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CÂMARA CRIA 
COMISSÃO 
ESPECIAL PARA 
ANALISAR 
REFORMA DO 
SERVIÇO PÚBLICO. 
SERVIDOR, P. 10

SAÚDE 
MEDICINA 
ALTERNATIVA 
GANHA FORÇA 
APÓS APROVAÇÃO 
DE PROJETO DE LEI 
NA ALERJ  
INFORME DO DIA, P. 2

Vitórya Melissa Mota, de 22 anos, chegou a ser socorrida em hospital 
mas não resistiu. Assassino, um colega de curso, foi preso. P. 5

Mulher morta a facadas 
em shopping de Niterói

Em ‘Salve-se Quem Puder’, 
Rodrigo Simas vive triângulo 
amoroso com o irmão, 
Felipe, e Juliana Paiva. P. 15

DISPUTA EM 
FAMÍLIA POR 
MOCINHA DA 
TRAMA DAS 19H

FLA: VENDA DE GERSON ESTÁ ACERTADA.  P. 8
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Às vésperas do Dia do Meio 
Ambiente, iniciativa vai produzir 
mais de 10 mil mudas para 
plantio em parques e praças 
públicas da cidade. P. 4

Rio lança hoje 
Fábrica de 
Árvores para 
projeto urbano

DIVULGAÇÃO/FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS 
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Saiba como se 
SUPERA RJ

Projeto lançado pelo governador Cláudio Castro 
vai beneficiar 355 mil pessoas em situação de 
pobreza e desempregados.  ECONOMIA, P. 9 

inscrever para 
receber o auxílio 
do estado

Passageiros não se conformam com o reajuste anunciado na última terça-feira pela SuperVia — de R$ 5 para R$ 5,90 — e reclamam da má qualidade do serviço. P. 4

Trens: tarifa mais cara revolta e dói no bolso

O DIA D

Ex-BBB Flay Ex-BBB Flay 
é garota-é garota-

propaganda propaganda 
de roupa de roupa 

íntima em íntima em 
campanha campanha 

para o Dia dos para o Dia dos 
Namorados.Namorados.  

P. 13P. 13

Com gols do artilheiro e Abel Com gols do artilheiro e Abel 
Hernández, Fluzão vence Bragantino Hernández, Fluzão vence Bragantino 

por 2 a 0 na Copa do Brasil.por 2 a 0 na Copa do Brasil. P. 8 P. 8
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Secretário de Saúde diz que a Prefeitura do Rio não foi consultada sobre o evento. P. 3 

Daniel Soranz promete rigor para 
receber Copa América no município

FUNCIONÁRIOS DA SEAP SÃO 
SUSPEITOS DE FURAREM FILA 
PRIORITÁRIA PARA VACINAR. P. 3

PESSOAL DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA SERÁ VACINADO EM 
ATÉ DUAS SEMANAS. P. 3
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BRT Seguro 
já tem quatro 
prisões e 
apreensões
Eduardo Paes inaugura 
programa de patrulhamen-
to das estações com PMs e 
guardas municipais para 
evitarem roubos e vanda-
lismo. P. 4

RODRIGO CASTRO
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 N Em Maricá, a Coronavac 
é dose única. Ninguém 
consegue tomar a segunda 
dose. Precisamos que mais 
vacinas sejam trazidas 
para a cidade. Estamos 
desamparados nessa 
pandemia. A imunização 
não está acontecendo de 
forma adequada.

 > Enorê Rodrigues
Maricá

Mais doses de 
vacinas para Maricá

Posto de vacinação 
para o bairro K11

 N Os vinte mil moradores 
do bairro K11, em Nova 
Iguaçu, pedem à prefeitura 
da cidade a instalação de 
um posto de vacinação 
no bairro. Os postos de 
vacinação ficam muito 
longe, obrigando os 
moradores a gastar com 
transporte.

 > Mário Sodré
Nova Iguaçu

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

As mais lidas
Online

EXCLUSIVO Juiz manda 
Léo Stronda entregar 
Iphone a vencedor de 

sorteio
FÁBIA OLIVEIRA

Flamengo acerta a 
venda de Gerson ao 

Olympique
FLAMENGO

Mulher morre na rua 
e corpo fica mais de 
13 horas à espera de 

remoção
RIO DE JANEIRO

Mulher morre após 
ser esfaqueada em 

shopping de Niterói
RIO DE JANEIRO

É uma 
trilha cada 
vez mais 
segura para 
prevenção 
ou alívio de 
diversas 
enfermi-
dades 
conhecidas”
ELIOMAR COELHO,
Deputado.A pandemia de Covid-19 voltou a incluir o tema Saú-

de na ordem do dia. Esta semana, a Alerj aprovou 
projeto de lei que cria o Programa Estadual de 

Medicina Tradicional e Complementar Alternativa nas 
unidades estaduais vinculadas ao SUS. O texto fortalece 
as técnicas reconhecidas pela Organização Mundial da 
Saúde, tais como acupuntura, homeopatia e a fitoterapia. 
“É uma trilha cada vez mais segura para a prevenção ou o 
alívio de diversas enfermidades conhecidas. Aliás, técnicas 
e terapias facilmente encontradas em clínicas e hospitais 
privados, centros de recuperação e centros clínicos”, disse 
o autor, deputado Eliomar Coelho (PSOL). A iniciativa vai 
além, já que aproxima as unidades de saúde do estado do 
Rio, técnicas das terapias tradicionais e alternativas, já que 
são conhecimentos utilizados como parte do tratamen-
to de diversas enfermidades, em praticamente todos os 
níveis de atenção à saúde, em todo o mundo.

TUDO EM NOME DA SAÚDE
Para Eliomar Coelho, é uma trilha cada vez mais segura para 
a prevenção ou o alívio de diversas enfermidades conheci-
das. Aliás, técnicas e terapias facilmente encontradas em 
clínicas e hospitais privados, centros de recuperação e cen-
tros clínicos, acrescentando que o projeto ainda visa garantir 
a formação profissional adequada e a participação social no 
programa. Além das melhorias físicas, o principal benefício é 
levar qualidade de vida para o paciente. 

 N Para o Human Rights Wat-
ch, o Procurador-Geral de 
Justiça do estado deveria in-
vestigar, civil e criminalmen-
te, comandantes da Polícia 
Civil por abusos aos direitos 
humanos durante a opera-
ção no Jacarezinho. 

InformedoDia

 N Proposta do deputado 
Charlles Batista (PSL) na 
Alerj estabelece que pessoas 
vacinadas contra covid po-
dem ir a jogos de futebol. 
Projeto propõe lotação má-
xima de 30% da capacidade 
do estádio. Frequentadores 
deverão apresentar compro-
vante de vacinação das duas 
doses, uso obrigatório de 
máscaras e distanciamento 
de 2 metros entre pessoas. 

VOLTA AOS 
ESTÁDIOS COM 
VACINA NO RIO

REPRODUÇÃO DA INTERNET

THIAGO LONTRA/ALERJ

DIREITOS HUMANOS 
NO JACAREZINHO

PRESENTE 

DE DIA DOS 

NAMORADOS

Levantamento 
do Instituto Fe-
comércio mos-
tra que Dia dos 
Namorados deve 
movimentar cerca 
de R$ 1,450 bilhão 
na economia do 
estado. Gasto mé-
dio com presentes 
foi de R$ 157,31 
(2020) para R$ 
173,25 (2021).

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Lei interessa para quem trabalha com acupuntura e outras técnicas

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Charlles Batista (PSL)

Se a médica Luana Araújo, depoente da CPI da Covid-19 ontem, 
tivesse tido a chance de colocar em prática na secretaria de En-
frentamento à Covid-19, onde ficou 10 dias, tudo que falou, nosso 
cenário atual na pandemia poderia começar a andar melhor. Apa-
rentemente, perdemos todos.

Ontem o Brasil atingiu a marca de 100 milhões de doses de vacinas 
contra a covid-19 distribuídas. É para se comemorar. Somos um 
dos países mais populosos do mundo e conseguir chegar a todos 
é uma tarefa necessária, mas desafiadora. Então, o número é uma 
conquista. Cada vacina conta.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Mutirão renegocia 
dívidas com a Cedae
Através da ação do Procon-RJ, débitos poderão ser pagos em até 60 vezes

DIVULGAÇÃO/PROCON-RJ

D
ando continuidade 
ao projeto de ajudar 
os cidadãos do estado 
a negociar as dívidas, 

já que muitos consumidores 
tiveram dificuldades em pa-
gar as contas devido à pande-
mia, o Procon-RJ irá promo-
ver um mutirão com a Cedae. 
Aqueles que estiverem ina-
dimplentes há mais de 60 dias 
poderão participar do evento 
que será online. A concessio-
nária também irá analisar a 
prescrição dos débitos com 
mais de cinco anos. As inscri-
ções estarão abertas entre os 
dias 7 e 9 de junho, por meio 
do formulário: https://forms.
gle/Um5k9efvgsJFb7WR6.

De acordo com a autarquia, 
a concessionária de água e es-
goto comprometeu-se com o 
Procon-RJ a oferecer condi-
ções favoráveis aos consumi-
dores e, pela primeira vez, as 

EDITAL É PUBLICADO

 N O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) in-
formou ontem que a versão 
digital do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) deste 
ano ofertará 101.100 vagas e 
terá novos recursos disponí-
veis como prova ampliada, 

Enem Digital: mais de 100 mil vagas

A Cedae comprometeu-se com o Procon-RJ a oferecer condições favoráveis aos consumidores

dívidas poderão ser parcela-
das sem entrada, em até 60 
vezes, sem juros ou multa, 
dependendo do caso. As ne-
gociações entre os consumi-
dores e a Cedae acontecerão 
entre os dias 21 de junho e 30 
de julho por intermédio de 
um servidor da autarquia.

Segundo o Procon-RJ, a 

SAÚDE

Novo rumo da 
medicina 
alternativa

prova superampliada, prova com 
contraste e locais de prova com 
acessibilidade para pessoas com 
deficiência.

O edital de 2021 do Enem foi 
publicado ontem no Diário Oficial 
da União. Neste ano, as versões 
impressa e digital serão aplica-
das nas mesmas datas (21 e 28 de 

novembro) e vão ter as mesmas 
questões. A inscrição, com taxa 
de R$ 85, deve ser feita pela Pá-
gina do Participante de 30 de ju-
nho a 14 de julho. Veja as datas:

 N Inscrições: 30/6 a 14/7
 N Pagamento da inscrição: 

até 19/7
 N Pedido de atendimento es-

pecializado: 30/6 a 14/7
 N Pedido de tratamento pelo 

nome social: 19 a 23/7

 N Provas: 21 e 28/11
 N Horários das provas (hora de 

Brasília):
 N Abertura dos portões: 12h
 N Fechamento dos portões: 13h
 N Início das provas: 13h30
 N Término das provas no 1º dia: 

19h
 N Término das provas no 2º dia: 

18h30

Com Agência Brasil e IG

Cedae irá fechar o ciclo 
de mutirões promovido 
pela autarquia com as 
principais concessioná-
rias de serviços públicos 
que atuam no estado. No 
início de maio, aconteceu 
o mutirão com a Light. 
Na última semana, foram 
abertas as inscrições para 

o da Enel, que vão até hoje. 
Aqueles que desejarem 

negociar débitos com a Na-
turgy terão até o dia 7 des-
te mês para preencherem 
o formulário online. Cada 
mutirão tem um formulário 
específico de inscrição, que 
foi publicado no site e redes 
sociais oficiais do Procon-RJ.
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‘VAMOS SER BASTANTE

RIGOROSOS’
Secretário municipal de Saúde confirma que Prefeitura do Rio não foi consultada 
sobre Copa América. Organizadora do torneio também não procurou pasta estadual

O 
secretário municipal 
de Saúde, Daniel So-
ranz, afirmou ontem 
durante a vacina-

ção de profissionais portuá-
rios e aeroviários que a Prefei-
tura do Rio não foi consultada 
formalmente pelo Conmebol 
para que a cidade seja uma das 
sedes da Copa América. Mas 
Soranz garantiu que o municí-
pio se manterá rigoroso quan-
to à presença de torcedores 
nos estádios da capital. 

“A gente não teve nenhu-
ma consulta formal sobre 
isso. As regras são claras e 
são colocadas para todos. 
Nós temos o nível de trans-
missão alto, é permitido jo-
gos sem público e a gente vai 
ser bastante rigoroso em re-
lação a isso”, esclareceu.

Ontem também, a Secreta-
ria Estadual de Saúde infor-
mou que ainda aguarda comu-
nicação oficial sobre a Copa 
América no Rio - a final está 
prevista para o Maracanã, em 
10 de julho - para avaliar com o 
comitê científico se irá se opor 
ou não ao evento ou se haverá 
a criação de medidas sanitá-

rias específicas para minimi-
zar os riscos de disseminação 
durante a competição.

