
odia.com.br  I  SEXTA-FEIRA, 4/6/2021  I  Nº 25.178  I  R$ 1,50

PUNIÇÕES MAIS 
SEVERAS PARA 
GOLPES 
VIRTUAIS, QUE 
TRIPLICARAM NA 
PANDEMIA. 
ECONOMIA, P. 9

PROJETO 
PLANO DIRETOR 
PODE MINIMIZAR 
RISCOS DE 
AUTOCONSTRUÇÃO 
E EVITAR 
DESASTRES  
INFORME DO  
DIA, P. 2

ATAQUE

Atacante do Flamengo Atacante do Flamengo 
deve fazer dupla com deve fazer dupla com 
Neymar na partida Neymar na partida 
contra o Equador, hoje, contra o Equador, hoje, 
pelas Eliminatórias da pelas Eliminatórias da 
Copa.Copa. P. 8 P. 8

Senador promove Senador promove 
festas e anda festas e anda 
sem máscara em sem máscara em 
condomínio na condomínio na 
Barra. Barra. 

P. 12P. 12

SELEÇÃO VAI DE SELEÇÃO VAI DE VIZINHANÇA NA 
BRONCA COM 
ROMÁRIO
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INSS: NOVOS PRAZOS PARA ANÁLISE DE 
PEDIDOS DE BENEFÍCIOS COMEÇAM A 
VALER A PARTIR DO DIA 10 DE JUNHO. P. 10
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Kiara Abreu com Natan e a pequena Maitê: pai e filha morreram Governador Cláudio Castro e  prefeito Eduardo Paes foram ao local

Dois anos após desastre na Mu-
zema, na Zona Oeste do Rio, mais 
um prédio irregular em área de 
milícia, desta vez em Rio das 
Pedras, desaba, mata pai e filha 
e deixa quatro feridos. Imóvel 
de quatro andares foi construído 
por pai da vítima. Desabamen-
to escancara a falta de fiscali-
zação do poder público nas co-
munidades.  RIO DE JANEIRO, P. 3 E 4 

TRAGÉDIA QUE SE REPETE

FábiaOliveira

Veja onde buscar o cartão do SuperaRJ
Item que dá acesso ao auxílio do governo do estado será distribuído a partir de amanhã em 21 locais na Região Metropolitana.  P. 10

Familiares e amigos pediram jus-
tiça e prestaram últimas homena-
gens a Vitórya Melissa, 22 anos, 
durante sepultamento no cemité-
rio Maruí, Barreto, em Niterói. P. 5

Jovem 
esfaqueada 
por colega 
é enterrada

Idoso morre baleado 
durante confronto entre 
facções em Madureira

RIO DE JANEIRO, P. 5

AG. O DIA

GABIGOLGABIGOL

QUEM SÃO OS  QUEM SÃO OS  
CULPADOS? CULPADOS? 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

A queda do prédio em Rio das Pedras 
não é um capítulo inédito e nem vai ser.

Políticas públicas, inclusive de 
moradia, se fazem com ações de governos e 
projetos que passam por esferas legislativas, 
contaminadas de seres que lucram com a 
miséria humana.

Quantos suspeitos de ligações com a milí-
cia daquela região já foram eleitos?

Construções irregulares dão dinheiro. Eles 
se entranharam nos poderes para justamente 
ter a ilegalidade legitimada!

Mas é preciso falar que nesse episódio não 
é construção de milícia... Parece, mas não é!

Rio das Pedras é um bairro de pessoas que 

vieram do nordeste pra tentar e batalhar a 
vida por aqui. É um povo que fomenta a mão 
de obra carioca, mas não tem nenhuma pre-
sença do estado, mesmo no coração da Barra.

São prédios aparentemente seguros, mui-
tas vezes semelhantes ao do bairro nobre vizi-
nho, mas são feitos num terreno de charque, e 
com material duvidoso.

Em relação ao problema do poder paralelo, 
é um desafio maior a ser resolvido, mas o di-
reito à moradia e à vida é algo urgente diante 
desta e de outras tragédias que já acontece-
ram e todo mundo não quer que se repitam.

Mas e aí, alguém faz pra mudar? Não!
3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 nConversando com o colega e psicanalista Rafael Souza, 

sobre esse caso bárbaro de feminicídio num shopping de 
Niterói, onde a jovem esfaqueada sequer tinha relação 
com o criminoso, apenas colegas de classe, eu levantei 
um questão: como se defender, ter uma atitude preven-
tiva nessa situação clara de comportamento obsessivo?

Para Rafael, ter um olhar cuidadoso das pessoas que 
te cercam, principalmente na internet, é fundamental.

“Em tempos de extrema visibilidade, o acúmulo de se-
guidores pode ser um esconderijo perfeito para pessoas 
que têm essa perversão do stalker, da perseguição e da 
fantasia”, afirma Rafael.

Então, bora colocar o Pingo no I...
Obsessão com ex ou com quem você muitas vezes 

nem conversa é para ser tratada!
O ser humano é uma caixinha de surpresas. Não há 

como prevenir, mas há o que se atentar. Comportamen-
tos fora da curva nunca terminam bem.

TÁ DESESPERADOR!
 n Não era nem 7 da manhã e Kátia Cristina Alves, 

moradora de Austin, já estava atrás da coluna para 
pedir socorro.

Aos prantos, ela contou que sua casa sofreu um 
incêndio e agora está sem ter pra onde ir com 3 crian-
ças, já que está desempregada.

“Eu tô ficando numa barraca e ontem tive que 
dar água com açúcar para os meninos não ficarem 
de barriga vazia. Eu só quero recomeçar e trabalhar”, 
disse ela.

Kátia pede a doação de uma bicicleta com su-
porte pra cargas, para que consiga vender salgados 
e ter sua renda.

O telefone dela é: (21) 96702-1617
Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Ela 

só quer uma oportunidade, e tenho dito.

Tragédia anunciada e atualizada

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

DANIEL CASTELO BRANCO

Prédio desaba em Rio das Pedras, na Zona Oeste

Mais uma vez, desabamento, mortes e tristeza na Zona 
Oeste do Rio. Um homem e sua filha de 2 anos foram 
vítimas fatais da tragédia que levanta sempre o de-

bate sobre construções irregulares. Como explica o conselhei-
ro do Instituto de Arquitetos do Brasil, Pedro da Luz, “a região 
de Rio das Pedras possui em seu subsolo um dos piores tipos 
de solo para construção na cidade do Rio, a Argila Mole. É um 
tipo de solo que demanda um acompanhamento minucio-
so de geólogos e de profissionais de fundações”. O arquiteto 
José Canosa Miguez explica: “terrenos arenosos ou pantano-
sos também são edificáveis; basta adotar as soluções téc-
nicas adequadas, estabelecidas por projetos pertinentes e 
executados por profissionais habilitados e bem orientados. 
No caso, além de problemas de solo, podem ter ocorrido tam-
bém erros durante a construção. A verificar na perícia”.

PLANO DIRETOR DO RIO
O projeto para o novo plano diretor da cidade, atualizado a 
cada dez anos e previsto para 2021, tem sido discutido na 
Câmara Municipal. “O Plano Diretor é fundamental, princi-
palmente por ser uma legislação que pode articular outros 
planos. O Plano de Enfrentamento aos Desastres e o Plano 
de Resiliência Urbana. O Plano de Saneamento, que even-
tualmente deve compor política de drenagem de contenção 
de encostas e enfrentamento ao risco geotécnico, que na 
verdade é majoritário no Rio por conta da autoconstrução. 
As pessoas constroem suas casas sem assistência técnica”, 
explica a vereadora Tainá de Paula (PT), que é arquiteta e 
urbanista. “O Plano Diretor é um instrumento importante, 
mas não é suficiente para impedir tal situação. Essa se deve 
à ausência de controle urbanístico, que é atribuição munici-
pal. Os controles urbanísticos e de edificação passaram a ser 
escassos há décadas. Hoje, grande parte da cidade está sob 
domínio bandido”, completa o arquiteto Sérgio Magalhães.

RIO DAS PEDRAS

A omissão da política

 n Com investimentos na 
ordem de R$ 12 milhões, o 
Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio de Janei-
ro vai reforçar sua frota com 
80 viaturas, do tipo Pick-Up 
automáticas, com tração 
4x4. Elas serão baseadas em 
quartéis de todo o estado 
e estarão à disposição das 
ações da operação Extinc-
tus, de prevenção no comba-
te aos incêndios florestais no 
território fluminense.

 n O governador do Rio de 
Janeiro, Cláudio Castro, o 
presidente da Assembleia 
Legislativa, André Ceciliano, 
juntamente com o coordena-
dor da região metropolitana, 
Hélder Pedro, inauguraram 
o programa Japeri Presente 
que contará com 50 policiais, 
6 viaturas e 9 motos para re-
forçar o patrulhamento da 
cidade. 

PROMESSA 
CUMPRIDA     
EM JAPERI

ESTEFAN RADOVICZ

REFORÇO NO COMBATE 
A INCÊNDIOS

Desabamento de prédio em Rio das Pedras deixou pai e filha mortos sob os escombros

As mais lidas
Online

Mulher pede delivery 
de frango frito e recebe 

toalha empanada
MUNDO & CIÊNCIA

EXCLUSIVO Justiça 
penhora imóvel do 

irmão de Suzane Von 
Richthofen
FÁBIA OLIVEIRA

Polícia identifica 
miliciano que executou 

dois jovens em Nova 
Iguaçu

RIO DE JANEIRO

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Muito triste as mortes causadas pelo desabamento de um prédio 
em Rio das Pedras. Dois anos após o desabamento na Muzema 
vivemos isso. São tragédias anunciadas. Esta semana elogiei a de-
molição de moradias na região, dominada pela milícia. Ações desse 
tipo são emergenciais.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Hoje, grande 
parte da 
cidade está 
sob domínio 
bandido”
SÉRGIO 
MAGALHÃES,
Arquiteto

DANIEL CASTELO BRANCO

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

Capa da 
revista The 
Economist

Década sombria do Bra-
sil. Lamentável o Brasil 
ser retratado dessa 
forma para o mundo. 
Ruim para a imagem, 
péssimo para atrair in-
vestimentos, que tanto 
precisamos para uma 
retomada econômica.

Kátia Cristina quer oportunidade para recomeçar

REPRODUÇÃO



RIO DE JANEIRO

PRÉDIO IRREGULAR
DESABA EM RIO DAS PEDRAS
Tragédia que ocorreu na madrugada de ontem devastou uma família: pai, de 30 anos, e filha, de 
apenas 2, morreram. Mais quatro pessoas se feriram, entre elas, a mãe da criança, que está no CTI

P
ouco mais de dois anos depois da 
tragédia na Muzema, na Zona Oes-
te do Rio, outro desabamento de 
uma construção irregular na mes-

ma região, desta vez, na comunidade de 
Rio das Pedras, deixou dois mortos e qua-
tro feridos. O prédio, de quatro andares e 
habitado por pessoas da mesma família, 
na Rua das Uvas, tombou de madrugada, 
por volta das 3h. As vítimas fatais são pai e 
filha: Natan de Souza Gomes, de 30 anos, e 
Maitê, uma criança de apenas 2 anos.

Ontem à noite, a polícia divulgou que 
o prédio foi construído pelo pai de Na-
tan e avô da menina. O desabamento 
também atingiu as construções do en-
torno e moradores tiveram que deixar 
suas casas — a prefeitura prometeu as-
sistência às famílias.

Entre os feridos estão a mãe da menina e 
mulher de Natan, Kiara Abreu, de 26 anos, 
que passou seis horas sob os escombros. 
Desde o início da manhã, os bombeiros con-
versavam com Kiara, que estava debaixo de 
uma placa de concreto. Ela foi resgatada lú-
cida, com trauma nos membros inferiores, 
por volta das 9h20, e levada ao Hospital Mi-
guel Couto, Z. Sul, onde passou por cirurgia 
e seguia no CTI até ontem à noite.

“Ela (mulher) está passando informa-
ções de possível localização onde estão 
um homem e uma criança. É um local 
de difícil acesso e de risco para todos”, 
explicou o coronel Leandro Monteiro, 
chefe do Corpo de Bombeiros, antes de 
a mulher ser resgatada e de as vítimas 
fatais serem localizadas.

