Li, é importante que a 
própria comunidade se identifique e se 
apoie. “Nós, mulheres pretas, devemos 
nos manter cada vez mais unidas. Como 
disse a filósofa Angela Davis, ‘quando 
uma mulher preta se movimenta, toda 
uma sociedade se movimenta com ela’. 
Então imagine mulheres pretas unidas, 
poderemos fazer a diferença no mun-
do”, vislumbra a cantora.

Apesar de ter um trabalho que pode 
parecer destinado a um público-alvo 
específico em um primeiro momen-
to, a cantora faz questão de destacar 
a importância de que toda a sociedade 
se una em torno da luta por igualdade 
racial. “Para pessoas que não estão em 
seu lugar de fala, acho importante ter 
empatia e tentar se colocar neste lugar. 
É muito difícil, eu sei... Mas reconhe-
cer seu lugar de privilégios e tentar se 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Heideguer obriga Nat a gravar 
uma mensagem para Alan. Gael 
faz Pedro prometer que irá obe-
decê-lo. Bianca flagra João em 
seu quarto. Alan responde Nat e 
Heideguer ouve.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Cris se enfurece com o presente 
de Jonas. Iná e Wilson se preocu-
pam com a saúde de Laudelino. 
Celina conta a Nanda que se 
encontrará com o homem que 
conheceu pela internet.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Kyra diz a Alan que se continuar 
no trabalho acabará se apaixo-
nando por ele. Micaela diz a Téo 
que Bruno não está interessado 
nela, sem saber que o rapaz está 
preparando uma surpresa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carol diz aos meninos que se 
eles forem bem na prova e se 
comprometerem a estudar, ela 
mesma irá inscrever eles no cam-
peonato de futebol.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Fernando observa Cristina che-
gando em casa. O anel de Maria 
Marta é roubado. José Alfredo 
elogia o bufê e decide cumpri-
mentar Vicente.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Agar defende Ismael e se irrita 
com Sara. O rei Abimeleque 
mantém seu castigo a Omar. 
Abraão e os seus deixam o 
acampamento. Abimeleque se 
disfarça para visitar o filho.

21h | RECORD | 12 anos 
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MANIFESTO 

ANTIRRACISTA

imaginar em outra pele é importante 
também. Você escolheria vir como uma 
mulher preta? Se sua resposta for não, 
então você já sabe que tem... Precisa ter 
empatia, ler, ouvir, estudar a respeito e 
ser antirracista”, prega a artista. 

Mas se engana quem pensa que o 
conceito se atém apenas à música. O 
clipe, lançado hoje também, promete 
impactar o público. “Desenvolvemos 
todo um roteiro com base na história do 
período da escravidão. O clipe é muito 
representativo, cheio de significados e 
tem muito para contar dessa situação 
que não aguentamos mais, dessa de-
sigualdade do racismo desenfreado. 
É uma forma de fazer a galera refletir, 
olhar mais para o racismo, para o so-
frimento alheio e ter empatia”, defende 
Negra Li.

CRIAÇÃO NA PANDEMIA
A produção do álbum, por sinal, acon-
teceu nos últimos meses, já na pande-
mia. Para Negra Li, o trabalho artístico 
ajudou a lidar com as incertezas persis-
tentes nesse período. “A pandemia me 
assustou um pouco, me senti em uma 
montanha, uma hora víamos uma apa-
rente melhora na situação e, em segui-
da, voltávamos ao que parecia o início 

da pandemia. Mas, de certa forma, foi 
importante para eu ter dado início na 
produção do álbum. Tive tempo para 
me dedicar a isso, pude compor mais 
e dar continuidade ao meu trabalho”, 
conta a cantora que, para matar a sau-
dade do seu público, recorreu às famo-
sas lives. 

“Eu adorei, fico muito feliz de ver 
e sentir o carinho das pessoas, ler os 
comentários. É gostoso ver que estão 
sentindo falta do meu trabalho, isso 
pra mim é reconfortante. Não fiz mui-
tas lives, mas as que fiz foram mara-
vilhosas, pude matar um pouquinho 
da saudade e saber que tem pessoas 
me ouvindo, gostando do que estão 
ouvindo e com saudade do meu som”, 
declara Negra Li.

E mesmo tendo se adaptado, de certa 
forma, à pandemia, a cantora já sabe 
tudo o que quer fazer quando esse mo-
mento difícil acabar. “Eu sinto muita 
falta da agitação que era a minha vida: 
as viagens, as pessoas, muito trabalho 
e muitos shows. Quando isso acabar, 
eu só quero andar com liberdade, sem 
pensar em máscara e distanciamento 
social. Quero apenas viver normalmen-
te, quero que a vida volte ao normal de 
fato e não ter esse novo normal”.