Segundo Alexandre Chie-
ppe, secretário de estadual de 
Saúde, nem o governo federal 
nem a Conmebol fizeram con-
tato oficial. O secretário diz 
que a atribuição de autorizar 
ou não o evento e de estabele-
cer eventuais medidas sanitá-
rias específicas, neste caso, é 
da Prefeitura do Rio.

Na última terça-feira, o pre-
sidente Bolsonaro anunciou 
que o Brasil sediará a Copa 
América, que começa dia 13 
deste mês, após desistência 
da Argentina e da Colômbia. 
Bolsonaro confirmou os es-
tados que serviriam de palco 
para as partidas, que seriam 
sem público, e o Rio de Janeiro 

O secretário Daniel Soranz garantiu que o 
município se manterá rigoroso quanto à 
presença de torcedores nos estádios da capital

 > O prefeito Eduardo 
Paes e o secretário mu-
nicipal de Educação, 
Renan Ferreirinha, 
anunciaram ontem à 
noite todos os profis-
sionais de Educação 
do ensino básico serão 
vacinados em até duas 
semanas. “Em 9 de ju-
nho vacinaremos to-
dos os profissionais da 
Educação entre 18 e 42 
anos de idade”, garan-
tiu Ferreirinha, afir-
mando ainda que estão 
incluídos nesse grupo: 
creche, pré-escola, Edu-
cação Infantil, ensinos 
Fundamental e Médio. 

Além disso, disse que 
na outra semana, dia 16 
de junho, serão imuni-
zados os profissionais do 
Ensino Superior e Ensino 
Profissionalizante, tam-
bém entre 18 e 42 anos. 

“A gente tem insis-
tindo com a importân-
cia da volta às aulas, 
então vamos vacinar. A 
gente está conseguindo 
cumprir o nosso crono-
grama por idade”, citou 
Eduardo Paes.

Para serem vacinados, 
os profissionais devem 
apresentar contrache-
que ou declaração das 
instituições educacio-
nais ou redes pública ou 
privada de ensino da ci-
dade do Rio. A repesca-
gem dos trabalhadores 
da Educação acontece 
em 23 de junho.

Educação básica 
vacinada em 
duas semanas

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Secretaria 
Estadual de Saúde 
ainda aguarda 
comunicação oficial 
sobre a Copa América

‘Se kit covid fosse útil, não teríamos esse número de mortes’
Em depoimento à CPI, infectologista reforça ineficácia de medicamentos defendidos pelo governo Bolsonaro para tratamento precoce

Após assistir a uma coletâ-
nea de declarações do presi-
dente Bolsonaro sobre a pan-
demia, a médica afirmou ser 
impossível não sofrer um “im-
pacto quase que emocional” 
ao se defrontar com opiniões 
como as exibidas em vídeo 
pelo senador e vice-presiden-
te da comissão, Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP).

“Não é possível ouvir uma 
declaração, ou um conjunto 
de declarações de quem quer 
que seja - não estou personali-
zando na figura do presidente 
- sem sofrer um impacto quase 
que emocional, além do racio-
nal que a gente trabalha no dia 
inteiro, ao ver isso”, afirmou.

O depoimento técnico da 
médica infectologista Luana 
Araújo, ontem na Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, foi contun-
dente e reforçou a ineficácia 
de medicamentos usados no 
“kit covid”, defendido pelo go-
verno Bolsonaro. Luana afir-
mou que apesar de o SUS não 
ter patrocinado a distribuição 
dos medicamentos, ela acon-
teceu “fartamente” no terri-
tório nacional. Para a médica, 
se os fármacos fossem úteis, 
“a gente não teria os números 
que a gente tem hoje”.

Luana afirmou que a ques-
tão pode ser solucionada de 
maneira simples usando a ma-

temática, cruzando os dados 
da letalidade da doença onde 
os medicamentos foram usa-
dos. “Existem estados que se 
a gente pegar a letalidade da 
doença e cruzar nas cidades 
com a distribuição dos kits, vai 
ver que não teve qualquer im-
pacto nesse sentido”, afirmou.

Para a infectologista, faltam 
profissionais de Saúde pública 
integrados à gestão de todos os 
níveis. A médica também fez 
questão de destacar que “ciên-
cia não é opinião”. “Eu posso 
juntar a opinião de um milhão 
de pessoas, elas vão ser, ainda 
assim, opiniões. Ciência é mé-
todo. Ciência é feita com de-
senvolvimento de atividades 

específicas que se encadeiam 
para que a gente tire de nós a 
responsabilidade de arcar com 
fatores de confusão”, declarou.

Convidada por Queiroga 
para ocupar o cargo de se-
cretária extraordinária de 
Enfrentamento à Covid-19, 
Luana deixou a equipe do mi-
nistro dez dias depois de ser 
indicada para o cargo, antes 
mesmo de sua nomeação se 
confirmar. Ao comentar sobre 
o caso, o ministro da Saúde 
afirmou que além de “valida-
ção da técnica”, era necessá-
rio “validação política” para 
nomeação. “Não foi me dada 
nenhum tipo de justificativa 
pela minha saída”, disse.

entrou na lista. As cidades de 
Brasília (DF), Cuiabá (MT) e 
Goiânia (GO) também rece-
berão o campeonato. O Brasil 
tem mais de de 465 mil mortos 
e 16,6 milhões de casos confir-
mados de covid-19. 

O governador do Rio, 
Cláudio Castro, não se opôs 
à realização do torneio no 
estado e afirmou que, se-
guindo as medidas sanitá-
rias vigentes, a copa poderá 
acontecer da mesma forma 
que outros eventos como a 
Libertadores.

Já a Casa Civil informou, 
no início da noite de ontem, 
que também ainda não ha-
via sido comunicada ofi-
cialmente pela Conmebol 
sobre a realização dos jogos 
no estado. O DIA também 
questionou o Ministério da 
Saúde sobre a definição de 
eventuais regras sanitárias 
específicas a serem seguidas 
pelas organizações interna-
cionais, mas ainda não obte-
ve resposta até o fechamento 
desta edição

 > A Fiocruz recebeu on-
tem os bancos de células 
e vírus, considerados dois 
produtos-chave para a 
produção do Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA) 
no país. O material chegou 
ao Brasil às 8h06 no aero-
porto Santos Dumont. A 
chegada vai garantir que 
todas as etapas da fabrica-
ção da vacina AstraZeneca 
sejam feitas nacionalmen-
te, sem necessidade de de-
pender de importados. 

A meta é atingir até 110 
milhões de vacinas até o 
segundo semestre do ano. 
Desta quantidade, 50 mi-
lhões seriam de produção 
nacional através da nova 
tecnologia que chegou on-
tem e outras 50 com maté-
ria-prima importada.

A presidente da Fiocruz, 
Nísia Trindade, classificou 

o momento como um mar-
co na luta contra a covid-19. 
“É um marco de trabalho 
incessante que a Fiocruz 
dedicou no desde o início 
da pandemia o esforço para 
trazer tecnologia de ponta, 
de vacina que vem salvan-
do vidas em vários países, e 
que possa ser aplicada em 
grande escala”, afirmou. 

O vice-presidente da 
Fiocruz, Marco Krieger, 
ressaltou que a ciência vive 
momento único na história 
e que o Brasil agora tem a 
possibilidade de fazer pro-
dução integralmente nacio-
nal da vacina. “Podemos ter 
produção 100% nacional, 
que se inicia a partir da che-
gada dos bancos de células 
e da semente do adenovírus 
para que possamos produ-
zir o imunizante de junho”, 
disse Krieger.

Fiocruz recebe insumos

NA SEAP

 N Pelo menos 15 funcionários 
da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária (Seap) são 
suspeitos de furarem a fila prio-
ritária de vacinação contra a 
covid-19. Entre os suspeitos, 
estão dois subsecretários do 
órgão. A vacinação para esses 
funcionários foi liberada pelo 
estado desde 30 de março e 
deve seguir o cronograma.

Procurada por O DIA ,  a  
Seap informou que tomou co-
nhecimento das denúncias atra-
vés da imprensa e ressaltou que 
fará uma “rigorosa investigação” 
para apurar os fatos.

O cronograma divulgado 
pelo governo, publicado em 
Diário Oficial, dividia os fun-
cionários em cinco grupos e a 
vacinação deveria acontecer 
nessa ordem de acordo com a 
disponibilidade das doses da 
Secretaria Estadual de Saúde.

Atualmente o grupo prio-
ritário 2 está sendo vacinado 
pela Seap, contudo, dois sub-
secretários, pertencentes ao 
grupo 5, já teriam sido vaci-
nados, segundo as denúncias. 
Eles serão investigados por 
uma possível irregularidade 
no esquema de vacinação. 

Suspeito de furar fila para vacinar

As regras são claras e para todos. 
Nós temos o nível de transmissão 
alto, é permitido jogos sem público 
e a gente vai ser bastante rigoroso

DANIEL SORANZ, sec municipal de Saúde

Luana Araújo teve nome vetado para assumir cargo no ministério

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO
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BRT Seguro é 
inaugurado: 
quatro prisões 
são registradas
Oito metros de corrimão também são apreendidos 
em programa que teve início na terça-feira

ESTEFAN RADOVICZ

Projeto BRT Seguro é lançado no Centro de Controle Operacional do BRT Rio, no Terminal Alvorada

E
m um evento com guar-
das, policiais, vereado-
res e subprefeitos, o 
prefeito do Rio, Eduar-

do Paes, inaugurou no fim da 
manhã de ontem, o progra-
ma BRT Seguro, no Centro de 
Controle Operacional do BRT 
Rio (CCO), no Terminal Alvo-
rada, na Barra da Tijuca.

O projeto começou a ser 
implantado na terça-feira 
em doze estações e já houve 
prisões e apreensões. Quatro 
pessoas foram detidas prati-
cando roubo e receptação na 
área de Santa Cruz e foram 
apreendidos aproximada-
mente 8 metros de corrimão. 
A previsão é a de que, em até 
15 dias, outras 16 estações es-
tejam contempladas. Cada 
uma delas será patrulhada 
das 7h às 19h por três policiais 
militares e, no intervalo en-
tre 19h e 7h, a segurança será 
feita por rondas móveis que 

muito simbólico. Bem ope-
rado, é um sistema que fun-
ciona muito bem. O sistema 
nunca funcionou plena-
mente (com os corredores 
TransBrasil, a Transoeste e 
Transolímpica)”, declarou o 
prefeito.

O secretário municipal 
de Ordem Pública, Brenno 
Carnevale, disse que, por 
estratégia, as estações que 
receberão o programa não 
serão divulgadas. A escolha 
foi feita levando-se em conta 
dados relativos à evasão de 
passageiros, índices de vio-
lência e desordem. Segun-
do o secretário, vão atuar 
no projeto, inicialmente, 96 
PMs e 30 guardas munici-
pais que receberam missões 
específicas para este tipo de 
patrulhamento. “Existe uma 
qualificação para essas pes-
soas. Já foram formados 500 
agentes em duas semanas. É 
uma preparação contínua”, 
disse Carnevalle. 

A interventora Cláudia Se-

cin diz que a despesa mensal 
do BRT com furtos de peças 
como cabos de energia, vi-
dros e bilheterias depreda-
das fica em torno de R$ 100 
mil. “O BRT Seguro vai redu-
zir bastante essas ocorrên-
cias. As estações custaram 
dinheiro público e o prejuí-
zo volta para o usuário ou 
no aumento de tarifa ou na 
piora do serviço”, disse Secin. 
A interventora afirmou que 
atualmente a frota está com 
170 articulados circulando.

O prefeito Eduardo Paes 

afirmou que a evasão dos 
passageiros (calote) tem a 
ver com abandono. “As pes-
soas começaram a evadir e 
maltratar o BRT por causa 
do abandono do próprio 
poder público”, comentou, 
agradecendo às equipes da 
Guarda Municipal e da Polí-
cia Militar. Coordenado pela 
Secretaria de Ordem Pública 
(SEOP), os policiais atuarão 
nas folgas por meio de ins-
crição no Programa Estadual 
de Integração na Segurança 
(PROEIS).

O BRT é muito 
simbólico. Bem 
operado, é um 
sistema que 
funciona muito 
bem”

EDUARDO PAES, prefeito

Obra deve acabar 
em nove meses, 
com início do 
plantio em 2023

Rio terá 
primeira 
Fábrica de 
Árvores 

Em celebração à Semana 
Internacional do Meio 
Ambiente, a Fundação 
Parques e Jardins (FPJ) e 
a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, em parce-
ria com a empresa Farm, 
vão lançar hoje a primeira 
Fábrica de Árvores da ci-
dade. A iniciativa vai cons-
truir os primeiros viveiros 
destinados à produção de 
árvores urbanas no muni-
cípio. O projeto atende às 
diretrizes do Plano Dire-
tor de Arborização Urba-
na (PDAU Rio). 

Esta é primeira vez que 
o Rio irá produzir suas 
próprias mudas de alta 
qualidade para plantios 
urbanos em parques, 
praças e logradouros pú-
blicos. Os viveiros serão 
construídos dentro de 
uma área de cerca de 15 
mil metros quadrados, 
que pertence à Secretaria 
de Meio Ambiente da Ci-
dade, na Fazenda Mode-
lo, em Guaratiba, na Zona 
Oeste. 

