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REAGE À 
PROPOSTA DE 
EXTINÇÃO DA 

UNIVERSIDADE 
SIDNEY REZENDE, P. 2

SENADO APROVA 
MP QUE FIXOU 
SALÁRIO MÍNIMO 
EM R$ 1,1 MIL A 
PARTIR DE 
JANEIRO DE 2021. 
ECONOMIA, P. 10

Darlan da Silva Santana pilotava o helicóptero da 
Record TV quando foi atingido no joelho direito. 
Ele fez pouso de emergência no Engenhão. P. 5 

Piloto é baleado 
na Mangueira

Dados da Secretaria Municipal de Saú-
de mostram queda no número de pes-
soas internadas com 60 anos ou mais 
e que já tomaram a primeira dose. P. 4 

Internações 
caem entre 
imunizados

Rio afrouxa Rio afrouxa 
medidas de medidas de 
restriçãorestrição
Após estado bater 50 mil mortes, prefeitura libera rodas de samba e música ao vivo em bares e restaurantes.  RIO, P. 3 

ATAQUE

Com um a mais desde o Com um a mais desde o 
fim do primeiro tempo, fim do primeiro tempo, 
Botafogo empata com o Botafogo empata com o 
Vila Nova em 1 a 1, gol de Vila Nova em 1 a 1, gol de 
Rafael Navarro Rafael Navarro (foto)(foto), em , em 
estreia na Série B.estreia na Série B. P. 8  P. 8 

HOJE, FLUZÃO PEGA O SÃO PAULO PELO BRASILEIRÃO, 
E VASCÃO ENCARA O OPERÁRIO PELA SÉRIE B.  P. 8 
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VICTOR VIEIRA / DIVULGAÇÃOREPRODUÇÃO INSTAGRAM

Cantora vai Cantora vai 
oficializar união oficializar união 
com Ronan com Ronan 
Souza no civil e Souza no civil e 
no religioso.no religioso. P. 12 P. 12

Campanha volta a seguir a faixa etária a partir de segunda-
feira. Hoje termina a imunização de grupos prioritários. P. 3 

DANIEL CASTELO BRANCO

VEJA O CALENDÁRIO 
DE VACINAÇÃO POR 
IDADE NO MUNICÍPIO 

Saiba como negociar os aluguéis em alta 
Fundação Getúlio Vargas aponta que IGP-M, usado no reajuste dos contratos, registrou aumento de 37,04% nos últimos 12 meses. P. 10 
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Composição do ramal de Belford Roxo parou e passageiros, assustados, desceram correndo na 
linha férrea. No tumulto, três pessoas ficaram feridas. Incêndio acabou fechando 15 estações. P. 9 

Fogo em teto de Fogo em teto de 
trem da Superviatrem da Supervia
provoca pânico provoca pânico 

P. 15P. 15
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CHACINA EM 
SAQUAREMA 
DEIXA QUATRO 
MORTOS 
DA MESMA 
FAMÍLIA. P. 5

MC KEVIN 
USOU DROGAS 
ANTES DE 
MORRER, 
CONFIRMA 
EXAME. P. 6
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Tô me sentindo um bebê. Naquela 
fase das vacinas. Comecei a receber a 
CoronaVac contra essa peste que nos 

assola, com as cepas variadas, em abril. En-
carei a segunda dose no início de maio. Hoje, 
voltei ao posto e encarei a da Influenza. 
Logo em seguida, em uns 15 dias, vou para a 
fila da vacina para me livrar da pneumonia. 
É muito imunizante para esta pobre criatu-
ra. E, falta o teste do pezinho.

Enquanto isso, álcool, só nas mãos. A 
cervejinha dos sábados continua proibida. 
Minha caverna, equipada com wifi, virou um 
mosteiro. Tô quase um santo. Faltam as ora-
ções, matutinas e vespertinas e as celas da 
clausura. O trabalho braçal está incluído nos 
afazeres. Não esqueçam que sou encarrega-
do de varrer as folhas das árvores do quintal. 
Agora, nessa época do ano, a lida é diária. 
Isso posto, vamos ao causo da semana.

Em uma tarde deste outono, ao entrar 
em um bar do Engenho de Dentro para um 
inocente cafezinho, voltando do Posto de 
Saúde, ouvi conversa de três senhores, colo-
cados em mesas que formavam um triân-
gulo, todos com pinta de bem aposentados, 
todos devidamente mascarados e todos 

de para os brasileiros, apesar dos desmen-
tidos oficiais em várias ocasiões, reforçou o 
nosso bordão, criado por Nélson Rodrigues 
após a derrota do Brasil diante do futebol 
uruguaio, em 1950, o complexo de vira-latas.

Mas a frase dita-não-dita por De Gaulle 
foi a que mais se espalhou e pegou no Brasil. 
Até Jarbas Passarinho, militar e ex-ministro 
por várias ocasiões, chegou a escrever sobre 
o assunto, em um artigo de 2001, em que 
afirmou que é a ofensa de que nos orgu-
lhamos. Na verdade, a frase é outra, com o 
mesmo sentido, e foi dita por embaixador 
brasileiro, lotado em Paris, Carlos Alves de 
Souza, durante entrevista ao coleguinha do 
Jornal do Brasil, Luiz Edgar de Andrade, no 
início dos anos 1960.

Eu, particularmente, gosto de usar a 
frase, que o francês não disse, em oca-
siões em que não se consegue entender os 
estapafúrdios criados por nossos políticos. 
Comprovei, entretanto, que muita gente 
boa faz o mesmo. Concordam? Tem outra 
frase, entre dezenas, que também ficou 
gravada e é repetida por aí, principalmen-
te em assuntos ligados ao futebol: “Rou-
bado é mais gostoso”.

Atualmente, entretanto, a mais usada, do 
Oiapoque ao Chuí, é aquela que já até acos-
tumamos a ouvir: “É um assalto. Perdeu. 
Passa tudo”. A que considero em segundo 
lugar, sempre repetida por todos no super-
mercado: “Tá tudo muito caro”. E a terceira: 
“Acabou a vacina. Volte outro dia...”

Sem usar palavrões, é claro.

distanciados como manda a atual crise sa-
nitária: “O Papa Francisco, ao ser abordado 
por um padre brasileiro que pedia orações 
para nosso povo, deu resposta memorável 
para mostrar a realidade nossa, e mandou 
na lata a frase . ‘Vocês não têm salvação. É 
muita cachaça e pouca oração’”.

Isso foi dito pelo freguês que parecia 
ser o mais bem trajado. E o único que não 
usava boné. A conversa, em tom alto, não 
deixou claro se era brincadeira, ou gozação, 

ou mesmo coisa séria, mas me transpor-
tou para o então presidente francês, Char-
les de Gaulle, depois de um furdunço que 
balançou as relações entre Brasil e França 
no episódio conhecido como ‘A Guerra das 
Lagostas’, lembram ?

Foi em 1963, quando De Gaulle teria dito 
uma pérola formidável: “O Brasil não é um 
país sério”. O fato, que acabou virando verda-

Não é um país sério, 
precisa de cachaça, 
acabou a vacina...

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“É muito imunizante para esta 
pobre criatura. E, falta o teste do 
pezinho. Enquanto isso, álcool, 
só nas mãos”

O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Ricardo Lodi, divulgou nota oficial exprimindo a indig-
nação da comunidade acadêmica com a proposta de 

um deputado estadual bolsonarista determinado a extinguir 
a Uerj. Diz a nota: “Fracassada no nascedouro, a tentativa de 
extinguir a Uerj revela a existência de setores da sociedade, 
com representação política, que empreendem uma guerra 
cultural contra a ciência, baseada no irracionalismo irrespon-
sável, cujos resultados já são sentidos pelo povo brasileiro na 
sabotagem ao enfrentamento da Covid-19”. 

APOIO AO CONHECIMENTO
Para o professor Sérgio Souto, “é significativo que um parla-
mentar, pago por dinheiro público do estado, tenha na pro-
dução de factóides contra uma das principais universidades 
do país sua principal forma de mobilizar sua base eleitoral”. 
A diretora da Faculdade de Formação de Professores, Ana 
Santiago, compartilha da revolta. “O ataque a espaços pro-
dutores de conhecimento é evidência concreta que o grupo 
político em questão repudia o acesso da população ao saber 
crítico”. Para o deputado Alessandro Molon, “o projeto está 
fadado ao fracasso, por muitas razões. Só mostra a tragédia 
que é o bolsonarismo, que mira uma universidade que orgu-
lha o RJ e o país”. A deputada Dani Monteiro lembra que “a 
Uerj foi a primeira universidade brasileira a instituir sistema 
de cotas. Pretos e pobres, que não teriam oportunidade de 
participar da vida acadêmica não fosse política inclusiva”. 

UNIVERSIDADE

A reação 
contra o 
negacionismo

 n Lei sancionada pelo exe-
cutivo reduz imposto sobre 
querosene de aviação. ICMS 
incidente na saída interna 
desse combustível terá alí-
quota de 7% até fim de 2035 
para empresas que operam 
em aeroportos do estado. 

 n Projeto de lei do verea-
dor Marcio Ribeiro (Avan-
te) pede que seja declarada 
como patrimônio cultural 
e de natureza imaterial do 
povo carioca religiões de ma-
triz e de influência africana. 
“O combate à intolerância 
religiosa será ainda maior 
se tivermos envolvimento e 
mobilização da sociedade ci-
vil. Esse é um dos caminhos 
para que a gente possa alcan-
çar o respeito para todas as 
religiões”, disse. 

COMBATE À 
INTOLERÂNCIA 
RELIGIOSA

RICARDO CASSIANO

Para reitor da Uerj, Ricardo Lodi, tentativa de acabar com Uerj fracassa no nascedouro.

MENOR IMPOSTO NO 
SETOR AÉREO

Grupo 
político em 
questão 
repudia o 
acesso da 
população ao 
saber crítico”
ANA SANTIAGO,
Professora

PICADINHO

Escola Politécnica da UFRJ realiza a Semana do Meio Ambiente. De 
segunda a quarta, às 18h, em seu canal no YouTube.

Receita Federal já recebeu mais de 2,5 milhões de declarações 
de Imposto de Renda no Rio. Prazo termina na segunda-feira.

Até dia 13 de junho, mostra de animações produzidas por alunos da 
UVA integram o Festival Anim!Arte.

Religiões de matriz africana

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

LIXO ZERO NA CÂMARA
 n Vereador Vitor Hugo (MDB) encaminhou à presidência 

da Câmara Municipal do Rio programa para que sejam 
adotadas ações que levem à gestão integral dos resíduos 
sólidos produzidos no Palácio Pedro Ernesto.

As mais lidas
Online

Piloto é baleado e 
helicóptero da Record TV 
faz pouso de emergência 

no Engenhão
RIO DE JANEIRO, P. 5

EXCLUSIVO Acidente 
com ator interrompe 

gravações de ‘Gênesis’
FÁBIA OLIVEIRA

Quatro pessoas da 
mesma família são 

assassinadas em chacina 
na Região dos Lagos

RIO DE JANEIRO, P. 5

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

RIO ENCERRA HOJE VACINAÇÃO 

DOS PRIORITÁRIOS
Campanha voltará a ser feita por idade a partir de segunda-feira, com a aplicação 
em pessoas de 59 anos. Repescagem continuará seguindo a ordem de idade

O 
município do Rio 
de  Jane i ro  e s tá 
chegando em seus 
ú l t imos  d ias  do 

calendário de vacinação 
para os grupos prioritários. 
Quem fizer parte do seg-
mento pode receber a dose 
do imunizante até hoje. Na 
segunda começará a valer 
uma nova etapa de campa-
nha, feita através do esca-
lonamento de idade. A pre-
visão é que 30 mil pessoas 
recebam as doses por dia. A 
repescagem será feita a par-
tir da ordem de idade, uma 
vez a cada três dias. Hoje, o 
atendimento será amplo e 
a imunização vai ser feita 
entre quem possui 24 até 18 
anos durante todo o dia. 

Grávidas e puérperas com 
comorbidades, àqueles que 
estiverem em diálise devido 
a doença renal crônica e pes-
soas com síndrome de Down 
maiores de idade podem se 
imunizar em qualquer um 
dos dias. Para se vacinar, é 
necessário apresentar um 
atestado ou laudo médi-
co que comprove o quadro 
de saúde dentre as doenças 
que serão listadas abaixo. O 
grupo de comorbidades só 
compreendem doenças mais 
graves ou complexas. 

Até hoje, pessoas dos 
grupos prioritários que 
tenham perdido a data de 
sua faixa etária poderão se 
dirigir aos postos em qual-
quer dia, para tomar a va-
cina. Já a partir de 31 de 
maio, quando a vacinação 
abre para toda a população, 
também poderão se vaci-
nar, mas deverão respeitar 
o dia destinado a sua faixa 
etária específica no novo 
calendário. 