TRÊS QUARTÉIS E AERONAVE
Bombeiros de três quartéis (Barra, Alto 
da Boa Vista e Jacarepaguá) trabalharam 
no resgate com ajuda de cães farejadores. 
Seis ambulâncias da corporação também 
faziam atendimentos e uma aeronave au-
xiliou os socorristas.

Segundo a prefeitura e o Corpo de Bom-
beiros, os outros três feridos foram encami-
nhados para o Hospital Municipal Louren-
ço Jorge, na Barra. São duas irmãs e o mari-
do de uma delas. Eles sofreram ferimentos 
leves. São eles: Jonas Souza, 29; Antonia 
Souza, 38; e Nataniela Bras, 28. Jonas e An-
tonia receberam alta pela manhã. Natanie-
la seguia internada, com estado de saúde 
estável, até o fechamento da edição.

REPRODUÇÃO FACEBOOK
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 > A Polícia Civil montou força-ta-
refa com a 16ª DP (Barra), 32ª DP 
(Taquara), Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente e Delegacia de 
Repressão às Ações Criminosas Or-
ganizadas e Inquéritos Especiais 
(Draco) para apurar as causas do 
desabamento e investigar possí-
vel envolvimento de milicianos em 
construções irregulares na região. 
Ontem à tarde, porém, a Polícia 
descobriu que o prédio foi cons-
truído pelo pai da vítima, Genivan 
Macedo, que prestou depoimento 
como testemunha na 16ª DP.

Apuração da Draco mostra que 
o homem não tem envolvimento 
com milícia. A prefeitura também 
informou que o imóvel foi construí-
do irregularmente há 21 anos, mas 
que se tratava de prédio familiar.

Força-tarefa 
para investigar

Kiara Abreu com Natan e Maitê. 
Imagem foi publicada nas redes 
sociais em janeiro de 2020

FALHAS

 N Mais um desastre envolvendo cons-
trução irregular na cidade volta a 
escancarar falhas e a falta de fiscali-
zações do poder público nas comuni-
dades. Enquanto isso, vem crescendo 
a atuação da milícia nessas regiões: a 
ausência de vistorias da prefeitura e 
governo estadual abre espaço para 
grupos paramilitares. A comunidade 
de Rio das Pedras, inclusive, é consi-
derado o berço das milícias.

À época do desabamento de dois 
prédios na comunidade da Muzema, em 
12 de abril de 2019, a prefeitura informou 
que as obras foram erguidas por grupos 
paramilitares de forma ilegal. Os imóveis 
estavam localizados em área de prote-
ção ambiental e foram interditados.

Na ocasião, 24 pessoas acabaram 
mortas na tragédia. As construções, 
que eram irregulares, caíram quatro 
dias depois que uma forte tempesta-
de atingiu a cidade. 

De acordo com a Polícia Civil, Rio 
das Pedras e Muzema são dois bairros 
controlados pela milícia. Investiga-
ções apontam que uma das fontes 
de lucro dos paramilitares é o ramo 
imobiliário clandestino.

No último dia 24 de maio, o Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio decidiu sol-
tar três acusados pelo desabamento na 
comunidade da Muzema. A juíza Simone 
de Faria Ferraz, da 1ª Vara Criminal, assi-
nou a decisão que colocava em liberda-
de José Bezerra de Lira, Rafael Gomes 
da Costa e Renato Siqueira Ribeiro. De 
acordo com a magistrada, os acusados 
foram liberados da prisão preventiva por 
‘excesso de prazo na custódia’.

Agora, os três réus irão aguardar 
o julgamento do caso em liberdade. 
Entretanto, eles são obrigados a in-
formar mensalmente seus paradei-
ros à Justiça fluminense e também 
não podem ter contato com teste-
munhas do processo.

Ausência do poder 
público escancarada

DIANTE DE RISCO

 N A Defesa Civil do Rio teve que interdi-
tar sete imóveis após o desabamento. O 
órgão também teve que demolir o prédio 
ao lado do edifício que desabou por ris-
cos de desmoronamento. A destruição 
começou à tarde e teve uso de uma re-
troescavadeira. Segundo o engenheiro 
do órgão, André Luiz Alves, a construção 
ficou extremamente comprometida e 
oferecia risco aos moradores. “O prédio 
lateral ficou instável e corria risco de de-
sabar, por isso ele foi demolido até com 
o que tinha dentro. O edifício ficou com 
a estrutura comprometida”.

Kerlim Cutrim, 29, morava ali com a 
mãe, marido e as duas filhas, de 11 e 4 
anos. Durante o desabamento do prédio 
vizinho, uma parede invadiu o quarto de 
suas filhas, deixando a caçula com um 
ferimento na cabeça.

Defesa Civil demole 
construção ao lado O prédio lateral 

corria risco de 

desabar, por 

isso ele foi 

demolido até 

com o que tinha 

dentro”

ANDRÉ ALVES,
Engenheiro da 
Defesa Civil

Bombeiros de três 
quartéis trabalharam 

no resgate. Militares 
encontraram corpo de 

Natan no início da tarde
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Moradores vivem 
momentos de 
desespero
Em relatos, eles lembram que foram acordados 
com um forte barulho antes do desabamento

FOTOS DE DANIEL CASTELO BRANCO

Familiares e amigos das vítimas se emocionaram e acompanharam resgate feito pelos bombeiros

M
oradores da co-
munidade de Rio 
das Pedras relata-
ram os momentos 

de tensão na hora em que o 
prédio desabou na região. 
“Foi assustador. Tipo uma 
explosão. As luzes da comu-
nidade se apagaram e come-
çou o fogo”, disse um deles. 
Testemunhas revelaram 
ainda que uma hora antes 
do imóvel cair foram ouvi-
dos os estrondos. 

Uma delas foi Dona An-
tônia Neves, que ouviu um 
estalo na madrugada. Ela 
estava acordada, e o hábi-
to de limpar a casa durante 
noites sem sono foi o que fez 
com que percebesse que o 
prédio de quatro andares, 
próximo de sua residência, 
desabava. “Parecia um ter-
remoto”, lembrou.

“Primeiro, ouvi um esta-
lo. Depois, um barulho bem 

forte. Parecia aquelas coisas 
de filme, terremoto. Tremeu 
tudo”, exclamou Dona An-
tônia, que não conhecia a 
família moradora do local, 
mas deixava os filhos por lá 
— no andar térreo do imó-
vel existia uma lan house, 
sempre cheia de crianças 
aos finais de semana.

“A gente fica com o cora-
ção apertado porque não 
sabe quando pode aconte-
cer com a gente. Muitas ca-
sas aqui estão condenadas 
a cair, tortas, sem estrutu-
ra. Já não é a primeira”, la-
mentou Antônia.

Outro morador disse que 
chegava do trabalho quando 
viu o prédio no chão. “Eu es-
tava chegando. Quando fui 
atravessar o rio, a comuni-
dade já estava no escuro. Foi 
quando vi que o prédio ha-
via caído. Tinha muito fogo, 
muita gente perto. Pedi para 

as pessoas se afastarem por-
que poderia haver uma ex-
plosão e machucar mais 
gente”, lembrou. “Assim que 
eu e meu esposo escutamos 
o barulho, saímos. Ainda ha-
via poucas pessoas na rua. 
Foi quando vimos que um 
dos prédios havia caído”, 
contou outra moradora.

O jovem Felipe Santos con-
tou que acordou na madruga-
da para socorrer os vizinhos. 
Ele estava em imóvel ao lado 
do prédio que desabou. E, em 
meio aos momentos de an-
gústia, ele sentiu ao menos 
sentir um alívio: sua gata foi 
resgatada por bombeiros de-
pois de ele tentar e não conse-
guir. “Lamento pelas pessoas 
que perderam a vida, que per-
deram seus familiares. Fiz de 
tudo para ajudar. Tirei todo 
mundo do prédio e depois 
tentei socorrer ela (gata), mas 
não consegui”.

 > Com a interdição de 
sete imóveis, famílias 
ficaram desampara-
das. A Secretaria Mu-
nicipal de Assistência 
Social do Rio informou 
que acolheu 20 pessoas 
de sete diferentes imó-
veis, todas desalojadas. 
De acordo com a pre-
feitura, no imóvel que 
desabou, moravam 
sete pessoas, uma não 
estava em casa.

Um posto de aten-
dimento foi montado, 
juntamente com a De-
fesa Civil e a Secretaria 
Municipal de Saúde, 
em um salão de festas 
na Rua das Uvas 95.

A secretária muni-
cipal de Assistência 
Social, Laura Carnei-
ro, tratou o acidente 
como uma tragédia. “É 
uma tragédia. A gente 
está trabalhando para 
ajudar e socorrer as 
pessoas”, disse.

Por conta do desa-
bamento, centenas de 
moradores ficaram 
sem energia elétrica 
e ruas próximas ao lo-
cal da tragédia foram 
bloqueadas.

A Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura 
e Habitação informou 
ainda que é preciso 
aguardar a retirada de 
todos os escombros no 
local, para depois ava-
liar se há necessidade 
de demolição de todos 
os prédios que foram 
interditados.

Assistência 
a 20 pessoas 
desalojadas

Paes e Castro prometem vistoria conjunta
 > Cerco contra irregulari-

dades. Essa foi a promes-
sa feita pelo prefeito do 
Rio, Eduardo Paes, e o go-
vernador do estado, Cláu-
dio Castro. Paes e Castro 
afirmaram que farão par-
ceria para endurecer as 
fiscalizações contra cons-
truções ilegais em comu-
nidades da cidade.

Segundo o prefeito, 
em sua gestão, a milícia 
nunca o impediu de fa-
zer o seu trabalho. “Nem 
milícia, nem traficante, 
nem delinquente se so-
brepõe ao poder do esta-
do”, afirmou.

Ele também afirmou 
que, aos poucos, tem tra-
balhado para manter as 
moradias regulares, e 
que todos os dias se reali-
zam demolições de casas 
irregulares. 

“Não vamos tirar todas as 
casas de todos os lugares da 
cidade. O que se tem que fa-
zer é olhar as que estão com 
mais risco, para tentar fazer 
melhorias habitacionais. Es-
tamos trabalhando, basta 
ver o noticiário. Todo dia fa-
zemos demolições de habita-
ções irregulares”, declarou.

Cláudio Castro disse que 
as defesas civil do Estado do 
Rio e do município estão tra-
balhando de forma conjunta. 
Disse ainda que “o momento 
é de ajeitar a confusão e, no 
segundo momento, pensar 
em alguma intervenção”. O 
governador também admi-
tiu que “é preciso melhorar 
a fiscalização”: “Tem que ser 
integrada, a da prefeitura e a 
do Estado. O problema é de 
todos nós em conjunto. Aqui 
ninguém foge da responsa-
bilidade. Eu e o prefeito, a 

gente vai conversar para 
entender. Até mesmo por-
que a gente tem planos de 
infraestrutura, de ajeitar, 
com recursos que estão 
vindo agora”.

O acidente na comu-
nidade de Rio das Pedras 
também foi citado duran-
te as celebrações do fe-
riado de Corpus Christi, 
ontem, pelo arcebispo do 
Rio, cardeal Dom Orani 
João Tempesta. 

Dom Orani pediu ora-
ções às vítimas e pediu a 
abertura da paróquia lo-
cal para auxiliar os bom-
beiros nos trabalhos de 
resgate. “Já falamos com 
o nosso pároco de lá, o pa-
dre Renato, para dar toda 
assistência na nossa pa-
róquia próxima ao prédio 
que desabou. Ela está ser-
vindo para amparo”.

 > A Defesa Civil resgatou 
três animais de estima-
ção em meio aos escom-
bros. Foram achados um 
cachorro, papagaio e um 
periquito. O salvamento 
dos bichos foi aplaudi-
do pelos moradores que 
acompanhavam o traba-
lho dos profissionais.

O resgate foi comemo-
rado pelo ajudante de pe-
dreiro Francisco Moreno, 
de 48 anos. Dono da pa-
pagaio Isabela, ele con-
tou que não conseguiu 
salvá-la, mas que estava 
angustiado para ter no-
tícias dela. “Estava preo-
cupado, agora estou mais 
aliviado”, disse.