De acordo com o crono-
grama do projeto, a obra 
da Fábrica de Árvores le-
vará cerca de nove meses 
para ser concluída, com o 
plantio das primeiras 10 
mil árvores urbanas pre-
visto para o início de 2023.

Feriadão: veja o funcionamento dos transportes 
Corpus Christi provoca alteração nos horários e concessionárias divulgam a grade de hoje até domingo

Com o feriado de Corpus Ch-
risti, hoje, o funcionamento 
dos transportes públicos vai 
sofrer alteração no horário de 
funcionamento. 

Em nota, a SuperVia in-
formou que os trens irão cir-
cular de acordo com a grade 
horária de domingos e feria-
dos programada para cada ra-

mal, com partidas das 4h36 às 
22h02. Amanhã, a operação 
seguirá normalmente a grade 
de dias úteis. A concessioná-
ria orienta que os clientes se 
programem, consultando a 
grade de seus ramais.

A CCR Barcas também terá 
funcionamento especial du-
rante o feriado, semelhante 

será feita na estação Estácio. 
As linhas de ônibus do Me-
trô na Superfície (Antero de 
Quental — Gávea e Botafogo 
– Gávea) também vão operar 
em esquema de feriado, das 
7h às 22h30. Amanhã, os ho-
rários seguem a grade de dias 
úteis e, no sábado e domingo, 
a grade de fins de semana.

Quanto ao VLT, as linhas 
1, 2 e 3 terão funcionamento 
normal a partir de hoje até o 
domingo. Com operação das 
6h à meia-noite, os interva-
los poderão variar de 10 a 20 
minutos de espera. Os BRTs 
devem funcionar hoje na 
mesma grade de horários dos 
domingos. 

Trens: aumento na tarifa choca passageiros
A mudança no preço repercutiu negativamente e o assunto alcançou ontem os Trending Topics do Twitter 

DANIEL CASTELO BRANCO

Segundo levantamento feito por O DIA, este foi o maior aumento na tarifa nos últimos sete anos

O passageiro e líder opera-
cional Eduardo Ricardo dos 
Santos, de 23 anos, desistiu de 
andar de trem há mais de um 
mês por conta da má qualida-
de do serviço. Ele é morador 
da Baixada Fluminense e uti-
lizava o transporte saindo da 
estação do Gramacho, em Du-
que de Caxias, até a Central do 
Brasil, no Rio. Ele reforçou que 
a volta para casa era sempre 
pior e, após um dia traumá-
tico utilizando o sistema, ele 
decidiu trocar o modal por li-
nhas de vans, mesmo pagando 
mais caro. A SuperVia anun-
ciou na terça o reajuste de R$ 
5,00 para R$ 5,90 da tarifa. A 
mudança no preço repercutiu 
negativamente e o assunto al-
cançou os Trending Topics do 
Twitter na tarde de ontem.

“Eu tinha paciência para 
usar o trem, mas um dia eu 
me frustrei muito na volta do 
serviço e desisti por completo. 
Demorei três horas para voltar 
do centro para casa”, afirmou 
Eduardo. Agora, ele paga R$ 
8,55 para utilizar as vans, o 
que equivale a R$ 17 por dia de 
passagem. Ele preferiria uti-

lizar o trem pela segurança e 
para evitar engarrafamentos, 
mas desistiu após tantos pro-
blemas. Além da demora, ele 
citou a grande quantidade de 
interrupções entre as viagens.

A assistente administra-
tiva e também moradora da 
Baixada Fluminense Patrícia 
Dantas, de 40 anos, disse que, 
com o aumento da passagem, 
haverá um desconto no seu 
contracheque. O custo diário 

reajuste foi o maior na tarifa 
das passagens dentro do pe-
ríodo analisado. Em 2014, o 
trajeto poderia ser feito com 
um serviço de integração 
mais amplo, e mesmo que os 
passageiros não tivessem o 
benefício, o custo da passa-
gem era R$ 3,20, o valor per-
centual era 54% menor. 

A SuperVia informou que 
o ajuste tarifário pelo IGP-
-M está previsto no contrato 
de concessão. Ele foi homo-
logado pela Agência Regu-
ladora de Serviços Públicos 
Concedidos de Transportes 
Aquaviários, Ferroviários, 
Metroviários e de Rodovias 
(Agetransp) e é uma forma 
de garantir que a empresa te-
nha as condições financeiras 
necessárias para continuar 
prestando o serviço.

A Secretaria de Trânsito e 
Transportes do estado (Se-
trans) disse em nota que as 
negociações seguem sendo 
feitas para reverter o reajus-
te na tarifa do trem.

para ir ao trabalho na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, na Zona 
Sul, era de R$ 17,10 e o valor vai 
subir para aproximadamente 
R$ 19. Ela se preocupa com a 
situação de passageiros com 
ocupações informais e que não 
têm a cobertura da tarifa paga 
pelas empresas. 

“Muitos usuários não 
utilizam o bilhete único, aí 
a conta fica maior. Eu não 
considero justo o aumento 

em função do serviço ofere-
cido. O ramal Saracuruna só 
tem uma linha. Se um trem 
dá defeito para tudo. Desa-
nima precisar desse trans-
porte. Como moradora da 
Baixada, fujo do ônibus pelo 
engarrafamento”, lamentou.

Um levantamento feito por 
O DIA verificou o aumen-
to da passagem nos últimos 
sete anos, a partir do fim de 
2014, e constatou que o atual 

percorrerão as calhas do BRT.
No total, o projeto vai le-

var patrulhamento a 28 esta-
ções do BRT. Durante o dis-
curso, Paes também anun-
ciou que as obras da Trans-
Brasil serão retomadas em 
agosto e concluídas até o fim 
do ano que vem. O prefeito 
não atendeu a imprensa e 
não comentou o anúncio da 
realização da Copa América 
no Estado do Rio. “O BRT é 

NÚMEROS
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6KM

Ocorrências de furtos 

foram registradas nos cinco 

primeiros meses de 2021, 

segundo o BRT

De cabos diversos furtados 

foram registrados nos 

meses de abril e maio, 

aproximadamente

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br

ao de domingos e datas come-
morativas. Hoje e amanhã, na 
linha Arariboia, as travessias 
acontecerão de hora em hora, 
em virtude do feriado.

Já no Metrô, o funciona-
mento será das 7h às 23h hoje, 
como já acontece normal-
mente em feriados. A trans-
ferência entre as linhas 1 e 2 

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Yuri Hernandes
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Mulher morre após ser 
esfaqueada em shopping
Crime brutal em Niterói foi cometido por colega do curso de técnico de Enfermagem

M
ais um crime de 
feminicídio choca 
o Estado do Rio. 
Uma mulher, iden-

tificada como Vitórya Melis-
sa Mota, 22, morreu ontem 
à tarde após ser esfaqueada 
por um homem, identificado 
como Matheus dos Santos da 
Silva, na praça de alimenta-
ção do Plaza Shopping, em 
Niterói, na Região Metropo-
litana do Rio. A vítima chegou 
a ser socorrida ao Hospital Es-
tadual Azevedo Lima (Heal). 
O DIA entrou em contato 
com a Secretaria Estadual de 
Saúde que informou que a 
mulher já chegou à unidade 
de Saúde sem vida. 

Vitórya havia completado 
22 anos no último dia 30. Se-
gundo o delegado da 76ª DP 
(Niterói), Luiz Henrique Mar-
ques, que acompanha o caso, 
o criminoso seria um colega 
da vítima. Ambos teriam se 
conhecido em um curso téc-
nico de Enfermagem. Ainda 
de acordo com o delegado, 
Matheus teria comprado a 
faca em uma loja do próprio 
shopping minutos antes de 
cometer o crime. 

Além disso, os dois tinham 
o costume de se encontrar no 
estabelecimento no final das 
aulas. Conforme relatos de 
amigos de Vitórya, o assas-
sino “nutria um amor não 
correspondido” pela vítima.

Em nota, o Plaza Niterói in-
formou que repudia qualquer 
ato de violência e que segue 
à disposição das autoridades 
para colaborar com as inves-
tigações caso seja necessário.

Ontem também em Niterói, 
uma oficial de Marinha foi es-
faqueada dentro da Diretoria 
de Hidrografia e Navegação. 
Segundo relatos de testemu-
nhas, o caso aconteceu por vol-
ta de 9h, durante um exercício 
de Treinamento Físico Militar. 

A tenente teria sido atacada 
por um dos cabos que afirmou 
ter sido prejudicado por ela.

A vítima foi socorrida e 
encaminhada para o Hos-
pital Naval Marcílio Dias e 
tem estado de saúde está-
vel. O agressor foi preso em 
flagrante. Em nota oficial, a 
Marinha do Brasil lamen-
tou o ocorrido. “A Marinha 
ressalta que está prestando 
toda a assistência à vítima 
e aos familiares”, diz a nota. 

Dois anos e oito meses depois de sua 
prisão, Coronel Jauiro retorna à Alerj

Pai de Jairinho toma 
posse como deputado 

REPRODUÇÃO

Coronel Jairo foi preso em 2018 na Operação Furna da Onça

Jairo Souza Santos, o Coro-
nel Jairo (Solidariedade), 
está de volta como deputa-
do à Alerj. O termo de posse 
foi publicado ontem. O polí-
tico retorna à Casa Legisla-
tiva dois anos e oito meses 
depois de ter o mandato 
suspenso após sua prisão 
sob a suspeita de ter recebi-
do R$ 2,8 milhões em pro-
pinas. Coronel Jairo é pai 
do vereador Jairinho (sem 
partido), preso sob a acusa-
ção de ter matado o menino 
Henry Borel, de 4 anosn, fi-
lho da namorada, a profes-
sora Monique Medeiros. 

Ele era suplente do de-
putado Rodrigo Bacellar, 
convidado pelo governador 
Cláudio Castro para assu-
mir Secretaria de Governo 
na sexta-feira. Parlamenta-
res disseram que o politico 
acompanhou sua primeira 
sessão em silêncio. 

Ao lado de outros nove 
parlamentares, Coronel 
Jairo foi preso em 2018 na 
Operação Furna da Onça. O 

grupo político foi acusado de 
integrar quadrilha comanda-
da pelo ex-governador Sérgio 
Cabral na Alerj. Em 2021, STF 
remeteu o processo à Justi-
ça Eleitoral. Desde então, to-
dos os investigados passaram 
a responder a ação no TRE.

FURNA DA ONÇA

As investigações que resulta-
ram na Operação Furna da 
Onça apontaram que Coro-
nel Jairo recebeu, entre 2011 
e março de 2014 pelo menos 
R$ 2,8 milhões de vantagens 
indevidas. De acordo com o 
Ministério Público Federal, o 
montante pode ser maior. A 
Receita identificou excesso na 
movimentação financeira em 
dois anos após a operação. 

Coronel Jairo foi identifica-
do por meio de quebra de si-
gilo telefônico. Em conversa 
com um ex-assessor de Sergio 
Cabral, foi pego negociando o 
pagamento da “mesada”. Seu 
nome também foi encontrado 
em uma planilha de doleiros 
ligados ao ex-governador. 

Depois do crime, o agres-
sor foi detido por seguran-
ças do estabelecimento e 
levado por policiais civis à 
76ª DP (Niterói). Ele respon-
derá pelo crime de feminicí-
dio. Até o fechamento deste 
edição, não havia informa-
ções sobre o local e data do 
enterro do corpo de Vitórya.

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

Matheus dos Santos da Silva foi levado preso para a 76ª DP, depois 
de esfaquear Vitórya Melissa Mota em um shopping de Niterói

DIVULGAÇÃO
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Mulher morre na rua e corpo fica  
mais de 13 horas à espera de remoção
Marido e filho da vítima passaram a noite à espera do corpo ser recolhido para o IML

REGINALDO PIMENTA

Alexandre Graciano, marido, ficou esperando a remoção do corpo

Após mais de 13 horas de es-
pera, o mestre de obras Ale-
xandre Graciano, de 43 anos 
conseguiu que o corpo de 
sua mulher fosse removido 
por volta das 8h50 de ontem 
de um ponto de ônibus no 
Caju, na Zona Portuária do 
Rio, para o Instituto Médico 
Legal (IML). Cristiane Pe-
dro Gomes, de 43 anos, pas-
sou mal por volta das 18h 
de terça-feira e morreu no 
local. Ela chegou a ser socor-
rida por outros pedestres e 
policiais militares, mas não 
resistiu. Ainda segundo o 
marido da vítima, funcioná-
rios do Samu estiveram lá e 
emitiram o atestado de óbi-
to, mas só fizeram a remo-
ção do corpo às 8h50, após 
uma madrugada de descaso. 

“Ela passou mal no pon-
to de ônibus vindo para 
casa. Entre 30 minutos a 
uma hora já soubemos do 
óbito. Começaram a resol-
ver os trâmites, a PM deu 
assistência, o Samu deu as-
sistência, mas parou na re-
moção”, explicou. 

