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VEJA COMO 
ECONOMIZAR NA 
CONTA DE LUZ, 
QUE ESTÁ NA 
BANDEIRA 
VERMELHA. 
ECONOMIA, P. 10

DESABAFO 
A REAÇÃO 
INDIGNADA DO  
EX-GOVERNADOR 
PEZÃO SOBRE SUA 
CONDENAÇÃO A 98 
ANOS DE PRISÃO  
INFORME DO DIA, P. 2

O DIA DO DIA D

Gabi Levinnt revela ter 
sofrido assédios sexual 
e moral durante quatro 
anos no ‘Pânico’. P. 12

‘TODAS AS 
PANICATS ERAM 
ASSEDIADAS’

FábiaOliveira

Medidas valem para beneficiários do auxílio emergencial ou quem recebe seguro-desemprego. 

Clientes que não se encaixam nesses casos também podem ter parcelas reduzidas.  ECONOMIA, P. 9 

Família de 
PM rejeita 
versão 
para morte
De acordo com a Polícia Militar, 
o soldado Thayson Teixeira 
morreu com um tiro na cabeça 
acidental ao manusear a arma 
de um colega. Mas mãe, irmão 
e ex-mulher da vítima acham 
que ele foi assassinado. P. 6

Roseli Viana responderá 
por maus-tratos e lesão 
corporal contra a enteada 
de 8 anos. Alex Gomes, pai 
da criança, foi qualificado 
pelos mesmos crimes. P. 5 

Mãe de Nego 
do Borel é 
indiciada por 
agressão 

Terraço em imóvel irregular ao lado de prédio 
que caiu em Rio das Pedras é demolido. Na 
Taquara, mais 15 construções derrubadas. P. 3 

PREFEITURA 
PÕE A BAIXO 
OBRAS ILEGAIS 
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LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Sob protesto, jogadores decidem disputar a Copa América, mas só vão falar após o jogo de hoje contra 
o Paraguai pelas Eliminatórias. Tite evita comentar o caso do presidente da CBF afastado. P. 8 

ATAQUE

COVID

ATRIZ SOPHIA 
ABRAHÃO SE 
DIVIDE ENTRE 
DANÇAR E FAZER 
NOVELA. P. 15
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Prefeitura alerta para o número de cidadãos que não comple-
taram a imunização. Calendário segue hoje com a aplicação 
em pessoas de 56 anos e amanhã no pessoal da Educação. P. 4 

Vacinação: 82 mil não 
voltaram para 2ª dose

COM MEDO DE NOVO DESABAMENTO, 
ALGUNS MORADORES COMEÇAM A 
SE MUDAR DE RIO DAS PEDRAS. P. 3

REGINALDO PIMENTA

MUITA CONFUSÃOMUITA CONFUSÃO
E POUCA BOLA NA SELEÇÃOE POUCA BOLA NA SELEÇÃO

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
Caixa permitirá pausa ou 
redução na prestação da 
casa própria em até 75%
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As mais lidas
Online

Marido é morto pela 
mulher após ter pênis 

mutilado com faca.
RIO DE JANEIRO

Mansão encalhada de 
Xuxa tem condomínio 

de R$ 6,1 mil
FÁBIA OLIVEIRA

Irmão de Anitta faz fila 
andar.

FÁBIA OLIVEIRA

Apresentador do 
‘Balanço Geral’ é 

intubado
TELEVISÃO

TOMBAMENTO EM 
DEFESA DA UFRJ

 N A deputada estadual Dani 
Monteiro (PSOL) protocolou 
projeto de lei que determi-
na tombamento da Casa da 
Ciência da UFRJ. Dani aler-
ta para fortes pressões pela 
demolição de prédios histó-
ricos que abrigam unidades 
produtivas da UFRJ. Para 
ela, o tombamento é de ca-
ráter emergencial. “O que se 
pretende é evitar que o apa-
gamento da nossa história”. 

Na semana passada, o ex-governador do Rio de Janeiro 
Luiz Fernando Pezão estava em sua casa, em Piraí, no 
interior do estado. Ele não sai à rua, mas recebe políti-

cos que o visitam em busca de aconselhamentos. Em cumpri-
mento legal, Pezão usa tornozeleira eletrônica. Por telefone, 
ele contou ao colunista de O DIA Sidney Rezende que sua 
prisão era motivo de indignação porque até aquele momen-
to ele não sabia com exatidão do que, afinal, estava sendo 
acusado. Eis que na última sexta-feira, o juiz Marcelo Bretas, 
da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, anunciou a condenação 
do ex-governador a 98 anos, 11 meses e 11 dias de prisão pelos 
crimes de corrupção passiva, ativa, organização criminosa e 
de lavagem de dinheiro.

REAÇÃO DE PERPLEXIDADE
Em nota, Pezão reagiu: “Causa perplexidade ao ex-governa-
dor Luiz Fernando Pezão o fato de a sentença ter sido pro-
ferida no momento em que pairam sérias dúvidas sobre a 
parcialidade do juízo da 7ª Vara Federal, conforme revela ma-
téria da revista ‘Veja’ desta semana. Com relação à denúncia, 
não foi apresentada nenhuma prova material que demons-
tre qualquer ganho pelo ex-governador, assim como não há 
sinais exteriores de riqueza que pudessem sugerir práticas ilí-
citas”, diz o documento. “Eu não sou ladrão. Se fosse, eu teria 
desviado recursos de Piraí onde fui prefeito algumas vezes”, 
explica o ex-governador do Rio. Um adversário reconhece a 
boa gestão: “Pezão foi o melhor prefeito da história de Piraí”. 

EX-GOVERNADOR

Desabafo de 
Pezão: “Não 
sou ladrão”

 N Sancionada pelo governa-
dor Cláudio Castro, lei de au-
toria do deputado Marcelo 
Dino (PSL) cria Programa de 
Conscientização sobre De-
pressão Infantojuvenil, para 
esclarecer sobre depressão 
em jovens de 13 a 16 anos. “A 
banalização dos sintomas e 
a falta de tratamento pode 
causar consequências gravís-
simas, como o uso de drogas 
e álcool”, explica.

RICARDO CASSIANO/AGÊNCIA O DIA

AJUDA CONTRA 
DEPRESSÃO

Com relação 
à denúncia, 
não foi 
apresentada 
nenhuma 
prova 
material”

FOTO: DIVULGAÇÃO / ALERJ / JULIA PASSOS

A população de Manaus precisa de solidariedade. Sofre todo ano 
com as enchentes, foi assolada pela covid-19 e, agora, é vítima da 
violência. O Rio viveu dias assim e foi necessário intervenção fede-
ral. O crime organizado se aproveita da fragilidade dos governos 
para ampliar seu poder.

O projeto de vacinação em massa contra a covid-19 na Ilha de Pa-
quetá foi para frente. No próximo dia 20, o experimento do comitê 
científico da Prefeitura do Rio para o enfrentamento da pandemia, 
em parceria com a Fiocruz, terá início. Um ganho para o Rio e para 
a Ciência.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Deputada Dani Monteiro (PSOL)Luiz Fernando Pezão foi condenado a 98 anos de prisão pelo juiz Marcelo Bretas
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Com participação de:

Inscrições terminam amanhã
Faetec oferece 1.200 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos com ajuda de custo

DIVULGAÇÃO/FAETEC

T
erminam amanhã as 
inscrições para cerca 
de 1.200 vagas novas 
e remanescentes. O 

prazo para se candidatar de 
cursos de qualificação pro-
fissional e técnico de nível 
médio. As oportunidade fa-
zem parte da ação da Bolsa 
Formação do Programa No-
vos Caminhos da Fundação 
de Apoio à Escola Técnica 
(Faetec). Os alunos bolsistas 
receberão uma assistência 
estudantil, com ajuda de cus-
to para uma passagem muni-
cipal ida e volta, e também 
lanche. Interessados devem 
se cadastrar no site da rede: 
www.faetec.rj.gov.br.

São dois projetos dife-
rentes abertos na Faetec. 
O edital para qualificação 
profissional é voltado para 
quem possui formação mí-
nima de Ensino Fundamen-
tal I incompleto, de acordo 
com o curso pretendido. Já 
as vagas de técnico de Nível 
Médio são oferecidas para 
quem está no ato da matrí-
cula cursando o segundo ou 
terceiro ano do Ensino Mé-
dio comprovadamente.

As inscrições são gratui-
tas e as vagas serão preen-
chidas por meio de sorteio. 
O interessado só poderá efe-
tuar uma inscrição, que será 

vinculada ao CPF. A divul-
gação do sorteio acontecerá 
na mesma data e a matrícula 
será on-line. O candidato se-
lecionado receberá no e-mail 
cadastrado as orientações 
para envio da documenta-
ção necessária e o formulário 
para garantir a vaga.

CURSOS ABERTOS
Estão abertas vagas de Quali-
ficação Profissional em Agen-
te de Recepção e Reservas em 
Meios de Hospedagem, Assis-
tente Administrativo, Carpin-
teiro de estruturas de telhado, 
Confeiteiro, Costureiro, Ele-
tricista de Automóveis e Pre-
dial de Baixa Tensão, Encana-
dor Predial, Figurinista, Insta-
lador e Reparador de Redes de 
Computadores, Mecânico (di-
versos), Modelista de Roupas, 
Operador de Fresadora com 
Comando Numérico Compu-
tadorizado, Operador de Em-
pilhadeira, Pedreiro de Alve-
naria, Pintor de Automóveis, 
Recepcionista em Serviços de 
Saúde, Salgadeiro, Soldador. 

As oportunidades aber-
tas na formação Técnica são 
para: Administração, Auto-
mação Industrial, Cozinha, 
Dança, Edificações, Eletrô-
nica, Eletromecânica, Fabri-
cação Mecânica, Informática 
para Internet, Informática, 
Logística, Manutenção de 
Máquinas Navais, Manu-
tenção Metroferroviária, 
Mecânica, Meio Ambiente, 
Modelagem do Vestuário, 
Prótese Dentária, Rede de 
Computadores e Segurança 
do Trabalho. 

Interessados devem 
se cadastrar no 
site da rede: www.
faetec.rj.gov.br

FIQUE LIGADO!

Previsão é de que as aulas comecem a partir de julho

 N Em Magé, na unidade na 
rua Corinel João Valério, no 
Centro, as vagas são para ele-
tricista instalador predial de 
baixa tensão e encanador ins-
talador predial. O prazo para 
se candidatar termina às 14h 
de amanhã. Cadastro no site 
da rede: www.faetec.rj.gov.
br. A previsão é de que as aulas 
iniciem em julho.