No total, 3,03 milhões de 
doses foram distribuídas 
para primeira e segunda 
dose. Receberam a primeira 
aplicação 97,7% das pessoas 
acima de 60 anos. Entre os 
grupos prioritários, apenas 
4% das pessoas com deficiên-
cia foram vacinadas. 447,6 
mil pessoas com comorbi-
dades receberam a primeira 
dose, bem como 3,3 mil ges-
tantes e 464 puérperas com 
com doenças crônicas.

Foram vacinados entre 
as categorias profissionais: 
383 mil da saúde, 42 mil da 
educação, 2,1 mil dos trans-
portes, 1,6 mil da limpeza 
urbana, 5,2 mil da seguran-
ça e 74 do sistema prisional. 

Entre as populações prio-
ritárias, apenas 273 pessoas 
de 7272 pessoas em situação 
de rua foram vacinadas. 273 
indígenas receberam o imu-
nizante e 390 quilombolas 
foram protegidos. 

RECOMENDAÇÃO

 N A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio afirmou que 
aguarda uma recomenda-
ção oficial do Ministério da 
Saúde e da Anvisa sobre a 
implementação de barrei-
ras sanitárias em aeropor-
tos internacionais do país. 
A discussão sobre maior vi-
gilância nas entradas das 
cidades ganhou força após 
a confirmação de que um 
morador de Campos dos 
Goytacazes, no Norte Flu-
minense, está com a varian-
te indiana da Covid-19. 

O secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, 
afirmou que a pasta tem 
se reunido com o Ministério 
para discutir sobre barreiras 
sanitárias. “O Ministério da 
Saúde deve soltar recomen-
dação e normas para barrei-
ras sanitárias nos próximos 
dias. Estamos esperando o 
que é atribuição deles”.

Decisão sobre 

barreiras

DANIEL CASTELO BRANCO

 > Depois do Estado do Rio 
chegar aos 50 mil mortos 
por covid, a Prefeitura do 
Rio decretou novas medidas 
de flexibilização em relação 
ao combate ao coronavírus. 
Funcionamento de boates e 
danceterias segue suspenso. 

Com a nova determina-
ção, bares, lanchonetes, res-
taurantes, quiosques da orla 

podem ter distanciamento 
mínimo de 1,5m entre as 
mesas e cadeiras, limitado a 
oito pessoas. Anteriormente 
distância era de dois metros. 
Além disso, o consumo se-
gue permitido apenas para 
clientes sentados. 

A prefeitura havia deter-
minado que música ao vivo 
em bares e restaurantes ti-

vesse o horário limite até às 
23h. A partir de agora, não 
há mais essa determinação. 
As rodas se samba também 
foram liberadas. O docu-
mento também não men-
ciona sobre a proibição da 
chegada de ônibus fretados 
na cidade.

Permanece suspenso: 
Funcionamento de boates, 

danceterias e salões de dan-
ça; Realização de festas que 
necessitem de autorização 
transitória, em áreas públi-
cas e particulares.

A Secretaria Municipal de 
Saúde atualizou os números 
de variantes identificadas na 
cidade: esta semana foram 
identificados 37 novos casos, 
sendo 11 moradores do Rio.

Prefeitura flexibiliza medidas de restrição e boates seguem fechadas

 > O boletim da Rede 
de Monitoramento 
Covid de Esgotos, feito 
pela Agência Nacional 
de Águas (ANA), re-
gistrou alta concen-
tração do novo coro-
navírus nos esgotos do 
Rio. Nos dez pontos de 
monitoramento hou-
ve o registro de uma 
quantidade elevada 
do vírus, acima de 50 
mil cópias por litro. 
Do total, quatro Esta-
ções de Tratamento de 
Água ficam na capital, 
uma em São Gonçalo, 
e uma em São João de 
Meriti.

A análise é feita a 
partir das concentra-
ções do vírus por litro 
de água nas estações de 
tratamento de esgoto 
(ETE) e nas elevatórias 
de esgoto (EEE). 

Concentração 
do vrírus no 
esgoto do Rio

Posto de Vacinação na Praça 
da Cruz Vermelha, vacinando 

moradores sem situação de rua

DIVULGAÇÃO PREFEITURA

Ministério da 
Saúde deve soltar 
recomendação 
e normas para 
barreiras sanitárias 
nos próximos dias. 
DANIEL SORANZ, 
secretário

Em junho, calendário da cidade do Rio de Janeiro volta a 
avançar por idade. Segunda, dia 31 de maio, começa com 
mulheres de 59 anos. Homens, de 59, são na terça-feira
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Ele afirma que é necessário um ‘cerco de 
imunização’ para impedir novos casos

Prefeito em SP pede 
que Guarulhos feche

DIVULGAÇÃO

Prefeito de Guarulhos também cobrou a vacinação em massa 

O prefeito de Guarulhos, 
Gustavo Henric Costa 
(PSB), enviou um ofício ao 
Governo Federal pedindo 
o fechamento temporário 
do aeroporto Internacio-
nal de São Paulo, o mais 
movimentado do Brasil, 
por 15 dias, para barrar 
a taxa de contágio da co-
vid-19 e o avanço da va-
riante indiana B.1.617.

O pedido foi feito por 
meio de um ofício envia-
do para os ministérios da 
Casa Civil, da Saúde, da 
Justiça, da Infraestrutu-
ra e da Defesa. O prefeito 
reforçou o pedido e a ne-
cessidade de um “cerco 
de imunização” durante 
videoconferência na ma-
nhã da última quarta-fei-
ra (26) com o Ministério 
da Saúde, a Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária), a Prefeitura de 
São Paulo, o MPF (Minis-
tério Público Federal) e O 
GRU Airport.

“Seria o tempo para ga-

rantirmos uma maior imu-
nização de nossa população 
e dos possíveis contactantes 
de quem chega ao Brasil por 
Guarulhos. Depois disso, po-
deríamos reabrir nosso aero-
porto”, afirmou.

Durante a videoconferên-
cia, o prefeito também co-
brou a vacinação em massa 
e o envio de 1 milhão de do-
ses para vacinar a popula-
ção que ainda não recebeu o 
imunizante. De acordo com 
ele, seriam necessários cer-
ca de 30 a 40 dias para vaci-
nar toda a população adulta 
da cidade.

Foi identificado o pri-
meiro caso, em São Paulo, 
da variante B.1.617 em um 
passageiro de 32 anos, que 
desembarcou no Aeroporto 
Internacional de São Pau-
lo, em Guarulhos no últi-
mo dia 22. Ele é de Campo 
dos Goytacazes no Rio de 
Janeiro e o diagnóstico foi 
confirmado pelo governo 
estadual de São Paulo na 
quarta-feira (26).

Morador de Campos é o único no Rio 
contaminado com variante indiana
Secretaria de Estado de Saúde segue acompanhando o estado de saúde do homem

REPRODUÇÃO

Morador de Campos que testou positivo para a variante indiana é o único no Estado do Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), por meio da 
Subsecretaria de Vigilân-
cia em Saúde, informou 
que o morador de Campos 
dos Goytacazes, no Norte 
Fluminense, de 32 anos, é 
o único caso confirmado de 
covid-19 que testou positi-
vo para a variante indiana 
no Estado do Rio de Janei-
ro. A pasta segue acompa-
nhando o estado de saúde 
do homem, que permanece 
em isolamento, cumprindo 
quarentena em hotel na ci-
dade do Rio.

A Superintendência de 
Informações Estratégicas 
de Vigilância em Saúde 
(SIEVS) da SES e o Centro 
de Informações Estratégi-

cas de Vigilância em Saú-
de da Secretaria de Saúde 
do Município do Rio infor-
maram que entraram em 
contato para todos que ti-
veram contato com o caso 
confirmado e que tenham 
endereço registrado no 
estado do Rio, conforme 
protocolo do Ministério 
da Saúde.

Segundo a pasta, eles fo-
ram orientados a fazer isola-
mento, comunicar às secre-
tarias de Saúde do município 
de residência ou à SES qual-
quer intercorrência. 

Essas pessoas estão sen-

do monitoradas pelos CIEVS 
das secretarias de Saúde dos 
municípios em que moram. 
Até o momento, nenhum 
outro caso positivo para co-
vid-19 foi notificado.

“Depois dos 14 dias, não 
há mais transmissão. Es-
tamos monitorando, e em 
qualquer sinal de alteração, 
as pessoas serão testadas. 
A princípio, não temos in-
dícios de alguém que tenha 
iniciado os sintomas”, afir-
mou o subsecretário de Vi-
gilância em Saúde da da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de (SMS), Márcio Garcia.

Secretaria 
aponta 
redução na 
internação
Dados apontam queda entre 
quem já tomou a 1ª dose da 
vacina e possui 60 anos ou mais

ESTEFAN RADOVICZ

Prefeitura apresentou 
ontem o boletim 

epidemiológico, no Centro 
de Operações Rio

D
ados compilados 
pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do 
Rio apontam uma 

importante redução na taxa 
de internações de pessoas 
com 60 anos ou mais, faixa 
etária que já tomou, pelo me-
nos, a primeira dose da vaci-
na. Grupos como o de idosos 
entre 70 e 79 anos tiveram re-
dução de até 13% nas inter-
nações. Os percentuais foram 
apresentados no 21º Boletim 
Epidemiológico.

O superintendente de Vigi-
lância em Saúde, Márcio Gar-
cia, apontou que em todos os 
recortes de idosos, entre 89 e 
60 anos, houve redução. “En-
tre 80 a 89 anos, eram 11% 
dos internados em dezembro 
(2020). No dado mais atual, 
de maio, 5%. Entre 70 a 79 
anos tínhamos 23% dos inter-
nados em dezembro, temos 
10% agora em maio. A faixa 
etária de 60 a 69 anos repre-

sentava 27% das internações, 
Agora, em maio, 20%”, deta-
lhou Garcia.

“Comparando dezembro 
com os dados atualizados, o 
que a gente observa é uma 
redução percentual de uma 
maioria das faixas etárias 
acima de 60 anos. Uma das 
nossas hipóteses, a mais plau-

sível, é já mostrando o efeito 
da vacinação na população de 
60 anos ou mais”, completou.

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, refor-
çou que a queda é consequên-
cia da cobertura vacinal. Parte 
desse grupo, principalmen-
te os que estão entre 60 e 65 

anos, ainda tomou a segun-
da dose, mas já há indícios de 
proteção. “Eu acho que come-
çamos a ver o efeito claro da 
vacina na faixa etária acima 
de 60 anos. A gente está con-
seguindo ver isso de manei-
ra muito mais veloz do que 
imaginávamos. Já é o efeito 
de quem já tomou a primeira 
dose”, disse Soranz.

COBERTURA VACINAL
Soranz também comentou 
que a cobertura de segunda 
dose entre os idosos está no 
percentual considerado ideal 
pela secretaria. “Podemos 
ver que. na maioria das fai-
xas etárias de pessoas idosas, 
estamos com uma cobertura 
de segunda dose próxima de 
90%. Entre 65 e 69 anos, te-
mos 88% de segunda dose. 
Entre 70 e 74, 90% de cobertu-
ra. A expectativa das pessoas 
de tomar a segunda dose vem 
acontecendo”.

 N A Prefeitura do Rio anun-
ciou ontem, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de, o novo calendário de imu-
nização dos profissionais da 
educação das redes pública e 
privada no município.

De acordo com o calendário, a 
partir da próxima segunda-feira 

(31), serão vacinados os profis-
sionais com 45 anos. 

Para serem vacinados, os 
profissionais devem apre-
sentar um contracheque ou 
declaração das instituições 
educacionais ou redes de en-
sino público ou privado da 
cidade do Rio.

VACINAÇÃO

Prefeitura do Rio anuncia novo 
calendário para área da educação

Foi diagnosticado o primeiro 
caso da variante indiana B.1.617 
da covid-19 em Minas Gerais. O 
caso foi confirmado pela Secre-
taria Municipal de Saúde de Juiz 
de Fora. O paciente encontra-se 
internado e isolado no Hospital 
Santa Casa de Misericórdia e 
deve receber alta médica.

Segundo informações da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), o paciente 

desembarcou no Brasil pelo Ae-
roporto Internacional de São 
Paulo, no dia 18 de maio e seguiu 
para o município de Juiz de Fora.

Em nota, a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de Juiz de 
Fora informou que foi notifica-
da pelo Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em 
Saúde do Estado de Minas Ge-
rais (CIEVS) de que o paciente 
estava com a variante indiana. 

ESTÁ ISOLADO

Minas confirma variante indiana 

Homem permanece 
em isolamento 
cumprindo 
quarentena em 
hotel no Rio

A gente está 
conseguindo ver isso 
de maneira muito 
mais veloz do que 
imaginávamos. É 
o efeito de quem 
tomou a 1ª dose
DANIEL SORANZ, 
secretário

Grupos como o de 
idosos entre 70 e 
79 anos tiveram 
redução de até 13% 
nas internações

31/05 (segunda-feira) 45 anos

01/06 (terça-feira) 45 anos

02/06 (quarta-feira) 44 anos

03/06 (quinta-feira) 44 anos

04/06 (sexta-feira) 43 anos

05/06 (sábado) 43 anos
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Piloto da Record TV é baleado no Rio
Ele pilotava o helicóptero quando foi atingido e teve que fazer um pouso de emergência

REPRODUÇÃO

Tiro atingiu vidro de helicóptero e acertou a panturrilha do piloto. Confronto assustou os moradores 

Um piloto de helicóptero da 
Record TV foi baleado no joe-
lho direito, na manhã de on-
tem, enquanto sobrevoava a 
região da Mangueira, na Zona 
Norte do Rio. O profissional 
foi identificado como Darlan 
da Silva Santana. Mesmo fe-
rido ele conseguiu fazer um 
pouso de emergência no Es-
tádio Nilton Santos, o Enge-
nhão, no Engenho de Dentro.