Segundo Alexandre, ele e 
o filho, Harrison Leandro, de 
23 anos ficaram desde as 19h 
no local aguardando para que 
o corpo fosse removido. “Mi-
nha mãe sempre batalhou e 
não merecia estar nesse esta-
do”, desabafou o jovem.

O rapaz explicou que 
uma enfermeira do Into fez 
o contato com a família por 
volta de 18h30 pedindo que 
eles fossem até o local pois a 
mulher havia passado mal. 
Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o procedimento para 

remoção de corpos é iniciado 
pela delegacia e até às 7h55 
da manhã de hoje não havia 
chamado para a ocorrência.

Ainda de acordo com a 
corporação, o acionamen-
to do serviço de remoção 
de cadáveres é feito exclu-
sivamente pela delegacia 
da área, que emite um do-
cumento chamado GRC 
(Guia de Recolhimento de 
Cadáver).

“A retirada de um corpo 
pela equipe de militares de-
pende da emissão da docu-
mentação citada, que, pode-
mos dizer, funciona como 
uma autorização legal para 
o recolhimento. Inclusive, a 
GRC é imprescindível para 
a entrada no IML”, alegou o 
Corpo de Bombeiros.

Já a Polícia Civil disse 
que a remoção de corpos é 
de responsabilidade da cor-
poração apenas em casos 
de morte violenta, mas que 
para auxiliar a prefeitura e 
a família, a 17ª DP (São Cris-
tóvão) solicitou a remoção 
neste caso.

Decisão do TJRJ aconteceu por excesso de 
prazo. Denúncia ainda não foi oferecida

Jacarezinho: Justiça 
determina que 
presos sejam soltos

DANIEL CASTELO BRANCO

Pedido de soltura foi feito pela defesa de Patrick Marcelo da Silva

A 7ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio (TJRJ) deter-
minou, na terça-feira, que 
três presos em uma ope-
ração da Polícia Civil na 
comunidade do Jacarezi-
nho, Zona Norte da cida-
de, que deixou 28 mortos, 
sejam soltos. A ação acon-
teceu em 6 de maio. A de-
cisão do desembargador 
Joaquim Domingos de Al-
meida Neto ocorreu por 
excesso de prazo, já que 
desde a prisão dos acu-
sados não foi oferecida 
denúncia. 

O pedido de soltura 
foi feito pela defesa de 
Patrick Marcelo da Silva 
Francisco e estendido a 
Max Arthur Vasconcellos 
de Souza e Vinicius Pe-
reira da Silva. Eles foram 

presos em flagrante durante 
a ação, acusados por tráfico 
de drogas e associação para 
o tráfico. No dia 8 do mesmo 
mês, a prisão em flagrante 
foi convertida em preven-
tiva, em uma audiência de 
custódia. Na decisão, o ma-
gistrado alega que a demora 
na conclusão do inquérito e 
na apresentação da denún-
cia configuram coação ilegal. 

“O que se vê é uma desar-
razoada demora na conclu-
são do Inquérito Policial, 
sem que para isso tenha 
contribuído o paciente, 
pelo que entendo configu-
rada a coação ilegal, pois 
ultrapassado o limite acei-
tável para a conclusão da 
fase inquisitiva, sem que 
a defesa tenha contribuí-
do para isso”, considerou o 
desembargador.

Homem aplica cotovelada em 
ciclista na Enseada de Botafogo
Cena foi gravada por uma mulher que estava 
com a cunhada. Agressor pode ser da Polícia Civil

REPRODUÇÃO

Homem que aplicou cotovelada em ciclista na Enseada de Botafogo, na Zona Sul, pode ser policial civil

U
m vídeo divulgado 
nas redes sociais 
viralizou e deixou 
muitos internautas 

revoltados. O motivo? Um 
homem que fazia exercícios 
na Enseada de Botafogo, na 
Zona Sul do Rio, levanta o 
cotovelo propositalmente e 
atinge uma ciclista que vinha 
na pista sentido contrário. 

Segundo informações de 
ciclistas, a cena foi flagrada 
no último dia 22 de maio. 
O vídeo foi gravado pela 
gestora de negócios Miche-
le Dantas, de 49 anos. Ela 

 > “Agressão gratuita”, é 
como define Paola Rocha, 
26, filha de uma das ci-
clistas atingidas por uma 
cotovelada. 

“Elas tinham ido pe-
dalar no Rio, minha tia, 
minha mãe e uma amiga. 
Quando passaram nesse 
pedaço do Aterro, aconte-
ceu esse fato aí. Na hora, 
elas não tinham identi-
ficado que o cara tinha 

‘Ele não tomaria essa atitude se fosse um homem’

pedalava com a cunhada e 
registrava o momento.

Nas redes sociais, muitas 
pessoas reprovaram a agres-
são. O autor da cotovelada 
não foi identificado. Segun-
do a PM, não houve registro 
de agressão na Enseada de 
Botafogo no dia 22 de maio. 

Um dos fundadores da Co-
missão de Segurança do Ci-
clismo (CSC-RJ) foi um dos 
que postaram o vídeo nas 
redes sociais reprovando a 
cena de agressão. 

O responsável pela coto-
velada é policial civil. A in-

formação foi confirmada, 
no início da tarde de ontem, 
pela Corregedoria da Polícia 
Civil que já assume o caso de 
agressão a uma ciclista, no 
último dia 22 de maio.

A polícia acredita que o 
agressor seja inspetor de Polí-
cia Civil. Ele usa uma camiseta 
azul com as inscrições do gru-
po de esporte da Civil do Rio. 
A Secretaria de Polícia Civil diz 
que a Corregedoria “tomará 
as medidas cabíveis”. O por-
tal do Disque Denúncia pede 
para que as pessoas ajudem 
na identificação do agressor. 

dado essa cotovelada que, 
no meu ponto de vista, foi 
proposital. Foi tudo muito 
rápido, ele passou, deu a co-
tovelada, desequilibrou e foi 
para cima da minha mãe”, 
comentou Paola.

Segundo ela, a mãe Miche-
le Dantas, 49, e a tia, Josia-
ne Machado, 37, só não caí-
ram no momento do choque 
porque estavam atentas ao 
movimento da ciclovia. Para 

Paola, o homem, já identi-
ficado como policial civil, 
só tomou essa atitude por-
que viu que não havia ne-
nhum homem no grupo.

“As três ficaram indig-
nadas quando percebe-
ram tamanha covardia do 
cara que agrediu a meni-
na. Nós todas chegamos a 
conclusão que ele não to-
maria essa atitude covar-
de se fosse um homem ali”.
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MUNDO PARALELO

UM GRITO 
DE RESGATE

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay

Advogado criminal

O Brasil virou um país cansativo. Parece que o único 
assunto é a necessidade de resistir ao governo que 
cultua a morte e despreza qualquer racionalidade. 

Perdemos, aos poucos, nossa veia lúdica, a capacidade de 
sermos simplesmente felizes, sem culpa. Uma pequena 
parcela de certa irresponsabilidade tem que fazer parte 
do dia a dia. Não dá para sermos, o tempo todo, absolu-
tamente responsáveis e preocupados com o destino que 
teima ser mais do que errático. Somos um país que se 
perdeu, como um navio à deriva em um mar revolto. 

A cada dia um descompasso. Um exemplo: a maioria das 
pessoas que vai prestar depoimento na CPI não tem compro-
misso algum com a verdade. A mentira virou a tônica, como 
um gesto de identidade nacional dos fascistas, ou dos segui-
dores dos bolsonaristas. Claro que nem todos são fascistas, 
mas fazem parte da ala dos passistas, dos apoiadores, dos 
que puxam a corda para manter a realidade distante. Como se 
realmente existisse um mundo paralelo, imaginário, habitado 
por esses seres estranhos. Mesmo o assunto sendo a vida hu-
mana, o que somos obrigados a ouvir é muito constrangedor.

E é muito difícil discutir com quem não tem comprome-
timento com a realidade. Como dialogar com alguém que 
acredita que a terra é plana, que tomar vacina é coisa de co-
munista e que a Ciência não deve ser levada em considera-
ção? Não estamos enfrentando uma visão diferente sobre o 
papel do Estado no atual contexto. A discussão não é sobre 
direita, centro ou esquerda. Somos confrontados nas ques-

ARTE PAULO MÁRCIO

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

coluna-do-kakay

tões existenciais. Básicas. Esses bárbaros faz uma política de 
terra arrasada. E ainda têm um grande apoio popular.

No dia 29 de maio, embora assumindo uma contradição 
em termos, um enorme número de brasileiros foi às ruas 
para marcar uma posição a favor da vida. Nós, que insisti-
mos, como um mantra, na necessidade de usar máscara, de 
manter o isolamento, de não aglomerar, de lutar pela vacina, 
vimo-nos compelidos a soltar um grito para que fôssemos 
ouvidos. Uma voz que estava travada, engasgada e ador-
mecida. Ainda que com máscara e respeitando a distância 
possível, foi meio estranho. Entendo os que optaram por 
não sair. A coerência deles só faz aumentar o meu respeito. 
Mesmo já tendo sido vacinado, eu me identifico mais com os 
que protestaram em um silêncio de recolhimento. Contudo, 

foi importante darmos uma cara ao nosso enfrentamento. 
E, como escrevi aqui, fui de verde e amarelo como um sinal 

de que esses imbecis não podem usurpar nossas cores, como 
já fizeram com nossa alegria e com nossos sonhos. É preciso 
estarmos nas ruas e nos espaços públicos, para que, de certa 
forma, possamos materializar nossa esperança de ter o país 
de volta. É como se, num passe de mágica, nós ultrapassásse-
mos, com segurança, o círculo de giz imaginário que nos apri-
siona. Um resgate do menino que existe em cada um de nós.

Não tenho dúvida de que só saímos às ruas pela consciên-
cia plena de que o governo deste verme mata mais do que o 
vírus. Estamos no meio da tempestade perfeita, sendo traga-
dos por ela. O que mata é a negação, é o desprezo solene pela 
ciência, é a politização da pandemia. Inevitavelmente, tería-
mos milhares de óbitos, como ocorreu no mundo todo, mas 
é necessário demonstrar e apontar que, segundo os especia-
listas, pelo menos um terço dos que faleceram aqui no Brasil 
pode ser computado na responsabilidade deste governo. 

Certa vez, o presidente, em um dos seus arroubos de 
ignorância, disse, ao falar sobre o número de mortos, que 
não era coveiro. Infelizmente, a história está compro-
vando que ele é sim o coveiro. Não só o responsável pelo 
desmonte do país em todas as áreas, principalmente na 
Cultura, na Educação, na Saúde e na Economia, como 
também pelo número excessivo de mortes em razão do 
desastrado enfrentamento da crise sanitária. 

Por isso, estamos todos nas ruas, ainda que muitos só 
simbolicamente. É como se estivéssemos resgatando de 
volta um país que foi saqueado, que se esfacelou. Ao can-
tar nossos hinos, ao vestir nossas cores, pode parecer pie-
gas, estamos ocupando um país que é nosso e devolvendo 
a nós mesmos a capacidade de nos indignar. Essa é uma 
luta que ninguém pode fazer por nós. E que só depende de 
nós. Sem medo de sermos felizes.

Vamos nos lembrar de Clarice Lispector:
“Embora às vezes grite: não quero mais ser eu! Mas eu 

me grudo a mim e, inextricavelmente, forma-se uma tessi-
tura de vida.”

Coluna publicada às quintas-feiras
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FLUMINENSE FLAMENGO

Fluzão bate o Bragantino 
pela Copa do Brasil
Tricolor vence a equipe de Bragança por 2 a 0, com gols de Fred e Abel Hernández

DANIEL CASTELO BRANCO

O atacante Fred comemora o seu gol na vitória no Maracanã

O 
Fluminense fez uma 
grande exibição, cum-
priu o dever de casa e 
bateu o Red Bull Bra-

gantino por 2 a 0, no Mara-
canã, pelo jogo de ida da ter-
ceira fase da Copa do Brasil. Os 
gols foram marcados por Fred 
e Abel Hernández, ambos na 
segunda etapa.

O primeiro tempo foi ani-
mado, com Fluminense e Bra-
gantino criando boas chances 
de gol. Os donos da casa teve 
sua primeira chance aos 23 
minutos, com Nenê. O expe-
riente meia recebeu na entra-
da da área, passou por Ader-
lan, ficou cara a cara com Júlio 
César e chutou cruzado, mas 
a bola, caprichosamente, foi 
para a linha de fundo.

Aos 33, a equipe de Bragan-
ça respondeu, e Lucas Evange-
lista quase marcou uma pin-
tura no Maracanã. O camisa 

8 recebeu dentro da área, ga-
nhou no corpo de Egídio, deu 
um lindo chapéu em Luccas 
Claro e tocou tirando tinta da 
trave de Marcos Felipe.