“Os cursos de Qualificação 
Profissional, em virtude do 

curto tempo, permitem ao ci-
dadão se capacitar ao mesmo 
tempo em que exerce outras ati-
vidades, sempre voltado ao mer-
cado de trabalho, com a proposta 
de empreender novas possibili-
dades profissionais”, orienta Dr. 
Serginho, Secretário de Ciência, 
Tecnologia e Inovação.

Já João Carrilho, presidente da 
Faetec, explica a importância do 
edital para a formação técnica.

“Estamos proporcionando 

aos jovens que fazem o Ensino 
Médio em qualquer institui-
ção de ensino completar sua 
formação com o nosso curso 
técnico. É uma oportunidade 
agregadora, pois atende to-
dos os estudantes do Estado 
do Rio de Janeiro”, garante.

 Os alunos bolsistas recebe-
rão uma assistência estudan-
til, com ajuda de custo para 
uma passagem municipal ida 
e volta, e também lanche.

As inscrições para os cursos da Faetec são gratuitas e as vagas serão preenchidas por meio de sorteio 

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

Prefeitura derruba 15 construções irregulares na Taquara 
Segundo Secretaria Municipal de Conservação, mais de 180 edificações sem licença já foram obstruídas somente na Zona Oeste

DIVULGAÇÃO / SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO

As construções ocupavam uma área de 800 m2 na calçada da Rua Jordão, na Taquara, em Jacarepaguá

A Prefeitura do Rio montou 
ontem operação para demo-
lir 15 estruturas metálicas 
em área irregular, no bair-
ro da Taquara, em Jacarepa-
guá. Seis eram quiosques. As 
construções ocupavam uma 
área de 800 m2 na calçada da 
Rua Jordão. Desde janeiro 
já foram demolidas mais de 
180 edificações sem licença 
somente na Zona Oeste. 

A secretária de Conser-
vação, Anna Laura Secco, 
acompanhou os trabalhos e 
ressaltou que é importante 
combater o uso indevido do 
espaço público. “Conservar a 
cidade também é garantir a 
ordem urbana. Ações como 
essa na Taquara são funda-
mentais para dar mais segu-
rança à população. O comba-
te às construções irregulares 
é uma prioridade da atual 
gestão”, disse.

A subprefeita de Jacarepa-
guá, Talita Galhardo, reforçou 
que todos os órgãos estão ali-
nhados para impedir o cresci-
mento da exploração de áreas 
públicas. “As pessoas precisam 
entender que a ocupação de 
espaços públicos não pode 
acontecer. Não vamos permi-

tir o loteamento do que é pú-
blico e aqui no Jordão as cal-
çadas ficarão livres para utili-
zação dos pedestres”, afirmou.

Foram feitos seis cortes de 
abastecimento irregular da 
Cedae e cinco da Light, que 
eram usados pelas constru-

Após a tragédia, vem 
a demolição do sonho 
de ter um teto seguro
Município desfaz terraço de imóvel de três andares ao lado do prédio que 
caiu e matou dois moradores. Três casas foram interditadas no local

FOTOS DE REGINALDO PIMENTA

Josi Cleide Batista e Marcelo, vizinhos de frente do imóvel que caiu, estão assustados e já arrumaram seus pertences para sair de Rio das Pedras

D
epois da tragédia, 
agentes da Secretaria 
Municipal de Con-
servação e da Defesa 

Civil demoliram ontem pela 
manhã o terraço de uma casa 
em Rio das Pedras. O imóvel 
de três andares era vizinho da 
construção que caiu na quin-
ta-feira passada, matando 
dois moradores (Nathan Sou-
za Gomes, 30, e a filha Maitê, 
de 2 anos). Três casas foram 
interditadas no total.

As 85 pessoas das 29 famí-
lias desalojadas decidiram se 
mudar para casas de amigos 
e parentes, segundo a Secre-
taria Municipal de Assistên-
cia Social. Por enquanto, não 
há previsão de demolir outras 
construções da rua. A secre-
tária municipal de Conserva-
ção, Anna Laura Valente Sec-
co, afirmou que a pasta, em 
parceria com a Defesa Civil, 
tem avaliado caso a caso. 

“Desde o ocorrido, a Defe-
sa Civil vem fazendo traba-
lho de vistoria dos prédios. 
Ontem (domingo), a Defe-
sa viu necessidade de tirar 
o terraço desde prédio, que 
era grudado no outro. Esta-
mos retirando essa estrutura 
manualmente”, informou a 
secretária. “A Conservação 
não vai aturar essas cons-
truções ilegais. Recebemos 
diariamente uma quantida-
de enorme de denúncias”, 
completou.

Marcelo Batista, 49, vizi-
nho de frente da casa que 
caiu, ainda não esqueceu o 
estrondo naquela madru-
gada de quinta. Ele é dono 
de um comércio no térreo 
do prédio onde mora, assim 
como boa parte dos morado-
res da Rua das Uvas, inclusi-
ve Nathan, vítima do aciden-
te - ele tinha uma lan house.

“Eu estava na loja, ouvi o 
barulho e achamos que era 
transformador. Mas aí veio 
poeira, muita poeira. Foi a 
hora de procurar a sandália 
e ajudar todo mundo a sair. 
Nesse momento, (a casa) já 
estava pegando fogo, que se 
alastrou a partir do cilindro de 
gás de um carro”, contou Mar-
celo, amigo de Genivan, cons-
trutor da casa e pai de Nathan.

“Ele tinha acabado de 
separar da esposa e saiu de 
Rio das Pedras, mas dei-
xou a casa para a família. 
Você nunca vai pensar que 
vai cair. A casa era bem fei-
ta, bonita”, afirmou. A casa 
onde mora Marcelo, apesar 
de ainda tomada pela poei-
ra, está inteira. Mas o comer-
ciante, com medo, pretende 
se mudar com a esposa para 
a Muzema.

Eu espero muito 
que ela não saiba 
(das mortes). Que 
ela tenha esquecido 
do que aconteceu 
naquela noite. A filha 
era tudo para ela”.
JONAS ALVES, primo de 
Maria Quiara

 NMaria Quiara Abreu, 26, so-
brevivente do desabamento 
em Rio das Pedras que matou 
seu marido e sua filha, conti-
nua internada em estado grave 
no CTI do Hospital Miguel Cou-
to. A informação foi confirmada 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde ontem pela manhã. Ela 
está sedada desde quinta-feira, 
quando foi resgatada dos es-
combros. Nathan Gomes, 30, e a 
pequena Maitê, 2, foram encon-
trados mortos pelos bombeiros. 
Os corpos foram sepultados 

juntos, na última sexta-feira.
Além de Maria Quiara, a irmã 

de Nathan, Nathaniele Gomes, 
também segue internada no 
Hospital Lourenço Jorge, na Bar-
ra da Tijuca. De acordo com a 
SMS, o estado dela é estável. 

A família pensa como infor-
mar as duas mortes. “Nossa 
maior preocupação é quando 
ela acordar. Eu espero muito que 
ela não saiba (das mortes). Que 
tenha esquecido do que aconte-
ceu. A filha era tudo para ela”, la-
mentou Jonas Alves, primo dela.

SEDADA NO CTI

Sobrevivente em estado grave

 > O barulho do estron-
do permanece na cabeça 
da vizinhança que viveu 
de perto o desabamento 
da casa de quatro anda-
res em Rio das Pedras, 
na quinta-feira passa-
da. Marcelo e Josi Cleide 
Batista, vizinhos de fren-
te do imóvel que caiu, 
estão assustados com a 
tragédia e já arrumaram 
seus pertences para sair 
de Rio das Pedras.

Com medo de um 
novo acidente ocorrer, 
o casal alugará um imó-
vel na Muzema, comu-
nidade a poucos qui-
lômetros dali, e que há 
dois anos viveu tragédia 
semelhante - 24 pessoas 
morreram no desaba-
mento de um edifício. “A 
casa é indicação de um 
amigo meu, meu irmão 
mora lá, parece ser mais 
seguro. Aqui em Rio das 
Pedras é seguro, mas as 
pessoas querem fazer 
um prédio alto demais, 
aí acontece isso”, conta 
Marcelo. O comerciante 
conhecia a família víti-
ma da tragédia. Segundo 
ele, a casa nunca deu in-
dícios de problema.

Marcelo ainda lem-
bra com detalhes do de-
sabamento. Ele estava 
em sua loja, no térreo do 
prédio de três andares, 
em frente à construção 
que foi abaixo. “Parte do 
pessoal se salvou porque 
morava em cima. Foi 
todo mundo querendo 
ajudar. Quando os bom-
beiros chegaram já tinha 
fogo para caramba”.

Vizinhos vão 
se mudar 
para Muzema

Terraço de prédio grudado ao que caiu começou a ser demolido

Foram feitos 

seis cortes de 

abastecimento 

irregular da Cedae e 

cinco da Light

ções irregulares. Participa-
ram da operação 60 servido-
res, uma retroescavadeira, 
três caminhões e 16 viaturas. 
Foram retiradas cerca de 24 
toneladas de entulho.

As equipes da Coordena-
doria Técnica de Operações 
Especiais (Coope) e da Coor-
denadoria Geral de Operações 
Especiais (CGOE), vinculadas 
à secretaria, atuaram no local 
e fizeram ações, que conta-
ram com o apoio da Guarda 
Municipal, Polícia Militar, 
Comlurb, Cedae, RioLuz e 
da Light. Também estiveram 
presentes representantes da 
Controladoria de Controle Ur-
bano (CCU), vinculada à Seop.

O DIA apurou que ne-
nhuma denúncia foi feita 
sobre o caso nas delegacias 
locais. Não há confirmação 
sobre quem eram os respon-
sáveis pelas construções.  

YURI EIRAS
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Rio avança, 
mas alerta 
para baixa 
procura da 
2ª dose
Prefeitura diz que 82 mil pessoas não 
retornaram para imunização completa

DANIEL CASTELO BRANCO

O aposentado Pedro Alves Bento tomou a primeira dose da vacina, ontem, no Museu da República

A 
cidade do Rio avan-
çou mais pouco na 
vacinação e imuni-
zou pessoas com 57 

anos, ontem. Nesta semana, 
a aplicação é realizada em 
mulheres no horário da ma-
nhã e, nos homens, durante a 
tarde. Apesar disso, a campa-
nha de imunização enfrenta 
o grave problema de pessoas 
que ainda não voltaram para 
tomar a segunda dose. Atual-
mente, esse número chega a 
82 mil cidadãos, de acordo 
com dados oficiais.