O clipe é muito 

representativo, 

cheio de 

significados e 

tem muito para 

contar dessa 

desigualdade 

do racismo 

desenfreado”

NEGRA LI,

Cantora 

Negra 
Li lança 

‘Comando’, 
nova música 
de trabalho. 

“É uma 
forma de 

fazer a galera 
olhar para o 

racismo, para 
o sofrimento 

alheio e ter 
empatia”, diz



Horóscopo

Diminua um pouco o ritmo e tenha calma. Respire e 
reflita antes de tomar certas atitudes. Invista nos 
estudos e se concentre nas tarefas. No amor, esclareça  
dúvidas e recupere a paixão.  Cor: prata.

Procure controlar as emoções com os seus desafios, 
tente pensar mais antes de agir. Equilibre o dinheiro e 
não cometa excessos. Evite ser muito exigente na vida 
em casal. Cor: lavanda.

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Parcerias de trabalho no período da manhã vão fluir 
muito bem. Procure o meio termo nos projetos 
colaborativos. Na paquera, pode encontrar alguém 
atraente de forma inesperada. Cor: preto.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Adiante algumas atividades no início do dia, se não 
pode se enrolar. Pratique exercícios físicas para 
aprimorar a sua saúde. A Lua traz novos estímulos à 
união. Cor: azul-petróleo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Hoje você vai ser muito produtivo. Cuidado com 
perdas financeiras. Podem complicar o seu futuro. 
Aposte no diálogo com o par, evite brigas 
desnecessárias. Cor: areia.

LEÃO
23/7 a 22/8

Excelente sintonia para ficar em casa. Converse e ouça 
a opinião dos outros. Grande fase para cuidar do 
visual. No romance, enfrente seus medos, se abra com 
o par. Cor: lavanda.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Arrase nos negócios e firme acordos importantes. 
Aposte no diálogo e busque estudar antes para se dar 
bem. No romance, uma conversa vai resolver todos os 
probelmas. Cor: verde-esmeralda.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua estimula as finanças. Só tome cuidado para não 
deslizar no orçamento. Tente colocar a casa em 
ordem. A sua sorte vai estar em alta. Na paquera, 
tenha calma. Cor: preto.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O seu humor vai estar instável hoje. Respire e conclua 
as obrigações, focando em uma de cada vez. Os astros 
favorecem o companheirismo no amor, procure ficar 
perto do par. Cor: ocre.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Algumas brigas podem marcar o seu dia. Evite confiar 
demais nas pessoas. Você pode ser alvo de fofocas, 
fique atento. Na união, seja franca e verdadeira, evite 
brigas. Cor: grená.

O trabalho vai gerar frutos hoje. Só tome cuidado e 
seja cautelosa. Os colegas podem te ajudar a concluir 
tarefas mais difíceis. Não dê espaço para o ciúme na 
relação. Cor: dourado.

Aceite críticas produtivas. Sugestões não são ataques. 
Evite brigas desnecessárias. Pode se destacar no 
trabalho com um novo projeto. Evite focar no passado 
com o par. Cor: vermelho.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

Eliminada do ‘No Limite’, 
Ariadna relembra briga 
Maquiadora comenta a discussão com Íris. “Não se colocou no meu lugar”, diz 

REPRODUÇÃO

Ariadna: ronco também causou reclamação

Ariadna foi a terceira eliminada do 
‘No Limite’, no episódio que foi ao ar 
na terça-feira, na Globo. A participan-
te teve alguns desentendimentos du-
rante sua participação no programa 
e comentou a discussão que teve com 
íris Stefanelli. 

“Falei algumas coisas do meu pas-
sado e contei para ela as dificuldades 
que aconteceram comigo. Eu não es-
tava me fazendo de vítima, estava con-
tando coisas que eu passei. E aí, de re-
pente, a pessoa diz que eu tive opção. 
Se eu estou ali dizendo que não tive... 
São minhas experiências, se você não 
quer escutar, se retira. Ela não viveu 
na minha pele e não se colocou no 

meu lugar”, disse Ariadna no ‘Bate-
-Papo No Limite’. 

Ariadna também não gostou quan-
do Íris reclamou de seu ronco. 

“Fiquei incomodada porque tenho 
um gemido, devido a uma cirurgia nas 
cordas vocais e um problema na gar-
ganta. Eu só tenho o grave na minha 
voz. Todo mundo ronca e só falaram de 
mim”, lamentou a eliminada, que tam-
bém afirmou que Íris reclamava muito.

“Ela era muito negativa e reclamava 
muito. A primeira discussão foi exata-
mente por isso. Ela gritava muito me 
mostrando onde estava a lona. Mas ela 
não quis se molhar, e teve toda aquela 
confusão”, disse. 
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