Vânia Soares, que está 

entre as pessoas desalo-
jadas, contou que, no de-
sespero, ela e o marido, 
Jadson Soares, saíram 
com a roupa do corpo e 
um celular. Só deu tempo 
de salvar o cachorro de es-
timação, Duque.

“Estávamos dormindo 
quando ouvimos um for-
te estrondo. Achei até que 
fosse um transformador 
estourando, mas depois vi 
o fogo, aquela poeirada su-
bindo. Começou a gritaria e 
saímos. Peguei meu celular 
e o cachorro”. Ela mora no 
bairro há seis anos e há três 
se mudou para o prédio na 
Rua das Uvas, justamen-
te por medo de seu antigo 
imóvel desabar. 

Animais de estimação 
foram resgatados

DANIEL CASTELO BRANCO / AGÊNCIA O DIA

No desespero, Vânia saiu de casa com a roupa do corpo e conseguiu salvar seu cachorro, Duque
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Vias próximas à Rua das Uvas foram bloqueadas Moradores também foram atendidos em ambulâncias

Participaram dessa cobertura 

Anderson Justino, Gustavo Ribeiro, 

Yuri Eiras, Thuany Dossares e a 

estagiária Thalita Queiroz

Primeiro, ouvi um 
estalo. Parecia 
aquelas coisas de 
filme, terremoto”

ANTÔNIA NEVES

Fiz de tudo para 
ajudar. Lamento pelas 
pessoas que perderam 
seus familiares”

FELIPE SANTOS

Governador Cláudio Castro 
e prefeito Eduardo Paes 
pretendem adotar ações 
conjuntas para vistoriar 
comunidades
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Amigos e familiares se 
despedem de Vitórya
Jovem foi enterrada sob forte comoção no cemitério Maruí, no Barreto, em Niterói

REPRODUÇÃO / FACEBOOK

A jovem 
Vitórya, 
estudante de 
enfermagem, 
fez o seu 
aniversário 
de 22 anos no 
último domingo

I
magens de uma câmera 
de segurança mostram o 
momento em que Vitórya 
Melissa foi atacada, apro-

ximadamente às 13h03, en-
quanto estava almoçando so-
zinha em uma mesa na tarde 
de quarta-feira. A estudante 
de enfermagem foi esfaqueada 
em uma praça de alimentação 
do Plaza Shopping, em Nite-
rói. Nos registros, é possível 
verificar o homem apontado 
como Matheus dos Santos se 
aproximando. Em seguida, 
ele fica parado por quase um 
minuto até ela perceber a pre-
sença dele. Durante todo o 
momento, ele deixou a mão 
direita dentro de uma bolsa 
preta, em que escondia a faca 
utilizada para o crime. 

A estudante fez o seu ani-
versário de 22 anos no domin-
go. O homem que esfaqueou a 
menina era um antigo colega 
do curso técnico de enferma-
gem, segundo a polícia. A faca 
usada no crime por Matheus 
dos Santos, de 21 anos, foi 
comprada no shopping minu-
tos antes do ataque. Ele nutria 
um amor não correspondido 
pela vítima. O caso é tratado 
como feminicídio. Ele foi iden-
tificado e preso em flagrante 
no local. Vitórya foi enterra-
da sob forte comoção ontem à 
tarde, no cemitério Maruí, no 
Barreto, em Niterói.

Amigos e familiares fizeram 
homenagens e lamentaram 
a morte de Vitórya Melissa. 
Uma familiar publicou nas 

em Niterói, anunciou que não 
abrirá as portas e prestou di-
versas homenagens. Em uma 
publicação, o estabelecimento 
deixou sua despedida para a 
menina. “Como se tira a vida 
de uma pessoa assim? Há qua-
se 3 anos, Vitórya trabalhava 
conosco. Sempre sorridente, 
meiga, educada, estudiosa, 
atenciosa, inteligente, cativan-
te… A equipe está despedaça-
da, desesperada, traumatizada 
com tanta crueldade. Ela era 
muito querida por todos. Da 
‘tia do banheiro’ ao cliente da 
cafeteria. Com certeza, o céu 

estava precisando da sua do-
çura. Aqui seguiremos com 
um pedaço nosso faltando”, 
diz a mensagem.

No último post de Vitórya, 
ela divulgou uma mensagem 
reflexiva. “Estamos vivendo 
ou só correndo?”, questionou 
a estudante na publicação. Na 
mensagem, ainda está escrito: 
“Áudios acelerados, leituras, di-
nâmica, interações curtas, vida 
acelerada, entregas, tempo cur-
to, ufa, mais um dia se foi”. 

Segundo moradores, a vítima seria um 
idoso que vendia salgados no Turiaçu

Guerra entre facções 
rivais deixa um morto

REGINALDO PIMENTA

Comunidade da Serrinha sofre com confrontos entre facções rivais

Uma intensa troca de ti-
ros entre facções rivais do 
Complexo da Serrinha e 
Morro da Congonha, em 
Madureira, na Zona Norte 
do Rio, terminou com uma 
pessoa morta e outra ferida 
ontem. De acordo com mo-
radores da região, o homem 
baleado e morto, identifica-
do como Roberto Carlos de 
Souza Soares, 63 anos, seria 
uma figura bastante conhe-
cida na região por vender 
salgados na rua e teria sido 
vítima do confronto en-
tre criminosos do Terceiro 
Comando Puro (TCP) e o 
Comando Vermelho (CV). 
Desde março, a região vem 
sofrendo com confrontos 
entre traficantes rivais que 
brigam pelo controle da 
venda de drogas.

A Polícia Militar infor-
mou que homens do 9º 
BPM (Rocha Miranda) fo-
ram acionados para verifi-
car a ocorrência no bairro 
Turiaçu, Zona Norte da ci-
dade do Rio. No local, um 

homem foi encontrado morto 
e outra pessoa que apresen-
tava sinais de agressão foi so-
corrida pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(SAMU) para o Hospital Muni-
cipal Salgado Filho, no Méier. 
Ainda não há informações do 
seu estado de saúde.

A área foi isolada para pe-
rícia e o caso está sendo inves-
tigado pela Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC). 
Os policiais realizam diligên-
cias para esclarecer a causa da 
morte. Segundo moradores, 
a violência ostensiva vem se 
intensificando na região desde 
que o “gerente” do tráfico do 
Morro da Primavera, Welling-
ton de Souza Gouvêa, o Gagui-
nho, de 32 anos, voltou para 
casa. Preso em 2018, Gaguinho 
sucede José da Silva Miguel Fi-
lho, o Zezito, de quem já foi ge-
rente, no tráfico local. O morro 
integra o Complexo da Serri-
nha, que tem como liderança 
Wallace Brito Trindade, o La-
coste, da facção criminosa Ter-
ceiro Comando Puro (TCP).

redes sociais: “Tiraram seus 
sonhos, minha afilhada, vai 
com Deus, te amava como se 
fosse minha filha”. Uma colega 
que trabalhava no mesmo es-
tabelecimento não conseguia 
se conformar com a tragédia e 
pediu que seja feita justiça por 
sua amiga. “Não tenho pala-
vras para expressar o ódio que 
estou sentindo. Quem conhe-
cia a menina Vitórya sabe o 
quão doce e adorável ela era, 
estamos todos com o coração 
partido”, disse.

A cafeteria em que ela tra-
balhava no Plaza Shopping, 

Segundo a polícia, 
a mulher fingia ser 
advogada para 
aplicar os golpes

Estelionatária é presa

Na terça-feira, policiais ci-
vis da 108ª DP (Três Rios) 
prenderam em flagrante 
uma falsa advogada acusa-
da pelo crime de tentativa 
de estelionato. De acordo 
com os agentes, a mulher se 
passava por funcionária do 

Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e aplicava golpes 
em idosos.

Ela foi capturada no bair-
ro Moura Brasil, em Três Rios, 
Região Centro-Sul, após in-
formações obtidas por meio 
de uma testemunha. Segundo 
os policiais, a mulher oferecia 
serviços de facilitadora da con-
cessão de benefícios, cobrando 
valores elevados pelos servi-
ços. Ela usava números de pro-
tocolos criados e boletos para 
convencer vítimas a fazer o pa-
gamento de seus honorários.

MPRJ estuda usar perícia independente
Medida teria objetivo de colaborar na investigação da operação no Jacarezinho

REGINALDO PIMENTA

Jacarezinho: ação é investigada

O procurador-geral de Jus-
tiça analisa a utilização de 
uma perícia independente 
para colaborar com as in-
vestigações das 28 mortes 
durante uma operação da 
Polícia Civil na favela do Ja-
carezinho, na Zona Norte do 
Rio, no último dia 6 de maio. 
De acordo com o Ministério 
Público do Rio (MPRJ), a pe-
rícia pode se dar por meio de 
convênio ou contratação. 

Na terça-feira, a 7ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Rio (TJRJ) 
determinou que três presos 
na ação sejam soltos. A deci-
são do desembargador Joa-
quim Domingos de Almeida 
Neto ocorreu por excesso de 
prazo, já que desde a prisão 
dos acusados não foi ofere-
cida denúncia. Também na 
terça, o Ministério expediu 
um ofício à Secretaria da 

Polícia Civil, para que o ór-
gão remeta as informações 
requeridas e ainda penden-
tes de cumprimento sobre 
a operação. A investigação 
estabeleceu um novo prazo 
de 10 dias. 

O pedido foi realizado 
pela Força-Tarefa (FT), cria-
da no dia 11 de maio, para 
atuar nas investigações das 
mortes e demais delitos na 
ação policial. 

Reportagem do estagiário Jorge Costa 

sob supervisão de  Thiago Antunes
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Cármen Lúcia autoriza inquérito contra Salles
AGÊNCIA BRASIL

Ricardo Salles: sob suspeita

A ministra Cármen Lúcia, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), atendeu na quar-
ta-feira, o pedido da Procu-
radoria Geral da República 
(PGR) e autorizou a abertu-
ra de inquérito para investi-
gar o ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, sob 
suspeita de obstruir a maior 
investigação ambiental da 
Polícia Federal em favor de 
quadrilhas de madeireiros.

Na mesma decisão, tam-

bém por sugestão da PGR, a 
ministra confirmou o arqui-
vamento das acusações pre-
liminares contra o senador 
Telmário Mota (Pros-RR).

“Acolho a manifestação da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica e determino o arquiva-
mento desta notitia criminis 
unicamente em relação ao 
senador Telmário Mota de 
Oliveira. Anote-se que, nos 
termos do art. 18 do Código 
de Processo Penal, o arquiva-
mento deferido com funda-
mento na ausência de provas 

Brasil recebe terceiro lote de 
vacinas da Pfizer desta semana
Assim, mais de 5,8 milhões de doses terão sido entregues ao Ministério da Saúde pela farmacêutica desde o fim de abril

REPRODUÇÃO

A Pfizer agendou três voos 

nesta primeira semana de junhoO 
terceiro voo progra-
mado com lote da va-
cina Pfizer para esta 
semana tinha che-

gada marcada para ontem à 
noite ao país. A nova remessa 
contempla mais 527 mil doses, 
chegando pelo Aeroporto In-
ternacional de Viracopos, de 
Campinas, em São Paulo.

Com o novo lote, mais de 
5,8 milhões de doses terão 
sido entregues ao Ministério 
da Saúde pela farmacêutica 
desde o fim de abril. Até o mo-
mento, a pasta recebeu e já dis-
tribuiu para todos os estados 
e Distrito Federal mais de 3,5 
milhões de vacinas da Pfizer.

A Pfizer agendou três voos 
que vão totalizar mais 2,4 
milhões de doses nesta pri-
meira semana de junho. To-
dos os voos saíram de Miami, 
nos EUA. Os dois primeiros 
vieram na terça e quarta-fei-
ra com 936 mil doses cada. 

Dois contratos firmados 
entre o Governo Federal e a 
farmacêutica garantem 200 
milhões de doses da vacina da 
farmacêutica até o fim do ano.

Nesta semana, o Ministé-
rio da Saúde atingiu a mar-
ca de mais de 100 milhões de 
doses de vacinas dos labora-
tórios contratados distribuí-
das às unidades federativas.

suficientes não impede novo 
pedido de investigação, se vie-
rem a surgir novos indícios 
sobre os fatos aqui descritos 
na peça examinada pelo Mi-
nistério Público”, escreveu.