A analista administrativa 
Líria Yuri que chegou ao Pa-
lácio do Catete, na Zona Sul, 
ainda cedo para ser imuni-
zada, comemorou. “É minha 
primeira dose, uma emo-
ção sempre muito grande. 
Todo mundo deveria tomar 
e manter a união para que 
essa doença seja realmente 
eliminada porque ela já cau-
sou um estrago muito gran-
de na vida das pessoas”, dis-
se, emocionada.

A diarista Uiara de Melo 
Santos, que também estava 

no local, contou que é um alí-
vio ser imunizada. A profis-
sional revelou que todos os 
dias enfrenta transporte pú-
blico e que a expectativa para 
chegar a sua vez era grande. 
“Eu estava muito necessita-
da dessa vacina porque pego 
sempre ônibus em Niterói e 
no Rio. Todas as pessoas têm 
que ser vacinadas. O mundo 
parou por causa disso”, disse.

O aposentado Pedro Al-
ves Bento, morador da Gló-
ria, também se vacinou e 
disse que a primeira dose foi 
como realizar um sonho. “Eu 
estava sonhando com isso 
há muito tempo, estou mui-
to feliz agora. Todo mundo 
tem que se vacinar para não 
contaminar outras pessoas”, 
alertou.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), é 
realizada a busca ativa por 
quem não retornou para to-
mar a segunda dose. A pas-
ta reforça que é necessário 
completar o esquema vaci-
nal para garantir a eficácia. 
Quem ainda está em atraso 
deve retornar ao local da pri-
meira dose, o quanto antes, 
para completar a proteção.

Eu estava sonhando 
com isso há muito 
tempo, estou muito 
feliz agora. Todo 
mundo tem que se 
vacinar”

PEDRO ALVES BENTO, 
aposentado

 > Japeri, Nova Iguaçu, 
Nilópolis e Maricá sus-
penderam a aplicação 
da segunda dose de Co-
ronaVac. Em Caxias, 
apenas gestantes e 
puérperas com comor-
bidades são vacinadas 
com a primeira dose do 
imunizante. As secre-
tarias de Saúde aguar-
dam por novas remes-
sas do Governo Federal.

Ontem, começou a 
distribuição de 247.790 
doses de vacinas para 
os municípios. A pre-
visão é que todos rece-
bam os imunizantes da 
Astrazeneca e da Pfi-
zer. Esse lote será des-
tinado para a primeira 
aplicação e foi dividido 
em 192.800 doses da 
Oxford/AstraZeneca e 
54.990 doses de Pfizer. 
Segundo o Governo do 
Rio, 47 cidades, não 
contempladas ante-
riormente, vão receber 
os imunizantes da Pfi-
zer. A distribuição con-
ta com apoio terrestre e 
de helicópteros. 

Em Nova Iguaçu, 
a vacinação com a se-
gunda dose da Pfizer foi 
suspensa. Já em Nite-
rói, a segunda dose da 
vacina está sendo apli-
cada nas pessoas que 
receberam a primeira 
no município, seguin-
do as datas anotadas 
nas cadernetas.

CoronaVac 
falta em 
municípios

 N Hoje, equipes da Prefeitura 
do Rio vão vacinar os cariocas 
e fluminenses que tenham 56 
anos, sendo mulheres pela 
manhã e homens à tarde. 
Amanhã, a aplicação do imu-
nizante contra a covid-19 será 
voltada para professores e out-
ros profissionais da Educação 
básica, tanto da rede pública 
de ensino, quanto particular. 
Para serem vacinados, é im-
portante ressaltar que os tra-
balhadores devem apresentar 

contracheque ou declaração 
das instituições educacionais 
em que atuam. 

Na quinta-feira, conforme 
já havia sido amplamente di-
vulgado, o calendário retorna 
com a vacinação por idade, 
com as pessoas de 55 anos. 
Na sexta-feira será a vez dos 
cidadãos com 54. No sábado, 
como de costume, será o dia 
de repescagem para quem 
tiver perdido a data de vaci-
nação indicada.

FIQUE LIGADO!

Amanhã será a vez da Educação

NOVO LOTE

247.790
Quantidade de vacinas 
que o Governo do Estado 
começou a distribuir, 
ontem, para cidades do Rio

JENIFER ALVES
jenifer.alves@odia.com.br
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Mãe de Nego do Borel 
agrediu criança, diz polícia
Roseli Pereira e o marido, Alex Gomes, são indiciados por maus-tratos e lesão corporal

DIVULGAÇÃO

Mãe de Nego do Borel, Roseli Pereira foi indiciada por dar ‘chineladas, arranhões e tapas’ em enteada

A 
mãe do funkeiro 
Nego do Borel, Ro-
seli Viana Pereira, 
foi indiciada por 

maus-tratos e lesão corporal 
contra a enteada, de 8 anos 
de idade. O pai da criança, 
Alex Gomes, também foi 
qualificado pelos mesmos 
crimes. As informações 
constam em relatório final 
da Delegacia da Criança e 
Adolescente Vítima (Dcav), 
ao qual O DIA teve acesso, 
com exclusividade.

Roseli teria batido na 
criança em pelo menos três 
ocasiões, com “chineladas, 
arranhões e tapas”, além de 
jogar xampu nos olhos da 
menina, na hora do banho, 
de maneira proposital. Lau-
do do IML (Instituto Médi-
co Legal), que já havia sido 
revelado pela reportagem, 
no dia 24 de maio, data do 
registro da ocorrência, apon-
tou duas lesões no corpo da 
garotinha.

Em depoimento, feito por 
um policial com capacitação 
para oitivas de menores, a 
criança disse que Roseli es-
fregou uma quantidade de 
xampu em seus olhos para 

mes sobre Roseli. Segundo a 
investigação, após saber que 
a filha relatara as agressões, 
em vez de afastar a madras-
ta da criança, ele a castigou, 
mandando revezar posições. 
“Me colocou de pé, de joe-
lhos”, disse a menina, espon-
taneamente, a um policial. 
Além disso, ele também ba-
teu nela com chinelos.

A última agressão na casa 
do pai teria ocorrido no dia 
17 de maio e resultou em 
hematomas nos braços. Os 
peritos realizaram o exame 

no dia 24 de maio, data em 
que a criança retornou para 
a casa da mãe, e afirmaram 
que a lesão estava ‘violácea’, 
por isso, ocorrida em data 
anterior.

“O diálogo sempre será a 
melhor forma de resolver os 
conflitos, ainda mais quando 
quem quer educar com pal-
mada nem mesmo detém este 
poder familiar, pior, causando 
lesão por motivo fútil na filha 
dos outros”, diz trecho do rela-
tório. À polícia, o casal negou 
as agressões. 

Suspeita, que foi presa em flagrante, 
usou faca no crime, em São Gonçalo

Mulher mata próprio 
marido e corta pênis

REPRODUÇÃO

Agentes da DH de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investigam caso

Uma mulher foi presa em 
flagrante, na manhã de 
ontem, em São Gonçalo, 
na Região Metropolitana, 
sob a suspeita de matar 
o próprio marido e mu-
tilar o pênis da vítima. O 
crime ocorreu dentro da 
casa deles, na Rua Manuel 
da Costa, no bairro Santa 
Catarina.

Em nota, a Secretaria 
de Estado de Polícia Mi-
litar informou que, “na 

manhã desta segunda-feira, 
policiais militares do 7ºBPM 
(São Gonçalo) foram aciona-
dos para verificar a ocorrên-
cia e já encontraram a vítima 
sem vida”.

A Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e Ita-
boraí (DHNSG) foi acionada 
e vai investigar o caso. A polí-
cia ainda não sabe qual foi a 
motivação do crime. A polícia 
apreendeu uma faca usada 
por ela para matar o marido.

arder como forma de castigá-
-la. O motivo: a menina usou 
o xampu da madrasta, por 
engano. Além disso, foi agre-
dida com tapas e chineladas.

A criança ficava com Ro-
seli, na ausência do pai, 
Gomes, que tinha a guarda 
compartilhada com a mãe. 
Os pais biológicos reveza-
vam a presença da criança 
quinzenalmente.

A menina, ao retornar 
para casa após uma agres-
são, contou à mãe sobre o 
ocorrido, que foi avisar a Go-

Presa por homicídio
A suspeita de ter mata-
do a atriz de filmes eró-
ticos Luane Honório de 
Souza foi presa, ontem, 
em Nilópolis, na Baixa-
da. O crime aconteceu 
em 2020 após desenten-
dimento entre as duas. 
A identidade da acusada 
não foi divulgada.

De acordo com as investi-
gações da 57ª DP (Nilópolis), 
a vítima morreu semanas 
após ter levado uma facada 
no pescoço. Luane e a crimi-
nosa, que moravam juntas, 
brigaram. A autora do crime 
tem passagem pela polícia 
por tráfico de drogas e furto 
de veículo. 

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br
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Família rejeita versão de que PM  
foi morto em acidente no Fallet
Pela averigação da Polícia Militar, a filha de Thayson não tem direito à pensão por morte em serviço

Thayson estava formado havia 15 dias e foi lotado na UPP do Fallet

U
m soldado da PM 
recém-formado foi 
morto com um tiro 
na cabeça enquanto 

trabalhava na UPP do Fallet, 
na Região Central do Rio. O 
ano era 2016. A Polícia Militar 
tratou o caso como acidente 
no manuseio da arma por ne-
gligência. A família do jovem 
militar, que havia concluído o 
curso do Centro de Formação 
e Aperfeiçoamento de Praças 
(CFAP) havia 15 dias, contesta 
essa versão. Para mãe, irmão e 
ex-companheira de Thayson 
Teixeira Santos, o jovem foi 
morto. Até hoje a investigação, 
que tramita na Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC), 
não foi concluída. Segundo a 
Secretaria de Polícia Civil, o in-

quérito está em fase final.
Consta em documento da 

Polícia Militar obtido por O 

DIA que Thayson teria morri-
do após ser ferido com um tiro 
acidental quando manuseava 
a arma do colega Sergio Pinto 
da Silva Junior. Em declara-
ção, o soldado disse que Thay-
son pegou sua arma para en-
siná-lo como limpar a pistola. 
Em seguida, ouviu o disparo e 
verificou que Thayson estava 
ferido na cabeça.

Os familiares contam que 
na própria UPP, na época, os 
militares sugeriram informal-
mente a hipótese de suicídio. 
Foi feito exame na mão de Ser-
gio para detectar resquícios de 
chumbo e o resultado deu ne-
gativo. A PM descartou a hi-
pótese de Sergio ter disparado 
contra Thayson. A conclusão 
da PM foi de que houve negli-

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br 

gência e imprudência na con-
duta da vítima e lhe foi impu-
tada transgressão disciplinar. 
Com isso, a pensão recebida 
pela filha do soldado não cor-
responde à morte em serviço.