No segundo tempo, o Flu-
minense voltou ainda melhor. 
Aos 15 minutos, Fred não des-
perdiçou e estufou a rede. Caio 

Paulista roubou a bola e pu-
xou o contra-ataque. Yago 
lançou Fred, que tocou para 
Gabriel Teixeira na área. Ele 
ameaçou o chute e rolou para 
o meio, o ídolo chegou livre, 
cara a cara com Júlio César, 
e chutou sem chances para o 
goleiro. Fred está a um gol de 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Vasco de Marcelo Cabo fez 
um bom Carioca sob o coman-
do do treinador. Venceu o Fla-
mengo, fez boas partidas con-
tra outras equipes e animou o 
torcedor vascaíno para a Série 
B. Mas isso se perdeu desde 
o jogo do título da Taça Rio e 
continuou contra o Boavista. 
Apesar da vitória, o futebol foi 
o que menos se viu em Baca-
xá. Pouca intensidade e uma 
equipe que começa a preo-
cupar para a competição que 
pode levar o Vasco até a Série 
A. Alerta ligado...

INTENSIDADE 
QUE PREOCUPA

AFP

CAMINHOS E O DESTINO

A
s oitavas da Libertadores foram defi-
nidas. Falando sobre o futebol do Rio, 
o Flamengo vai enfrentar o Defensa y 

Justicia, que perdeu o técnico Crespo para o 
São Paulo, mas é o atual campeão da Sul-A-
mericana e tem agora o comandante Sebas-
tián Beccacece, que fez um belo trabalho no 
Racing da Argentina. Parada difícil, mas o 
Rubro-Negro pode passar para enfrentar o 
vencedor de Olimpia e Internacional. Do lado 
do Fluminense, o Cerro Porteño é o adversá-
rio. Cascudo, mas não tão qualificado. Confio 
na equipe de Roger Machado para chegar 
longe. Depois, pode enfrentar Barcelona do 
Equador ou Vélez Sarsfield. Mas a real é que 
todos querem um Fla-Flu na semifinal. Seria 
um momento histórico para todas as equipes 
e para o futebol carioca de forma geral. Para-
ria o Rio e o Brasil. Sonhar não custa nada...

Beccacece, do Defensa y Justicia, fez belo trabalho no Racing

 nInformações que chegam 
é de que o Flamengo abriu 
negociações para ter David 
Luiz, que estava no Arsenal 
e se despediu do clube lon-
drino. Após uma passagem 
de sucesso na Europa, ven-
cendo a Champions Lea-
gue pelo Chelsea, o defen-
sor pode ser o novo reforço 
rubro-negro. Um setor que 
é contestável atualmente e 
pode receber um baita de 
um zagueiro para os parâ-
metros do futebol brasilei-
ro. Se vier, vai deitar...

SE VIER, 
VAI DEITAR

TEM QUE JOGAR

 nTite tem esboçado formações para a Seleção que enfren-
ta o Equador amanhã, pelas Eliminatórias para a Copa 
de 2022. Três nomes foram testados como centroavante: 
Gabigol, Gabriel Jesus e Richarlison. Mas o atacante do 
Flamengo deve ser o titular. Vive melhor fase e não adianta 
ele ser convocado se não for de fato jogar. Espero que ele 
faça jus à cobrança e também represente. Tem que jogar.
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Volante ainda retornará ao clube carioca 
para disputar mais alguns jogos

Rubro-Negro acerta 
a venda de Gerson 
ao Olympique 

Em reunião na terça-fei-
ra, Flamengo e Olympi-
que de Marselha acerta-
ram os últimos detalhes 
para a venda de Gerson e 
a negociação já está sacra-
mentada, faltando apenas 
a assinatura do contrato 
para o anúncio. Segundo o 
site ‘Ge’, o volante voltará 
da Seleção olímpica para 
disputar mais alguns jo-
gos pelo Rubro-Negro an-
tes da despedida.

Pelo acordo, apesar da 
preocupação do Olympi-
que com possíveis lesões, 
a permanência de Gerson 
no Flamengo por mais al-
gum tempo dependerá das 
ausências de outros jogado-
res que disputarão a Copa 
América. Somente depois 
ele será liberado.

Gerson assinará um con-
trato de cinco anos com o 

clube francês e os valores da 
transação giram em torno de 
23 milhões de euros (cerca de 
R$ 144 milhões), que serão 
parcelados. O Flamengo terá 
direito a um montante no fu-
turo, caso o volante bata metas 
estabelecidas em contrato.

LIBERTADORES

O Flamengo não contará com 
transmissão na TV aberta em 
suas partidas das oitavas de 
final da Libertadores. Para 
assistir aos jogos do Flamen-
go, a única opção dos rubro-
-negros será a Fox Sports. O 
time carioca enfrenta o De-
fensa y Justicia nos dias 14 e 
21 de julho, às 21h30. 

O Flamengo já definiu onde 
jogará contra América-MG, no 
dia 13, pelo Brasileiro, e Cori-
tiba, dia 16, pela Copa do Bra-
sil: no Raulino de Oliveira, em 
Volta Redonda.

SELEÇÃO

Gabigol deve ser titular amanhã
Atacante do Flamengo foi uma das novidades no treino na Granja

Apesar da principal ativida-
de ter sido fechada, o treino 
de ontem indicou que Gabi-
gol, do Flamengo, deve ser o 
titular da seleção brasileira 
no confronto de amanhã, no 
Beira-Rio, contra o Equa-
dor, pelas Eliminatórias 
da Copa de 2022. Em com-
pensação, Everton Ribeiro 
não foi a campo. Já Rodrigo 
Caio voltou a treinar com os 
companheiros.

No último treino na Gran-
ja Comary, em Teresópolis, 
antes da viagem a Porto Ale-
gre, Tite realizou um traba-
lho tático fechado. Entre-
tanto, antes de a CBF TV 
encerrar a transmissão, foi 
possível ver o treinador con-

Gabigol está em alta com Tite

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

versando com os 11 titulares. 
Gabigol estava entre eles.

Não foi a única mudança. 
Renan Lodi, que vinha sendo 
titular, deu lugar a Alex San-
dro, assim como a entrada 
de Fred no lugar de Douglas 

Luiz, suspenso. Já Everton 
Ribeiro, cotado para jogar, 
trabalhou em separado do 
grupo pelo segundo dia se-
guido. Na terça-feira o meia 
do Flamengo fez um regene-
rativo, enquanto ontem não 
foi nem a campo.

O time titular que deve co-
meçar contra o Equador será 
formado por Alisson, Danilo, 
Éder Militão, Marquinhos e 
Alex Sandro; Casemiro, Fred, 
Richarlison, Lucas Paquetá, 
Neymar e Gabigol.

A seleção brasileira en-
frenta o Equador, amanhã, 
às 21h30. Depois, encara 
o Paraguai, em Assunção, 
antes de estrear pela Copa 
América.

VASCO BOTAFOGO

Trio de reforços 
contra a Ponte Preta

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

Marquinhos Gabriel: recuperado

É com desconfiança que o 
torcedor do Vasco, exigente, 
analisa o desempenho nos 
últimos compromissos. Sob 
pressão após a derrota, em 
São Januário, no domingo, 
em sua estreia na Série B do 
Campeonato Brasileiro, o 
Cruzmaltino reagiu na Copa 
do Brasil, na terça-feira, 
em Bacaxá, mas ainda não 
empolgou após a elimina-
ção precoce no Carioca. O 
técnico Marcelo Cabo tem 
consciência do momento 
de oscilação e poderá pro-
mover três mudanças para 
enfrentar a Ponte Preta: 
Leandro Castan, Michel e 
Marquinhos Gabriel.

Em fase final de transição, 
Leandro Castan e Marqui-
nhos estão recuperados de 
lesões musculares na coxa 
direita e esquerda, respecti-

vamente. O capitão cruzmal-
tino não joga desde a final da 
Taça Rio, no dia 16 de maio, 
contra o Botafogo. A tendên-
cia é que o camisa 5 volte no 
lugar de Ricardo Graça.

Regularizado, Michel, 
ex-Grêmio e Fortaleza, tem 
a chance de estrear e resol-
ver o problema no espaçado 
meio de campo.

Acerto com 
Rafael 
Moura
O Botafogo está muito 
perto de anunciar Rafael 
Moura e Diego Gonçalves. 
Os atacantes acertaram os 
últimos detalhes e se apre-
sentaram ontem para rea-
lizar os exames médicos 
antes de assinar contrato, 
segundo o site ‘Ge’.

Rafael Moura, que esta-
va no Goiás, inicialmente 
assinará até o fim da tem-
porada, mas o acerto só foi 
possível com uma cláusula 
de renovação por mais um 
ano se o centroavante bater 
algumas metas. Diego Gon-
çalves, do Mirassol, deve as-
sinar ate o fim de 2022.

O aproveitamento de-
les no sábado, contra o 
Coritiba, dependerá da 
regularização.

EMERSON ROYAL NO BARÇA

O Barcelona exerceu o direito de levar o lateral-direito Emerson Royal para a 

Catalunha, após dois anos emprestado ao Betis. O brasileiro convocado por Tite terá 

vínculo com o clube até 2024 e deve disputar posição com Sergiño Dest.

igualar Romário na artilharia 
da Copa do Brasil. São 35 só na 
competição.

Com muito cansaço, Fred 
foi substituído aos 23 minu-
tos, dando lugar a Abel Her-
nández, que, na primeira 
chance, aos 24, balançou a 
rede. O atacante pressionou 
Léo Ortiz e roubou a bola. 
Martinelli recebeu, tocou 
para Nenê, e o meia rolou 
para Yago. Ele deu um “to-
tozinho” para Abel Hernán-
dez, que chutou de primeira 
e ampliou o marcador.

Os jogadores do Braganti-
no, nervosos em campo, senti-
ram o golpe e não conseguiam 
demonstrar nenhum tipo de 
reação. O Fluminense soube 
administrar o placar e saiu na 
frente na briga por uma vaga 
na próxima fase da Copa do 
Brasil. O próximo duelo entre 
será no dia 9 de junho.
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ECONOMIA

Estado distribuirá benefícios a 355 mil de pessoas 
em condição de vulnerabilidade e sem emprego

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA 

O 
governador Cláu-
dio Castro lançou 
ontem o programa 
SuperaRJ, que pre-

vê pagar auxílio de R$ 200 
a pessoas em situação de 
pobreza e desempregados. 
O projeto de transferência 
de renda também poderá 
contemplar crédito de até 
R$ 5 mil para autônomos e 
trabalhadores informais do 
estado. A distribuição dos 
cartões começa no sábado 
para famílias inscritas no Ca-
dÚnico. Os desempregados 
recebem no dia 25. As inscri-
ções já podem ser feitas no 
www.superarj.rj.gov.br.

Os pagamentos serão até 
dezembro, com estimativa 

de investimento de R$ 86 mi-
lhões mensais.  Estão aptos a 
receber o benefício morado-
res do estado já inscritos no 
Cadastro Único, com renda 
familiar per capita (por pes-
soa) igual ou inferior a R$ 
178. É obrigatório ser maior 
de 18 anos, exceto no caso de 
mães adolescentes. Famílias 
com filhos menores de idade 
receberão, além dos R$ 200, 
um acréscimo de R$ 50 para 
casa filho - desde que limita-
dos a dois menores -, poden-
do chegar a R$ 300.

Entre os desempregados, 
os beneficiados serão aque-
les que perderam o emprego 
formal a partir do dia 13 de 
março de 2020 e ganhavam 
menos de R$ 1.501 no antigo 
trabalho. É preciso estar sem 

fonte de renda atual. Os pa-
gamentos acontecerão nos 
dias 15 (beneficiários do Ca-
dÚnico) e 20 (demais bene-
ficiários) de cada mês. 

O SuperaRJ não será 
cumulativo: pessoas cadas-
tradas no Bolsa Família, be-
neficiários atuais do auxílio 
emergencial do governo fe-
deral, ou do Auxílio Carioca 
não poderão receber. No en-
tanto, quem tiver o vínculo 
encerrado com algum pro-
grama poderá migrar para 
o SuperaRJ - o grupo que 
deixar de receber o auxílio 
do governo federal a partir 
de setembro, por exemplo, 
poderá se inscrever.

Dúvidas sobre o recebi-
mento podem ser tiradas 
pela central 0800 071 7474.

Cláudio Castro lançou ontem o programa na quadra do Salgueiro

MAIS RENDA 

Taxistas também estão incluídos

 NOs taxistas foram incluídos no 
programa de ajuda para profis-
sionais autônomos. Segundo 
o presidente da Comissão de 
Transportes da Alerj, deputado 
Dionísio Lins (Progressistas), 
assim como outras categorias, 
os motoristas de praça também 
foram atingidos em cheio pela 
crise econômica intensificada 
pela pandemia da covid-19.

“Hoje são cerca de 33 mil ta-
xistas que circulam na cidade 
e que se encontram em sérias 
dificuldades financeiras, assim 

como outros trabalhadores. A 
inclusão desses profissionais 
no Supera Rio, lançado pelo go-
verno do estado, com certeza 
trará um alívio, mesmo que mo-
mentâneo, para uma categoria 
que pode ser considerada como 
verdadeiros anfitriões dos mi-
lhares de turistas que sempre 
procuraram a cidade”, disse.