A investigação tem ori-
gem da notícia-crime apre-
sentada pelo delegado Ale-
xandre Saraiva, ex-chefe da 
Polícia Federal no Amazo-
nas, que foi exonerado após 
acusar Salles de usar o car-
go para patrocinar interes-
ses privados de madeirei-
ras alvo da Operação Han-

droanthus GLO, que mirou 
extração ilegal de madeira 
na Amazônia no fim do ano 
passado. O MPF vai apurar 
se o ministro praticou atos 
de advocacia administrati-
va, dificultou fiscalizações 
ambientais e embaraçou a 
investigação de infrações 
penais envolvendo organi-
zação criminosa.

Ao mandar o caso para 
a PGR avaliar se havia in-
dícios suficientes de crime 
que justificassem a abertura 
do inquérito, Cármen Lúcia 

já havia apontado ‘gravida-
de incontestável’ nas acu-
sações. A resposta do vice-
-procurador-geral da Re-
pública, Humberto Jacques 
de Medeiros, foi na mesma 
linha: ele apontou que os 
elementos reunidos na no-
tícia-crime demandam uma 
investigação aprofundada 
e citou, como exemplos, a 
atuação de servidores su-
bordinados a Ricardo Salles 
em descompasso com reco-
mendações técnicas e co-
branças dirigidas à Polícia 
Federal sobre a apreensão 
de madeira na Amazônia.

 > Brasília 

Por  Estadão Conteúdo
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vilização contra a barbárie. Os 
fundamentalistas ocidentais 
rejeitam o “logos” moderno 
e hoje se transformaram em 
um movimento de dimensão 
internacional.

Quanto ao mundo árabe po-
demos, igualmente, nos colo-
car a questão de uma oposição 
entre as luzes e o fundamenta-
lismo muçulmano e, em parti-
cular, no caso do wahabismo 
aparecido no Século XVIII. 
Este movimento recusa toda 
inovação especialmente as in-
troduzidas pelo sufismo heré-
tico, na opinião desses purifi-
cadores do islamismo.

RADICALISMO

E
sta pergunta se coloca com cada vez mais frequên-
cia com reaparecimento de graves tensões no Orien-
te Médio entre Israel e Gaza. Creio ser possível desde 

que ambas as partes usem referências comuns. O oci-
dente e o mundo árabe evoluíram no seio de uma mesma 
civilização, apesar de suas diferentes culturas, respectiva-
mente, a cultura judaico-cristã e a islâmica, ou seja, uma 
civilização, mas várias culturas.

Um dos momentos-chave da civilização foi a descoberta 
da agricultura que transformou a relação do homem com a 
natureza. Mas, até o aparecimento do racionalismo científico 
“mythos” foi o elemento estruturante nos dois campos e pos-
suía uma autoridade absoluta nas ciências e na moral.

SERÁ POSSÍVEL UM DIÁLOGO ENTRE 
O OCIDENTE E O MUNDO ÁRABE?

A resposta é positiva, pois 
há uma corrente racionalista 
no mundo árabe. No fim do Sé-
culo XVIII o governante egíp-
cio Mohammad Ali enviou 
missão à França com o fim de 
propagar a cultura ocidental 
no Egito. O tradutor Rifaa al-
-Tahtawi verteu para o árabe 
12 obras de Diderot, Rousseau, 
Voltaire e Condillac. Tahtawi 
reconhece que a sociedade 
pode ser fundamentada em 
bases seculares porque é or-
ganizada pelos homens e que 
as leis, portanto, devem ser ex-
pressões humanas. 

Outro egípcio Ali Abdul 
Raziq foi punido pela Uni-
versidade religiosa Al-Azhar 
do Cairo porque em seu livro 
“Islamismo e fundamentos 
da autoridade política” fez 
referências a Hobbes e Locke 
refutando o califado como sis-
tema de governo muçulmano. 
Este autor chegou ao ponto 
de afirmar que as leis divinas 
não embasam os sistemas de 
governo e apoiou a separação 
entre Estado e religião. Abdul 
Raziq critica o uso da religião 
para fins políticos.

Um espaço de liberdade 
existe no mundo árabe para 
um diálogo profícuo com o 
Ocidente. Radicalismos e 
fundamentalismos ociden-
tais e árabes podem ser pos-
tos de lado para a melhor 
promoção de um diálogo de 
civilizações isolando e com-
batendo os extremismos, em 
voga, nos dois campos.

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

coluna-do-embaixadorembaixador
Cesário Melantonio Neto

Diplomata

Coluna do

ARTE KIKO

Coluna publicada às sextas-feiras

Os gregos foram os primeiros 
a transformar o “mythos” em 
“logos”, mas o “mythos” não 
desapareceu por completo. 
Na verdade, se fundiu em ta-
bus culturais que embasam 
as identidades nacionais. 
Estes tabus são intocáveis e 
não sofrem a prova da crítica, 
sendo enraizados na incons-
ciência coletiva e variam em 
função do grau de racionali-
dade em cada cultura, judai-
co-cristã ou islâmica.

Após a Revolução France-
sa, o Século das Luzes mostrou 
que a liberdade é uma heran-
ça comum que passa para a 

posteridade sem nenhuma 
referência a um direito pré-
vio. Mas, o fascismo mostrou 
a derrapagem possível no sis-
tema democrático mesmo em 
uma Europa no apogeu do seu 
desenvolvimento cultural. A 
explicação foi que o espírito 
das luzes comporta germes de 
regressão para o mundo pri-
mitivo, sem racionalidade e 
passível de dar nascimento a 
nova barbárie.

O racionalismo pode escor-
regar para um processo de au-
todestruição dominado pelo 
ceticismo e pelo dogmatismo, 
ou seja, a velha batalha da ci-

Os wahabitas proibiram 
a música, a dança e a poesia 
que sempre fizeram parte inte-
grante do mundo árabe. Proi-
biram, igualmente, todo uso 
de seda, ouro, ornamentos e 
joias. Esta seita persegue vio-
lentamente todos os que não 
comungam de suas ideias. 
Este amálgama entre fascismo 
no Ocidente e wahabismo no 
mundo árabe demonstra que 
cada grupo tem seus fanáticos 
para combater e preservar va-
lores éticos e morais. É o cam-
po da ignorância e da barbárie 
contra o da civilização.

O termo ignorância ou 

“johiliya” no mundo islâ-
mico se aplica à luta contra 
os reformistas e permite 
aos muçulmanos recorrer 
à violência e à guerra para 
enfrentar os adeptos de cor-
rentes liberais. Ali Shariati, 
ideólogo da Revolução Ira-
niana, no seu livro “Sociolo-
gia do Islamismo”, interpre-
ta a história com o enfoque 
religioso pela qual desde 
Caim e Abel ela é uma guer-
ra em que a arma de cada 
um deve ser a religião. E por 
essa razão as guerras religio-
sas sempre foram uma cons-
tante na humanidade. 

Shariati sustenta a tese de 
que o mais importante no 
fundamentalismo islâmico 
é a possibilidade de martírio 
que leva os muçulmanos ao 
combate sem hesitação. A 
morte não escolheria o már-
tir, mas este sim, optaria pela 
morte em razão da luta sagra-
da. O testemunho pelo san-
gue seria a forma mais com-
pleta da perfeição religiosa. 
Diante destas considerações 
poderíamos nos perguntar se 
há espaço para uma corren-
te racional no mundo árabe 
com a dominação do funda-
mentalismo islâmico.
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Fifa pode 
acionar 
clube
O empréstimo do lateral-
-esquerdo Neto Borges 
feito pelo Vasco junto ao 
Genk, da Bélgica, corre na 
Justiça do Rio de Janeiro 
e, em breve, pode estar 
nos tribunais da Fifa. O 
Cruzmaltino se defende 
em uma ação do jogador 
que cobra uma dívida 
de R$ 770 mil na 58ª Vara 
do Trabalho e agora está 
próximo de ser acionado 
em última instância pelo 
clube belga nos tribunais 
da entidade. A informa-
ção foi divulgada pelo 
portal “Esportes News 
Mundo”.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O atacante Rafael Moura 
é o novo reforço do Botafo-
go para o restante tempo-
rada. Sem me alongar apre-
sentando as credenciais 
do jogador que muitos co-
nhecem, já posso dizer que 
vem para levantar o moral 
da equipe alvinegra, ser um 
nome de peso e dar confian-
ça ao torcedor sobre um 
time que tem pouquíssimos 
jogadores conhecidos. É o 
reforço que vai entregar gols 
e também uma cara para o 
Alvinegro. Grande fase!

HE-MAN ESTÁ DE 
VOLTA AO RIO

DANIEL CASTELO BRANCO

O FAMOSO ‘COMO VINHO’

F
rederico Chaves Guedes. Poderia ser o 
nome de uma garrafa de vinho, de exce-
lente safra, mas se trata do conhecido Fred. 

O atacante de 37 anos segue fazendo história 
pelo Fluminense depois de já ter dois títulos 
brasileiros no currículo com o clube. São 14 
jogos na temporada e 11 gols, além de duas as-
sistências. A fase do craque anda lado a lado 
com o momento que o Tricolor atravessa na 
temporada. Vitória mais do que importante 
pela Copa do Brasil, por 2 a 0, com um dos gols 
sendo de quem sabe muito do ofício. É triste até 
pensar que estamos vendo os últimos momen-
tos de um dos grandes atacantes brasileiros no 
século XXI. Mas os últimos momentos estão 
sendo gostosos de acompanhar. Liderança por 
ser quem é e também técnica pela bola que está 
jogando. É uma referência para os mais jovens e 
passa  confiança para os mais velhos. O Flu deu 
um grande passo para a classificação contra o 
Red Bull Bragantino. Vamos aproveitar esse 
monstro de atacante enquanto é tempo.

Fred tem 14 jogos na temporada, com 11 gols e duas assistências

 nO Vasco vive momento 
delicado e vai ter uma pe-
dreira na segunda rodada 
da Série B: a Ponte Preta, 
no Moisés Lucarelli. Mas 
terá reforços: Castán (foto) 
e Marquinhos Gabriel, re-
cuperados, além de Michel, 
novo volante da equipe, es-
tarão à disposição. O za-
gueiro e capitão deve vol-
tar como titular, enquanto o 
meia precisa recuperar rit-
mo de jogo. Já Michel pode 
estrear. É o momento ideal 
para espantar a má fase.

XÔ, MÁ FASE!

A CHANCE DE OURO

 nEstá confirmado: Gabigol será titular diante do Equador, 
às 21h30 (de Brasília) de hoje, pelas Eliminatórias para a 
Copa do Mundo de 2022. Vai dividir o ataque com Neymar 
e Richarlison. É a chance que muitos sempre pediram e ele 
mesmo também esperou para mostrar que pode, sim, ser 
o camisa nove do Flamengo e também do Brasil. Boa sorte 
ao garoto. Futebol para isso ele tem.
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LIGA DAS NAÇÕES
A Seleção masculina de vôlei conheceu a primeira derrota na Liga das Nações 

2021. No duelo dos invictos, o Brasil viu a França vencer por 3 sets a 0 com parciais 

de 39/37, 25/18 e 30/28, em Rimini, na Itália.

ELIMINATÓRIAS DA COPA

FLAMENGO

Isolamento por 10 dias

Em novo exame de covid-19, 
o meia Arrascaeta, do Fla-
mengo, testou positivo mais 
uma vez para o vírus. O joga-
dor está no Uruguai, convo-
cado pela seleção de seu país 
para a disputa das eliminató-
rias, e seguirá em quarente-
na por 10 dias. A informação 
foi divulgada pelo site “Goal”.

O meia já havia sido tes-
tado na terça-feira, quando 
deu positivo para o corona-
vírus, mas como o meia rea-
lizou testes negativos ante-
riormente, precisaram de 
uma contraprova para des-
cartar um “falso positivo” na 
testagem do atleta. No novo 
teste, porém, o diagnóstico 
foi confirmado.

Arrascaeta: quarentena

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Esta é a primeira vez que 
Arrascaeta tem um teste PCR 
positivo e contrai o vírus. 

Em novo exame, Arrascaeta testa positivo

BOTAFOGO FLUMINENSE

Alvinegro anuncia 
Rafael Moura

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Rafael Moura: novo reforço

O Botafogo anunciou, no fim 
da tarde de ontem, a contrata-
ção do atacante Rafael Moura, 
ex-Fluminense. O jogador, de 
38 anos, assinou com o Glo-
rioso até o fim desta tempo-
rada, com uma cláusula para 
renovação.