Contradições da versão da 
PM são ressaltadas pela famí-
lia. Thayson era canhoto, e o 
tiro foi disparado na área de 
sua orelha direita. Além disso, 
o jovem soldado havia relata-
do aos familiares que policiais 
da UPP haviam lhe oferecido 
uma semanada de propina e 
ele recusou. Para os parentes, 
ele comentou que poderia ser 
transferido para prestar servi-
ço na UPP do Alemão por ter 
dispensado a propina. Dias de-
pois, ele  morreu.

A ex-companheira Mayza 
da Paz Souza quer que a pen-
são da filha do casal Maria Cla-
ra, de 7 anos, seja revista. Ma-

ria Clara recebe R$ 1.300,00 
de pensão. “Eles falam que ele 
transgrediu a disciplina da PM 
e estou nessa luta para regu-
larizar a pensão dela já vai fa-
zer 5 anos”, desabafa a mãe da 
menina. “A família tem certeza 
que Thaysson não se matou, 
mataram ele”, completa.

O especialista em direito 
militar e advogado Fábio To-
bias explica que, quando um 
agente é morto em ato de ser-
viço, a pensão equivale ao sol-
do da graduação acima. “Se 
na averiguação constar que 
foi ato de serviço procede os 
direitos de pensão. Se você é 
soldado e os familiares, após 
a morte, comprovam o ato de 
serviço, recebe-se o soldo da 
graduação acima, no caso de 
soldado, o soldo seria de cabo”, 
exemplifica. Mas Thayson não 
foi morto em ‘ato de serviço’ 
pela averiguação da PM.

A Defensoria Pública acom-
panha o caso, mas não conse-
guiu atender pedido de entre-
vista. A Polícia Civil informou 
que o inquérito está em fase 
final na DHC e que, após re-
latado, será encaminhado ao 
MP. Questionada sobre a rea-
lização de perícia, a polícia não 
retornou até o fechamento 
desta edição. A Polícia Militar 
não respondeu à reportagem.

Ex-prefeito de Carmo é preso em operação
A operação Chorume Fase II 
cumpriu ao todo oito man-
dados de prisão expedidos 
pela 1ª Vara Criminal Es-
pecializada da Capital, em 
razão de forte esquema cri-
minoso relacionado a frau-
des em contratos com a Pre-
feitura de Carmo, ontem de 
manhã. Um dos alvos foi o 
ex-prefeito da cidade, Paulo 
Cesar Ladeira.

As investigações sobre o 
esquema criminoso já ha-
viam dado origem à primeira 
fase da Operação Chorume, 
realizada em março e que, 
na ocasião, gerou a prisão 
do próprio Ladeira por la-
vagem de dinheiro, quando 
foi encontrada a quantia de 
R$ 128.900,00 decorrente 
de propinas enterradas em 
seu sítio, bem como da ve-

readora Rita Estefânia Gozzi 
Farsura, do ex-secretário de 
Meio Ambiente, Ronaldo Ro-
cha Ribeiro, e do empresá-
rio Murilo Neves de Moura, 
todos acusados de corrup-
ção ativa, corrupção passi-
va, associação criminosa e 
prevaricação.

Somados, os contratos 
superfaturados alcançam o 
valor aproximado de R$ 40 

milhões. Durante o período 
em que Ladeira esteve no 
cargo, entre 2017 e 2020, o 
grupo articulou-se para que 
duas empresas, a Limpeza 
Urbana e a Forte Ambiental, 
obtivessem contratos de lim-
peza urbana com pagamen-
tos excessivos por parte do 
município, por meio do pa-
gamento de propina a agen-
tes públicos.

Pai leva corpo do filho
A Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí (DHNSGI) abriu 
inquérito para apurar as 
circunstâncias da morte de 
um jovem de 19 anos, em 
São Gonçalo. O pai da viti-
ma, que teve a identidade 
preservada, foi obrigado a 
carregar o corpo do filho, 
que estava no interior de 
uma comunidade no bair-
ro Rio do Ouro, e levar para 

um ponto em que a polícia pu-
desse fazer a perícia. 

Familiares e amigos conta-
ram que o rapaz era envolvi-
do com o tráfico de drogas e 
estava desaparecido. O corpo 
foi encontrado com marcas de 
tiros. Ao saber o local onde o 
corpo do filho estava, em uma 
área controlada pelo Coman-
do Vermelho, o pai foi até lá, 
mas teve que carregar o filho 
para fora da comunidade. 
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Governador de SP é 
questionado por 
apoiadores do 
governo Bolsonaro 

Após flagra 
em hotel, 
Doria é 
criticado

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), foi fla-
grado no domingo tomando 
sol sem máscara em um ho-
tel em Copacabana, no Rio 
de Janeiro. Imagens e vídeos 
do tucano deitado viraliza-
ram nas redes sociais.

O deputado federal Eduar-
do Bolsonaro e o senador 
Flávio Bolsonaro, filhos do 
presidente, compartilharam 
vídeos em seus perfis ques-
tionando o político. Usuá-
rios bolsonaristas também 
se manifestaram nas redes.

O governador foi inda-
gado por ser notoriamente 
reconhecido como um dos 
críticos mais fervorosos às 
atitudes de Bolsonaro, que 
frequentemente é visto pro-
vocando aglomerações de 
forma irresponsável e sem o 
uso de quaisquer proteções 
contra a disseminação da 
covid-19. 

O governo de São Paulo 
afirmou, em nota, que “o go-
vernador João Doria estava 
neste domingo no hotel Fair-
mont, no Rio de Janeiro, em 
momento de descanso com 
a esposa e não promoveu ne-
nhum tipo de aglomeração”.

BRASIL

Governador do Amazonas 
solicita Força Nacional 
Uma série de atentados aconteceram em represália à morte de um traficante

Ônibus queimado em Manaus: capital do Amazonas sofre ataques

O 
governador do Ama-
zonas, Wilson Lima 
(PSC), fez um pedi-
do ao Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, 
na noite de domingo, de en-
vio de tropas da Força Nacio-
nal de Segurança ao estado.

Após a morte, na madru-
gada de domingo, do trafi-
cante Erick Batista Costa, o 
Dadinho, Manaus e outras 
cidades do interior do Ama-
zonas têm sido palco de ata-
ques por suspeitos de inte-
grarem uma organização 
criminosa no estado. 

Segundo informações do 
departamento de inteligên-
cia da Secretaria de Seguran-
ça Pública do Amazonas (SS-
PAM), a ordem de depredação 
teria partido de dentro de um 
presídio por membros do mes-
mo grupo criminoso do trafi-
cante. Até ontem no início da 
tarde, 16 pessoas foram pre-
sas e uma criança de 11 anos 
— apontada como olheiro do 
crime —, apreendida.

Até o início da noite de do-

mingo, ao menos 21 veículos 
e quatro agências bancárias 
foram incendiadas.

ATAQUES AFETAM SERVIÇOS

Após decisão do Sindicato 
das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Amazonas 
(Sinetram), a cidade de Ma-
naus ficou sem circulação de 
ônibus. As aulas presenciais 

na rede estadual e privada 
de ensino foram suspensas 
por medidas de segurança e, 
além disso, a vacinação con-
tra a covid também foi sus-
pensa ontem.

“Os ataques foram moti-
vados em função da morte 
de um traficante. E a inteli-
gência levantou que essa de-
terminação veio de dentro 

do presídio. Eu quero infor-
mar que quem for localizado 
dando essa ordem, será soli-
citada a transferência deles 
para presídio federal”, disse 
o Coronel Louismar Bonates, 
secretário da SSP.

O secretário também disse 
que o número de viaturas nas 
ruas de Manaus foi triplicado 
no domingo. De acordo com 
a SSP, incêndios também fo-
ram registrados no interior 
do Amazonas, nas cidades de 
Paritins e Careiro Castanho, 
onde o policiamento também 
seria reforçado.

Em nota, o Sindicato das 
Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do 
Amazonas (Sinetram) disse 
que repudia os “atos de van-
dalismo ocorridos nas pri-
meiras horas deste domingo. 
E que a violência das ações 
causou pânico nos operado-
res do serviço, pois há relatos 
de grupos encapuzados e ar-
mados praticando tais atos, 
sendo que, por isso, toda a 
frota foi recolhida”.

Bolsonaro já cortou 
R$ 5 bilhões de fundo 
para a pesquisa 

Bolsonaro transferiu recursos para a “reserva de contingência”

O presidente Jair Bolso-
naro vetou R$ 5 bilhões do 
Fundo de Desenvolvimen-
to da Ciência e Tecnologia 
(FNDCT). Mesmo o Con-
gresso tendo aprovado os 
recursos que financiam 
a ciência e tecnologia no 
Brasil, Bolsonaro trans-
feriu para a “reserva de 
contingência”. Na práti-
ca, o dinheiro que pode-
ria estar sendo utilizado 
para avançar em pesqui-
sas contra a covid-19, está 
congelado. 

A razão para o veto foi 
a de atingir o resultado 
primário. Segundo o Mi-
nistério da Economia, ou-
vido pelo Estadão, a verba 
será desbloqueada, mas 

não tem data definida para 
a liberação.

Após seguidos cortes no 
FNDCT, o Congresso apro-
vou a Lei Complementar 177, 
que proíbe o direcionamento 
para a “reserva de contingên-
cia”. Mesmo assim, Bolsona-
ro ignorou a lei e sancionou 
o Orçamento sem os R$ 5 bi-
lhões destinados ao Fundo, 
o que segundo especialistas, 
configura uma ilegalidade.

Ainda assim, o orçamen-
to para o Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações 
(MCTI) será o menor dos úl-
timos cinco anos, em valores 
corrigidos, com pouco mais 
de R$ 12 milhões.

Por  Brasil Econômico

REPRODUÇÃO

Doria é flagrado em hotel
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Brasil enfrenta o Paraguai, 
às 21h30 (de Brasília) pelas Eli-
minatórias da Copa e vai ser 
muito mais do que um jogo 
para a nossa Seleção. Rogério 
Caboclo, presidente da CBF, 
está afastado com as notícias 
recentes de um assédio den-
tro da entidade e os próprios 
jogadores estavam querendo 
não jogar a Copa América por 
conta da conduta (exclusiva-
mente esportiva) do manda-
tário. Até Tite ficou ameaçado 
e o movimento, que já foi pela 
sua saída, agora é pela perma-
nência. Que fase...