O quartel do Corpo de 
Bombeiros do Méier foi 
acionado às 7h50 para a 
ação. Darlan foi levado para 
o Hospital Municipal Salga-
do Filho e, segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), o paciente tem qua-
dro de saúde estável. Além 
do piloto, um cinegrafista 
também estava na aerona-
ve, mas não se feriu. 

Na região da Mangueira, 
o intenso confronto entre 
policiais e criminosos assus-
tou moradores que precisa-
ram sair para trabalhar. De 

acordo com a PM, agentes 
da Unidade de Polícia Paci-
ficadora (UPP) Mangueira 
realizavam policiamento 
pela Rua Visconde de Niterói 
quando criminosos armados 
atiraram contra os policiais. 

Outras equipes da Coorde-
nadoria de Polícia Pacifica-
dora (CPP) e do 4º BPM (São 
Cristóvão) foram acionados 
para dar apoio. 

A Polícia Civil informou 
que a ocorrência foi registra-

da na 17ª DP (São Cristóvão), 
que solicitou uma perícia na 
aeronave para identificar o 
tipo de armamento que a 
atingiu e de onde partiram 
os disparos que também fe-
riram o piloto.

Bala perdida atinge o quarto de criança 
Agentes da UPP faziam patrulhamento quando homens armados começaram os disparos

Por conta do intenso ti-
roteio na comunidade da 
Mangueira, na Zona Norte 
do Rio, nesta sexta-feira, 
uma bala perdida atingiu 
o quarto de uma criança 
na Avenida Marechal Ron-
don, em Vila Isabel, tam-
bém na Zona Norte. Nas re-
des sociais, moradores rela-
taram uma intensa troca de 
tiros na região. 

“Amanhecemos com tiro-
teio na região de Vila Isabel...

Que desespero”, lamentou 
uma moradora.

Também houve relatos 
de pessoas que tiveram di-
ficuldades de sair para tra-
balhar por conta dos dispa-
ros. Segundo a Polícia Mili-
tar, agentes da Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP) 
Mangueira faziam um pa-
trulhamento na Rua Vis-
conde de Niterói quando 
homens armados atiraram 
contra os policiais. 

Vereadora Thais Ferreira relatou ter sido 
impedida pelo ex de entrar em casa

Vereadora do PSOL 
denuncia ameaça 

REPRODUÇÃO

Thais disse ter denunciado violência ‘nas instâncias competentes’

A vereadora Thais Fer-
reira (PSOL) denunciou 
nas redes sociais, ontem, 
ameaças e perseguições 
que tem sofrido de um 
ex-companheiro. A parla-
mentar afirmou ter sido 
impedida pelo ex de en-
trar em casa na noite da 
última quarta-feira (26), 
“Motivado pelo sentimen-
to de posse, como se meu 
dono fosse, me expõe, in-
timida e persegue”, escre-
veu no Twitter.

“Hoje estou impedida 
de exercer o meu direito 
de ir e vir com liberdade, 
estou deslocada do meu 
território, fora da minha 
casa em um lugar seguro 
para mim e para meus fi-
lhos porque estou sendo 
ameaçada e perseguida 
por um ex-companheiro, 
que reproduz as violências 
impostas pelo patriarca-
do, que coloca mulheres, 

sobretudo mulheres pretas, 
em situação de vulnerabili-
dade”, escreveu a vereadora, 
eleita no pleito municipal do 
ano passado justamente por 
propor debates sobre o femi-
nismo negro e sobre a condi-
ção das mães oriundas das 
periferias.

“Na noite da última quar-
ta-feira (26) fui impedida 
de entrar na minha própria 
casa, ameaçada e desrespei-
tada, numa atitude agressiva 
desse ex-companheiro, que 
descontrolado e motivado 
pelo sentimento de posse, 
como se meu dono fosse, me 
expõe, intimida e persegue”, 
escreveu a parlamentar.

Thais disse já ter denun-
ciado a violência “nas instân-
cias competentes”, e afirmou 
esperar, com a divulgação 
do caso, que mais mulhe-
res “violentadas não sintam 
medo de denunciar e buscar 
seus direitos”.

Chacina mata quatro em Saquerema
Polícia diz que principal suspeito é um vizinho das vítimas. O crime teria sido por brigas e uma ‘cantada’

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Polícia Militar informou que agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados e dois homens e duas mulheres foram encontrados sem vida

U
ma chacina matou 
quatro pessoas da 
mesma família na 
noite de quinta-fei-

ra no bairro de Bonsucesso, 
em Saquarema, na Região 
dos Lagos. Uma criança de 4 
anos e uma adolescente tam-
bém estavam na residência, 
mas conseguiram se escon-
der e não foram baleadas. 
O principal suspeito pelas 
mortes é Carlos Henrique 
Coelho, um vizinho da famí-
lia. Segundo a Polícia Civil, o 
crime foi motivado por conta 
de uma “cantada” e brigas. 

A Polícia Militar informou 
que agentes do 25º BPM (Cabo 
Frio) foram acionados e dois 
homens e duas mulheres fo-
ram encontrados sem vida. O 
Corpo de Bombeiros também 
chegou a ser acionado. 

As vítimas foram identi-
ficadas como Jorge Carlos 
Fernandes de Andrade, Ro-
sinea da Costa Santos, Lohan 
Santos de Andrade e Larissa 
Costa, que estava grávida de 
nove meses. PMs e policiais 
da 124ª DP (Saquarema) 
conseguiriam localizar Car-
los Henrique. Ele foi levado 
para a delegacia e for reco-
nhecido por uma das vítimas 
sobreviventes. 

Em nota, a Polícia Civil 
disse que as investigações 
apontam que o assassino te-
ria “cantado” a esposa do vi-
zinho há cerca de dois meses. 
Após isso, houve uma discus-
são por conta dos cachorros 
de uma das vítimas, que in-
vadiram a residência do cri-
minoso e reviraram o lixo. 
Durante um dos desenten-

 > Policiais da 124ª DP 
(Saquarema) prenderam 
em flagrante um homem 
e uma mulher suspeitos 
de maltratar o próprio 
filho, um bebê de qua-
tro meses. A criança está 
hospitalizada em estado 
gravíssimo, com coste-
las quebradas, hema-
tomas espalhados pelo 
corpo e lesões internas 
na garganta.

Segundo a unidade, 
agentes chegaram até o 
casal a partir de relatos 
de conselheiros tutela-
res depois do bebê ser 
internado. As testemu-
nhas informaram que 
já acompanhavam os 
casos de maus-tratos 
desde março deste ano. 
Os pais da criança, que 
têm deficiência auditi-
va e de fala, prestaram 
depoimento na delega-
cia com a ajuda de um 
intérprete de libras da 
prefeitura.

De acordo com a Po-
lícia Civil, o casal foi au-
tuado por expor a perigo 
a vida ou saúde de pessoa 
sob autoridade, guarda 
ou vigilância para fim de 
educação. Ambos foram 
encaminhados ao siste-
ma prisional e ficarão à 
disposição da Justiça.

Pais presos 
na Região 
dos Lagos

dimentos, o homem chegou 
a tentar atropelar a criança 
de 4 anos, filho de Lohan 
Santos. Por conta disso, o 
suspeito foi agredido pelo 
pai da criança. O assassino, 
então, ameaçou matá-lo.

De acordo com familiares, 
a expectativa é que o enterro 
aconteça hoje, no Cemitério 

de São Miguel e Almas, em 
São Gonçalo. No entanto, 
apenas dois corpos foram li-
berados e outros dois aguar-
dam reconhecimento.

Sem se identificar, um 
parente das vítimas contou 
que fez o reconhecimento 
mas que a família não iria se 
manifestar sobre o ocorrido 

porque “a justiça já teria sido 
feita”, uma vez que o vizinho 
foi preso por suspeita do cri-
me. “Ele premeditou isso por 
vários dias. Se as balas não 
tivessem acabado, teria ma-
tado os outros que sobrevi-
veram. Só podia estar com 
demônio na cabeça. Que ele 
apodreça na cadeia”, contou.

Bala perdida atinge quarto em intenso tiroteio na Mangueira

REPRODUÇÃO

Investigações 
da Polícia Civil 
apontam que o 
assassino teria 
“cantado” a 
esposa do vizinho
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Membros de quadrilha de 
roubo de carga são presos
Suspeitos de integrar uma 
quadrilha especializada 
em roubos de carga de alto 
valor, Rafael Gonçalves 
Batista e Eudes Pereira de 
Lima Filho foram presos, 
na manhã de ontem, em 
Água Santa, na Zona Nor-
te do Rio, por policiais civis 
e agentes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF). Eles 
foram capturados quando 
iam para a comemoração de 

um roubo. 
Segundo as investigações da 

Delegacia de Roubos e Furtos 
de Carga (DRFC), o grupo é res-
ponsável por praticar assaltos 
contra caminhões que trans-
portam cargas no Arco Me-
tropolitano, BR 040 e Avenida 
Brasil. A especializada apurou 
que, nos últimos dois meses, a 
quadrilha realizou ações que 
geraram mais R$ 5 milhões em 
prejuízo às transportadoras.

Exame confirma que MC Kevin usou droga

MC Kevin morreu no dia 16

O laudo do exame toxicoló-
gico, realizado a partir de 
uma amostra de sangue do 
MC Kevin, confirmou que ele 
havia usado drogas momen-
tos antes de sua morte, no 
dia 16 de maio, na hotel na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio. O DIA teve acesso 
ao documento, que apontou 
substâncias compatíveis 
com Metilenodioximetanfe-
tamina (MDMA) e cafeína. 

O resultado coincide com 
os depoimentos dos amigos 
do funkeiro, que já haviam 
declarado que Kevin tinha 
consumido drogas antes de 
cair da varanda do quinto 
andar do hotel.

No entanto, o exame assi-
nado pela perita Raquel Ce-
nachi Madalosso só não con-
seguiu descrever se a droga 
foi usada em doses excessi-
vas ou usuais.

O sangue de Kevin foi ana-
lisado a partir das técnicas 

Cromatografia em Camada 
Delgada (CCD) e Cromato-
grafia Gasosa com detector 
de Espectrofotometria de 
Massas (CG-MS).

O exame anterior, divul-
gado na quinta-feira, tam-
bém apontou a presença de 
álcool no corpo do artista. O 
documento aponta que foi 
detectado etanol no material 
analisado na concentração 
de 13 dg/L, quantidade sufi-
ciente para causar a perda do 
juízo crítico.

Idoso era contido em casa de repouso localizada na Freguesia 

Denúncias de maus-tratos
Funcionários contam que idosos eram amarrados  
para não passearem em casa de repouso na Freguesia

P
rofissionais que traba-
lharam no Residencial 
da Terceira Idade Bra-
ga Filho, em Freguesia, 

relataram a O DIA irregula-
ridades no lar para idosos. O 
estabelecimento está interdi-
tado para receber novos inter-
nos e é investigado pela polícia 
por maus-tratos. Sob anoni-
mato, três funcionárias que 
trabalharam no local contam 
que, além de sofrerem com 
fome e falta de higiene, apesar 
das mensalidades de R$ 4 mil, 
os idosos eram amarrados nas 
camas em lençóis, até mesmo 
durante o dia, por falta de cui-

O DIA, um idoso, que teve a 
identidade preservada, apa-
rece amarrado pelo peito em 
uma cama sem lençol e com 
as pernas travadas por um te-
cido, que seria uma camiseta. 
Uma familiar fez o registro 
numa visita de domingo. “Já 
era meio-dia e o encontrei nes-
sa situação. Sem ter comido, 
nem tomado banho, amarra-
do e chorando”, conta.

O Instituto Municipal de Vi-
gilância Sanitária (Ivisa-Rio) 
passou a fazer uma fiscaliza-
ção semanal na casa de repou-
so e foi exigida a presença de 
um médico para assistência 
dos idosos ainda institucio-
nalizados. Além disso, foram 
feitos quatro termos para ade-
quações estruturais e de pro-
cesso de trabalho. A reabertu-
ra da casa está condicionada 
ao cumprimento de todos os 

termos.
Policiais da Delegacia Es-

pecial de Atendimento à Pes-
soa da Terceira Idade, com 
apoio da Vigilância Sanitária 
e da Secretaria Municipal do 
Envelhecimento Saudável e 
Qualidade de Vida, cumpri-
ram mandados de busca e 
apreensão expedidos pela Jus-
tiça na casa de repouso. Foram 
apreendidos no local manti-
mentos impróprios para con-
sumo, receitas médicas com 
irregularidades, além de cons-
tatarem diversos problemas 
que iam de encontro às nor-
mas exigidas por lei para uma 
casa de repouso para idosos. 