Sem entrar em campo des-
de o fim do Campeonato Bra-
sileiro, quando ainda atuava 
pelo Goiás, Rafael Moura as-
sinou um contrato por metas 
com o Botafogo. Será a segun-
da passagem do jogador pelo 
futebol carioca. Ele teve uma 
passagem marcante pelo Flu-
minense, onde foi campeão 
brasileiro e carioca em 2012.

Rafael Moura chega ao Bo-
tafogo com status de artilheiro 
para a Série B. O clube conta 
atualmente com os jovens Ra-
fael Navarro e Matheus Nasci-
mento para a posição de cen-

troavante. Recentemente, a di-
retoria alvinegra anunciou as 
contratações de Chay, meia-a-
tacante emprestado pela Por-
tuguesa-RJ, e Daniel Borges, 
lateral-direito que pertence ao 
Mirassol-SP.

Roger 
destaca 
‘paciência’
O Fluminense largou na 
frente pela classificação às 
oitavas da Copa do Brasil. 
Na quarta-feira, a equipe 
de Roger Machado bateu 
o Bragantino por 2 a 0, no 
Maracanã, pela ida da ter-
ceira fase. Após o jogo, o 
técnico tricolor destacou 
como inteligente a atuação 
do time.

“Foi uma partida con-
sistente. Acima de tudo, de 
muita paciência, porque 
enfrentamos um grande 
adversário. No primeiro 
tempo, tivemos muito vo-
lume, mas não concreti-
zamos. Na segunda etapa, 
conseguimos achar nos-
sas principais virtudes 
na figura do Fred”, disse o 
técnico.

Brasil faz sua partida de estreia no 
torneio no dia 13, no Mané Garrincha

Nilton Santos terá sete 
jogos. Maracanã 
receberá a final

VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Estádio Nilton Santos será o local que mais receberá partidas

A Conmebol divulgou on-
tem a tabela de jogos da 
Copa América no Brasil. 
A Seleção fará o jogo de 
abertura no próximo dia 
13, contra a Venezuela, às 
18h, no Mané Garrincha, 
em Brasília. Depois, en-
frentará Peru e Colômbia 
no Nilton Santos, e fará 
seu último jogo na fase 
de grupos contra o Equa-
dor, no Estádio Olímpi-
co, em Goiânia. 

O Maracanã, desta vez, 

abrigará apenas a final do 
torneio. A grande decisão 
está marcada para o dia 10 
de julho, um sábado, às 21h.

Diferentemente do vizi-
nho, o Nilton Santos, está-
dio do Botafogo, será o local 
que mais receberá partidas, 
com sete no total. Além dos 
dois jogos do Brasil, a casa al-
vinegra sediará Argentina x 
Chile, Venezuela x Equador, 
Uruguai x Paraguai, um jogo 
das quartas de final e um das 
semifinais.

Com Gabigol, Seleção 
enfrenta o Equador
O atacante do Flamengo foi testado no time principal e fez dupla com Neymar

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Gabigol deve ser a novidade 
na equipe brasileira diante 
do Equador

A 
seleção brasileira 
está pronta para 
pegar o Equador 
hoje, no Beira-Rio, 

à 21h30 (de Brasília), pelas 
Eliminatórias da América do 
Sul para a Copa do Mundo 
de 2022, no Catar. Depois de 
uma semana concentrada na 
Granja Comary, em Teresó-
polis, na Região Serrana do 
Rio, a equipe de Tite chegou 
a Porto Alegre na noite de 
quarta-feira para se concen-
trar para o duelo.

A novidade na equipe bra-
sileira deve ser Gabigol, do 
Flamengo, entre os titulares. 
Atualmente, o jogador possui 
apenas 33 minutos em cam-
po na Era Tite. O atacante 
treinou entre os titulares na 
quarta-feira e também on-
tem e tem grandes chances 
de iniciar a partida. Por outro 
lado, Everton Ribeiro, outro 
atleta do Flamengo, é dúvi-

da e não deve ficar nem no 
banco de reservas. Embora 
não tenha lesão, o meia não 
treinou depois de reclamar 
de dores musculares e realiza 
tratamento intensivo.

O provável time titular 
do Brasil para enfrentar o 
Equador é Alisson, Danilo, 
Éder Militão, Marquinhos e 
Alex Sandro; Casemiro, Fred, 
Richarlison, Lucas Paquetá, 
Neymar e Gabigol.

O Brasil é líder das Elimi-
natórias da Copa do Mundo 
após quatro rodadas, com 
100% de aproveitamento, 
somando 12 pontos. Nos pri-
meiros quatro jogos, a Sele-
ção superou Bolívia (5 a 0), 
Peru (4 a 2), Venezuela (1 a 
0) e Uruguai (2 a 0).
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Receita liberou a 
consulta ao extrato 
que pode ser feita 
no portal e-CAC

Veja se 
caiu nas 
garras do 
Leão do IR
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Consulta é feita pela internet 

Cerca de 1,8 milhão de contri-
buintes já podem saber se caí-
ram na malha fina do Imposto 
de Renda. A Receita liberou a 
consulta ao extrato da decla-
ração de 2021, que pode ser 
conferido no Centro de Aten-
dimento Virtual (e-CAC) do 
Fisco. Para ter acesso, o contri-
buinte deve informar ou o cer-
tificado digital (se tiver um), 
ou o login no Portal Gov.br ou 
digitar CPF/CNPJ, o código de 
acesso e a senha.

Quem não tiver o código de 
acesso, ou tiver vencido, preci-
sa digitar números dos recibos 
das duas últimas declarações 
entregues e gerar novo códi-
go. Quem está declarando pela 
primeira vez precisa informar 
apenas recibo deste ano

Para conferir o extrato, o 
contribuinte deve acessar o 
link “Meu Imposto de Ren-
da”, no lado esquerdo da tela, 
na página de abertura do 
e-CAC. Em seguida, aparece 
linha do tempo com as últi-
mas declarações. Basta ve-
rificar a declaração de 2021 
para conferir se o documen-
to caiu na malha fina. 

Golpes virtuais quase triplicaram 
Presidente sanciona lei que prevê punições severas para fraudes cometidas em meios eletrônicos

REPRODUÇÃO INTERNET

Falsas premiações, falsas vagas de emprego e golpes bancários estão nas categorias que fizeram mais vítimas

C
om o aumento do 
uso de redes sociais 
provocado pelo isola-
mento social, em fun-

ção da pandemia de covid-19, 
os golpistas viram uma opor-
tunidade ilegal para lucrar 
em cima de vítimas na inter-
net. Nos últimos três meses, 
as fraudes virtuais quase 
triplicaram em comparação 
ao período de dezembro de 
2020 a fevereiro deste ano. 

Em março, abril e maio de 
2021, o Brasil contabilizou 
15.767.584 golpes, enquan-
to registrou 6.408.413 no 
trimestre anterior, segundo 
um levantamento feito pelo 
dfndr lab, laboratório de ci-
bersegurança da PSafe. 

Entre as categorias que 
mais fizeram vítimas, estão fal-
sas premiações, falsas vagas de 
emprego e golpes bancários, 
que usavam indevidamente o 
nome de grandes marcas. 

Desde a sexta-feira pas-
sada, a legislação brasilei-
ra está mais rígida para os 
golpes cometidos em meios 
eletrônicos. O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou 

a lei 14.155, que altera o 
Código Penal para agra-
var penas como invasão 
de dispositivo, furto qua-
lificado e estelionato pra-
ticados em meio digital, 
além de crimes cometidos 
com o uso de informação 
fornecidas por alguém in-
duzido ao erro pelas redes 
sociais, contatos telefôni-
cos, mensagem ou e-mail 
fraudulento.

As penas podem chegar 
até oito anos de prisão, mais 
multas, e ainda serem agra-
vadas se os crimes forem 

praticados com o uso de ser-
vidor mantido fora do Brasil, 
ou ainda se a vítima for uma 
pessoa idosa ou vulnerável.

Entre ações criminosas 
que agora serão punidas 
com a lei estão as fraudes por 
meio de transações digitais, 
além dos golpes, como o da 
clonagem do WhatsApp, do 

falso funcionário de banco 
(quando o fraudador entra 
em contato com a vítima se 
passando por um falso fun-
cionário de uma instituição 
financeira), e os golpes de 
phishing (quando crimino-
sos tentam obter dados pes-
soais do usuário através de 
mensagens e e-mails falsos 

que o induzem a clicar em 
links suspeitos).

Para a Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban), a 
tipificação do crime digital é 
um passo muito importante 
e necessário para coibir de-
litos cometidos no mundo 
digital e punir com rigor a 
práticas desses crimes, que 

levam muita dor de cabeça 
e causam grande prejuízo fi-
nanceiro para o consumidor. 

“Agora com a lei, teremos 
muito mais subsídios e con-
dições legais de gerar uma 
punição efetiva contra os cri-
minosos cibernéticos”, avalia 
Isaac Sidney, presidente da 
federação.

Mensagens 
fraudulentas podem 
chegar até você por 
contatos que foram 
vítimas do golpe

ESTUDOS

 NEstudos mais recentes fei-
tos pela Febraban mostram 
o crescimento de tentativas 
de várias modalidades de 
fraudes em janeiro e feverei-
ro de 2021 em comparação 
com o primeiro bimestre do 
ano passado. O volume de 
ocorrências do golpe da falsa 
central telefônica e do fal-
so funcionário, por exemplo, 
aumentou cerca de 340%. 
Também merecem destaque 
os ataques de phishing, cujo 
total de registros dobrou.

Os golpes mencionados 
acima são exemplos de frau-
des que usam engenharia 
social, que consiste na ma-
nipulação psicológica do 
usuário para que ele forneça 
informações confidenciais, 
como senhas e números de 
cartões, para os criminosos, 
ou faça transações em favor 
das quadrilhas. Atualmente, 
70% das fraudes estão vin-
culadas à engenharia social.

Fraudes na 
pandemia

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br
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SuperaRJ: confira 
onde buscar o cartão

REPRODUÇÃO

Entrega começa amanhã para moradores da Região Metropolitana

O governo estadual di-
vulgou os pontos de dis-
tribuição dos cartões do 
benefício SuperaRJ — 
que vai contemplar mais 
de 355 mil famílias, cerca 
de 1,4 milhão de pessoas 
que vivem na pobreza e 
extrema pobreza e que 
perderam os empregos 
durante a pandemia. Ao 
todo, serão 21 locais que 
estarão abertos a partir 
de amanhã (6 de junho) 
na Região Metropolitana. 
Já no interior, os cartões 
começam a ser entregues 
no próximo dia 8.

Nesses pontos, os con-
templados poderão bus-
car o item que dá acesso 
ao auxílio emergencial de, 
no mínimo, R$ 200 (com 
acréscimo de R$ 50 para 
cada filho, limitado a dois 
menores). 

Nesta etapa, o progra-
ma vai beneficiar 42.569 
famílias inscritas no Ca-
dÚnico, que recebem até 
R$ 178 mensais e, por isso, 
não foi necessário que 
elas realizassem um novo 

cadastro. Somente o titular 
poderá retirar o cartão, e de-
verá apresentar documento 
original com foto.

Para marcar o início da 
entrega, uma ação social 
será realizada na quadra da 
Beija-Flor de Nilópolis, na 
Baixada. Equipes das secre-
tarias de Trabalho e de De-
senvolvimento Social ofere-
cerão serviços no local.

ONDE IR

A distribuição será feita nos 
seguintes pontos: Vila Olím-
pica de Nova Iguaçu; quadras 
das escolas de samba Inocen-
tes de Belford Roxo, Mocida-
de, Grande Rio, Beija-Flor de 
Nilópolis, Salgueiro, Unidos 
do Porto da Pedra, Impera-
triz Leopoldinense, Portela, 
Acadêmicos de Santa Cruz, 
São Clemente, Viradouro, 
Unidos da Ponte, Paraíso do 
Tuiuti, Acadêmicos de Vi-
gário Geral; Faetec - Maria 
Mercedes Mendes Teixeira; 
Detran da Barra da Tijuca e 
de Itaboraí; Vila Olímpica da 
Mangueira e Ciep Brizolão 
305 Heitor dos Prazeres.