MAIS QUE UM JOGO
ESTADÃO CONTEÚDO

NO EMBALO E NA TENTATIVA

A 
vitória do Fluminense jogando em São Ja-
nuário, sobre o Cuiabá, confirma o bom mo-
mento do time na temporada. Mesmo num 

horário de 11h, com Roger Machado inclusive 
reclamando, vimos que peças jovens se mistu-
ram com as mais antigas e dão conta do recado. 
Gabriel Teixeira é um nome que vai dar muito o 
que falar. Além do gol, mostra um papel tático que 
conquistou o treinador e ele sabe pisar na área. 
A vitória não foi por acaso e o Flu já soma quatro 
pontos no Brasileirão da Série A. Na Série B, o 
Botafogo vem entrando nos trilhos e conquistou 
uma importante vitória dentro de casa. Chay, re-
forço do clube, completou uma belíssima jogada 
para fazer o segundo gol do triunfo sobre o Cori-
tiba, time de Série A. Anima tanto quanto o Vasco 
está desanimando seus torcedores na Série B. O 
empate com a Ponte Preta liga de vez o alerta para 
a competição e o medo da torcida é pensando na 
possível permanência do Gigante da Colina na 
competição, algo que não pode acontecer visto a 
situação financeira da equipe. Nuances do fute-
bol carioca, que vão dando o tom nesse início de 
temporada.

O Fluminense venceu o Cuiabá, confirmando sua boa fase

 nA Copa do Brasil é impor-
tante em muitos aspectos, 
mas o financeiro vem pe-
sando nos últimos anos. 
Não à toa o Flamengo está 
montando uma logística 
para Gabigol (foto), Ever-
ton Ribeiro, Rodrigo Caio, 
Pedro e Gerson para a parti-
da de quinta-feira, contra o 
Coritiba, pela terceira fase. 
É mais do que justo para 
uma equipe que perdeu 
metade dos seus titulares e 
pode usufruir dessa opção. 
Acerto da diretoria.

MAIS DO QUE JUSTO

JOGANDO MUITO

 n De tantos destaques do Fluminense na temporada, 
ninguém imaginou que Yago Felipe seria um dos me-
lhores jogadores do Tricolor em 2021. Gols, assistências 
e uma qualidade imensa para ajudar defensivamente e 
ofensivamente na equipe de Roger Machado. Versátil 
e vivendo um momento absurdo no futebol brasileiro. 
Grande fase!
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ÍBIS FECHA PATROCÍNIO
‘Pior time do Mundo’, o Íbis assinou o maior contrato de patrocínio de sua história. É o que 

garante o clube pernambucano, que por uma cláusula de confidencialidade não divulgou 
os valores. A nova parceira é a Betsson, empresa do ramo de jogos e apostas online.

ELIMINATÓRIAS

Seleção pega o Paraguai, mas bastidores chamam a atenção: sob protesto, grupo vai disputar a Copa América
LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Seleção enfrenta o Paraguai, em Assunção, mas a coletiva de imprensa após o jogo causa mais expectativa

L
íder das Eliminatórias 
com 100% de apro-
veitamento, a seleção 
brasileira enfrenta o 

Paraguai hoje, às 21h30, em 
Assunção, mas a partida é o 
que menos chama a atenção. 
Toda a expectativa está volta-
da para o que será dito pelo 
grupo após o apito final. Ape-
sar da insatisfação com a Copa 
América no Brasil, os jogado-
res decidiram disputar a com-
petição, mesmo sob protesto.

Provavelmente após o due-
lo com o Paraguai, será di-
vulgado um comunicado do 
grupo. Segundo o site ‘Ge’, os 
jogadores irão anunciar que 
disputarão a Copa América, 
que começa no domingo, mas 
também farão um manifesto 
criticando a organização de 
uma competição em meio à 
pandemia de covid-19.

Desde o anúncio da Copa 
América no Brasil, na semana 
passada, o clima na Seleção era 
de irritação, principalmente 
com a forma como o presiden-
te da CBF, Rogério Caboclo, 
conduziu. Existia a possibili-

dade de boicote à competição, 
mas como não houve amplo 
apoio de outras seleções e, 
principalmente, com o afas-
tamento do dirigente por 30 
dias, por acusação de assédio a 
uma funcionária da entidade, 
a situação melhorou.

Com o afastamento de Ca-
boclo, o jogo contra o Paraguai 
não deve ser mais o último de 
Tite. O treinador, que tinha 
grandes chances de sair por 

ter apoiado os jogadores e ir-
ritado o dirigente, agora tem 
o apoio dos vices que cuidam 
da transição na CBF e querem 
a permanência dele.

Já o presidente afastado da 
CBF corre o risco de não mais 
voltar ao cargo. Ainda mais 
depois da divulgação pela TV 
Globo de gravações, incluídas 
no processo no Conselho de 
Ética da CBF, com conversas 
entre Caboclo e a funcionária. 

Em determinado momento, 
Caboclo pergunta para ela: 
“Você se masturba?” Além 
disso, a reportagem ainda diz 
que a defesa do dirigente ofe-
receu um acordo de R$ 12 mi-
lhões para ela não ir adiante 
com as acusações, o que não 
foi aceito pela funcionária.

CABOCLO: ‘EU VOLTAREI’
Ontem, Caboclo falou pela 
primeira vez sobre o processo 

BOTAFOGO

Alvinegro apresenta He-Man
Rafael Moura está na área, 
mas pode chamá-lo de He-
-Man. Com apelido do clássico 
super-herói, sucesso na déca-
da de 80 no Brasil, o atacan-
te, de 38 anos, foi oficialmen-
te apresentado ontem pelo 
Botafogo como o prometido 
camisa 9 ‘cascudo’. Após qua-
tro recusas ao Glorioso, o re-
forço chega com a missão de 
mostrar a sua força ofensiva 
na Série B do Brasileiro, nem 
que para isso precise invocar 
pelos poderes de Grayskull 
para cumprir a meta de voltar 
à elite em 2022.

Rafael Moura: novo reforço

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

“Para mim também é um 
grande desafio. É a minha pri-
meira Série B. Não tenho tan-

FLAMENGO VASCO

Thuler embarca para 
assinar com o Montpellier

O zagueiro Matheus Thuler, 
do Flamengo, se despediu 
do clube para se apresentar 
ao Montpellier, da França. O 
jogador foi emprestado pelo 
Rubro-Negro ao time francês 
por 18 meses. O clube carioca 
recebeu R$ 1,2 milhão pelo 
empréstimo acertado no mês 
de março, mas que, por conta 
da janela de transferências e 
da pandemia do coronavírus, 

só pôde se concretizar agora. 
Matheus Thuler despediu-

-se do Flamengo ontem. Em 
publicação nas redes sociais, 
o zagueiro formado no Ninho 
e campeão da Libertadores 
em 2019 agradeceu ao clube, 
aos torcedores e a todos pro-
fissionais que “fizeram parte 
de sua trajetória”. A opção de 
compra ao término do contra-
to está avaliada em 2,5 milhões 
de euros. O Fla mantém 10% 
do zagueiro para negociações 
futuras.

Mudanças 
no time são 
avaliadas
É com preocupação que 
o torcedor acompanha o 
declínio tático e técnico 
do Vasco. O empate com 
a Ponte Preta, em Campi-
nas, foi marcado por mais 
uma atuação ruim na Sé-
rie B do Brasileiro. Sem 
vencer após duas rodadas 
disputadas, o Cruzmalti-
no, 18º colocado, com um 
ponto, muda o foco para 
a Copa do Brasil com a 
promessa de mudança no 
‘engessado’ meio de cam-
po com as possível voltas 
de Galarza e Marquinhos 
Gabriel contra o Boavista, 
amanhã, às 16h30, em São 
Januário.

A esquálida vitória por 
1 a 0, em Bacaxá, garante 
ao Vasco a vantagem do 
empate para confirmar a 
vaga nas oitavas da Copa 
do Brasil, além da impor-
tante premiação de R$ 
2,7 milhões. Impaciente, 
o torcedor cobra uma rea-
ção imediata em campo. 

Brasil joga, mas foco está fora de campo

movido pela funcionária. Em 
entrevista ao jornalista Rodri-
go Bueno, da ESPN Brasil, o 
dirigente se disse inocente. 

“Não posso falar nada so-
bre isso porque tudo será 
tratado na minha defesa. Eu 
sou inocente. Tenho absolu-
ta certeza de que vou provar 
isso. E não há dúvida nenhu-
ma de que voltarei (à presi-
dência da CBF)”, afirmou 
Caboclo. Sobre a Seleção, ele 
garantiu que não pretendia 
demitir o técnico Tite: “Nós 
estaremos todos juntos na 
Copa de 2022. E para vencer”. 
E disse que “os jogadores 
nunca falaram em boicotar 
a Copa América”.

O Ministério Público do 
Trabalho no Rio está investi-
gando a conduta de Caboclo. 
A denúncia foi distribuída on-
tem ao procurador do Traba-
lho Artur de Azambuja Rodri-
gues, membro da Coordena-
doria Regional de Promoção 
de Igualdade de Oportunida-
des e Eliminação da Discrimi-
nação no Trabalho. Ele será o 
responsável pela investigação.

 nNa coletiva de imprensa da 
Seleção, ontem, Tite esco-
lheu o caminho da bola. Bem 
informado, admitiu a gravi-
dade da denúncia de assédio 
moral e sexual contra Cabo-
clo, mas evitou se aprofundar 
no caso. Na linha de tiro de 
apoiadores do presidente 
Bolsonaro após contestar a 
realização da Copa América 
no Brasil, o técnico evitou o 
confronto, por ora.

“Técnico de futebol tem 
que estar alinhado com o fu-
tebol”, disse Tite. O afasta-
mento de Caboclo diminuiu 
os ruídos de comunicação 
nos bastidores. A possível de-
missão de Tite perdeu força e 
fortaleceu a decisão do grupo 
de jogar a Copa América. O 
presidente Jair Bolsonaro ne-
gou qualquer participação na 
possível troca no comando 
da Seleção. 

TITE DRIBLA 
ATRITO

to conhecimento, mas sem-
pre escutei que é muito difícil. 
Apesar de ter times campeões 
brasileiros disputando a Série 
B este ano, os times conside-
rados menores estão fazendo 
grande campanha, compli-
cando bastante e fazendo o seu 
dever de casa”, afirmou. 

Ele citou a meta do clube: 
“Nossa meta é que a cada qua-
tro jogos a gente consiga fazer, 
no mínimo, sete pontos. E, aí 
sim, para que a gente possa 
estar sempre brigando lá em 
cima e consiga o objetivo prin-
cipal ao fim do ano”.

FLUMINENSE

Avanço por Caio Paulista
A diretoria do Fluminen-
se avançou pela aquisição em 
definitivo do atacante Caio 
Paulista. O jogador de 23 anos 
vive sua melhor fase e está no 
Tricolor emprestado até o fim 
do ano pela Tombense-MG. A 
informação é do “Netflu”.