A Vigilância Sanitária clas-
sificou o local como de risco sa-
nitário elevado. A casa foi mul-
tada em R$ 3.937 e está vedada 
a receber novos pacientes até 
que as medidas necessárias 
para adequação às normas sa-
nitárias sejam tomadas.

O DIA entrou em conta-
to com a defesa da casa, mas 
não obteve retorno até o fe-
chamento desta edição. 

dadores para acompanhá-los.
“Eles eram contidos na 

cama. Uma gostava de pas-
sear, de ficar olhando a piscina 
e eles continham (os internos) 
pelo braço na cabeceira por-
que não queriam ter trabalho 
de ir atrás. Essa idosa ia na co-
zinha pra pedir comida”, conta 
uma técnica em enfermagem 
que trabalhou no residencial. 
Ela explica que a contenção é 
um procedimento eventual, 
alvo de debates entre profis-
sionais. “Às vezes ele é usado 
para evitar que idosos caiam 
da cama, mas não deve ser 
uma regra. Nesta casa, o pa-
ciente era contido para não 
ir à cozinha ou não passear, 
mesmo durante o dia”, relem-
bra. Em outras casas de idosos 
que trabalhou, o procedimen-
to não é utilizado.

Em uma foto obtida por 

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br 

THUANY DOSSARES
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Além da Vida
Átila Nunes

Advogado, jornalista, articulista e escritor

defeitos em quem, até há pouco, lhe parecia um padrão 
de perfeição terrena, pode ser resultado de influências 
espirituais negativas.

Aqui, nesta dimensão, somos os campeões da imper-
feição. Defeitos sobram. A paixão sempre perderá sua 
intensidade com o tempo. É quando os espíritos cele-
bram um encontro e testam se permanecerão juntos ou 
buscarão, mais tarde, a liberdade. E é aí que dá as cartas 
a lei das leis: a do livre arbítrio.

NESTA DIMENSÃO

ALMAS 

APAIXONADAS

n site: 

odia.ig.com.br/colunas/
alemdavida

n e-mail: 

vidaalemdavida@ 
atilanunes.com.br

É óbvio que existe uma energia que surge do nada 
(do nada?) e que atrai almas que têm semelhan-
ças. Essa atração não é apenas física. É muito 

mais. O sentimento é quase tangível, como se fosse 
palpável. Esse tipo de atração vem sempre do espírito 
e depende dele, só dele, a reunião dos que se encon-
tram na mesma vibração.

Leis da atração não permitem atrasos no encontro dos 
espíritos. Quando chega o momento, é porque o campo 
vibratório está no ponto de ebulição espiritual. Nada de 
coincidência. Tudo é sintonia espiritual. Tem pessoas que 
vêm para ajudar nossa evolução espiritual. E os espíritos 
se encontram, fazendo bem um ao outro através de um 
grande amor, que nos ajuda a amadurecer.

Todos já nos apaixonamos perdidamente. Bem, se 
não foi perdidamente, foi quase, né? Dizem que paixão 
dura em torno de dois anos, talvez três. Nesse perío-
do, em que o sentimento engolfa a razão, explodem as 
fantasias e se acumulam os sonhos de amor. A pessoa 
amada está acima de tudo e de todos.

Isso vale, não obstante, também para o oposto, quan-
do os relacionamentos terminam. A sintonia chega ao 
fim. O esfriamento é percebido. O que lhe desagrada 
é percebido. Os defeitos de um e do outro aparecem a 
olhos vistos, e aí, já era. Ficar remoendo pensamentos 
negativos na busca incessante de defeitos de seu ou sua 
cara-metade nem sempre faz parte do processo natu-
ral de desgaste nos relacionamentos longos. Procurar 

ARTE PAULO MÁRCIO

Alguns acham que retomar sua liberdade plena, 
sem ter que dar satisfações de seus atos, é muito 
mais importante do que compartilhar o mesmo lar 
com alguém, mesmo que esse alguém seja muito 
querido. Por isso, liberdade para valer é aquela em 
que você compreende como o outro é, com suas ma-
nias e desejos. Aí sim, os dois se sentirão livres num 
relacionamento. E isso faz nossa relação mais feliz. E 
por ser verdadeira, pode ser eterna.

O imã que nos torna seres apaixonados criando laços 
energéticos é o resultado da atração: almas que se 
atraem por sintonia, harmonia e afinidade. E em muitos 
casos, são espíritos que se reencontram nesta vida, espí-
ritos que mantiveram um relacionamento bem sucedido 
em outras. Por isso, encontramos casais absolutamente 
apaixonados por décadas, casais que dizemos “feitos um 
para o outro”. Na verdade, são simplesmente espíritos 
apaixonados que reencarnaram em nova dimensão.

E a atração física? Bem, as ligações físicas nem 
sempre são vazias. O sexo feito com amor sincero é a 
entrega plena de almas. Já o sexo com interesse, bem, 
aí é outra história, porque dura pouco, já que a pre-
sença do outro chega a incomodar porque não existe 
identidade entre os espíritos.

É fato que mesmo numa relação plenamente vivida 
sob a égide de laços espirituais, os aborrecimentos sur-
gem, mas são mais facilmente vencidos. Espíritos afins 
perdoam sempre, dotados de compreensão, tolerância, 
generosidade, de paz. Espíritos que se amam se caracte-
rizam por isso. Não é a toa que alguém aparece de repen-
te, tocando seu coração. É a lei da afinidade. 

Por mais difícil que seja a pessoa que você ama, tenha 
em mente que poderia ser pior sem ela e a sua vida não 
teria o menor sentido. Não entram na sua vida à toa. 
Deus as escolheu para você amar. E o amor é a asa que 
Deus nos deu para voar até Ele.
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FLUMINENSE VASCO

Hora de provar que 2020 
não foi fora da curva
Embalado com campanha na Libertadores, Tricolor carioca pega o São Paulo

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Roger comanda o Fluminense com expectativa de boa campanha

P
assada a euforia 
com a classificação 
para as oitavas de fi-
nal da Libertadores 

em primeiro lugar em um 
grupo difícil, o Fluminen-
se volta sua atenção para 
o Campeonato Brasileiro, 
com a expectativa alta de 
uma boa campanha. Será 
a chance de mostrar que o 
quinto lugar de 2020 não foi 
algo isolado e que esse gru-
po quer ainda mais. E a es-
treia já será um bom termô-
metro para o Tricolor, que 
encara o São Paulo hoje, às 
21h, no Morumbi.

Ao manter a base da tem-
porada passada e reforçar 
o elenco com jogadores ex-
perientes, o Fluminense se 
vê em condições de, mais 
uma vez, brigar na parte de 
cima da tabela. Afinal, ape-
sar de todas as dificulda-

des encontradas em 2020, 
o Tricolor lutou até o fim 
pelo G-4, numa campanha 
surpreendente até mesmo 

para os torcedores.
“No campeonato passa-

do, todo mundo desacredi-
tava a gente, mas nós sem-

pre acreditamos, sabíamos 
do peso da nossa camisa 
e da qualidade do time. E 
conseguimos chegar. Com 
certeza (dá para pensar em 
título brasileiro). E jogo a 
jogo vamos chegar lá”, pro-
meteu Caio Paulista.

A desconfiança não foi 
para menos. Desde o título 
brasileiro de 2012, o quinto 
lugar na temporada passa-
da foi o melhor resultado do 
Fluminense, que somente 
outra vez, em 2014, termi-
nou na parte de cima da ta-
bela (em sexto). Em todos 
os outros, não passou da 
12ª posição (em 2018), fi-
cando também na 13ª (2015 
e 2016), 14ª (2017 e 2019) e 
15ª (2013). Agora, o Trico-
lor poderá provar que vive 
uma nova fase no Brasilei-
rão, com boas campanhas 
em sequência.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Começou ontem, mas o 
Vasco, um dos principais 
times da Série B do Cam-
peonato Brasileiro de 2021, 
também irá estrear na com-
petição nacional. Pega o 
Operário às 11h (de Brasília), 
em São Januário, e teremos 
que confirmar se realmente 
o Cruzmaltino será um dos 
postulantes ao título ou vai 
jogar um balde de água fria 
na torcida. Eu acredito no 
trabalho de Marcelo Cabo e 
acho que, apesar das dificul-
dades, o Vasco sobe.

SÉRIE B TAMBÉM 
NA ÁREA

ESTADÃO CONTEÚDO

QUE COMECE O 
BRASILEIRÃO!

A 
saudade não nos abandona desde que 
ele termina. O Brasileiro vai voltar hoje 
e os melhores times do país vão tentar 

derrubar o Flamengo, atual bicampeão da 
competição. Aliás, mesmo vindo de uma baita 
sequência de títulos, o Rubro-Negro não dei-
xou a guarda baixar e continua como favorito 
para o título do Brasileiro. Cito também o Flu-
minense, que em 2020 entrou desacreditado, 
surpreendeu e vem com uma moral enorme 
após a classificação histórica na Libertado-
res. Um time cascudo e que conta com atle-
tas jovens para fazer essa mescla e aguentar 
a sequência da temporada. Coloco São Paulo, 
Palmeiras, Grêmio, Inter e Atlético-MG tam-
bém como postulantes ao troféu. A graça do 
Brasileiro é essa: podem até ter dois ou três 
times melhores, mas surpresas acontecem e já 
vimos campanhas surpreendentes decidindo 
a competição. Bem-vindo de volta, Brasileirão. 
E que, quando nosso país estiver vacinado, o 
público possa voltar a curtir seus jogos dentro 
do estádio. Grande fase!

O Flamengo foi campeão brasileiro na temporada 2020

 nHoje é dia da final da 
Champions League. E, além 
do futebol brasileiro, vamos 
ser presenteados com o que 
vai ser um jogaço. No que-
sito “brasilidade”, Thiago 
Silva (foto), ídolo do Flumi-
nense, defende as cores do 
Chelsea. Do outro lado, te-
mos Fernandinho, que não 
é tão prestigiado no Brasil, 
mas é um dos maiores ído-
los da história do Manches-
ter City. A bola rola às 16h 
(de Brasília) no estádio do 
Dragão, em Portugal.

JOGAÇO  
VINDO POR AÍ

CANDIDATOS A CRAQUE

 nCom o Brasileirão se iniciando, é normal ficarmos 
apreensivos em relação aos craques da competição. Sendo 
o ano de véspera de Copa do Mundo, a disputa fica ainda 
mais acirrada. Eu coloco quatro nomes como os principais 
postulantes no momento: Gabigol, Raphael Veiga, Hulk e 
Douglas Costa. E você? Só sei que o alto nível está voltan-
do a reinar no futebol brasileiro. Quem ganha somos nós.

A
FP

Rodrigo Pimpão, conhecido da torcida 
vascaína, é destaque do time paranaense

Em casa, Cruzmalinto 
estreia na Série B 
contra o Operário

O Vasco faz hoje a sua es-
treia na Série B contra o 
Operário, do Paraná, em 
São Januário. A partida 
acontece às 11h e o Cruz-
maltino quer vencer em 
casa para começar bem na 
luta para retornar à elite 
do futebol brasileiro. 

Um dos trunfos para 
o Cruzmaltino começar 
a competição com o pé 
direito é o trabalho do 
treinador Marcelo Cabo. 
Bastante elogiado pelos 
jogadores, o técnico tem 
um retrospecto interes-
sante na Série B, tendo 
conseguido o título do 
torneio em 2016, pelo 
Atlético-GO.

Contra o Operário, 
o Cruzmaltino deverá 
reencontrar um velho 
conhecido. O atacante 
Rodrigo Pimpão, que fez 

parte do time vascaíno cam-
peão da Série B em 2009, é 
um dos destaques da equipe 
paranaense.

O Vasco deverá enfrentar 
o Operário com a seguinte 
equipe: Vanderlei, Léo Ma-
tos, Ernando, Ricardo Graça 
e Zeca; Andrey, Matías Ga-
larza e Morato; Gabriel Pec, 
Léo Jabá e Germán Cano.

BOTAFOGO

Empate com o Vila Nova
Alvinegro fica no 1 a 1 com o time goiano na estreia na Série B

O Botafogo estreou mal na 
Série B do Brasileiro. Fora de 
casa, o Alvinegro encarou o 
Vila Nova e, mesmo com um a 
mais na maior parte do jogo, o 
time de Chamusca ficou no 1 a 
1. Os donos de casa abriram o 
placar com Willian Formiga e 
a equipe carioca igualou com 
Rafael Navarro. 

O Botafogo começou bem 
o primeiro tempo, tomando 
conta do jogo. Aos 22 minutos, 
o gol do Alvinegro saiu, mas 
não valeu. No cruzamento 
que saiu pela direita, Rafael 
Navarro desviou de cabeça na 
primeira trave e Marco Antô-
nio empurrou para o fundo 
das redes. Mas o árbitro anu-
lou o lance porque o camisa 

70 estava impedido. Aos 40, 
Deivid cometeu falta para pa-
rar o contra-ataque, recebeu o 
segundo amarelo e o vermelho 
em seguida. 