ORIENTAÇÃO

 N Em um dado anunciado 
em novembro de 2020 pela 
Previdência Social, o tempo 
médio de concessão de be-
nefício era de 66 dias. Dessa 
forma, para a presidente do 
Instituto Brasileiro de Direi-
to Previdenciário, Adriane 
Bramante, os segurados não 
precisam correr para fazer a 
solicitação antes da vigência 
dos novos prazos.

Segundo ela, realizar um 
pedido antes do dia 10 não 
garante que o requerimento 

s e r á  a n a l i s a d o  e m  4 5 
dias. “Não tem necessidade 
do segurado sair correndo, 
dando entrada antes do dia 
10. Hoje, ainda no prazo de 45 
dias, é muito difícil o segura-
do conseguir benefício con-
cedido nesse período. Porque 
se ele der entrada hoje, ao ser 
analisado o benefício, ele será 
concluído depois desse pra-
zo”. Adriane espera que, com 
o novo prazo, o INSS cumpra 
o período estabelecido para 
liberação de benefício.

‘Segurados não precisam correr’

INSS tem novos prazos 
para analisar pedidos
A partir do dia 10, instituto começará a apreciar requerimentos de benefícios

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

A partir do dia 10 deste mês, a alteração vai começar a valer para os segurados que fizerem a solicitação

O 
INSS confirmou a 
data para a mudança 
dos prazos para análi-
se de pedidos de uma 

série de benefícios previden-
ciários. A partir do dia 10 deste 
mês, a alteração vai começar 
a valer para os segurados que 
entrarem com solicitação. 

Atualmente, o período 
para concessão ou recusa 
dos requerimentos é de 45 
dias, que começa a ser con-
tado a partir da data em que 
o segurado faz a solicitação 
pelo telefone 135 ou pelo site 
e aplicativo Meu INSS. 

Mas, com a mudança, os 
pedidos de aposentadoria 
(exceto por invalidez, que é 
de 45 dias) e do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
passarão a contar com até 90 
dias para definição da análise. 
Já para a pensão por morte, a 
espera muda para 60 dias. 

A prorrogação dos prazos é 
resultado de um acordo feito 
entre o governo do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem par-
tido), Defensoria Pública da 
União (DPU) e o Ministério 
Público Federal, que teve au-
torização do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). 

Com a definição em de-
zembro, com a relatoria do 
STF do ministro Alexandre 
de Moraes, os novos prazos 
para o INSS colocar em prá-
tica passam a valer em seis 

meses após a publicação da 
homologação do acordo. 

Apesar da ampliação no 
prazo, o instituto afirmou que 
a mudança será positiva para 
os segurados pois, dessa forma, 
os prazos serão cumpridos efe-
tivamente dentro do período 
estabelecido pelo órgão. 

Além disso, afirmou que 
vem implementando medidas 
para otimizar o trabalho. “En-
tre as ações estão mutirões 
frequentes para analisar re-
querimentos, mais servidores 
trabalhando na análise dos 
pedidos, mais servidores tem-
porários contratados, parceria 
com cartórios, além da análise 
automatizada de alguns bene-
fícios”, informou o órgão.

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br
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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, 
benefício demorando, inde-
ferido, pensão  morte, auxi-
lio 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
 



Saiu de campo...

O trio mirim H2M, composto por Henzo Miranda, Maria Eduarda e Maria Laura, se junta 
agora com um dos nomes mais conhecidos do mercado musical juvenil, Patrícia Marx, 
integrante do Trem da Alegria. O encontro entre os artistas aconteceu em um estúdio de 
música, para a regravação do mega hit ‘uni duni tê’, que será o próximo single dos 
pequenos cantores. A carreira de Patricia Marx fora do Trem da Alegria foi uma das mais 
bem-sucedidas de todos os ex-integrantes. 

FábiaOliveira

REGRAVAM UNI DUNI TÊ

PATRÍCIA MARX E H2M 

FESTAS NA PANDEMIA 

Romário é o 

terror da OMS e 

da vizinhança

Anitta posou com Vin Diesel, o astro de ‘Velozes 

e Furiosos’. A cantora já havia contado que vai ter 

uma música com sua voz na trilha sonora do novo 

filme da franquia. A faixa se chamará ‘Furiosa’. 

“Furiosa #F9”, escreveu Anitta, que ainda usou 

a hashtag do novo filme, que se chama ‘Fast Fu-

rious’. O nono longa da sequência tem previsão de 

estrear no Brasil em julho.

ANITTA POSA COM 

VIN DIESEL 

Após o affair do ex-Fazenda Lucas Viana e da ex-BBB 

Sarah Andrade se tornar público, o modelo começou a 

receber muitos ataques e até ameaças de morte. Por 

conta disso, ele resolveu se afastar das redes sociais e 

suspendeu temporariamente sua conta no Instagram.

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM

E
sta coluna de seis leitores desco-
briu que o senador Romário não é 
apenas o terror da OMS (Organi-

zação Mundial da Saúde), mas tam-
bém dos vizinhos do condomínio de 
luxo onde mora, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio. No local, tem sido 
cada vez mais comum a vizinhança 
entrar em atrito com o político por 
conta do uso de máscara de proteção 
nas áreas comuns. Os demais condô-
minos até tentam conversar, pedir com 
jeitinho para que o ex-jogador siga o 
protocolo do uso de máscara, mas de 
nada adianta.

E olha que as tretas por conta da 
máscara são o menor dos problemas. O 
senador também vem deixando os 

vizinhos de cabelo em pé com as constantes 
festas que realiza em sua casa, aos fins de 
semana, nas quais promove aglomeração 
com convidados sem máscaras em plena 
pandemia de covid-19. A mais recente delas 
foi o aniversário da filha caçula dele, Ivy, que 
completou 16 anos, mas a comemoração foi 
digna de 15 anos, com direito a bolo de qua-
tro andares, pista de dança e tema da banda 

internacional Now United.
Em um desses eventos promovidos por 

Romário, o senador chegou a sair de casa 
sem máscara para discutir com um dos 
vizinhos que foi se queixar da situação. O 
ranço interno pelo político é tanto que 
muitos moradores chegam a passar por ele 
olhando torto ou virando a cara. 
Puxadíssimo!

Vizinhos do 
senador 
estão de 
cabelo em pé 
por conta 
das festas 
que ele vem 
realizando 
na pandemia 

DIVULGAÇÃO 

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL
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RAFAEL CARDOSO PASSA 
POR CIRURGIA CARDÍACA 
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Juliano Laham tem um novo amor. Recentemente 
o ator assumiu o namoro com a apresentadora Ra-
phaela Palumbo, do Canal Shoptime. “My love”, se 
limitou a escrever o artista ao compartilhar o registro 
com a amada. E ao que tudo indica, quem aprova o 
novo romance de Laham é a ex dele, a atriz Juliana 
Paiva. Ju até deixou uma singela curtida na publica-
ção de Laham com a foto do casal. Maturidade que 
chama, né?

Dudu Nobre realmente continua ignorando solenemente 

a pandemia de covid-19 e os mais de 400 mil mortos por 

conta da doença. Recentemente, o cantor esteve convi-

dando o público para marcar presença no Bar Alcione, 

localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para sua 

apresentação, que foi realizada no local ontem. Sorrindo 

e super empolgado com sua apresentação, Dudu disse o 

seguinte em um vídeo:

 “Dia 3 de junho tô lá no bar da Alcione. Dudu Nobre e 

banda lá na casa da Marrom, o couro vai comer. Vem ge-

ral, vamos cair no samba”, disse o sambista, nas imagens 

compartilhadas pelo estabelecimento para divulgar o 

evento com Dudu Nobre ao público. 

IGNORANDO A 
PANDEMIA 

NOVO AMOR 

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 monólogo 

‘Romeu & Julieta 
(e Rosalina)’,  
interpretado 
pela atriz e co-
mediante Julia 
Rabello, com 
texto de Gustavo 
Pinheiro e dire-
ção de Rodrigo 
Philbert, será 
exibido virtual-
mente nos próxi-
mos dias 12 e 13 
de junho, às 20h. 
Os ingressos cus-
tam a partir de 
R$ 20 e podem 
ser adquiridos no 
Sympla. 

Ei, Bruno Gagliasso, você, 
que fala tanto de amor, por 
que ataca com indiretas às 
falas de Juliana Paes? Qual 
o medo de usar o nome dela 
junto às falas que você tem 
soltado como indiretas em 
seu Instagram? Sua 
coragem vai só no embalo 
da turma? Não tens 
coragem de bater no peito e 
assumir para quem são as 
indiretas? Quem fala em 
propagar amor e quer 
obrigar outra pessoa a se 
posicionar igual a você, se 
difere do que em relação governo que você 
critica?Para criticamos os outros temos que 
olhar nosso passado e estar isentos de erros, 
porque o brasileiro pode até ter memória fraca, 
mas o Google está aí para lembrar. 
 Tenho aqui nos meus arquivos, porque até 
evitei publicar a nota, as fotos de um encontro 
seu com amigos no seu sítio. Pessoas que vivem 
em casas diferentes, como por exemplo o seu 
amigo André Nicolau, sua prima grávida e 
outras pessoas. Será que alguém que reúne 
essas pessoas para um ‘bolinho’ pode apontar 
o outro? Se é para apontar, tem que levar as 
restrições ao pé da letra, tem que ser exemplo. 
Chega de ser sempre do grupinho que chega só 

para ser lacração, afinal, 
você é garoto-
propaganda de algumas 
marcas em que o CEO e 
diretores já foram 
publicamente a favor 
desse desgoverno que 
estamos vivendo. Mas a 
esses você não joga 
indireta, pelo contrário, 
recomenda as marcas 
com sorriso no rosto. 
Somente para a Juliana 
Paes vão as indiretas... 
Pois é, não sei você, mas 
tem hora que cansa ver 

certos  personagens que não convencem. 
Reflita! 
 Em tempo: Carlos Wizard, dono da escola de 
idiomas Wizard, da qual Bruno é garoto-
propaganda, é um conhecido conselheiro do 
governo Bolsoanro, assim como esteve muito 
próximo do ministro da saúde, Eduardo 
Pazuello, tanto que há a possibilidade do 
empresário ser convocado na CPI da Covid. A 
atual campanha da CredPago, da qual 
Gagliasso também faz parte, pertence 49% ao 
banco BTG, que tem entre seus donos André 
Esteves, público apoiador do governo federal e 
que participou de jantar, e com direito a 
discurso para Bolsonaro, em abril de 2021.

GAGLIASSO CRITICA JU PAES, MAS FAZ 
PUBLI PARA MARCAS PRÓ-BOLSONARO

Rafael Cardoso usou o Instagram, 
na tarde de ontem, para contar 
que precisou passar por uma cirur-
gia cardíaca. O ator revelou sofrer 
com uma miocardiopatia e por 
isso precisou implantar um des-
fibrilador para evitar que ele cor-
resse o risco de ter morte súbita. 
“Passei hoje por uma cirurgia 
para implantar um desfibrilador 
cardíaco. Tenho uma miocar-
diopatia hipertrófica congêni-
ta, com a qual convivi até agora 
sem problemas. No último mês, 

descobri que essa condição le-
vou a uma fibrose no músculo 
cardíaco que me põe no grupo de 
risco de morte súbita. É isso que 
o desfibrilador evita. Agradeço 
ao Dr. Fabrício Braga, que me 
diagnosticou, e ao cirurgião Dr. 
Eduardo Saad e equipe, que hoje 
implantaram o desfibrilador, e 
à equipe do Hospital Copa Star 
pelo cuidado e carinho. A cirurgia 
foi rápida, estou me sentindo 
muito bem e amanhã mesmo já 
volto para casa”, disse o artista.

O flerte que deu certo
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Ex-participantes do ‘BBB 18’, 
Paula Amorim e Breno Simões 
formam um dos poucos casais 
que deram certo dentro e fora da 
casa mais vigiada do Brasil. Em 
resposta aos fãs, Paula contou 
que nem mesmo ela imaginava 
que o flerte com o arquiteto, que 
começou no reality, fosse dar 
certo a longo prazo. “Nunca na 
minha vida que eu pensei isso. Era 

impossível na minha cabeça. A 
gente começou paquerando, 
ficou, saímos sem nenhuma 
obrigação, sem compromisso 
sério e aqui fora a gente viu que 
rolava”, conta a empresária. 
Breno também compartilha da 
mesma opinião da amada. “A 
gente já falou disso e não 
(imaginava)”, respondeu Breno 
quando questionado. 