Segundo a publicação, há 

reuniões já marcadas com o 
agente do atleta, mas a dire-
toria tricolor irá conduzir a 
negociação com cautela. A 
intenção é não deixar para a 
última hora e evitar riscos de 
uma valorização e perda do jo-
gador, como aconteceu com o 
Dodi, no fim de 2020.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

8    TERÇA-FEIRA, 8.6.2021  I  O DIA



Caixa permite suspender ou reduzir 
prestação da casa própria em até 75%
Opções valem para beneficiários do auxílio emergencial 2021 e quem recebe seguro-desemprego

O
s clientes da Caixa 
Econômica Federal 
poderão pausar ou 
reduzir temporaria-

mente as prestações do finan-
ciamento imobiliário do ban-
co por um prazo de até seis 
meses. Em anúncio feito em 
coletiva ontem, o presidente 
do Caixa, Pedro Guimarães, 
afirmou que a suspensão do 
pagamento valerá para bene-
ficiários do auxílio emergencial 
2021 ou clientes que recebam 
seguro-desemprego.

Para clientes que não es-
tão inseridos nesse cenário, 
há a possibilidade de redução 
das prestações em até 25%. O 
banco também oferece dimi-
nuição das parcelas acima de 
25% e até 74,99%, mas com 
esse percentual o período 
pode ser por até três meses. É 

 > Tradicionalmente conhe-
cido como principal evento 
para quem sonha em com-
prar a casa própria, a Caixa 
Econômica vai retomar o Fei-
rão da Casa Própria, mas des-
ta vez será de forma digital 
em razão da pandemia do co-
ronavírus. O evento será rea-

lizado do dia 25 deste mês até 
o o próximo dia 4 de julho.

Serão ofertados cerca de 
180 mil imóveis em todo o 
país, com a participação de 
mais de 600 construtoras. 
Também estarão disponí-
veis mais de seis mil imóveis 
Caixa com condições espe-

ciais de financiamento.
O feirão possibilitará 

que o cliente faça a esco-
lha do imóvel na platafor-
ma do evento (disponível a 
partir do dia 25 de junho, 
no endereço http://www.
caixa.gov.br/feirao). 

De acordo com o banco, 

lá o interessado poderá fa-
zer a simulação do finan-
ciamento e ser atendido 
por correspondentes do 
banco via chat. A Caixa res-
salta que o novo modelo de 
formato totalmente virtual 
atende às novas necessida-
des do cliente e do mercado. 

Feirão será online a partir de 25 de junho e terá 180 mil imóveis

preciso apresentar autodecla-
ração de perda de renda. 

Já os clientes que necessi-
tem de redução acima de 75% 
do valor da prestação devem 
apresentar comprovação do-
cumental da perda de renda 
para avaliação pela Caixa. Con-
forme o banco, os valores que 
não forem pagos por conta da 
pausa ou redução, conforme o 
percentual, serão incorporados 
ao saldo devedor do contrato e 
diluídos no prazo remanescen-
te. A instituição ressalta que o 
contrato não está isento da in-
cidência de juros remunerató-
rios, seguros e taxas. Os juros 
e o prazo contratados inicial-
mente não vão sofrer alteração.

O presidente da Caixa in-
formou que o acréscimo na 
prestação será muito peque-
no e ao longo do tempo do 
financiamento. “Se o cliente 
usar redução de 25% em seis 
meses, o pagamento não volta 

num mês só ou em seis meses. 
Voltará durante todo tempo 
restante do crédito imobiliá-
rio. Se faltar mais dez anos, vai 
voltar na proporção dos próxi-
mos dez anos”, disse. 

Para solicitar pausa ou 
redução das prestações, me-
didas que já estão em vigo, 
clientes podem usar o apli-
cativo da Habitação Caixa ou 
telefone 0800 104 0104.

Ontem, a Caixa informou 
que alcançou, em maio, R$ 
523,1 bilhões na carteira de 
crédito imobiliário, com 5,76 
milhões de contratos. O banco 
segue como maior financiador 

da casa própria, com 68% de 
participação de mercado.

De janeiro a maio, o banco 
atingiu R$ 52,4 bilhões em con-
cessão de crédito, crescimento 
de 41,4% em relação ao mesmo 
período de 2020. A Caixa che-
gou a 240,6 mil novos contra-
tos, beneficiando mais de 962 
mil brasileiros.

As contratações com recur-
sos da poupança (SBPE) totali-
zaram R$ 29,6 bilhões, alta de 
112,9% em relação ao período 
de janeiro a maio de 2020, e de 
678,9%, se comparado ao mes-
mo período de 2018. No caso 
de pessoa jurídica, foram 987 
empreendimentos. 

No financiamento Poupan-
ça Caixa, as contratações imo-
biliários representam mais de 
40% com recursos do SBPE. A 
taxa é a partir de 3,35% ao ano, 
mais remuneração da poupan-
ça. O saldo devedor é atualiza-
do mensalmente pela TR.

Auxílio: prorrogação 
pode ir até dezembro
O governo federal deve 
anunciar nos próximos 
dias a prorrogação do au-
xílio emergencial até se-
tembro, com valor médio 
das parcelas em R$ 250. 
O Palácio do Planalto se 
apoia nos pedidos de go-
vernadores e pressão de 
parlamentares que afir-
mam acreditar em mais 
de 70% da população imu-
nizada em três meses. 

A decisão ainda aumen-
ta o tempo da equipe dos 
ministérios da Economia 
e Cidadania em planejar 
a reformulação do Bolsa 
Família, com valores mé-
dios parecidos com o auxí-
lio emergencial. Membros 
do alto escalão do governo 

acreditam que as mudanças 
no benefício podem ser um 
ponto positivo para Bolsona-
ro na disputa das eleições do 
próximo ano.

No entanto, especialistas 
veem a possibilidade de a va-
cinação não se concretizar e 
aumentar a pressão contra o 
Planalto para a renovação do 
auxílio até dezembro. A equi-
pe econômica já trabalhava 
com a possibilidade, consi-
derando que os valores são 
contabilizados fora do teto 
de gastos. 

O pagamento da nova ro-
dada do auxílio emergencial 
começou em abril, divididos 
em quatro parcelas entre R$ 
150 e R$ 375. Os depósitos se 
encerram em julho.

Pagamento do abono salarial 
do PIS termina no fim deste mês 
Até agora, 560 mil 
trabalhadores 
ainda não sacaram 
o benefício na Caixa

O pagamento do abono sala-
rial do calendário 2020-2021, 
ano-base 2019, termina no fim 
do mês. Os trabalhadores que 
atendem aos critérios para 
receber o benefício têm até o 
dia 30 para sacar os valores 
na Caixa. Caso não saquem 
no período, terão nova opor-
tunidade a partir do próximo 
calendário do abono.

O banco já pagou R$ 17 
bilhões a 22 milhões de tra-
balhadores, dos quais 6,3 

milhões receberam em con-
ta Poupança Social Digital, 
aberta sem custo. Até o mo-
mento, 560 mil ainda não sa-
caram, no valor total de R$ 
328 milhões.

A movimentação da con-
ta poupança é via aplicativo 
Caixa Tem. Podem ser feitas 
consultas de saldos e extra-
tos, pagamentos de contas 
e boletos, transferências e 
compras na internet utili-
zando o cartão de débito vir-
tual, gerado gratuitamente 
no próprio aplicativo. 

Segundo resolução do Con-
selho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador, 
fica assegurado o direito ao 
abono salarial pelo prazo de 

cinco anos. Os benefícios não 
sacados até 30 de junho deste 
ano serão novamente disponi-
bilizados nos calendários dos 
exercícios seguintes.

Os valores, que tradicio-
nalmente eram liberados no 
período de julho a junho do 
ano seguinte, passarão a ser 
pagos de janeiro a dezembro 
de cada exercício, com base 
nas informações prestadas 
pelos empregadores no ano 
anterior. Com essa alteração, 
o calendário 2022, ano-base 
2020, terá início previsto para 
janeiro de 2022.

O abono equivale a, no má-
ximo, um salário mínimo, a ser 
pago aos trabalhadores incluí-
dos nos requisitos previstos na 

lei. O pagamento é feito con-
forme calendário anual.

A Caixa é responsável pelo 
pagamento dos cadastrados 
no PIS, vinculados a entida-
des e empresas privadas. Para 
receber, é preciso estar ca-
dastrado no PIS há pelo me-
nos cinco anos; ter recebido 
remuneração mensal média 
de até dois mínimos no ano-
-base; ter exercido atividade 
remunerada para Pessoa Jurí-
dica, por pelo menos 30 dias, 
consecutivos ou não, no ano-
-base; ter dados informados 
corretamente na Rais/eSocial. 
Consultas pelo aplicativo Cai-
xa Trabalhador, central 0800-
726-0207, ou https://www.cai-
xa.gov.br/abonosalarial.

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Interessados podem 
usar o aplicativo da 
Habitação Caixa 
ou telefone 
0800 104 0104
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Economize na conta de luz 
com a bandeira vermelha
Em junho, gasto com energia terá adicional de R$ 6,243 a cada 100kWh consumidos

REPRODUÇÃO DA INTERNET

A Light oferece ferramentas que auxiliam na gestão do uso de energia como um simulador de consumo

C
om a decisão da Aneel 
de adotar bandeira ver-
melha nas contas de 
luz, os consumidores 

devem ficar atentos: vão pa-
gar mais caro no fim do mês. 
Na prática, o valor um adi-
cional de R$ 6,243 para cada 
100kWh consumidos. Apesar 
do acréscimo, os clientes ain-
da podem optar por práticas 
que ajudarão a reduzir o con-
sumo de energia e, consequen-
temente, o valor pago. No Rio, 
a Light oferece ferramentas 
que auxiliam na gestão do uso 
de energia: o Simulador de 
Consumo de Energia e o apli-
cativo gratuito “Detetives da 
Energia”, criado para ajudar a 
identificar perfis de consumo 
a partir de hábitos diários.

Além dos aplicativos,  me-
didas práticas podem ser to-
madas para economizar, con-
forme orienta a empresa. “Ao 
comprar lâmpadas e eletrodo-
mésticos, dê preferência aos 
que possuam o Selo Procel de 
economia de energia (Progra-
ma Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica). Assista à 
televisão junto com a família, 
mantenha o filtro do ar-con-
dicionado sempre limpo e o 
termostato regulado e desli-
gue a TV, rádios e vídeo games 
quando ninguém estiver usan-
do”, são algumas orientações.