Na segunda etapa, apesar 
de estar com um a menos, o 
Vila Nova marcou, aos sete 
minutos. Em cobrança de es-
canteio com jogada ensaiada, 
a bola foi lançada para a entra-
da da área, Willian Formiga, 
sozinho, soltou uma pancada 
de canhota e estufou as redes 
do Botafogo. O Alvinegro, en-
tretanto, não se dava por ven-
cido e buscava o empate.

Aos 13, Rafael Navarro fez 
o seu gol. Após boa jogada de 
Chay, que recebeu na entrada 
da área, ele chutou no canto 
de Georgemy. A partida, com 
duas equipes fracas tecnica-
mente, protagonizavam um 
jogo ruim. E o resultado foi o 
empate mesmo. 

ACUSAÇÃO FLAMENGO

Neymar: ‘Não tive 
chance de me defender’
Neymar se manifestou ontem 
sobre a acusação de abuso se-
xual por parte de uma funcio-
nária da Nike, que levou a em-
presa a romper seu contrato 
em 2020. Ele contestou a ver-
são da multinacional america-
na, a quem acusou de traição.

“Contrariar essa regra e 
afirmar que o meu contrato foi 
encerrado porque não contri-
buí de boa-fé com uma inves-
tigação é absurdo, mentiroso. 
Mais uma vez sou advertido 
que não posso comentar em 
público. Indignado, vou obe-
decer! Não me deram a opor-
tunidade de me defender. Não 
me deram a oportunidade de 
saber quem é essa pessoa que 
se sentiu ofendida. Eu nem a 
conheço. Nunca tive nenhum 
relacionamento. Não tive se-
quer oportunidade de conver-
sar, saber os reais motivos da 

sua dor. Essa pessoa, uma fun-
cionária, não foi protegida. Eu, 
um atleta patrocinado, não fui 
protegido”, escreveu ele.

Uma funcionária da Nike 
acusa Neymar de agressão se-
xual, ocorrida em 2016. Este 
teria sido o motivo pelo qual 
a marca de produtos esporti-
vos encerrou o contrato com o 
jogador em agosto do ano pas-
sado sem alegar um motivo. O 
compromisso tinha mais oito 
anos de duração. O jornal “The 
Wall Street Journal” teve aces-
so a documentos e entrevistou 
pessoas ligadas ao assunto.

A empresa abriu uma inves-
tigação, que teve resultados 
considerados “inconclusivos”. 
Mas o brasileiro teve seu con-
trato rescindido por não coo-
perar com as investigações.

Ceni admite 
atuação 
ruim 
O Flamengo ficou no em-
pate sem gols contra o 
Vélez, na quinta-feira, no 
Maracanã. Após o fim do 
jogo, o treinador Rogério 
Ceni admitiu que a atua-
ção da equipe não foi boa, 
mas apontou um ponto 
positivo do confronto dis-
putado pela Libertadores, 
que deu ao Rubro-Negro o 
primeiro lugar do grupo.

“Não falta ambição. 
Mas concordo que produ-
zimos abaixo do espera-
do. De bom fica o zero que 
mantivemos no placar, ví-
nhamos com dificuldade 
para zerar jogos. Primeiro 
tempo muito ruim, muito 
abaixo. Foi pouca inten-
sidade. No segundo, me-
lhorou bastante”, afirmou.

FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES
A final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea hoje, às 16h (de Brasília),  

em Portugal, traz um duelo entre dois brasileiros. Mesmo com sucesso na Europa, 

Fernandinho e Thiago Silva sofrem desconfiança de muitos brasileiros por erros na Seleção.

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Marcelo Cabo: desafio na Série B

Com informações do  Estadão

ESTADÃO CONTEÚDO

Rafael Navarro festeja seu gol

8    SÁBADO, 29.5.2021  I  O DIA



 Vacinados poderão 
ter aulas de coral, 
artesanato e ioga 
em Madureira

Atividades 
grátis para 
idosos na 
Z. Norte 
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Casa Clara Nunes: aberta ontem

A Secretaria Municipal do 
Envelhecimento Saudável e 
Qualidade de Vida inaugu-
rou, ontem, a Casa de Convi-
vência Clara Nunes, em Ma-
dureira. As Casas de Convi-
vência oferecem atividades 
gratuitas para idosos a partir 
de 60 anos, que estejam com 
a vacinação em dia.

A previsão é que a Casa 
Bibi Franklin Leal, na Tijuca, 
reabra daqui a 10 dias. Em 
seguida, será a vez da Casa 
Padre Velloso, em Botafogo, 
e gradativamente a Casa Ma-
ria Haydee, na Gávea; a Casa 
Nana Sette Câmara, em São 
Conrado; a Casa Carmem 
Miranda, na Penha; e por úl-
timo a Casa Dercy Gonçal-
ves, em Santa Cruz.

A Casa Clara Nunes fica 
no Parque Madureira e fun-
ciona de terça a sexta-feira, 
das 8h às 17h, e aos sábados, 
das 8h às 12h. São oferecidos 
aulas de dança, artesanato, 
coral, memória e ioga. Os in-
teressados devem levar iden-
tidade, CPF, comprovante de 
residência e três fotos 3X4, 
além da caderneta.

‘Parecia que o mundo ia acabar’
Homem que ajudou a apagar incêndio em trem no ramal de Belford Roxo relembra drama de passageiros

Carlos Augusto invadiu trilhos e ajudou no socorro

‘E
u só pensei em 
ajudar. Parecia 
que o mundo ia 
acabar. Quando 

vi o clarão, atravessei a linha 
do trem e vim para ajudar as 
pessoas”. O relato é de Carlos 
Augusto, que ajudou a con-
trolar o princípio de incên-
dio, na manhã de ontem, em 
uma composição do trem da 
SuperVia, no ramal Belford 
Roxo, que provocou o fecha-
mento de 15 estações. Segun-
do ele, bombeiros tiveram 
dificuldades para encontrar 
extintores nas composições. 
Um deles estava vazio.

Pelo menos três pessoas 
ficaram feridas ao deixar o 
trem. Duas delas foram so-
corridas e levadas para hos-
pital da região. Homem so-
freu uma fratura na perna. 

“Dois bombeiros se em-
penharam ao máximo para 
controlar o fogo, mas não 
tinha extintores e eles fica-
ram procurando em vários 
vagões. As labaredas dentro 
de trem foram porque o fogo 
atingiu a mochila de um pas-
sageiro”, disse Carlos. 

Ele, que não era passageiro 
do trem, disse que passava em 
uma rua paralela à rede férrea 
e percebeu um clarão. Apesar 
do susto, invadiu os trilhos 
para ajudar como podia. 

A passageira Estefani Mar-

ques ficou em pânico. “Foi de-
sesperador. Quando nos avi-
saram que iam abrir a porta 
houve correria e a gente viu 
o fogo. Estava tudo muito es-
curo e não tinha ninguém da 
Supervia para ajudar. Os mo-
radores ali de perto que nos 
avisaram onde a gente estava”.

A SuperVia disse que por 
volta das 5h45 a circulação 
no ramal de Belford Roxo foi 
interrompida por conta de 
um incêndio em uma com-
posição que ficou parada en-

tre Del Castilho e Pilares. Em 
nota, a concessionária infor-
mou que por volta das 7h15 a 
circulação voltou. “A Super-
Via apurou que um cabo da 
rede aérea estava partido nas 
proximidades de Del Casti-
lho quando um trem seguia 
para a Central. Por volta das 
5h45, ao entrar em contato 
com o pantógrafo, houve 
curto, provocando princípio 
de incêndio”.

Fogo em composição 
parou circulação 
e provocou o 
fechamento de 
quinze estações 
da SuperVia

APURAÇÃO

 N A Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Concedi-
dos de Transportes Aqua-
viários, Ferroviários, Me-
troviários e de Rodovias do 
Estado do Rio (Agetransp) 
abriu processo regulatório 
para apurar as causas do in-
cêndio. A Agência informou 
que o Conselho Diretor da 
Agência Reguladora tam-
bém determinou urgência 
na apuração do caso e que 
os técnicos já iniciaram a 
vistoria da composição. 

Já o presidente da Co-
missão de Transportes da 
Alerj, deputado Dionísio 
Lins (Progressista), decidiu 
encaminhar ofício solici-
tando uma planilha sobre 
a manutenção das compo-
sições. “É inadmissível que 
a população além de ser 
transportada como gado, 
exprimida dentro de va-
gões, ainda tenha sua vida 
colocada em risco por falta 
de manutenção da Super-
Via, prejudicando principal-
mente os usuários que utili-
zam os ramais da Baixada”.

Agetransp 
quer resposta

Incêndio em composição de trem suspendeu circulação no ramal Belford Roxo, na manhã de ontem

FOTOS DE REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Teto de composição ficou com rombo após incêndio
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Veja como negociar para driblar 
o aumento de 37% nos aluguéis
Essa alta no IGP-M é referente aos últimos 12 meses, segundo a Fundação Getúlio Vargas

FREEPIK

D
esde o início da pan-
demia no Brasil, o 
cenário do merca-
do imobiliário tem 

tido seus altos e baixos. Po-
rém, no mês de maio, a alta 
dos preços foi significativa 
para os brasileiros que vi-
vem de aluguel. Segundo a 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), o Índice Geral de 
Preços — Mercado (IGP-M), 
usado no reajuste dos con-
tratos de aluguel do país, su-
biu 4,10% em maio. Se con-
siderados os últimos 12 me-
ses, o indicativo registrou 
uma alta de 37,04%. Ainda 
de acordo com a FGV, em 
maio de 2020, o índice re-
gistrava taxas de 0,28% no 
mês e de 6,51% em 12 meses.

“Esse aumento do IGP-M 
está causando uma confusão 
muito grande na área loca-
tícia porque de um lado os 
locadores querem corrigir 
o contrato, de acordo com o 
índice que consta lá, por ou-
tro lado, nós temos os locatá-
rios, que não têm condições 
de suportar um aumento tão 
drástico”, ponderou o advo-
gado especialista em Direito 
Imobiliário Leandro Sender. 

“A recomendação que nós 
damos é que o bom senso 
sempre tem que prevalecer, 
o acordo é sempre a melhor 
opção para todos exatamen-
te para evitar algum tipo de 
litígio ou até uma inadim-

plência, já que ela não é in-
teressante para nenhuma 
das partes. Muitas vezes 
essa renda que o locador 
tem com esse aluguel é vi-
tal para a sua subsistência, 
em alguns casos é até a úni-
ca renda que tem. As partes 
precisam sentar e decidir 
qual é a melhor solução para 
o caso”, acrescentou.

COMO NEGOCIAR

Para a advogada especialis-
ta em Direito Imobiliário 
Cátia Vita, manter o profis-
sionalismo é essencial.

“Primeiramente,  sai-
ba manter a formalidade 
em uma negociação, este-
ja aberto às possibilidades 
de negociação, busque ava-
liar as ofertas oferecidas e 

também apresente as suas 
propostas de negociação”, 
afirmou.

As opções que os inquili-
nos possuem são, na verda-
de, ferramentas para tentar 
negociar melhor. “Uma das 
principais é pesquisar sobre 
outros imóveis, conheça os 
valores praticados no mer-
cado por outras imobiliárias 

Especialista recomenda que os inquilinos pesquisem sobre outros imóveis e valores praticados por outras imobiliárias na hora de negociar

Senado aprova MP que fixa salário mínimo em R$ 1,1 mil 
O relator, Luiz do Carmo (MDB-GO), considerou baixo o valor, o qual chamou de “sobrevivência”, ainda que não tenha sugerido mudanças

REPRODUÇÃO/INTERNET

Trata-se de um aumento de 5,26% (R$ 55) em relação ao valor do ano passado, de R$ 1.045

arrastaram a discussão por 
algum tempo, não houve 
manifestações em contrá-
rio no Senado.

No entanto, o relator, Luiz 
do Carmo (MDB-GO), consi-
derou baixo o valor do salá-
rio mínimo, o qual chamou 
de “sobrevivência”, ainda 
que não tenha sugerido mu-
danças. “Quem ganha até R$ 
2 mil não é renda, é sobrevi-
vência. Eu sei que o salário 
mínimo é pouco, mas é o que 
o governo pode pagar neste 
momento”, afirmou.

O Senado aprovou, na quin-
ta-feira, a medida provisória 
(MP) que fixou o salário mí-
nimo em R$ 1.100 a partir de 
1º de janeiro deste ano. Trata-
-se de um aumento de 5,26% 
(R$ 55) em relação ao valor 
do ano passado, de R$ 1.045. 
O texto havia sido aprovado 
na quarta-feira pela Câmara 
dos Deputados, e os senado-
res não fizeram alterações 
na redação final. A MP segue 
para promulgação.

O valor proposto pelo go-
verno para este ano corres-
ponde à variação de 5,22% 
para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), no período de janei-
ro a dezembro de 2020. O 
INPC apura a inflação men-
sal das famílias com renda de 
um a cinco salários mínimos. 
Como os preços subiram nes-

te ano, as projeções do gover-
no mudaram. Na proposta de 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) havia sido sugeri-
do o valor de R$ 1.088.