Para participar, é necessário 
ser autônomos com renda de até 
R$ 1.500 e não receba seguro-
-desemprego ou outro benefício, 
inclusive auxílio emergencial.

Retirada dos 
valores pode ser 
feita por nascidos 
em dezembro

Saque da 
2ª parcela 
de auxílio 
liberado 

Beneficiários do auxílio emer-
gencial 2021 nascidos em 
março começaram ontem a 
sacar ou transferir recursos 
da segunda parcela do bene-
fício creditados na Poupança 
Social Digital. O calendário de 
retirada foi antecipado. A data 
inicial prevista era 15 de junho. 
Os valores também podem ser 
movimentados pelo aplicativo 
Caixa Tem e na rede de lotéri-
cas de todo o país.

O calendário da segunda 
parcela foi antecipado para 
todos os beneficiários. Mar-
cado inicialmente para en-
cerrar em 8 de julho, com a 
possibilidade de saques para 
os nascidos em dezembro, o 
segundo ciclo agora termina 
em 17 de junho.

As agências da Caixa Eco-
nômica Federa abrem de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
13h. Não é preciso madrugar 
ou chegar antes do horário 
de abertura. O banco infor-
mou que todos que procura-
rem atendimento durante o 
horário de funcionamento 
serão atendidos.

Para sacar, é preciso fazer o 
login no aplicativo Caixa Tem, 
selecionar “saque sem car-
tão” e “gerar código de saque”. 
Depois, inserir a senha para 
visualizar o código na tela do 
celular, com validade de uma 
hora. O código serve para sa-
que em dinheiro nas agências, 
nas lotéricas ou correspon-
dentes Caixa Aqui. Continua 
disponível a opção de uso dos 
recursos na poupança para 
compras com cartão de débito 
virtual e QR Code, pagar con-
tas de água, luz, telefone.

YURI EIRAS

 > Os cartões começarão 
a ser entregues a partir 
de sábado na Região Me-
tropolitana, e dia 8 de ju-
nho no resto do estado. 
Na segunda fase, 315 mil 
desempregados serão 
contemplados: a entrega 
do cartão para eles será 
em 25 de junho. O cartão 
deve ser retirado no local 
agendado por meio de 
aplicativo, ou do site su-
perarj.rj.gov.br. As qua-
dras das escolas de sam-
ba dos grupos Especial e 
Série Ouro (27 locais, ao 
todo) serão alguns dos 
pontos de retirada.

“Precisamos olhar 
por estes que estão com 
fome, sem emprego. 
Esta é a principal meta 
do SuperaRJ”, comen-
tou Cláudio Castro, no 
lançamento na quadra 
do Salgueiro.

Proposto pela Alerj, o 
programa foi aprovado 
por unanimidade no iní-
cio de março, mas lança-
do três meses depois. O 
SuperaRJ prevê ajudar 
empresários que tive-
ram perdas na pande-
mia com financiamentos 
no valor de até R$ 50 mil.

Entrega de 
cartão começa  
no sábado

Saiba como fazer 
seu cadastro no  
programa SuperaRJ

O DIA I QUINTA-FEIRA, 3.6.2021    9



10   BRASIL QUINTA-FEIRA, 3.6.2021  I  O DIA

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

Reforma já começa a 
avançar na Câmara 

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira leu ontem o ato de abertura da comissão especial

A
pós um recuo do go-
verno Bolsonaro e 
a estagnação da re-
forma administrati-

va (PEC 32) na Câmara dos 
Deputados, o presidente da 
Casa, Arthur Lira (PP-AL), 
anunciou ontem a criação 
da comissão especial que 
vai analisar o projeto. Com 
novas regras para o serviço 
público do país — entre elas, 
o fim da estabilidade para fu-
turos servidores —, o texto 
já é alvo de polêmicas e ar-
ticulações das categorias e 
da oposição. Mas, segundo 
Lira, direitos adquiridos se-
rão preservados.

“Vamos conversar sobre os 
ajustes necessários ressalva-
da a palavra dessa presidên-
cia de que não admitirá, em 
hipótese alguma, nenhum 
ataque aos servidores atuais, 
ao direito adquirido, a tudo 
que está posto”, afirmou o pre-
sidente da Câmara.

O parlamentar se reuni-
rá com líderes partidários 
na próxima semana para 
definir os trabalhos da co-
missão. Lira declarou ainda 
que a reforma modernizará 
a máquina pública: “Se vier 
a ser aprovada esta matéria 
terá efeito a partir de agora 
em diante no modelo mais 
moderno para o sistema pú-
blico brasileiro”.

PARA INATIVOS DA UNIÃO

 nCom o SouGov.br, aposentados 
e pensionistas da União, além de 
anistiados, podem fazer a prova 
de vida digital. Aqueles que têm a 
biometria (identificação digital) 
cadastrada no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) ou no Departa-
mento Nacional de Trânsito (De-
natran) iniciam o processo pelo 

SouGov.br, fazem a validação 
facial por meio do aplicativo Meu 
Gov.br e, depois, acompanham a 
situação da prova de vida pelo 
SouGov.br. O procedimento onli-
ne é uma alternativa ao compa-
recimento presencial, garantindo 
mais comodidade e segurança 
aos beneficiários.

Prova de vida digital pelo SouGov.br

 n Atenção, funcionalismo fe-
deral. O Sigepe Mobile, fer-
ramenta que reúne serviços 
exclusivos para servidores da 
União — como acesso ao con-
tracheque e consulta às férias 
— dá lugar ao SouGov.br, novo 
aplicativo lançado há um mês 
pelo Ministério da Economia. 

O novo app é destinado so-
mente para servidores federais 
ativos e aposentados, além de 
pensionistas e anistiados civis. 

Segundo o ministério, tra-
ta-se de uma ferramenta 

tecnológica mais moderna e 
acessível. O SouGov.br pode ser 
baixado no celular a partir da 
loja virtual Apple ou PlayStore 
(Android). Para acessá-lo, é 
preciso cadastrar o login Gov.br.

Desde o seu lançamento, a 
ferramenta já conta com 597 
mil downloads. Além dos ser-
viços já oferecidos pelo Sigepe 
Mobile, o SouGov.br traz fun-
cionalidades inéditas, como o 
atestado de saúde, por exem-
plo, que pode ser enviado, al-
terado, excluído e consultado.

FUNCIONALISMO FEDERAL

App para consultas é desativado

Etapa principal na Casa
 > O colegiado terá 34 mem-

bros titulares — e o mesmo 
número de suplentes. A co-
missão especial é conside-
rada a principal etapa para 
os parlamentares empla-
carem emendas modifica-
tivas e darem um direcio-
namento para a votação no 
plenário da Câmara.

Inclusive, as frentes par-
lamentares do serviço pú-
blico no Congresso já estão 
mobilizadas para isso. De-
putados contrários à re-
forma vão trabalhar para 
o texto não avançar e tam-
bém preparam substitutivo 
que suprime diversas alte-
rações nas regras atuais. 

Nova ferramenta tecnológica, SouGov.br já teve 597 mil downloads

REPRODUÇÃO/ PIXABAY

CONFIRA

PEC 32

34

Proposta de emenda 
constitucional alcança 
futuros servidores da 
União, estados e municípios

Comissão terá 34 membros 
titulares e o mesmo 
número de suplentes
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2/ 600m2. 
Ideal para Moradia/ Investi-
mento/ Lazer. RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
PMS. Partir R$398,00 men-
sais (+pequena entrada fa-
cilitada) . "RJ-106/  Km. 54". 
Próximo  Praias, Lagoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-
0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0.
 

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

 

BOTAFOGO R$600,00
Praia 316, Edifício Coral 
semi-mobiliado, garagem, 
excelente localização. Acei-
to deposito, direto proprie-
tário. Residencial ou Sala 
Comercial  21m2. Imediato. 
Tel.98824-1010  Whatsaap
 

ANDARAÍ R$750,00
Casas em pequena vila fecha-
da, (apenas 04casas) muita 
segurança, 1quarto, sala, 
cozinha, banheiro, area, te-
nho outras de R$350,00/ 
R$650,00. T.97606-1001.
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-
8738 Whatsapp.
 

SECRETÁRIA T.98166-9383
Empresa Automóveis neces-
sita Secretária experiência 
organização geral, informá-
tica financeiras (cadastro) 
contas /pagar, Detran, Smtr, 
Ipem. Salário R$1.200,00 
Currículo: 
william-magalhaes@hotmail.
com ou whatsapp: 98166-
9383
 

MEIO OFICIAL V/TEXTO
Torneiro Mecânico e Meio 
Oficial de Operador de Tor-
no CNC. Trabalhar Campos 
dos Afonsos.  Currículo: rh@
icram.ind.br  Tel/ Whatsapp: 
96477-1232
 

CONCRETO BOMBEADO 
Laje pré-fabricada/ piso con-
creto polido. Parcelamos 12X 
cartões, menor taxa merca-
do. WhatsApp 97006-6176/ 
97007-5050/ 96403-1836. 
Atendemos até os domingos.
 

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



FábiaOliveira

HERANÇA

Justiça penhora 

imóvel do irmão de 

Suzane Von Richthofen

O 
juiz Felipe de Melo Franco, da Vara de Execuções Fiscais de São 
Paulo, determinou a penhora de um imóvel pertencente a 
Andréas Von Richthofen, que foi recebido de herança dos pais.

O imóvel penhorado foi recebido por Andréas em maio de 2008, da 
partilha dos bens deixados por Manfred Albert Von Richthofen e 
Maria Von Richthofen, em 8 de maio de 2008. Trata-se de uma casa 
construída em 1985, localizada no Ibirapuera.

No ano passado, a Prefeitura de São Paulo entrou com uma execu-
ção fiscal contra o irmão de Suzane, cobrando mais de R$ 30 mil de 
IPTU. As dívidas são de 2017 e 2018.

De acordo com as informações fornecidas 
pela prefeitura, o imóvel penhorado tem valor 
venal de R$ 676 mil contando o terreno, e de 
R$ 977 mil somando a construção do imóvel. 
As dívidas que culminaram na penhora haviam 
sido inscritas na dívida ativa da União em abril 
de 2019.

A decisão judicial que determinou a penhora 
já foi cumprida, e a informação já consta regis-
trada na matrícula desde 1º de março, com valor 
da dívida em R$ 35,3 mil.

BOATOS SOBRE SUA SEXUALIDADE

GALÃ CORRE PARA DESMENTIR 

RE
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U
ÇÃ

O

 Galã do badalado filme ‘365 Dias’, que até ganhou mais duas continuações da Netflix, o italiano 
Michele Morrone teve que desmentir os boatos nas redes sociais sobre sua orientação sexual após 
uma foto em que aparece abraçado com o ator Simone Susinna, seu rival na nova produção. “Acordei 
com a  minha equipe me ligando e dizendo: ‘existem várias matérias afirmando que você se assumiu 
homossexual’. Por conta da foto que tirei com Simone. Ele se tornou um grande amigo meu, nós so-
mos como irmãos, estamos dividindo um filme juntos, mas, gente, foi só uma fotografia, nada mais. 
A propósito, eu sou extremamente um grande apoiador da comunidade LGBT, porém nós estamos 
falando apenas de uma foto normal. Existem muitos garotos e garotas que amariam se assumir, 
mas não fazem isso por conta das suas famílias. Felicidade não tem preço, pessoal. Se você sente 
que deve dizer ao mundo quem você é, sabe... paz e amor”, finaliza o bonitão por dentro e por fora.

Namoro com uma princesa

A ex-BBB Lumena Aleluia abriu o jogo sobre a sua orientação 
sexual e assumiu que mais ou menos há quatro anos descobriu 
ser homossexual. “Comecei a vivenciar minha liberdade e 
experiências de sexualidade entre os 26 e 27 anos, em um 
intercâmbio para estudar inglês na África do Sul. Lá, acabei me 
apaixonando por uma menina. Fiquei liberta. Conhecia poucas 
pessoas. Me autorizei a viver experiências mais libertárias. Fiquei 
com uma princesa. Voltei ao Brasil mais decidida sobre os meus 
desejos, com mais vontade de me relacionar com meninas que 
era algo que me privava”, revelou a baiana.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
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FLAY LINDA E SEXY

REPRODUÇÃO

GISELE BÜNDCHEN VEM AO BRASIL 
A TRABALHO E ESBANJA SIMPATIA
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O

A repórter Tatiana Nascimento não é mais funcionária 

da Globo. Depois de 26 anos na emissora, ela pediu 

demissão, ontem, e surpreendeu não só os colegas 

de redação como os diretores de Jornalismo da casa. 

Tatiana chegou a se despedir dos companheiros mais 

próximos, mas deixou um email de despedida para 

todos, onde revelou seus planos: ela está de mu-

dança para a Europa e negou ter propostas de outra 

empresa. “Estou saindo para um nova aventura fora 

do Brasil e é o meu último dia de trabalho aqui no Rio 

(por enquanto... rs). Viajo de mudança para Portugal 

no final do mês que vem”, escreveu.