Outra atitude simples que 
faz diferença no final do mês 
é substituir lâmpadas incan-
descentes por fluorescentes 
ou LED, que consomem até 

Contribuintes deixaram de informar 
corretamente dados bancário à Receita 

Mais de 462 mil pessoas 
não resgataram o IR

AGÊNCIA BRASIL

O agendamento pode ser feito na página da Receita Federal

A Receita Federal liberou, 
no último dia 31, o primei-
ro lote de restituição do 
Imposto de Renda. No en-
tanto, ainda há recursos 
disponíveis para 462.227 
contribuintes que decla-
raram, mas não indica-
ram ou não informaram 
corretamente os dados 
bancários em exercícios 
anteriores. Também estão 
nesse grupo integrantes 
de lotes residuais da ma-
lha fina. No total, R$ 295 
milhões seguem no Banco 
do Brasil à espera de res-
pectivos “donos”. 

A consulta e o agenda-
mento do crédito podem 
ser feitos digitalmente no 
portal do BB, instituição 
centralizadora do proces-
samento das restituições da 
Receita. Se o contribuinte 
for cliente do BB, basta re-
gistrar os dados da conta no 
mesmo momento da con-
sulta pelo autoatendimen-
to digital no www.bb.com.
br > menu Serviços > Im-

posto de Renda > Consultar 
Restituição. 

Quem não for correntista 
do BB deve acessar o portal 
www.bb.com.br/irpf, opção 
“Consulte sua restituição de 
Imposto de Renda”, e inserir 
os dados bancários, seja con-
ta corrente ou poupança. Nas 
duas situações, se os dados 
bancários informados estive-
rem corretos, o crédito ocor-
rerá no próximo dia útil. 

Os valores podem ser resga-
tados dentro de um ano a par-
tir da liberação de cada lote. 
As restituições não procura-
das nesse prazo são devolvidas 
para a Receita Federal.

De janeiro de 2020 a 19 de 
maio de 2021, o BB fez 493.957 
agendamentos, no valor de R$ 
709,6 milhões, considerando 
todos os canais de atendi-
mento (portal internet, cen-
tral atendimento telefônico e 
agência). Do total, 15.223 ope-
rações, referentes a R$ 16,4 
milhões, foram por meio do 
portal, lançado no dia 30 de 
setembro de 2020.

75% menos e oferecem uma 
maior duração. Usar o chu-
veiro elétrico no modo “ve-
rão” e desligá-lo ao se ensa-
boar também auxilia na di-
minuição do consumo. 

“Sabemos o quanto um 
banho morno pode ser rela-
xante, mas o ideal é que você 
controle esse tempo para 
evitar uma conta de energia 
mais alta. Recomenda-se 
que um banho dure de 10 a 
15 minutos. Além disso, se a 
resistência de seu chuveiro 
queimar, o recomendado é 
não a reutilizar. Além de ser 
perigoso, por ocasionar um 
curto-circuito, depois de 
queimada ela consome mais 
energia que o normal”, expli-
cou a empresa.

 NNa hora de cuidar das roupas, 
o ideal é que o consumidor junte 
grande quantidade para passar 
e lavar de uma vez só. O ferro é 
um dos vilões da conta de luz. 
Segundo especialistas, consi-
derando o uso de um ferro de 
1000w, durante 9 horas por se-
mana em um mês, o valor pode 
representar R$31,13 na conta 
de quem consomem menos de 
300 kWh por mês.

Geladeira ou freezer: não 
deixe as portas abertas ou abra 
muitas vezes. Opte por tirar e 
guardar alimentos de uma só 

vez e não forre as prateleiras da 
geladeira. Dificulta a circulação 
do ar. Segundo a Light, o ideal é 
evitar colocar alimentos quentes 
na geladeira. 

“A prática de secar roupas na 
parte traseira da geladeira so-
brecarrega o aparelho e aumen-
ta o consumo de energia. Atra-
palha a dissipação do calor para 
o ambiente externo. Prejudica 
a eficiência da refrigeração. A 
geladeira passa a trabalhar mais 
para conseguir manter a parte 
interna resfriada e na tempera-
tura ideal”, orienta a companhia.

CONFIRA

Dicas para evitar consumo maior
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FábiaOliveira

GABI LEVINNT DETALHA ASSÉDIOS NO ‘PÂNICO’

‘Tive que sumir 

para me recuperar 

da imundície dos 

bastidores’

Nos últimos dois anos,  Gabi Levinnt se 
descobriu como uma mulher de negócios 
após se afastar da televisão. O afasta-

mento foi uma decisão da própria modelo de-
pois de uma experiência traumática no progra-
ma ‘Pânico’. Em entrevista exclusiva para a 
coluna, Gabi revela ter sido vítima de assédios 
sexual e moral na atração por quatro anos, 
além de ter presenciado  situações desagradá-
veis com suas colegas de trabalhos. 
 
Gabi chama de ‘imundície’ os bastidores da 
atração e assume que não denunciou os crimes 
por medo de não ter mais o trabalho. “O ‘Pâni-
co’ não me dava dinheiro, mas me proporciona-
va fazer outras coisas fora da televisão como  
campanhas, desfiles para marcas, ensaios de 
biquíni e presenças vips e isso foi o que me tirou 
da pobreza. Eu cresci em  uma das favelas do 
Jardim Ângela, aqui em São Paulo, e consegui 
ganhar dinheiro com esses extras para sair de 
lá”, comenta ela, que precisou fazer terapia 
por conta da pressão e das críticas. “Eu não 
entendia direito por que era tão xingada, 
julgada e recebia ofensas pelo meu trabalho”.

REPRODUÇÃO

 N Você trabalhou nos programas ‘Legendários’, ‘ Pâ-
nico’ e ‘Top Game’  e no início de 2020, você anun-
ciou que precisava de um tempo para se cuidar, para 
se tratar. O que aconteceu?

 L Eu resolvi largar tudo para tratar de uma depressão.  Passei 
também por várias crises de ansiedade por conta de episó-
dios que eu vivi nos bastidores da televisão. Sofri por uma 
exposição não tão legal e olha que não era aqueeeeela expo-
sição porque eu nem era famosa, mas eu não queria mais 
ser vista daquele jeito. Fui fazer terapia, estudar e descobrir 
realmente quem eu era. Foi uma decisão bem pensada. Tive 
que sumir para me recuperar da imundície dos bastidores.

 N Quando você fala de ‘imundície’ dos bastidores...

 L Eu falo de fofocas e principalmente de assédios sexual e 
moral que eu sofri durante os quatros anos que trabalhei no 
‘Pânico’. Entrei lá em 2012 e saí em 2018 e vi como era um am-
biente machista e tóxico. Muita baixaria. Eu trabalhava no 
programa ‘Legendários’ e fui indicada por uma amiga para 
fazer uma participação no ‘Pânico’, onde eu aparecia nua no 
lugar do entregador de pizzas. Topei porque a nudez nunca 
foi um problema para mim e até que foi tranquilo porque 
todos me respeitaram e tudo saiu melhor do que esperavam. 
Passei a ser chamada para outras gravações e uma vez no 
intervalo de uma delas, um dos diretores me chamou para 
um reservado. Eu juro que achei que ele iria passar alguma 
coisa, uma dica ou me cobrar algo. Não levei na maldade 
mesmo, mas aí ele me agarrou e colocou o p** para fora. 
Praticamente me obrigou a fazer um bo***** e disse : ‘se 
você quer aparecer mais, tem que colaborar’. Saí correndo, 
me mantive quieta o resto do dia e deixei para pensar o que 
iria fazer no dia seguinte. Decidi ver qual era a situação.

 N E qual era a situação?

 L Percebi que aquilo era uma coisa rotineira e que todas as 
meninas eram assediadas. Das panicats mais famosas até 
as que só eram participantes de alguns quadro como eu era, 
todas eram assediadas sexualmente. Também fui vendo que 
as meninas que topavam ‘colaborar’  iam subindo, iam apa-

recendo mais nos programas, ganhavam destaques.

 N Você fala também de assédio moral...

 L Sim. Nós éramos chamadas de p**** e vagabundas pelos 
diretores e pelos atores. Diariamente. Os únicos que nos 
respeitavam eram o Carioca, Ceará e o Emílio. O resto nos 
xingava direito. Eu não ligava muitos para os xingamentos e 
não me afetavam porque eu sabia que aqueles adjetivos não 
eram pra mim. O que me deixava irritada e possuída de ódio 
era ter que sair ou dar para alguém para ganhar um destaque 
no programa. Também não gostava quando passavam a mão 
na minha bunda. Era direto, eu ficava indignada.

 N Você chegou a presenciar outros casos de assédios?

 L Sim. Algumas meninas também comentavam abertamen-
te sobre o que andavam fazendo nos bastidores. Uma vez, 
durante uma gravação do quadro ‘A Igreja do Poderoso’, eu 
fiquei apertada para ir ao banheiro e como eu não estava 
no set, saí para o alojamento. Quando cheguei a porta es-
tava trancada e eu fiquei esperando um tempinho a pessoa 
sair. Não demorou muito e duas panicats saíram do toilet 
acompanhadas de um diretor famoso do programa.

 N Por que você não denunciou tudo isso na época?

 L Eu fiquei calada porque precisava daquele trabalho. O 
‘Pânico’ não me deva dinheiro, mas me proporcionava fazer 
outros trabalhos fora da televisão como  campanhas, desfiles 
para marcas, ensaios de biquíni e presenças vips e  isso foi 
o que me tirou da pobreza. Eu sou de uma favela do Jardim 
Ângela, aqui de São Paulo,  e consegui ganhar dinheiro com 
esses extras para sair de lá e poder ter uma vida melhor. 
Mas, quando eu saí do programa, eu briguei, xinguei e fiz 
um dossiê contando tudo que foi parar na direção. Soube 
que depois da minha última gravação, o ‘ Largadas e Pela-
das’, algumas pessoas foram demitidas e dois meses depois 
o programa saiu do ar.

 N Por que você resolveu revelar isso agora?

 L Porque me sinto mais forte agora em poder falar sobre esse 
episódio desagradável que vivi e também considero que a 
minha revelação seja uma forma de alertar as pessoas. Outro 
dia mesmo li que um produtor vem tentando atrair meninas 
para a televisão prometendo mundos e fundos em nome de 
um grande diretor da Globo. É um golpe velho, mas muitas 
mulheres ainda caem. Caem nas mãos de produtores e di-
retores fakes, como os verdadeiros também, que são esses 
grandões que aparecem na televisão. Elas passam por situa-
ções terríveis. Todo mundo quer ainda ficar muito famoso, 
mas não sabem o submundo da caminhada da fama.

 N O que você anda fazendo?

 L Eu estou com 32 anos e trabalho com Instagram. Sou tam-
bém  microempresária com vendas de produtos para sobran-
celha e estou montando um espaço beauty completo na zona 
sul de São Paulo.