A MP foi aprovada de for-
ma simbólica, sem registro 
em painel. Esse tipo de vota-
ção ocorre quando há pouca 
ou nenhuma resistência dos 
parlamentares na aprova-
ção de uma matéria. Dife-
rentemente dos deputados, 
que, apesar de aprovarem a 
MP, reclamaram do aumen-
to considerado pequeno e 

e observe o estado de con-
servação do imóvel. Muitas 
vezes, existem vários ou-
tros imóveis, até melhores 
e por um preço menor que 
o atual pago pelo locatário. 
Inclusive, mostrar os anún-
cios ao proprietário ou imo-
biliária ajudam para nego-
ciar a diminuição do valor”, 
acrescentou.

Segundo Sender, uma ou-
tra opção interessante é su-
gerir a troca do índice base 
no contrato: “Até a lei do 
inquilinato é clara ao dizer 
que as partes podem modi-
ficar a cláusula de reajus-
te, não somente existe esse 
dever em cooperar, como a 
própria lei incentiva isso. 
Eles podem, por exemplo, 
decidir pela troca do índice 
e, atualmente, damos a su-
gestão de que seja aplicado 
o IPCA, que reflete muito 
melhor a realidade do que 
o IGP-M, trazendo uma cor-
reção monetária para o lo-
cador e uma possibilidade 
pagável para o locatário”. 

“Uma outra questão im-
portante é que hoje exis-
te uma dificuldade muito 
grande em realocar os imó-
veis. Então se o locador de-
cidir ajustar o valor além 
das possibilidades, é possí-
vel que esse locatário saia 
do imóvel e é possível que 
ele deixe de receber aquela 
renda e, pior, ele precisará 
começar a arcar com as des-
pesas como IPTU e condo-
mínio e outras”, finalizou.

MARIA CLARA MATTURO

maria.nobrega@odia.com.br

NÚMERO

4,10%
É o valor do aumento 
registrado nos contratos de 
aluguéis somente no mês 
de maio
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

A Alerj vota na terça o PL 4107 para aumentar para 40% a mar-
gem do empréstimo consignado dos servidores. O texto busca adequar os parâ-
metros do Rio à Lei Federal 14131, que ampliou o percentual até o fim deste ano.

CONSIGNADO

Sem acordo com a União, 
salários ficam ameaçados

DANIEL CASTELO BRANCO

Governo formalizou na quarta-feira o pedido de adesão ao novo Regime de Recuperação Fiscal

A
s finanças do Esta-
do do Rio de Janei-
ro dependem, nos 
próximos 10 anos, 

do aval da União à adesão 
do governo fluminense ao 
novo Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF). Conse-
quentemente, a garantia de 
recursos em caixa para o pa-
gamento em dia dos salários 
dos mais de 400 mil servi-
dores ativos, aposentados e 
pensionistas também. 

Sem a entrada no regime, 
o estado voltará a enfren-
tar dificuldades para quitar 
obrigações com o funciona-
lismo — e fornecedores — a 
exemplo do cenário viven-
ciado em 2016 e 2017.

Para se ter uma ideia, a fo-
lha salarial bruta (mensal) 
do Executivo é de R$ 2,4 bi-
lhões — com base nos dados 
de abril, segundo a Secreta-
ria da Casa Civil. Assim, em 
um ano, para bancar 13 fo-
lhas, o governo precisa de-
sembolsar 31,2 bilhões. 

Se não obtiver autorização 
do Ministério da Economia e 
ficar fora do RRF, o Rio terá 
que voltar a pagar as parce-
las da dívida com o Tesouro 
Nacional. Por outro lado, 
caso consiga o aval, terá alí-
vio de R$ 4,5 bilhões. E de 
2022 até o fim do regime, de 
R$ 40,2 bilhões.

 n Discutido ontem em au-
diência da Comissão de Tri-
butação da Alerj, presidida 
pelo deputado Luiz Paulo 
(Cidadania), o projeto de lei 
complementar 40/21 vai ao 
plenário da Casa na próxima 
terça-feira, em regime de ur-
gência. O texto atualiza a le-
gislação fluminense às novas 
regras do Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF) e encontra 
uma saída financeira para 
que os Poderes e instituições 
independentes (Ministério 
Público, Defensoria e Tribu-
nal de Contas) não estourem 
gastos com pessoal.

Isso porque, por determi-
nação da Lei 178, os estados 

em recuperação fiscal terão 
que passar a incluir as despe-
sas com inativos no cômputo 
dos gastos com pessoal, para 
fins de apuração dos limites 
impostos pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF).

O PLC, de autoria do presi-
dente da Alerj, André Cecilia-
no (PT), prevê que as receitas 
previdenciárias, como royalties 
e participações especiais, con-
tribuições patronais (28%) e 
de servidores (14%), além de 
ativos do RioPrevidência pas-
sem a ser distribuídas, propor-
cionalmente aos órgãos.

Sem isso, as simulações 
apontaram que haveria de-
senquadramento à LRF.

SAÍDA PARA PODERES

Votação em regime de urgência

Representantes dos órgãos participaram ontem da reunião

REPRODUÇÃO

CONFIRA

R$ 126,7 BI
Valor da dívida total do 
Estado do Rio com a União, 
segundo a Secretaria 
estadual de Fazenda. A 
pasta informou ainda que 
foi pago (de serviço da 
dívida) R$ 1,27 bilhão de 
setembro de 2020
a abril de 2021

 > De acordo com a Secre-
taria de Fazenda, o paga-
mento imediato, em caso 
de não entrada no novo 
regime, seria de R$ 13 
bilhões — valores foram 
suspensos de setembro de 
2020 a maio 2021.

Agora, pelo que prevê a 

Lei Complementar 178/21, 
o RRF terá duração de dez 
anos, sendo que no pri-
meiro ano de vigência do 
acordo a dívida com o Te-
souro Nacional é suspen-
sa. Nos anos seguintes, as 
parcelas são retomadas de 
forma gradual.

10 anos de ‘alívio’ para o Rio



FábiaOliveira

CELEBRANDO O AMOR

A
pós sair do ‘BBB 21’ e ser pedida em casa-
mento pelo noivo, Ronan Souza, ao vivo, 
no programa ‘Mais Você’ de Ana Maria 

Braga, na Globo, a cantora Pocah já começou os 
preparativos para o casório. Recentemente, 
Ronan foi visto por uma leitora da coluna na 
loja Tiffany&Co. do Shopping JK, na área nobre 
de São Paulo. No local, ele comprou uma alian-
ça de ouro com detalhes em amarelo e branco e 
cravejada de diamantes. A peça, de acordo com 
o site da loja, custa a bagatela de 9,8 mil dóla-
res, o equivalente a cerca de R$ 60 mil. 

Segundo a coluna apurou, o casamento de 
Pocah e Ronan será em duas etapas: uma 
cerimônia no civil, inicialmente prevista para 
acontecer em outubro deste ano, e outra no 
religioso, que deve contar com três dias de 
festa. Porém, a segunda parte do casamento só 

terá uma data definida depois que tiver vacina 
contra o novo coronavírus para todos, para que 
os noivos possam aglomerar com segurança.

Pocah e Ronan assumi-
ram publicamente o rela-
cionamento em agosto de 
2019. Em dezembro do 
mesmo ano, os dois come-
çaram a dividir o mesmo 
teto, junto a filha da canto-
ra, Vitória, hoje com 4 anos. 
Enquanto Pocah esteve 
confinada no ‘BBB’, Ronan 
ficou responsável por cui-

dar da filha da funkeira, que é fruto do relacio-
namento dela com o funkeiro Mc Roba Cena. 
Antes de Pocah, Ronan namorou outra famosa 
por alguns meses: a cantora Anitta. 
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Em lua de mel nas Ilhas Maldivas, Sasha Meneghel 
e o marido, João Figueiredo, compartilharam com 
os fãs alguns detalhes do quarto onde os dois estão 
hospedados. Nos vídeos publicados pela modelo, ela 
começa filmando detalhes do chão com vidros que 
permitem ver o mar logo abaixo dos pés.
Em determinado momento do ‘tour’, João mostra 
um dos espaços relax do quarto e dispara. “Aqui você 
deita, faz amor”, disse o cantor, que em seguida foi avi-
sado por Sasha: “está cagando meus stories inteiro”. 
Logo depois o casal passa a filmar o banheiro, cômo-
do que Sasha considera “a melhor parte do quarto”, 
uma vez que dá para fazer as necessidades olhando 
pro chão para observar o mar. 

MARIDO DE SASHA  

SOLTINHO  

NAS MALDIVAS

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O poeta cearense Bráulio Bessa, de 35 
anos, segue internado com Covid-19, mas 
apresenta melhoras, segundo o boletim 
médico divulgado na noite da última 
quinta-feira. Bráulio integra a equipe do 
‘Encontro’.

“Hoje, 27 de maio, Bráulio Bessa 
permanece internado em decorrência da 
Covid-19, mas segue apresentando 
melhora gradativa, inclusive com a 
redução da inflamação pulmonar. Logo 
que tivermos novas informações, 
avisaremos a todos vocês por aqui. 
Continuamos agradecemos as 
mensagens, a energia positiva e o carinho 
de sempre. Equipe Bráulio Bessa”, diz o 
comunicado.

INTERNADO 

COM A COVID-19
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LATINO GRAVA CLIPE COM 

ROGERINHO E DJ IVIS

Noivos 
planejam três 
dias de festa, 
mas só depois 
que tiver vacina 
contra o novo 
coronavírus 
para todos 

Latino gravou, na última quinta-feira, o clipe da música ‘Exxx-

quece’, que será lançado no próximo dia 18. A faixa é uma parce-

ria do cantor Rogerinho e DJ Ivis, e ainda conta com a produção 

musical de Dennis DJ. “Convidei eles para essa ousadia que é o 

triple X, EXXXquece, porque somos três artistas que passamos 

pela mesma situação amorosa cantando a simbologia do amor 

perdido, da mulher que não presta, que não vale nada, mas que 

você tem adoração, paixão doentia por ela. O ritmo é uma que-

bradeira”, afirma Latino.
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Casamento de Pocah terá 
cerimônia civil, religiosa 
e aliança de R$ 60 mil 
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Nem Rodolffo e nem nenhum outro brother do ‘BBB 

21’. Sarah Andrade fez a fila andar com o ex-Fazenda 

Lucas Viana. Segundo a coluna apurou com pessoas 

próximas aos dois, eles estão vivendo um affair, que 

é recente, e estão curtindo se conhecerem melhor.

Sarah e Lucas têm evitado dar bandeira sobre a rela-

ção deles, mas mesmo assim os fãs mais antenados 

dos dois já começaram a especular se existe algo a 

mais entre eles. Em recente entrevista à esta coluna, 

a consultora de marketing, quando questionada se já 

havia beijado na boca após deixar o ‘BBB’, desconver-

sou e deixou a resposta no ar. Agora já sabemos que 

você anda beijando e bastante, né, Sarah?!

A FILA ANDA
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n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Não, caro leitor. Você não abriu a página de política. Mas como Eduardo Bolsonaro também figura entre as 

colunas de celebridades, a gente resolveu te contar um babado envolvendo o parlamentar. A  Associação 

dos Guardas Civis Municipais da Baixada Santista moveu um processo no dia 13 de maio contra o deputado 

federal. A associação alega que o político usou, em duas oportunidades, sua rede social com mais de 3,4 

milhões de seguidores para ‘denegrir’ a imagem do Guarda Civil Municipal Diego Hakamaro de Oliveira. Eles 

querem demonstrar à Justiça que toda a instituição foi atacada sem uma justificativa idônea.

Os advogados juntaram ao processo uma publicação feita pelo deputado, datada de 17 de abril, em que 

ele compartilhou um vídeo do ‘Profissão Repórter’ que acompanhava a atuação da Guarda Municipal em 

Santos, orientando o uso de máscara, onde Eduardo teria escrito: ‘Nunca vi tanta ignorância. Ou seria bo-

çalidade? Meu Deus’.

Toda a instituição diz que se sentiu ofendida com o termo usado pelo deputado federal e alega que o qua-

dro é mais grave porque o político teria feito isso em rede social com mais de 3,4 milhões de seguidores. De 

acordo com a associação, há ainda outra postagem que teria sido feita por Eduardo e atingido a imagem 

dos Guardas Civis Municipais, esta com data de 3 de maio, atacando os guardas que atuavam na praia de 

Pernambuco, na cidade do Guarujá, e que em nada colaboraria com o combate à pandemia. Eduardo teria 

postado: ‘Se houve algum risco aí foi a aglomeração incentivada pela guarda’.

A associação pede na Justiça a remoção das postagens, bem como indenização por dano moral do quanto 

o magistrado achar justo. A ação ainda tem como réu o Facebook.