Recentemente, Boninho usou as redes sociais para alertar e também 

denunciar uma pessoa que se passava pelo então diretor prometendo 

mundos e fundos na Globo. As conversas aconteciam em troca de men-

sagens telefônicas com um número de São Paulo e a foto de Boninho  e 

da mulher, Ana Furtado, no perfil do golpista. A coluna descobriu que a 

influenciadora Lary Bottino foi assediada pelo ‘falso diretor’ e chamada 

para apresentar o Rock in Rio, previsto para outubro, mas adiado para o 

ano que vem por causa da pandemia. Lary não caiu no golpe.

OLHA O GOLPE!

DE SAÍDA DA GLOBO

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

chez, funkeiro 
de Salvador, 
lançou no You-
Tube o clipe do 
single ‘Fogo na 
essência’, que 
conta com a 
direção musical 
do DJ David MM e 
distribuição pela 
agência Califór-
nia Media House.

Viviane Araújo está inconformada de ter perdido a disputa para Paolla 
Oliveira no último domingo e ter caído direto para a repescagem da ‘Super 
Dança dos Famosos’. A coluna soube que a vencedora da edição de 2015 do 
quadro mais famoso do Faustão começou a mexer os pauzinhos para trazer 
seu ex-parceiro, Marcelo Grangeiro de volta, já que não sentiu muita firmeza 
em Adeilton Ribeiro. 
 Para os mais próximos, Vivi já avisou que não quer dançar com o rapaz e 
até deixou Granjeiro de sobreaviso. Só que a tarefa não vai ser tão fácil assim 
porque o ex-professor está com o nome riscado do caderninho da produção 
do Faustão. Sem saber o motivo por ter sido vetado, Granjeiro aguarda a 
resposta da equipe do programa.

Gisele Bündchen está entre nós. A modelo veio ao Brasil a trabalho e depois 

de uma passagem relâmpago por São Paulo, ela seguiu para a casa dos pais 

em Horizontina, cidade a 496 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre. A 

super e eterna modelo gravou o dia inteiro e esbanjou simpatia com a equipe 

envolvida na produção e contrariando as proibições impostas para não pedir 

fotos nem puxar papo com a mulher de Tom Brady, ela foi quem quebrou as 

‘regras’. Ah! Gisele amou uma bolsa jeans de uma marca famosa e saiu toda 

feliz com o acessório no braço.

O Dia dos Namorados está chegando e o povo já está inquieto preparando aquelas 
surpresinhas apimentadas para a sua cara metade. Mas, tem gente que aproveita 
também a data para faturar um extra e é o que acontece com a ex-BBB Flay. A 
cantora foi chamada para ser estrela da nova campanha de uma marca de lingerie 
e fez um ensaio sexy. O primeiro lote das fotos é de tirar o fôlego e Flay promete 
divulgar aos poucos os cliques para causar mais impacto. Segura ela, minha gente!

REPRODUÇÃO

O chef Edu Guedes, que é dono de uma franquia de sorvetes em São Paulo, ex-
pande seus negócios para o Rio de Janeiro. Abriu na Barra da Tijuca, a primeira 
loja da Stuppendo em solo carioca, apostando na qualidade do produto que já 
foi eleito por cinco anos como o melhor sorvete da capital paulista.

NEGÓCIOS AGORA NO RIO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

VIVIANE ARAÚJO MEXE OS 
PAUZINHOS PARA TROCAR DE 
PARCEIRO NA ‘DANÇA DOS FAMOSOS’
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Marcos Espínola 
advog criminalista 
e especialista em 
Segurança Pública

A polarização que toma conta do 
país precisa ser vista e revista 
com muita atenção, pois se em 

2018 já ultrapassou limites, com a en-
trada do representante maior da es-
querda no país na disputa isso tende 
a se acentuar. Exemplo disso foi o que 
vimos no último sábado (29 de maio), 
em Recife, quando houve confronto 
entre a força policial e manifestantes, 
resultando em dois casos graves, dos 
quais as vítimas correm o risco de 
perderem a visão. Faltando mais de 
um ano das eleições, cabe às autori-
dades traçar um planejamento minu-
cioso para que tais situações sejam 
evitadas, preservando a democracia 
e a segurança do cidadão.

O discurso inflamado de ambas as 
partes, seja esquerda ou direita, só 
piora o cenário. O ódio dos dois la-
dos contamina e aguça os ânimos, o 
que pode levar a consequências ca-
tastróficas e que nada tem a ver com 

“A arma que 

determina o futuro é o 

voto. Este é soberano, 

sendo desnecessário 

confrontos e 

derramamento de 

sangue”
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 N Uma vitória dos Bolsonaro nas relações internacio-
nais. Promessa pessoal do presidente da República ao 
premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, o acordo de de-
fesa assinado entre Brasil e país do Oriente Médio em 
março de 2019 foi, enfim, aprovado ontem na Comis-
são de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. 
A oposição (PT, PSOL e PCdoB) tentou derrubar com 
um ‘kit obstrução’. Segundo deputados da oposição, o 
governo busca tecnologia israelense para monitorar 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e 
tratá-lo como grupo terrorista. Os governistas negam. 
Não há qualquer acordo firmado (ainda) de troca de 
tecnologia de espionagem.

Tentou 
 N A deputada Perpétua 

Almeida (PCdoB) – que já 
presidiu a Comissão em 
2012 – propôs emenda ao 
acordo, o que é proibido 
para textos de acordos 
internacionais. 

Batendo no peito 
 N A conquista na pau-

ta é capitalizada princi-
palmente pelo deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-
-SP), filho do presidente. 
A comunidade judaica no 
país acompanha a pauta.  

Lá e cá 
 N A oposição ao governo 

também não concordou 
em cravar oficialmente 
que o Hamas é uma orga-
nização terrorista, como 
reconhecida em outros 
países. 

Gêneros 
 N Ativista da bandeira 

gay, o deputado David 
Miranda (PSOL-RJ) foi 
cobrado por Van Hatten 
(NOVO-RS) por não con-
denar violações dos direi-
tos humanos na Palesti-
na contra homossexuais. 
Saiu-se pela tangente com 
crítica à privatização da 
Eletrobras. 

Tiro no pé 2
 N O governador Paulo Câ-

mara recebeu a vereadora 
Liana Cirne (PT), agredi-
da por policiais militares 
com spray de pimenta nos 
olhos no protesto de sába-
do no Recife. Ela lhe en-
tregou uma representação 
contra a ação dos PMs nas 
manifestações anti-Bolso-
naro. Para a petista, o go-
vernador é o chefe maior 
da PM e não  poderia ter 
tomado atitude sem ou-
vir o comandante da PM. 
Isso quebrou uma cadeia 
hierárquica.

Fato é que... 
 N ...não há dúvidas de que 

o governador autorizou 
direta ou indiretamente 
tal operação. Fez um ace-
no político para a esquer-
da, mas não acompanhou 
os fatos como deveria. 

Mão dupla 
 N Presidente da Comissão 

de Direitos Humanos do 
Senado e aliado do gover-
nador, Humberto Costa 
(PT) pediu a apuração ri-
gorosa das agressões feitas 
por integrantes da PM. A 
OAB-PE e a Força Sindical 
também se manifestaram. 
Policiais Militares estão 
descontentes e no quartel 
repetem que ‘vai ter troco’. 

É um circo 
 NA CPI da Pandemia no Se-

nado continua campanha 
pura. Opositor e lulista, Re-
nan Calheiros, relator, só 
ataques ao governo, e quer 
prender qualquer preposto 
de Bolsonaro. Senadores 
da oposição fazem show 
com script de ‘pegadinhas’ 
para aparecerem nas redes 

sociais. E nada de investi-
gar também – é pertinente 
o pedido – os 18 governa-
dores que apelaram ao STF 
para não serem interroga-
dos. Qual o medo?

Cadê o dinheiro? 
 N A ida de governadores 

seria o teste para descobrir 
se o presidente Bolsonaro 
remeteu de fato bilhões 
de reais para os cofres dos 
estados, e na contraparti-
da, oportunidade para os 
governadores mostrarem 
se o dinheiro foi mesmo 
investido no combate à 
covid-19 – e não em paga-
mento de folha atrasada 
ou de fornecedores sem 
ligação com a Saúde.  

Revoltante 
 N Não bastassem todos os 

dados oficiais de contami-
nados e mortes, e a escas-
sez de vacinas, relatos de 
leitores dão conta de ba-
res e pubs lotadíssimos no 
Sudoeste em Brasília, em 
Belo Horizonte e no Rio de 
Janeiro. Todos aglomera-
dos e sem máscaras. 

BRASIL E ISRAEL

CARTEIRADA

 N Mas a vereadora Liana Cis-
ne não é uma vítima como 
quer se apresentar. Ela deu 
uma “carteirada” com o crachá 
da Câmara o Vereadores con-
tra uma guarnição da PM que 
levava um detido para uma 
delegacia. Disse poucas e boas 
contra os policiais.  

É difícil para mim, como aluna da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj) e legisladora na 

Assembleia Legislativa (Alerj), dimen-
sionar a importância da universida-
de em minha vida. Nascida no morro, 
aprendi cedo que o terreno plano era 
um privilégio pelo qual seria preciso 
dar além do suor. Na Uerj, onde con-
quistei uma vaga pelo sistema de cotas, 
encontrei amparo e esperança. Vêm de 
lá, das salas de aula e dos corredores, a 
formação como pesquisadora e cidadã 
que me preparou para desafios como o 
que enfrento hoje na Alerj. 

Apesar da Lei de Cotas e da insti-
tuição da bolsa permanência, a esta-
bilidade do aluno negro e pobre no 
Ensino Superior segue uma tarefa 
material e simbolicamente árdua. Foi 
justamente essa dificuldade e a com-
preensão de que a universidade tam-
bém é lugar do povo negro e pobre que 
passei a me movimentar na luta pela 
melhoria do Ensino Superior público 
no Rio de Janeiro.

A militância no movimento estu-
dantil está em mim. Recordo um epi-
sódio de negociação do comando de 
greve estudantil, em 2016. Reivindi-
cávamos um aumento na Bolsa Per-
manência que, na época, era de R$ 
400. O então líder do governo, Edson 
Albertassi (PMDB), prontamente nos 
disse que os alunos da Uerj seriam 
demasiadamente “caros” para os co-
fres públicos, e deveríamos agradecer 
pelo que já era “dado”. Um ano após 
esse ocorrido, o então deputado foi 
preso, acusado de participar de um 
grande esquema de desvio de dinhei-
ro público. A história mostrou quem 
defendia a melhor aplicação dos re-
cursos do Estado.

Apesar do descompromisso e dos 
desinvestimentos de sucessivos go-

Quem tem medo da Uerj?

Tragédia que se anuncia

Dani Monteiro 
deputada estadual 
pelo PSOL

a democracia. A liberdade de expres-
são é legítima, garantida num Estado 
democrático de direito. E, para isso, 
um ingrediente é fundamental: o res-
peito. Precisamos aceitar quem pen-
sa diferente e acredita num caminho 
oposto. E esse exemplo deve vir de 
cima, não só daqueles que estão no Po-
der como também da oposição, todos 
os líderes partidários que mobilizam 
correligionários, simpatizantes etc.

Consciência e responsabilidade são 
primordiais para que cada opinião 
seja ouvida e cada grito seja ecoado 
livremente, sem que um lado queira 
calar o outro. A arma que determina 

vernos, a Uerj figura como a 8ª melhor 
universidade do país e a 13ª melhor da 
América Latina. De lá, também sai 1% 
das citações de artigos/papers publica-
dos em todo o mundo, segundo dados 
do Portal da CAPES. À excelência aca-
dêmica soma-se uma grande capaci-
dade de inclusão: de 2003 até aqui, 26 
mil alunos tiveram entrada franquea-
da pelas cotas garantidas em lei.

Ciente do seu papel, nesse mo-
mento dramático e pandêmico que 
vivemos, a instituição contribui para 
a ampliação de leitos hospitalares e 
disponibiliza sua estrutura para a va-
cinação dos fluminenses. 

Por favor, não me digam que esses 
números e fatos não contam. Por favor, 
não me digam que não é assustador 
e temerário que um deputado, a ser-
viço do governo, proponha matéria 
legislativa pela extinção de uma uni-
versidade do porte e importância da 
Uerj. Tal proposta, que desconsidera a 
contribuição fundamental para o de-
senvolvimento econômico e social do 
estado, é uma tentativa de trapacear, 
em última instância, o eleitor.

É recomendável que conversemos 
sobre a Uerj. É urgente, até. Mas que a 
mantenhamos em seu devido lugar. De 
pé e acessível a todos.

o futuro é o voto. Este sim é soberano, 
sendo desnecessário os confrontos e o 
derramamento de sangue.