O TIME DA REDETV!

RAINHA DE BATERIA REFORÇA 
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REPRODUÇÃO INTERNET 

No último sábado, a Rede TV estreou o programa ‘Talentos’, com Adriana Araújo. O programa vai 
semanalmente e tem uma hora de duração. Para reforçar o time do programa, a rainha de bateria 
do Paraíso do Tuiuti, Thay Magalhães, foi convidada para comandar o quadro ‘Vem Com a Thay’. No 
quadro Thay vai mostrar o mundo das celebridades, abordando curiosidades da vida dos famosos. 

Arlindinho Cruz está gravando seu novo DVD. No final, uma sur-
presa: Arlindo Cruz, pai do sambista, vai aparecer sentado numa 
cadeira de rodas. Como esta coluna tem só seis leitores, Arlindi-
nho pode ficar tranquilo que o segredo está guardado...

SEGREDINHO NOSSO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Paulo Mendes da Rocha e Jaime 
Lerner nos deixaram na semana 
passada. Os dois, cada qual em 

sua área, fizeram parte de uma geração 
de arquitetos que deu projeção inter-
nacional à arquitetura brasileira. Os 
dois que mais se destacaram, a meu 
ver, foram Oscar Niemeyer e Sergio 
Bernardes. Conheci bem Sergio Ber-
nardes, de quem fui amigo, e trabalhei 
com o escritório de Oscar Niemeyer no 
desenvolvimento do Projeto do MAC.

Sergio era uma pessoa muito à fren-
te do seu tempo. Seus projetos conti-
nham soluções e métodos construti-
vos que só vieram a ser desenvolvidos 
muito tempo depois. O Pavilhão de São 

Triste realidade a da nossa hu-
manidade que, há quase 40 
anos, dedica o 4 de junho à re-

flexão sobre o Dia Internacional das 
Crianças Inocentes Vítimas de Agres-
são, conforme estabelecido, em 1982, 
pela ONU. No Rio de Janeiro, que 
parece estar colecionando absurdos 
casos de atentados contra a vida de 
menores, a data é mais do que opor-
tuna para uma profunda reflexão da 
sociedade e sua classe política.

O episódio ocorrido com o pequeno 
Henry Borel, de apenas quatro ani-
nhos, mal nos chocou e logo a morte da 
menina Ketelen Vitória, de seis anos, 
em Volta Redonda, ganhou destaque 
nas recentes páginas dos jornais. Na 
sequência foi noticiada a prisão da 
mãe e da avó de um menino que, com 
apenas oito anos, era mantido em 
cárcere, em um galinheiro adaptado 
como cativeiro, na comunidade Gogó 
da Ema, na Zona Norte do Rio. Ele, 
felizmente, foi resgatado pela polícia 
antes que o pior lhe acontecesse.

E esses são apenas três de tantos 
casos que ganham comoção por se 
tornarem públicos. Os dois primeiros 
culminaram com a morte das crian-
ças, cujos autores foram justamente 
aqueles que deveriam lhes proteger 
– as mães e seus companheiros. E, pas-
mem, isso é mais comum do que ima-
ginamos, já que especialistas apon-
tam que esse é o perfil do(s) autor(es), 
em 50% das ocorrências. 

Eu poderia aqui enumerar mais ca-
sos, pois, infelizmente, as estatísticas 
de abusos dessa natureza são cres-
centes, especialmente no período de 
pandemia. De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, por dia, as noti-
ficações de diferentes tipos de abusos 
se aproximam de 250. 

Com essa realidade escancarada, fi-
cam ao menos duas certezas: a de que 
não há classe social, econômica ou cul-
tural isenta a essas desumanidades e 
que as nossas crianças estão desassis-
tidas por quê há falhas na defesa da 
sua dignidade e do que preconiza os 
artigos 227 da Constituição Federal e 

Wellington José 
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(PMB)

Alfredo E. 
Schwartz 
pres-exec Assoc 
Emp Eng do Rio
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 N Está na fila da votação no Plenário da Câmara dos 
Deputados o texto do 64º Acordo de Livre Comércio 
entre Brasil e Chile, a Mensagem 369/19. O documento 
já foi ratificado pelo Chile e não passou pelas comissões 
da Câmara, indo ao Plenário direto em regime de ur-
gência. Mas o texto foi modificado pelo relator Aluisio 
Mendes (PSC-MA), o que é inconstitucional (parlamen-
tares não podem mudar nem emendar acordos inter-
nacionais, apenas aprovar ou rejeitar). E a Liderança 
do Governo dorme no ponto. 

Toga & batom  
 N A próxima vaga do TSE 

vai para uma mulher. O 
STF aprovou a lista trí-
plice com os nomes das 
advogadas  Ângela Baeta 
Neves, Marilda Silveira e 
Maria Cláudia Bucchiane-
ri. Uma delas será a nova 
ministra substituta da 
Corte. 

Desafio  
 N Conhecido pela austeri-

dade nos gastos do gabi-
nete e por ser contra a ree-
leição, o senador Reguffe 
(Podemos-DF) tem um 
desafio, então, para 2022, 
findando o mandato: ou 
tenta a Câmara Federal ou 
o Governo do DF. 

Convite à porta 
 N A deputada federal Pau-

la Belmonte foi convidada 
a se desfiliar do Cidadania 
por causa do apoio cons-
tante ao presidente Jair 
Bolsonaro. Conversa com 
o comando do PROS. 

Hereditário 1 
 N A turma da ‘nova polí-

tica’ quer entrar em 2022 
com o clã nos projetos 
eleitorais. A deputada Bia 
Kicis (PSL-DF) pretende 

lançar à Câmara do DF 
o filho Samuel Kicis, do 
mesmo partido. O sena-
dor Izalci estuda lançar o 
herdeiro Sérgio Lucas a 
deputado federal. Falta o 
PSDB local topar.   

Hereditário 2 
 N Filho do ex-ministro do 

STF Sepúlveda Pertence, 
o advogado Evandro Per-
tence entrou de cabeça 
na disputa pela seccional 
DF. “Estamos na capital 
do Brasil, no centro do Po-
der, e nossa OAB teve um 
papel histórico que preci-
samos retomar. Hoje, os 
flertes com uma ruptura 
institucional são claros e 
não podem ser aceitos”. 

O outro lado 
 N Mal resolve a encren-

ca da PM com os movi-
mentos de esquerda do 
Recife e o Governo de 
Pernambuco se vê diante 
de outro problema. Mo-
vimentos Sociais e Cen-
trais Sindicais marcaram 
manifestações em todo o 
País pelo impeachment 
do presidente Bolsonaro 
no próximo dia 19. Essa 
turma também é forte na 
capital.

Marcas no pódio 
 NO Comitê Olímpico do 

Brasil fechou parceria com 
a Fiber Knit, fabricante de 
máscaras com filtro e tecido 
antiviral, e com a Kameleon 
Bags, fabricante de malas 
com garrafas pet recicla-
das, para licenciamento de 
produtos do Time Brasil. Os 
patrocinadores Riachuelo e 
Havaianas também já licen-
ciaram uma linha de pro-
dutos que geram royalties 
para o COB. 

Ciência respira
 NO Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade abre ama-
nhã inscrições para a 4ª 
edição do programa Bol-
sas FUNBIO – Conservan-
do o Futuro. Destinará R$ 
1 milhão a estudantes de 
mestrado e doutorado com 
bolsas para pesquisas de 
campo. 

O desconhecido OpB 
 N Em pesquisa da C6 

Bank/Ipec, 69% dos en-
trevistados revelaram 
não conhecer bem o Open 
Banking, sistema finan-
ceiro aberto que prevê o 
compartilhamento de in-
formações bancárias dos 
clientes entre as institui-
ções visando aumentar a 
concorrência.   

Vidas valiosa$ 
 N O seguro de Vida Indi-

vidual movimentou cerca 
de R$ 776,2 milhões em 
março deste ano, avanço 
de 36,2% sobre o mesmo 
mês de 2020. No trimestre, 
essa cifra já chega a R$ 2,1 
bilhões, uma evolução de 
28,8%. O seguro de Vida 
Coletivo cresceu 11,9% e, 
no trimestre, 6,6%. Os da-
dos são da Confederação 
Nacional das Seguradoras.

VAI DAR M

JUIZ À MESA

 N O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Luiz 
Fux (foto), e o deputado João 
Campos (Republicanos-DF), 
relator-geral do projeto do novo 
Código de Processo Penal, se 
encontraram para debater o 
avanço da proposta na Câmara. 
Em destaque, a implementação 
da função do juiz de garantias.

Proteção dos direitos da criança

Lembranças e conselho aos jovens

Cristóvão com seu teto de lona ten-
sionada, o Hotel Tropical de Manaus 
com a sua cúpula transparente (que a 
Varig, proprietária do hotel, não topou 
bancar), o estudo para a ligação flu-
vial de todo o Brasil, entre outros, são 
exemplos da sua genialidade.

Já Niemeyer, o nosso mestre maior, 
usava a forma como ponto de partida. 
Joaquim Cardoso, Bruno Contarini, 
entre outros engenheiros calculistas 
que trabalhavam com ele, cortavam 
um dobrado para tornar factíveis as 
lindas criações do mestre.

Eu cursei a Faculdade Nacional de 
Arquitetura, hoje FAU UFRJ, primeiro 
na Praia Vermelha, depois no Campus 
do Fundão. Nossos professores eram 
em sua grande maioria profissionais 
de renome, não só arquitetos e urba-
nistas, mas calculistas, projetistas de 
instalações prediais, especialistas em 
mecânica dos solos, etc. 

4º, 13º e 18º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA).

Neles, os direitos à vida, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profis-
sionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária, além do livramento de 
toda forma de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade 
e opressão estão descritos. Mas, é fato 
que não estão garantidos. E o pior: há 
crianças, muitas crianças, pagando 
com as suas vidas. 

Dentre os terríveis episódios cita-
dos, o único com desfecho diferente 
deu-se porque os vizinhos finalmen-
te denunciaram a mãe e a avó do me-
nor – presas em flagrante e indicia-
das pelos crimes de tortura e cárcere 
privado. Sem essa denúncia, quem 
duvida prever o triste fim de mais 
essa criança? 

Há cerca de um mês, apresentei na 
Alerj o PL 3997/21, que cria a primei-
ra Patrulha Protetora dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do País, de-
notando mais uma vez a vanguarda do 
Rio de Janeiro. A cada tenebroso caso 
que presenciamos, minha angústia 
aflora e a sensação de urgência para a 
sanção da Lei se tornam ainda mais la-
tentes. Ao governador Cláudio Castro, 
todo coro e apelo para que as nossas 
crianças passem a contar com mais 
um mecanismo inibidor de tais feitos. 

Com a “Patrulha Henry Borel” - 
como já foi informalmente batizada – 
estabelecida, socorros chegarão mais 
rápido, de maneira mais qualificada 
e vidas serão preservadas. Quem está 
em risco, tem pressa. E muita! Que ve-
nha a sanção e que o Rio de Janeiro 
passe a contar com mais esse incentivo 
e apoio aos direitos humanos.

Enfim, o curso nos habilitava a exer-
cer a profissão com todo o conheci-
mento teórico necessário. A experiên-
cia prática começava a ser adquirida 
nos estágios, assim como a escolha 
do rumo que iriamos tomar depois de 
formados.

A formação eclética que tivemos 
nos proporcionou uma visão panorâ-
mica do mundo, sem nos curvarmos 
a modismos e preconceitos, com a 
mente e o coração abertos. Portanto, 
aí vai o meu conselho aos jovens para 
a escolha da carreira: se têm prefe-
rência pelas Ciências Humanas, mas 
também gostam das Ciências Exatas, 
venham para a Arquitetura e não se 
arrependerão.

No mais, cuidem-se, evitem aglo-
merações, pratiquem distanciamento 
social, usem máscaras, álcool 70, e to-
mem a vacina assim que puderem. Até 
o próximo artigo.