RICA E MÃO DE VACA
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A ex-BBB Sol Vega terá cenas da sua nova série ‘Sol Sem Limites’, 
gravadas no Nordeste, especificamente no estado do Maranhão. 
Ela fará uma sátira super divertida com o fato de ser sido convidada 
para o ‘No Limite’ e depois ter sido deixada no vácuo...
Nas redes sociais, Sol Vega chegou a desabafar sobre sua experiên-
cia com a seleção do reality ‘No Limite’. “Não me falaram nada. Eu 
só fiz o que eles pediram e eles nem falaram se eu tava fora, que não 
deu... Eles não têm essa consideração por você. Da outra vez foi a 
mesma coisa: quando eu vi, já tinham escolhido o pessoal e tam-
bém não me falaram nada. Agora eu sei que já escolheram, porque 
hoje que vão falar o nome do elenco. E é isso. Vida que segue... Eu 
deveria não ter ido, porque eu já passei por isso e tô passando de 
novo. Uma sensação horrível, porque você faz um monte de pla-
nos e de repente você vê que não vai viver aquilo. Cansada de ser 
enganada”, desabafou a ex-BBB, no fim do mês passado. 

SÉRIE COM HUMOR

POR AÍ
 n Dois talentos 

portelenses que 
brilharam no 
‘The Voice+’ vão 
se encontrar no 
palco do Teatro 
Rival Refit. Ira-
cema Monteiro e 
Vanderlei San-
tanna se apre-
sentam hoje, a 
parir das 19h30, 
com transmis-
são ao vivo pelo 
canal do teatro 
no YouTube.

Em conversa com os fãs no Twitter, a cantora Luísa Sonza revelou, de 22 

anos, revelou que é mão de vaca. “Eu sou mão de vaca com coisas que acho 

fúteis. Agora com comida e essas coisas (necessárias), não”, disse a artista, 

que ainda confessou amar uma permuta: “Não gosto de gastar com nada, 

não (risos). Gosto é de ganhar mesmo”. Sonza ainda respondeu o que ela 

considera como algo fútil. “Roupas, objetos, etc. Uso a mesma bolsa tem uns 

5 anos, por exemplo. [...] Lua em touro tem algo a ver? Quanto mais rica fico, 

mais pão dura fico”, assume. 

FLAY GRAVA CLIPE EM SALVADOR

A cantora e ex-BBB, Flay, lançou ontem seu mais novo single intitulado ‘Coração 
em Stand-by’. Desta vez, a produção no ritmo do forró e piseiro é em parceria com 
Eric Land, dono do sucesso ‘Cidade Inteira’, e Menor Nico, do hit ‘Amor ou o Litrão’. 
A faixa vem acompanhada de um clipe gravado no Pelourinho, em Salvador. Em 
uma das cenas, Flay ocupa a pequena varanda em que Michael Jackson dançou e 
cantou, em sua passagem pelo Brasil no ano de 1996. 

RODRIGO CASTRO

Juliette Freire, campeã do ‘BBB 21’, contou que já recebeu seu prêmio de R$ 1,5 mi-
lhão. A revelação veio em resposta ao seguinte comentário de um fã. “A Juliette 
chegando no boninho pra avisar que agora ele pode transferir o valor do prêmio dela 
pelo WhatsApp”. “Avisa que o pagamento já caiu”, disse Juliette.

PRÊMIO NA CONTA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

EDUARDO  

BOLSONARO  

NA MIRA DA  

GUARDA CIVIL  

DA BAIXADA 

SANTISTA 
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Willian Coelho 

sec municipal 
de Ciência e 
Tecnologia

OPINIÃO

Para atacar a  
crise do jeito certo

D
esde março de 2020, quando a 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS) elevou o estado de 

contaminação de covid-19 à pande-
mia, o mundo não é mais o mesmo. 
Ainda é cedo para constatarmos os 
impactos que o coronavírus deixará 
para a humanidade. Mas já percebe-
mos que a dinâmica no mercado de 
trabalho e também no ensino prova-
velmente não será mais a mesma.

Atualmente, as pessoas não preci-
sam mais se deslocar de suas casas 
para trabalhar, estudar ou comprar 
produtos. Tudo pode ser feito em 
tempo real através de smartphones 
e outros dispositivos conectados à 
internet. Ciência e Tecnologia nunca 
estiveram tão em evidência.

O isolamento social e a impossibi-
lidade do contato presencial criou a 
necessidade de profissionais de vá-
rios segmentos, e de jovens que bus-
cam conhecimento, se adaptarem às 
novas tecnologias. Seja para perdurar 

O 
dramático da crise atual é 
que, para fugir das conse-
quências funestas do coro-

navírus, as economias se fecham, 
reduzindo-se o PIB tanto pela via 
da demanda (crise tradicional), 
como pela da oferta (sua parte 
nova, em face da necessidade de 
isolamento). Assim, sem perspecti-
va de vacinação em massa, os inves-
timentos privados em nosso país 
tendem naturalmente a encolher, 
enquanto os públicos, desprotegi-
dos por vários motivos, são mais 
e mais comprimidos. Sem reação 
contrária, tudo isso levará a capa-
cidade de produção – e obviamente 
o emprego – a desabarem, notada-
mente em áreas como a de servi-
ços. Ou seja, a tênue recuperação 
do PIB que se esboça dificilmente 
se sustentará. E o pior é que, nessas 
condições, por motivos justificados 
ou não, a inflação tende a ser pres-
sionada para cima, o que adiciona 
um ingrediente complicado com 
que as autoridades devem se ocu-
par. Penso, assim, que esta é a hora 
e vez de acionar com todas as forças 
o investimento público e também o 
que poderia surgir via concessões/
PPP, algo que, em princípio, depen-
de apenas de vontade política para 
fazer isso do jeito certo. 

Presa na armadilha da crença de 
que, mesmo em situações totalmen-
te atípicas como a atual, é preciso 
conter o crescimento dos gastos e 
da dívida pública, a administra-

Tecnologia e inclusão em tempos de pandemia

Raul Velloso 

consultor 
econômico

no mercado de trabalho ou para ala-
vancar sua carreira no futuro. O mun-
do virtual passou a ser muito mais 
do que apenas um instrumento de 
Comunicação Social.

Além da sua utilização como pla-
taforma de ensino, vivemos o tempo 
em que a tecnologia é uma grande 
aliada de profissionais de várias 
áreas de atuação. Ter conhecimen-
to de como utilizá-la, mesmo que 
doméstica, é fundamental. 

Outro fator é que a necessidade de 
mão de obra especializada em Tecno-
logia da Informação e Comunicação 
praticamente dobrou se comparar-
mos às necessidades em outros seg-
mentos de formação técnica. Acres-
centa-se hoje a isso, a inexistência, 
quase que completa, de programas 
de treinamento outrora ministrados 
dentro das empresas. 

Diante deste cenário, promover a 
inclusão tecnológica é inevitável. A 
Prefeitura do Rio, por meio da Secreta-
ria Municipal de Ciência e Tecnologia, 
em parceria com a Cisco Networking 
Academy, tem adotado ações perma-
nentes para que pessoas de todas as 
idades se adaptem às novas ferramen-
tas com a oferta de cursos de tecnolo-

ção central do país simplesmente 
inexiste como instrumento efetivo 
para resolver a crise. Desse lado, 
então, resta esperar que o ministro 
da área seja substituído ou que o 
governo desabe no esteio das apu-
rações da CPI da covid.

Enquanto a vacinação em mas-
sa não vem, cabe adotar o mínimo 
indispensável de medidas proteto-
ras, enquanto se lembra que o “x” 
da questão se situa nos gigantescos 
déficits previdenciários dos regimes 
próprios, que somam quase R$ 200 
bilhões anuais para a União, Esta-
dos e municípios, pois, liderado pelo 
setor público, seu equacionamento 
traria um novo ímpeto para os inves-
timentos em geral, sejam os públicos 
(para os quais seria aberto um es-
paço muito maior nos orçamentos), 
sejam os privados, especialmente os 
ligados a concessões e PPP.

Termino com a parte mais sim-
ples, embora ela esteja ausente nas 

mentes de muitos. Além de reformas 
de regras que economizem dinheiro, 
a saída para os gigantescos déficits 
previdenciários correntes é cami-
nhar na direção de constituir uma 
previdência pública totalmente ca-
pitalizada, o mais rápido possível. Só 
assim se chega à situação ideal de ter 
uma previdência pública que se paga 
integralmente. Algo já vem sendo 
feito nessa direção, embora pouco. 
Não é à toa que os fundos previden-
ciários subnacionais existentes têm 
cerca de R$ 200 bilhões aplicados 
para fazer face ao pagamento futuro 
de aposentadorias. Só que, hoje, tal 
montante está quase integralmente 
aplicado em títulos federais renden-
do apenas 3,75% a.a. (a taxa Selic), 
incompatível com as necessidades 
do adequado retorno das aplicações 
dos fundos. Reaplicar esses recur-
sos hoje (e a partir de agora) em con-
cessões e PPP, bem mais rentáveis, é 
uma óbvia parte da solução.

gia online e gratuitos. Desde o início 
deste ano, promovemos aulas de In-
trodução à Internet das Coisas, Funda-
mentos em Cibersegurança, Introdu-
ção em Cibersegurança e Fundamen-
tos do Sistema Operacional Linux. Em 
quatro meses, cerca de mil pessoas se 
inscreveram para se capacitar.

No curso de Introdução à Ciber-
segurança, o aluno aprendeu como 
proteger a sua privacidade online, en-
tender as ameaças e os ataques à rede. 
Nas aulas de Linux, os alunos tiveram 
acesso à parte superficial deste sis-
tema operacional atualmente usado 
pelas maiores empresas globais de 
tecnologia. Já o curso de Internet das 
Coisas abordou a utilização de equi-
pamentos do cotidiano que podem ser 
conectados à internet. São ferramen-
tas indispensáveis para quem não 
quer ficar excluído do mundo virtual.

A Secretaria de Ciência e Tecno-
logia tem como meta incluir as pes-
soas neste universo, estimulando a 
utilização das ferramentas tecnoló-
gicas e assumir o compromisso de 
capacitar, com treinamentos gratui-
tos, os usuários de todas as idades, 
pois a inclusão tecnológica é uma 
necessidade mundial.

Falida guerra 
às drogas

Luciano Cunha 

Noia 

advg ativ pela 
descriminalização 
da cannabis

A
 sociedade ficou chocada com as 
cenas de moradores da comuni-
dade do Jacarezinho limpando 

o chão das vielas e o piso de suas casas 
sujos de sangue das vítimas de uma 
desastrosa e brutal operação policial. 
Foi mais um trágico episódio da falida 
Guerra às Drogas. Resolveu alguma 
coisa? Acabou com a violência e o trá-
fico no Jacarezinho? Claro que não.

Quem mora na comunidade, ou 
for lá, registrará a presença armas e  
do comércio de drogas, como um dia 
qualquer. A polícia sabe disso. Sabe 
que as operações, em geral, nunca 
interromperam os negócios escusos 
desta ou de outras regiões do Rio. 
Como os próprios policiais dizem, 
é uma vida de “enxugar gelo”. E não 
por vontade própria. Eles também 
são vítimas, pois são obrigados a 
defender as nossas leis, que ainda 
abraçam política de drogas absolu-
tamente falida e ineficaz. 

Do outro lado estão os soldados do 
tráfico, que, na verdade, são jovens 
periféricos que, desde o nascimento, 
nunca foram alcançados pelas polí-
ticas públicas. Tiveram acesso des-
de cedo não só às drogas, como aos 
piores tipos de Educação, habitação, 
saneamento básico e Segurança pú-
blica que possam existir. Não pode-
mos achar um absurdo alguém que 
more praticamente em um esgoto a 
céu aberto se deixar seduzir por di-
nheiro e o poder de segurar um fuzil 
de dezenas de milhares de reais. 

Essa é a verdadeira Guerra às Dro-
gas, um violento teatro social onde 
só se encenam tragédias. A solução 
para erradicar esta política é cla-
ra: descriminalização das drogas, 
bem como a legalização de algumas, 
como a cannabis. No entanto, parece 
que a relação homem-entorpecentes 
é algo que ainda choca a população. 
Mas não deveria. 

Não há registros, em toda história 
mundial, de uma sociedade que não 
usasse entorpecentes. O ópio, a can-
nabis, a coca, mescalina, cogumelos, 
ayahuasca e tabaco, bem como o ál-
cool, constam nos manuscritos mais 
antigos, de várias culturas. Não houve 
proibição, ao longo dos séculos, que 
acabasse com esta relação quase cultu-
ral da sociedade com as drogas. 

A questão da descriminalização 
está intimamente relacionada com 
a queda dos índices de criminalida-
de. Portugal, Holanda, Alemanha, 
Uruguai, Argentina, Chile, Peru e 
vários estados dos EUA, por exem-
plo, passaram a tratar drogas como 
assunto relacionado à Saúde públi-
ca, e não à Segurança, e registram 
quedas significativas nos registros 
de assaltos e homicídios. 