O comando das polícias deve exer-
cer seu protagonismo, pois são elas as 
responsáveis pela manutenção da or-
dem urbana. São os policiais que ficam 
na linha de frente. Assim, esse plano de 
ação precisa ser traçado junto com as 
corporações que deve, cada vez mais, 
ser treinada e preparada para lidar com 
as manifestações de uma polarização 
extremista jamais vista no Brasil.

Os recursos adotados, como gás la-
crimogênio, spray de pimenta, entre 
outros, são utilizados para dispersar 
a multidão, conter o excesso, mas pre-
cisam ser utilizados com cautela, sem 
exageros. Algo que treinamento ade-
quado certamente pode ajudar. Ques-
tionar as urnas e o processo eleitoral, 
ofender o governo, xingar o lado oposto 
e pôr em xeque a imprensa são atitudes 
convenientes e desnecessárias, além 
de perigosas, pois só estimulam a vio-
lência e pode levar agressões e, em últi-
ma escala, a morte. Posturas como estas 
“brincam” com um risco eminente de 
termos, se nada for feito, uma tragédia 
que desde já se anuncia.
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 N # Redesign  Consultoria lança  projeto Time Suricatos para formar 
especialistas em automação RPA e inteligência artificial. # Rede de 
harmonização facial Royal Face inaugura 100ª unidade, com nova uni-
dade em Sobradinho (DF). # Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
em parceria com Instituto Humanize abre dia 5 inscrições para 4 edição 
do programa Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro. # Reserva Cai-
çara promove, dias 5 e 12, o Reserva Eco Spa para desconexão. # De-
dalus torna-se reconhecida líder em Transformação Digital e serviços 
de Cloud na América Latina. 

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br
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@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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Rodrigo Simas 

entra em ‘Salve-se 

Quem Puder’ para 

disputar com seu 

irmão, Felipe, o 

amor da mocinha. 

“Temos planos 

de fazer outros 

projetos juntos”, diz

R
odrigo Simas está 
em dose dupla na 
tela da Globo e, ain-
da por cima, de um 

jeito superespecial. No ar 
como o Alejandro, de ‘Salve-
-se Quem Puder’, o ator tam-
bém faz parte do elenco da 
‘Super Dança dos Famosos’, 
no ‘Domingão do Faustão’. 
Na novela, Simas chega à tra-
ma para criar um novo triân-
gulo amoroso e mostra um 
lado doce do personagem, 
que tenta conquistar Luna 
(Juliana Paiva), seu amor de 
infância.

“Alejandro é um músico 
batalhador, um cara român-
tico, e sonhador. Ele chega 
ao Brasil para tentar locali-
zar a Luna e este reencontro 
promete grandes emoções. 
O romantismo dele também 
pode ser constatado através 
do trabalho dele com a músi-
ca que ele compõe em home-
nagem a Luna, por exemplo”, 
apresenta Rodrigo, que reve-
la qual foi seu maior desafio 
na novela.

“Ah, com certeza traba-
lhar e gravar seguindo os 
protocolos, mantendo o dis-
tanciamento, fazendo tes-
tagem semanalmente. Era 
tudo muito novo não só para 
mim quanto para os outros 
colegas, a equipe, enfim, um 
aprendizado coletivo e for-
çado. Já havia trabalhado 
anteriormente com o Fred 
(Mayrink, diretor artístico) 
em ‘Orgulho e Paixão’ em 
condições normais e desta 
vez foi tudo muito diferente. 
Acredito que essa proximi-
dade e parceria com ele me 
ajudaram também a fazer 
um bom trabalho. Não é fá-
cil manter a concentração, 
o distanciamento, e fazer 
cenas com o acrílico (risos). 
Há toda uma questão técni-

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Heideguer impede Lobão de 
ir até o local do encontro entre 
Duca e Alan. Lobão desconfia 
de Nat e apreende o celular da 
namorada. Cobra termina o rela-
cionamento com Jade.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Alice se desaponta com Cícero 
por não empregar Renato. Ma-
nuela sai de casa. Ana procura 
Manuela. Iná tenta consolar 
Manuela. Rodrigo fala com 
Lourenço.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Renatinha despista Rafael, 
para dar tempo de Kyra fugir. 
Marlene convence Bruno a deixar 
Gael trabalhar no restaurante. 
Rafael fica intrigado e volta a ter 
manias

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Eduarda está feliz que voltou 
a morar na casa de Maria Cecília, 
mas se irrita ao perceber altera-
ções do lar, como as fotos dela 
que foram tiradas do lugar.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Ismael aborda Vicente, e Fer-
nando desiste de se aproximar 
do cozinheiro. Tuane discute com 
Elivaldo. Fernando conversa com 
Cora e faz pacto com ela.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Sara é firme com Ismael. O rei 
Abimeleque se irrita com Omar. 
Sara manda Abraão fazer uma 
difícil escolha. Ismael culpa Sara 
pelo seu destino. Abraão encon-
tra o rei. Omar revê Leora.

21h | RECORD | 12 anos 
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ca, como posicionamento e o 
enquadramento por trás do 
trabalho de atuação quando 
temos esses elementos extras 
também em cena”, destaca o 
ator.

DISPUTA EM FAMÍLIA
Apesar de entrar na trama 
para brigar pelo amor de 
Luna, Alejandro tem um 
desafio: Téo. O amor da mo-
cinha, por sinal, é Felipe Si-
mas, irmão de Rodrigo, e a 
novela foi a primeira opor-
tunidade que os dois tiveram 
de contracenar juntos. “Foi 
bem bacana. ‘Estreamos’ 
numa mesma novela e sen-
do ‘rivais’. A experiência foi 
rápida, mas ficou um ‘gosti-
nho’ de quero mais. Temos 
planos de fazer outros pro-
jetos juntos e atuando em 
parceria”, prevê o ator que, 
claro, torce para que o públi-
co aprove as intenções de seu 
personagem.

“Acho divertida toda essa 
movimentação e torcida que 
os casais da ficção geram 
principalmente nas redes 
sociais. Alejandro tem seu 
valor. É um cara correto, 
apaixonado e batalhador. 
Ele quer reviver uma história 
com a Luna que ficou no pas-
sado e, que pelas circunstân-
cias da vida, não seguiu em 
frente. Acho que o Alejandro 

quer recuperar esse tempo 
principalmente após 
saber que ela está viva. 
Mas quem vai decidir 
mesmo é o Daniel (Or-
tiz), né? (risos)”, brinca 
Rodrigo.

ANTIGO DESAFIO
E com a novela já 
gravada, o foco de 
Rodrigo está volta-
do à ‘Super Dança 
dos Famosos’. Ao 
voltar a partici-
par do quadro, 
que foi campeão 
em 2012, o ator 
revela a dificul-
dade de encarar 
um antigo desa-

fio. “O nível vai 
ser maior ainda, 

de dificuldade e de 
competitividade, mas 
apesar de ser uma com-
petição, é também uma 
comemoração. Vou me 
cobrar mais, sim, por 
ser só os finalistas de to-
das as edições e o fato de 

ser quase 10 anos depois. 
A consciência corporal mu-

dou, talvez esteja mais ma-
dura. Isso tudo vai ser dife-
rente”, declara.

MANO 
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Juliana Paiva, a Luna, 

entre os irmãos Felipe 

(E) e Rodrigo Simas: 

triângulo amoroso

GLOBO/ MAURÍCIO FIDALGO

Acho divertida toda essa 
movimentação e torcida 
que os casais da ficção 
geram principalmente 
nas redes sociais”
RODRIGO SIMAS,
ator



Horóscopo

Curta os momentos a sós com a família em casa. 
Reequilibre as suas energias. Seu charme ariano 
ganha destaque e ajuda a ter sucesso na conquista. 
Cor: ciano.

Evite compras ou projetos muito ambiciosos. Pode 
acabar dando um passo maior que as pernas, acalme-
se. O romantismo vai ajudar na vida com o parceiro. 
Cor: branco.

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: acordo, aluno, anular, cadeia, cadeira, cofre, coluna, credo, farol, 
feira, fera, flor, flora, foca, forcado, forno, frade, frei, freira, fria, locador, 
nulo, odre, outra, ralo, rifa, rural, turfe, turno, urna.

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

Será mais fácil realizar algumas mudanças que vinha 
adiando em sua vida. Pegue leve nas críticas no 
mundo do trabalho. Capriche bastante no romance. 
Cor: preto.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua anima o contato com pessoas que moram 
longe, como amigos e parentes distantes. Só tome 
cuidado com mal-entendidos. Clima de mistério atiça 
a paquera. Cor: pink.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A Lua favorece a concentração em assuntos 
financeiros. É um bom momento para organizar 
tarefas pendentes. Muita cumplicidade na relação 
amorosa. Cor: laranja.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você vai curtir bastante as pessoas queridas que estão 
por perto. O astral será favorável para se entender 
com colegas de trabalho. A intimidade vai animar o 
romance. Cor: branco.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Na profissão, o seu esforço vai ser notado e 
recompensado. Pode assumir novas 
responsabilidades hoje. A conquista não vai trazer 
muitos resultados. Cor: laranja.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua promete muita diversão em sua vida. Evite 
brigas pela manhã. Você vai esbanjar charme e vai 
divertir muito aqueles ao seu redor, inclusive o seu par. 
Cor: grafite.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você vai se divertir bastante com os seus familiares. 
Aposte no jogo de cintura para não se estressar a toa 
com coisas que não pode mudar. A paquera vai ficar 
animada. Cor: azul-marinho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A comunicação vai estar em uma grande fase. Aposte 
em boas parcerias para a vida. Tome cuidado com más 
distrações. A harmonia vai marcar o seu 
relacionamento. Cor: âmbar.

Boas energias vão te ajudar a organizar as suas contas 
e dívidas. A Lua deixa o seu lado sociável em 
evidência. Será mais fácil conversar com quem ama. 
Cor: laranja.

A Lua agita a sua convivência com os amigos. Aposte 
no diálogo para resolver possíveis problemas que 
podem vir a surgir. A paquera pode trazer novidades. 
Cor: prata.

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

‘No Limite’: 
Kaysar lê 
futuro em 
borra de café e 
acerta previsão
A vitória da tribo Calango no epi-
sódio de ‘No Limite’ da última 
terça-feira não foi surpresa para 
Kaysar Dadour. Antes da prova 
de imunidade, o ator revelou aos 
colegas de tribo uma habilidade 
de ler o futuro em borras de café 
e previu a conquista da equipe. 
Em entrevista ao Gshow, o sírio 
contou mais detalhes do hábito 
mostrado no quarto episódio do 
reality.

“Eu gosto de ler, mas é a primei-
ra vez que eu faço isso na frente 
das pessoas. Fazia só com as bem 
próximas e na Síria”, explicou o 
artista, que aprendeu a técnica em 
seu país de origem. “Lá tem muita 
gente que lê. Aprendi com uma 
pessoa muito sábia e tudo foi bem 
discreto”.

Com suas previsões, o ator au-
mentou as suspeitas de roman-
ce na tribo Calango. “Primeiro, a 
gente toma o café e depois a gente 
lê a sorte. Acho que vi um casal 
nascendo aqui entre Carol Peixi-
nho e Bil. O romance está aqui no 
ar e a cabeça meio perdida. A cer-
teza que eu posso ter é a de que 
tem uma carência aqui grande. 
Sempre tem a palavra ‘será?’”, 
falou.

A habilidade de Kaysar é tradi-
cional nos países árabes e se cha-
ma cafeomancia, consistindo em 
uma forma de exercitar a intui-
ção e a comunicação com o mun-
do espiritual. Nas redes sociais, 
internautas comentaram a técni-
ca de Kaysar: “Mandar o Kaysar 
ler minha vida na borra de café, 
porque eles venceram a prova do 
jeito que ele disse que viu”, escre-
veu uma fã do reality. “Lembrei 
da minha avó! Ela também lia”, 
declarou outra.

Chumbo está 
acompanhado 
por médico 
após crise
Monise Alves, namorada de Lucas 
Chumbo, revelou que o ex-’BBB’ 
está tendo acompanhamento 
médico após ter uma crise de gas-
trite durante o ‘No Limite’. Pelo 
Stories, do Instagram, a advoga-
da também fez uma homenagem 
ao amado. “Você foi até seu limi-
te e mostrou para todo mundo 
esse coração gigante. Foi lindo e 
eu tenho muito orgulho de você. 
Te amo, Lucas Chumbo. PS: Para 
quem está perguntando, ele segue 
com acompanhamento médico, 
mas já está melhor. Obrigada pelo 
carinho”, escreveu.

No último episódio do ‘No Li-
mite’, Chumbo foi avaliado por 
uma equipe médica e pediu para 
os colegas votarem nele.

“O que a gente está vivendo está 
me deixando cada vez mais frá-
gil. Pensando em mim e na minha 
saúde eu quero pedir para sair. 
Nunca tinha desistido de nada na 
minha vida, mas hoje, quando a 
gente for para lá para o Portal, po-
dem votar em mim e falando que é 
pela minha saúde”, disse ele. 
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