GIL FERREIRA/CNJ

ESPLANADEIRA

 N# De segunda a sexta-feira acontece o  Ibmec Week (na unidade da 
Barra da Tijuca), com workshops e cursos também online para alunos do 
ensino médio e seus pais. # TruggHub, plataforma digital especializada 
em fretes fracionados, recebe investimento da Randon Ventures. # Meu 
Clube Care e clínica RP Med firmam parceria para oferecer consultas e 
exames com preços populares para Rio das Pedras (RJ). # Havaianas e 
estilista Isaac Silva lançam Collab inspirada na cultura afroindígena. # Pro-
grama da gestão Obama, International Entrepreneurs Parole será reto-
mado na era Biden para atrair empresários e empreendedores estrangeiros.

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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D
e um lado, um jovem de classe mé-
dia, que se envolve com o mundo das 
drogas. Do outro, seu pai, um policial 
aposentado que tenta, a todo custo, 

mudar a trajetória do filho. Esse é o enredo da 
série ‘Dom’, que estreia hoje no Prime Video, 
mas é também a história do carioca Pedro 
Machado Lomba Neto, que ficou conhecido 
como Pedro Dom. No começo dos anos 2000, 
o jovem foi alvo dos noticiários de todo o país 
após chefiar uma quadrilha que foi respon-
sável por assaltos no Rio de Janeiro. A ideia 
de contar a história de Pedro na série que, a 
partir de hoje, chega a mais de 240 países, veio 
do próprio pai. 

Breno Silveira, diretor e showrunner de 
‘Dom’ conta, emocionado, sobre seu encontro 
com Luiz Victor Dantas Lomba. “Há 12 anos, 
eu entrevistei o Victor. Ele bateu na minha 
porta dizendo que ele tinha uma história mui-
to importante para contar. Eu lembro que não 
quis atendê-lo em um primeiro momento, e 
ele ficou horas na portaria. Foi muito chocan-
te, e eu senti que era uma história importante 
a ser contada. A gente não está falando só so-
bre tráfico, mas sobre a entrada da cocaína no 
Brasil, que modificou não só o Rio de Janeiro, 
mas as famílias. Então eu tinha uma história 
ímpar, de um pai, que como policial infiltra-
do, trabalhava no combate às drogas, e de um 
filho, que virou não só um viciado desde os 15 
anos, mas se tornou um dos bandidos mais 
procurados do Rio de Janeiro”, revela Breno.

Ao saber que a história de sua 
família havia sido 

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 Lucrécia se emociona e pede 
para que Jade cuide mais de 
si mesma. Bárbara não revela 
que foi Sol quem a incentivou a 
provocar uma crise alérgica em 
Wallace.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela se recusa a falar com 
Ana e Iná se penaliza com a 
situação das duas irmãs. Olívia 
reclama com Dora do convívio 
com Sofia e Bárbara. Nanda para 
Rodrigo procurar Manuela.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Alexia ameaça agredir Bel. 
Agnes escuta Junior contar para 
Bia sobre a carta psicografada de 
Kyra. Júlia percebe que Hugo não 
aprova a intenção de Helena de 
hospedá-la em sua casa. 

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Matilde fecha acordo com 
Cintia para facilitar a entrada 
dela no orfanato para procurar o 
tesouro. Junior diz para Gabriela 
que não confia em Fernando.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo ameaça confiscar 
os bens de João Lucas caso ele 
não comece a trabalhar. Bianca 
apoia Cláudio. Cora tenta falar 
com Cristina sobre Fernando.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n Massá surpreende Rafiq e seus 
homens. Agar e Ismael são sur-
preendidos por um anjo. Abraão 
sela uma aliança com Abimele-
que. Omar implora pelo perdão 
de Leora. 

21h | RECORD | 12 anos 
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VIDA 

BANDIDA 

aprovada pela Ama-
zon, o ex-policial comemorou e, em 
seguida, se despediu do diretor. “Ele falou: 
‘Agora eu posso ir’. Eu não entendi e perguntei 
do que ele tava falando. Ele disse: ‘É que eu es-
tou morrendo, morrendo de câncer, uma dro-
ga lícita’. E isso tudo foi muito louco, porque 
dois meses depois ele me ligou, já do hospital, 
e se foi. Ele se foi sabendo que a história deles 
ia virar uma série”, conta Breno.

DESAFIO PROFISSIONAL

Escalado para o papel de Pedro, Gabriel Leone 
fala sobre a entrega necessária para viver um 
personagem tão complexo. “A história que a 
gente está contando já tem um spoiler por si 
só. Você entra no Google e sabe o que aconte-
ceu com ele. Então, a gente começa partindo 
do ponto de que é uma tragédia, do buraco que 
a gente ia entrar. Foi um processo de imersão 
muito grande, que durou 4 meses, e lembro 
que começou a acontecer uma coisa curiosa. 
Eu não tenho olhos azuis e colocava lente de 
contato de manhã e filmava 12 horas por dia. 
Só que, quando eu tirava, rolava um estranha-
mento das pessoas ao meu redor e de mim 
mesmo, de me olhar no espelho. Então é real-
mente uma entrega física e psicológica muito 
grande”, destaca o ator. 

E apesar da temática trágica, Gabriel ga-
rante que o trabalho foi divertido. “Eu acho 
que uma das coisas que a gente se 
propôs, e que ia ser 

justamen-
te o equilíbrio dessa ba-
lança — pensando nessa história pesada e 
profunda — era nunca deixar de se divertir. E 
por mais pesado que aquilo fosse, entre nós, a 
gente procurava manter um clima leve e des-
contraído. A gente sabia que para se manter 
são e equilibrado, a gente ia precisar se diver-
tir no nosso trabalho. Paradoxalmente ou não, 
eu acho que foi um dos processos em que eu 
mais me diverti em fazer. Foi muito desgastan-
te, mas muito prazeroso”, conta. 

No papel de Victor, Flavio Tolezani fala, por 
sua vez, da responsabilidade em trazer de-
bates sobre a influência das drogas na socie-
dade. “Gosto desses temas. Eu gosto do que 
pode não só resultar como trabalho artístico, 
mas também com um tipo de serviço. A gente 
revelar o que isso faz com a família, com as 
pessoas, isso é fundamental. Eu vi que falar 
sobre isso também surte efeito nas pessoas 
que tiveram essa vivência ou que venham a ter 
e se identificam com o que está acontecendo 
na vida delas. Isso, para mim, é maravilhoso, 
porque apesar do trabalho artístico, tem esse 
outro elemento”, destaca.

HANS GEORG

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/P

R
IM

E 
V

ID
EO

Gabriel Leone, que interpreta o 
bandido Pedro Dom, em cenas da 
série ‘Dom’: estreia hoje 
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Produção 
da Amazon, 
‘Dom’ conta 
a trajetória 
de um dos 
principais 
criminosos 
da história do 
Rio e mostra a 
difícil relação 
dele com o 
pai, policial 
infiltrado

EM NOVA SÉRIE



Horóscopo

Muita autoconfiança vai te ajudar no dia de hoje. Pode 
iniciar um novo projeto profissional. Reafirme o laço 
com os amigos mais queridos. Na relação, o amor está 
no ar. Cor: malva.

Tarefas a sós vão ser um sucesso hoje. Pode se 
destacar bastante em sua carreira. O relacionamento 
pode dar uma esfriada, ms não desanime, tente coisas 
novas. Cor: marfim.

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: câmera, canil, carne, ciclo, cinema, cisco, clone, coice, enol, face, 
fácil, fina, honra, ícone, incenso, incerto, linear, lona, macio, menos, mera, 
resma, rósea, senhora, senil, sincero, sino, sonar, soneca, tranca.

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

O seu lado sonhador vai dar um show em sua vida. 
Aposte em tarefas que sejam mais desafiadoras para 
você.  A criatividade pode animar a sua rotina no 
amor. Cor: lavanda.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você pode progredir muito em sua carreira. Evite 
competição nos negócios e faça o seu trabalho bem 
feito. Pode se envolver com alguém nas redes sociais. 
Cor: laranja.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Utilize o conhecimento para se destacar hoje. Pode 
render bons frutos pessoais e profissionais, aproveite o 
momento. Surpreenda o seu parceiro na intimidade. 
Cor: branco.

LEÃO
23/7 a 22/8

Os astros avisam que algumas mudanças inesperadas 
podem surgir. Use a sua intuição a seu favor no 
trabalho. A paixão apimentará o seu relacionamento. 
Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

As parcerias podem te ajudar bastante com os seus 
objetivos particulares. Os estudos vão render 
bastante. Proteja e se dedique à relação com o seu par. 
Cor: sépia.

LIBRA
23/9 a 22/10

Muita dedicação e esforço vão marcar o seu dia e 
trarão recompensas. Foque e conclua as suas metas 
da semana. O charme pode render um romance com 
um colega. Cor: verde-limão.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Hoje o seu astral estará bastante descontraído. 
Contudo, não ignore as suas obrigações. Se dedique e 
aproveite a folga depois. Muito carinho na vida a dois. 
Cor: grená.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Assuntos familiares vão chamar a sua atenção. Depois 
de resolver, se isole um pouco para ser produtivo no 
trabalho e manter o foco. Controle o ciúmes no 
romance. Cor: lilás.

A Lua destaca o seu lado mais comunicativo e 
extrovertido. Vai ser capaz de convencer os seus 
colegas de trabalho. Há sinal de boas notícias na 
conquista. Cor: branco.

Uma grana extra pode animar você. Mas não saia 
gastando, guarde um pouco. Foque em se livrar de 
dívidas e guardar um dinheiro. O desânimo pode 
marcar o amor. Cor: bordô.

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

Juliette será 
embaixadora 
do Globoplay 
e canais 
Globo
Acabou o mistério! Juliette é a 
mais nova integrante do time de 
talentos da Globo. A campeã do 
‘Big Brother Brasil 21’ será embai-
xadora do Globoplay, protagoni-
zando campanhas e promovendo 
a plataforma de streaming nas re-
des sociais, e também participará 
de novos projetos de conteúdo do 
próprio Globoplay e dos Canais 
Globo, que serão anunciados na 
semana que vem.

“Fico muito contente e feliz em 
ser embaixadora do Globoplay! 
Sempre adorei o conteúdo da pla-
taforma e acho muito importante 
o fomento e apoio à cultura nacio-
nal e a uma empresa brasileira. Fa-
zer parte disso é um presente e me 
conforta poder, dessa forma, usar a 
visibilidade que ganhei para a fina-
lidade de divulgar filmes e séries do 
nosso país e levar entretenimento 
e cultura para tantos brasileiros”, 
comemora Juliette.

Juliana Paes é 
chamada de 
‘nova Regina 
Duarte’
O nome de Regina Duarte foi pa-
rar nos assuntos mais comenta-
dos do Twitter na manhã de on-
tem. Os internautas estão compa-
rando Juliana Paes com a ex-se-
cretária da Cultura após a atriz 
da Globo causar uma polêmica 
por criticar a maneira como a mé-
dica Nise Yamaguchi foi tratada 
na CPI da Covid.

Juliana Paes está sendo alvo 
de muitas críticas e estão dizen-
do que ela é uma apoiadora do 
presidente Jair Bolsonaro. Após 
a repercussão, a atriz gravou um 
vídeo dizendo que não apoia o 
governo federal e criticando a po-
larização política.

Entretanto, os comentários 
negativos continuam com toda 
a força nas redes sociais. Muitos 
usuários do Twitter estão dizen-
do que a atriz é uma nova Regina 
Duarte, pois a veterana da TV é 
abertamente bolsonarista.

Após críticas 
à tia, Tiago se 
defende
Tiago Abravanel voltou a comentar 
a mais nova polêmica envolvendo 
a família dele. Após gravar um ví-
deo criticando as falas de Patrícia 
Abravanel que foram consideradas 
homofóbicas, o ator foi ao Stories 
dizer que o objetivo dele nunca foi 
atacar a tia, mas falar sobre “evo-
lução”. “Eu preciso agradecer o ca-
rinho de vocês, as mensagens de 
amor, de afeto, de respeito. Falar 
que o que está acontecendo e que 
o vídeo que eu postei é sobre evo-
lução. Evolução através do amor, 
evolução através do respeito. Sobre 
evolução através de aprendizados 
e ensinamentos”, disse.
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