Quem mantém esta Guerra às Dro-
gas não está no front de batalha, mas 
nas áreas nobres das cidades. Vale 
lembrar que a maior apreensão de fu-
zis feita pela Polícia do Rio ocorreu em 
um condomínio luxuoso, na Barra da 
Tijuca. Isso, por si só, é evidência con-
tundente de que os verdadeiros barões 
do crime não moram em barracos, e 
sim em mansões de bairros chiques 
da cidade. Onde, com certeza, nunca 
ocorrerá uma chacina.

“A adminis-
tração 
central 
do país 
inexiste 
como 
instrumen-
to efetivo 
para 
resolver a 
crise”

“Diante 
deste 
cenário de 
pandemia 
de covid, 
promover 
a inclusão 
tecnológica é 
inevitável”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Celina conta para Nanda que 
Lourenço é o pai de Tiago. Rena-
to compra um anel para Alice, 
enquanto Cícero presenteia a fi-
lha com um carro. Aurélia aceita 
namorar Wilson. Marcos comove 
Sofia e Olívia com seu discurso 
durante a ceia de Natal.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Dominique garante a Hugo 
que as testemunhas morreram 
em Cancun. Renzo avisa a Lúcia 
que convidará Alexia para jantar. 
Dominique conclui que Luna 
sobreviveu ao furacão. Gael re-
cupera a consciência. Dominique 
surpreende Renzo.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N Preocupado com a tempes-
tade, o piloto do helicóptero 
deixa Maria Marta sozinha no 
Monte. Maria Marta encontra o 
diamante rosa. José Alfredo tem 
um mau pressentimento. Orville 
e Jonas acertam os detalhes do 
leilão com as obras de Salvador.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 
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Reforçando a importância 

do engajamento na causa, 

Prêmio Sim à Igualdade 

Racial reúne estrelas da 

música, hoje, no Multishow

O
ferecido pelo Instituto Iden-
tidades do Brasil (ID_BR), o 
Prêmio Sim à Igualdade Ra-
cial vai promover hoje, a partir 

das 16h30, no Multishow, encontros 
emocionantes entre artistas como Elza 
Soares, Agnes Nunes, Ludmilla, MC Ca-
rol, Gloria Groove, Brô MC’s e muitos 
outros. A premiação, que reconhece os 
principais nomes que atuam em prol 
da luta antirracista no país, será apre-
sentada pela atriz Jéssica Ellen, que 
brilhou em ‘Amor de Mãe’, pelo rapper 
Xamã e pela cantora Majur.

Xamã é só empolgação em sua es-
treia como apresentador. Além disso, 
o cantor também comemora a opor-
tunidade de fazer duetos com Majur e 
Jéssica Ellen. “Tive o prazer de conhe-
cer pessoalmente os Brô MC’s, e vamos 
inclusive gravar um som juntos. Foi in-
crível também poder me apresentar 
com a Majur e a Jéssica Ellen, fizemos 
um som do Tim Maia. Eu nunca vou 
esquecer desse momento, espero que 
eles me convidem novamente”, diz o 
cantor, que explica sua identificação 
com o prêmio.  “Minha mãe é negra, 
meu pai é indígena e eu não o conheci. 
É muito importante dar voz a todos que 
não têm essa oportunidade”.

Uma das vozes mais ativas na luta 
antirracista no Brasil e criadora da pre-
miação, Luana Génot ressalta a impor-
tância do evento e explica que é neces-
sário retratar pessoas negras não só em 
pautas de luta e violência, mas também 
em pautas positivas.

“Em 2021, quase não há programas 
de entretenimento com pessoas negras 
na grade da TV brasileira. Continua-
mos contando a dedo, ainda não há in-
dígenas. O prêmio é muito importante 
não só para nos fortalecermos nesta 
representatividade, mas pela necessi-
dade de expandirmos narrativas negras 
e indígenas através de projetos proposi-
tivos, para além das narrativas de tris-
teza, violência e subalternidade como 
tradicionalmente somos retratados no 
nosso país. Somos seres complexos que 
não se definem só pelas lutas e dores”.

MC Carol fala da importância da re-
presentatividade e conta que sempre 
sofreu preconceito por ser negra e gor-
da. “O Prêmio Sim à Igualdade Racial 
está dando visibilidade a quem nunca 
teve. Eu sempre digo que o funk nos 

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

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

FO
TO

S 
D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

ARI KAYE / DIVULGAÇÃO

salvou. Na primeira vez em que subi em 
um palco, deixei de me sentir invisível. 
O palco é o melhor lugar do mundo, 
pois as pessoas estão me olhando. Nin-
guém quer ser invisível”, diz a funkei-
ra, que também fala da necessidade de 
se combater o racismo na indústria do 
entretenimento.

“É preciso combater o racismo da in-
dústria, mas não só o racismo. A questão 
do gênero, da gordofobia... Eu sofro vá-
rios tipos de preconceito, direta e indire-
tamente. E eu não sei nem qual é o pior. 
Mas para mim, como uma mulher preta 
e gorda, ver uma mulher do mesmo seg-
mento tendo muito mais visibilidade 
do que eu, com muito menos conteúdo, 
é triste. Tem que ter mulheres pretas e 
mulheres gordas nas novelas, na músi-
ca, no funk, nas premiações, nas revis-
tas. No Miss Universo, que aconteceu 
recentemente, não tinha uma mulher 
com um corpo normal. É como se a gen-
te não fosse bonita também. Temos que 
ocupar todos os espaços”.

“A melhor forma de se manifestar 
enquanto antirracista é sendo antir-
racista, é tendo atitudes antirracistas. 
Colocando pessoas pretas nos seus es-
paços. Um mundo que não entende 
todos os corpos, não entende a diver-
sidade étnica, não é um mundo real. 
Nós [a premiação] estamos conectando 
pessoas, saberes, conhecimento, opor-
tunidades para as pessoas pretas e in-
dígenas, que são as minorias aqui no 
Brasil. As coisas estão mudando, sim. 
Mas ainda não é o suficiente”, concorda 
a cantora Majur. 

“Tem que acontecer uma reforma na 
estrutura que a gente tem. E aí eu falo 
de tudo: empresas, redes sociais, meios 
de comunicação”, finaliza.

DEZ CATEGORIAS
Com 10 categorias divididas entre os 
pilares de educação, empregabilida-
de e cultura, a premiação reconhece 
pessoas, empresas e organizações que 
são agentes da mudança na questão da 
igualdade racial. As indicações aconte-
ceram nos meses de janeiro e fevereiro 
de 2021 e o Instituto recebeu mais de 
nove mil nomes e projetos. 

“Desde 2018, quando o prêmio sur-
giu, até este ano, nós já recebemos mais 
de 40 mil indicações. No ano passado, 
com a nossa estreia do evento sendo 
virtual, nós tivemos mais de 30 milhões 
de visualizações da premiação na nossa 
página do Facebook. Este ano prome-
te ser ainda mais especial!”, diz Luana 
Génot. 

“Essa exibição reforça a missão do 
canal de entregar para o público con-
teúdos audiovisuais que, além de entre-
terem, cumpram um serviço social por 
meio da conscientização e criação de 
espaços de diálogo sobre temas impor-
tantes, como o racismo”, explica Tatiana 
Costa, diretora do Multishow.   

POR UMPOR UM
  BRASIL BRASIL 

MELHORMELHOR

LUANA GÉNOT

MAJUR 

ELZA SOARES

XAMÃ

TÁBATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br
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Horóscopo

Tenha uma atitude dedicada e confie nos seus 
instintos. Defenda suas ideias e faça contatos 
importantes. Na vida a dois, a sintonia será deliciosa. 
Cor: bege.

Ótima fase para ganhar dinheiro, tente acertar suas 
pendências. Inove para ter bons ganhos. Na vida a 
dois, cuide bem de quem ama e não abuse das 
cobranças. Cor: preto.

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: alvo, anta, antro, atol, atrás, aviso, lato, lento, nata, ostra, paiol, 
país, páreo, pavio, penal, pistola, prata, prelo, previsto, rapto, relatar, rena, 
repasto, revista, sapato, solta, vela, viola, vista, votar.

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

A sua comunicação vai estar em grande fase. 
Aproveite a boa lábia para convencer os clientes no 
trabalho. Seduza o companheiro entre quatro 
paredes. Cor: verde-oliva.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Utilize o conhecimento de pessoas sábias a seu favor. 
Não exponha os seus segredos para qualquer um, 
evite fofocas. Valorize as afinidades com o seu bem. 
Cor: verde-oliva.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Busque mais estabilidade no emprego. Troque ideias 
com os amigos e conte com o apoio deles. Na 
conquista, arrase nos contatos, conheça gente nova. 
Cor: preto.

LEÃO
23/7 a 22/8

Terá facilidade para cativar as pessoas e defender 
seus projetos. Aposte em contatos virtuais com a 
família. Um namoro pode ficar mais sério, evite pisar 
na bola. Cor: pink.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Excelente dia para aprender uma nova habilidade. 
Faça cursos e evolua na carreira. Agilize as tarefas 
profissionais. Há chance de romance com alguém de 
outra cidade. Cor: terracota.

LIBRA
23/9 a 22/10

Você será extremamente simpática. Aposte no 
diálogo para se dar bem com as pessoas na paquera e 
no serviço. Quem namora vai ter um dia muito 
romântico. Cor: prata.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Priorize as atividades em grupo, tomando os devidos 
cuidados. Pode até pedir ajuda para completar 
alguma tarefa no estudo ou profissão. No amor, 
busque segurança. Cor: lavanda.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você irá priorizar os compromissos da vida 
profissional. Busque se organizar e se dedique ao seu 
serviço. Na vida a dois, seja prestativa e apoie o seu 
parceiro. Cor: branco.

Utilize a criatividade hoje. Vai te auxiliar a agilizar o 
trabalho ou encontrar novas formas de ganhar 
dinheiro. Busque a privacidade e intimidade na vida a 
dois. Cor: azul-turquesa.

A Lua fortalece as suas relações pessoais e 
profissionais. Mesmo a distância, mantenha o contato 
com as pessoas queridas. Vai estar bem atraente na 
paquera. Cor: preto.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Bárbara Paz 
afirma ser 
não-binária: 
‘Descobri há 
pouco tempo’
A atriz Bárbara Paz, de 46 anos, 
revelou que ser uma pessoa não-
-binária, em entrevista ao podcast 
‘Almasculina’. Pessoas com iden-
tidade não-binária não se identi-
ficam exclusivamente nem com 
o gênero masculino nem com o 
feminino. 

“Sou uma pessoa inquieta. Uma 
mulher, um homem, não-binária. 
Descobri que sou não-binária há 
pouco tempo. Um amigo meu fa-
lou que eu era, e eu acreditei, en-
tendi. Sou uma pensadora, uma 
diretora, uma cineasta, uma atriz, 
uma pintora, uma escritora. Nas 
horas vagas a gente tenta tudo 
com as mãos, com a cabeça, com 
o cérebro e com a imaginação. A 
imaginação precisa estar traba-
lhando o tempo todo”, explicou. 

“Então, não sei bem quem eu 
sou. Se tiver alguma referência 
para me dizer quem eu sou, ainda 
estou em busca. Sou muitas coi-
sas. Sou muitos, muitos, muitas. 
É difícil dizer quem você é para 
se apresentar. Sou uma pessoa de 
fazer o que tenho dentro, o que 
não é pouco. Arte”, disse. 

A atriz, que foi casada com o 
cineasta Hector Babenco (1946-
2016), também comentou suas 
referências masculinas durante 
a vida. Ela ficou órfã de pai aos 6 
anos. “Tenho lembranças do que 
me contavam do meu pai. Mas de 
fato eu não lembro. Me lembro do 
que minha mãe contava sobre ele: 
que ele era um cachaceiro, políti-
co... Então, guardo essas histórias 
como sendo minhas. Tenho recor-
dação do meu avô, de quem eu 
gostava muito. Mas ele já era um 
homem doente também”, afirmou.

“Então, o masculino, ele veio... 
Olha que interessante: as primei-
ras imagens eram dos médicos da 
minha mãe, que cuidavam dela, 
que zelavam por ela. Para mim, 
eles eram anjos. Eu era uma crian-
ça. Eu era apaixonada por aque-
les médicos porque ali eu sabia 
que minha mãe estava viva, bem 
cuidada. Sabia que ela ia voltar. 
Meu modelo de masculinidade é 
um lugar de conforto, de rede de 
proteção. Esse foi o masculino que 
eu vi. Éramos cinco mulheres em 
casa à espera de um maestro que 
nunca chegou”, finalizou. 

Amigos e 
familiares se 
despedem do 
bamba Nelson 
Sargento

O corpo do cantor e compositor 
Nelson Sargento foi cremado na 
tarde de ontem, após velório que 
contou somente com a presença 
de familiares e amigos, no Cemi-
tério da Penitência, no Caju. 

Autor de clássicos como ‘Agoni-
za, Mas Não Morre’ e ‘Falso Amor 
Sincero’, o veterano, que ocupava 
o cargo de presidente de honra da 
Estação Primeira de Mangueira, 
morreu na última quinta-feira 
(27), aos 96 anos, vítima de com-
plicações causadas pela covid-19.

TV GLOBO / RAQUEL CUNHA
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