 N Tem algum arrependimento? 

 L Não tenho. Eu não entendia direito por que era tão xinga-
da, julgada e recebia ofensas pelo meu trabalho. Cheguei a 
ser agredida fisicamente sem saber o motivo. Hoje, depois de 
muita terapia, eu consigo me blindar e não me abalar com as 
críticas. Sabia que na época de panicat ter um relacionamen-
to amoroso era quase impossível? Nenhum homem queria 
namorar uma mulher que aparecia de biquíni na televisão e 
era chamada de ‘p***’ nas ruas e nas redes sociais. Fico pen-
sando nessas participantes do ‘De Férias com EX’, que apa-
recem nuas e transando e só as panicats eram p****. Difícil, 
né? Só agora eu percebi que isso lá no fundo me abalava e eu 
não tinha ideia desse sofrimento. Sumi do mapa justamente 
para me fortalecer e ter a certeza de que tudo valeu a pena, 
que tudo é um aprendizado. 
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Felipe Terra, o irmão de Anitta que foi descoberto por 

esta coluna de seis leitores, fez a fila andar. O militar 

assumiu o namoro com Raphaela Martins, na noite 

do último domingo. “Geralmente as histórias de amor 

iniciam com o primeiro beijo, ou a primeira vista. Mas 

nossa história é tão especial e única, que nos apaixo-

namos no primeiro abraço. Quando nos vimos pela 

primeira vez e nos abraçamos, costumo dizer que foi 

uma sensação de saudade, como se não víssemos um 

ente querido há anos, eu senti meu corpo em choque, 

energizado, senti uma calma e uma paz, nunca senti 

nada parecido, e naquele exato momento pensei, 

‘é nesse abraço que quero morar’. Assim foi nossa 

história, “amor ao primeiro abraço”. Desejo que Deus 

nos abençoe para que esse abraço seja nossa morada 

pra sempre. Te amo!”, escreveu Felipe na legenda da 

foto do casal. 

 Raphaela também comentou na postagem: 

“Nada que eu escreva será suficiente para retribuir a 

sua postagem... Tem tanta verdade nisso aí. Tudo se 

iniciou, de fato, naquele abraço. Obrigada por tanta 

compreensão, Lipe! Obrigada por vir e ficar! Que Deus 

nos proteja. O restante te direi olhando no teu olho... 

Em tempo: amo você”. Mauro Machado, o Painitto, já 

segue a nova nora nas redes.

NOVO AMOR 

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Famosos como 

Érika Januzza, 
Totia Meirelles, 
entre outros se 
unem  em: ‘Lê 
pra mim?’, um 
projeto que há 11 
anos incentiva a 
leitura de livros 
infantis brasilei-
ros. A estreia da 
terceira tempo-
rada de leitura 
será no próximo 
dia 10, dia da Lín-
gua Portuguesa, 
às 17 horas, no 
canal ‘Projeto 
lê pra mim’, no 
Youtube. 

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Léo 
Áquila arrancou boas risadas de internautas ao 
narrar, com detalhes, uma de suas visitas ao 
urologista. A jornalista e ex-comentarista do ‘A 
Tarde é Sua’ é uma mulher trans, mas não passou 
pela cirurgia íntima de mudança de sexo. 

“O médico saiu da sala e deu uma olhada antes, 
porque chamava os pacientes pelo nome. Ele era 
bem velhinho e eu pensando: ‘ai meu Deus, como 
é que eu vou mostrar minha neca pra esse 
médico?’ Consulta de rotina... E aí a recepcionista 
me perguntou que nome eu gostaria que 
chamasse. E eu respondi que o meu, Leonora. E aí 
ela me disse: ‘Aqui no sistema ainda está Jadson, 
viu?’ E eu disse que já tinha trocado tudo, todos 
os bancos, identidade, habilitação, tudo, só o 
plano de saúde que ainda não tinha conseguido. 
E ela me disse pra correr atrás disso, mas pra eu 
ficar tranquila que ela iria avisar ao médico”, 
começa Léo Áquilla. 

“Quando eu vi o senhorzinho na porta eu pensei: 
‘esse médico vai fazer uma cagada’. O consultório 
cheio e eu bem feminina e bem tranquila 
esperando. Daqui a pouco ele abre a porta: 
‘Jadson Mendes’ (risos). Eu só olhei pra menina 
da recepção e ela ficou bege. Levantei, respirei 
fundo e pensei: ‘eu explico pra ele lá dentro, ele é 
um senhorzinho e vai entender’. E entrei”. 

Taís Araújo de visual novo
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Taís Araujo mostrou o processo de mais uma mudança de visual: ela aderiu às 
tranças no cabelo. Em foto compartilhada nas redes sociais, a atriz de 42 anos 
aparece ao lado da profissional Maia Boitrago. “Seguinte, vou voltar a ter 
trança, mas decidi também que vou voltar a ter cabelo comprido. E aí Maia tá 
aqui, vai botar trança hoje e amanhã, vou dividir em dois. E no meio de julho 
vou colocar aplique, vou ficar com o cabelo compridão, cansei de esperar, de 
saco cheio dessa história de esperar crescer, vou botar e deixar ele crescer 
naturalmente por baixo do aplique”, explicou a artista.

TRANSPLANTE CAPILAR 

EX-BBB CAIO FAZ 

DIVULGAÇÃO 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O ex-BBB Caio Afiune anun-

ciou ontem, que está passan-

do por um transplante capilar. 

O procedimento está sendo 

feito pelo médico Thiago Bian-

co, que também cuida das ma-

deixas de ninguém menos que 

o Rei Roberto Carlos. A técnica 

FUE utiliza microscópios para 

lapidação das unidades foli-

culares e um software asso-

ciado ao tricoscópio capilar, 

uma inteligência artificial que 

analisa o couro cabeludo em 

tempo real.

Nos stories do Instagram de 

Caio - que até então ostentava 

uma ‘coroa’ na parte de trás da 

cabeça, onde os fios eram mais 

ralos - o médico responsável 

pelo transplante aparece ao 

lado do ex-BBB para explicar 

a retirada de folículos das áreas laterais da cabeça para serem implantados na parte de trás. “O 

que transplantar vai ser permanente e nunca mais cai. Daqui a 6 meses tá cabeludo já”, garante 

o profissional.

Nos bastidores da TV Globo, comenta-se que Luciano Huck será seu próprio diretor do novo programa que 
irá comandar aos domingos no lugar do ‘Domingão do Faustão’. Com a renovação de contrato já encaminha-
da, a ida de Huck para um dominical já é  dada como certa internamente. A nova atração comandada pelo 
marido de Angélica deverá ser criada do zero. Sendo assim, Huck não deve levar nenhum quadro do ‘Caldei-
rão’ para os domingos e também não irá herdar quadros comandados anteriormente por Fausto Silva.

APRESENTADOR E DIRETOR

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Em seguida, a jornalista conta a conversa que 
teve com o médico. “Ele olhou pra mim, me viu 
toda menininha assim e falou: ‘pois não, 
Jadson, o que você tem?’ Eu falei: ‘Doutor, 
então, o senhor pode me chamar de Leonora? 
Caso o senhor não tenha percebido, eu sou 
uma mulher transexual’. E ele me disse: ‘não, 
eu tenho que chamar pelo nome que está no 
sistema, você está em um urologista, mulher 
não vai em urologista’. Comecei a ferver por 
dentro e falei: ‘Doutor, o senhor pode, por 
favor me chamar de Leonora e respeitar 
minha identidade de gênero? Não sou mais 
um menino. Agora sou uma mulher trans’. 
Respirei fundo pra tentar mostrar pra ele que 
o mundo mudou. Ele era formado desde 
1960”. 

Só que engana-se quem pensa que a história 
acabou mal. “Mas gente, como é bom você 
desarmar, ser humilde e engolir alguns sapos 
na intenção de informar. Porque posso dizer 
uma coisa? Foi a melhor consulta da minha 
vida. Eu nunca ri tanto com um médico como eu 
ri com esse. Quando ele percebeu o que era, ele 
começou a me tratar no feminino. E então eu 
fui explicar que era uma consulta de rotina, 
porque biologicamente eu sou um menino, 
então ele precisava dar uma olhada pra ver 
como é que está”. 

LÉO ÁQUILA DETALHA VISITA AO UROLOGISTA: 
‘NUNCA RI TANTO COM UM MÉDICO’
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 N A morte de Mozart Vianna ontem deixou Brasília 
órfã daquele que se tornou – para a imprensa, para a 
sociedade e para numerosas gerações de parlamenta-
res – um exemplo de servidor público. Mozart foi o anjo 
da guarda de 12 presidentes da Câmara dos Deputados, 
como secretário-geral da Mesa Diretora, entre outras 
funções que exerceu até se aposentar há poucos anos. 
Deve-se a ele a idealização de um manual do regimento 
para repórteres entenderem (e relatarem) o cotidiano 
do Congresso. Foram pelas suas mãos, orientações, 
dicas e serviços que centenas de leis importantes avan-
çaram na Mesa da Casa, ao guiar com discrição e humil-
dade tantos presidentes. Por todos estes anos, o Brasil 
teve uma eminência parda no Legislativo e não sabia. 

Diário do Reino 
 N Os ministros do STJ es-

tão bravos. Ontem ‘perde-
ram’ um bom tempo jul-
gando o caso de um ladrão 
de dois bifes de R$ 4 num 
mercadinho de Minas Ge-
rais. Absolveram-lhe. 

Todo cuidado 
 N A escolta do juiz Marce-

lo Bretas segue reforçada 
com patrulhas da PM em 
frente à sua residência, na 
Zona Sul do Rio de Janei-
ro. Mas sua moral não é 
mais a mesma. 

Que covid?
 N Há um decreto estadual 

do governo da Bahia proi-
bindo festas e aglomera-
ções, mas a turma da casa 
de cerimônias Céu de Pi-
tinga, na paradisíaca Ar-
raial D’Ajuda, em Porto 
Seguro, não quis ler. Para 
piorar, são médicos os noi-
vos que receberam mais de 
200 convidados neste fim 
de semana, com aglome-
ração e sem máscaras. O 
telefone da empresa esta-
va desligado ontem, e a re-
portagem não conseguiu 
contato com os noivos.  

Calça-justa 
 N Filho do senador Fer-

nando Bezerra, o prefei-
to de Petrolina, Miguel 
Coelho (MDB), quer ser 
candidato pelo partido ao 
governo de Pernambuco 
em 2022, mas o cacique da 
legenda Jarbas Vasconce-
los não quer aproximação 
com o presidente Bolso-
naro. O senador Bezer-
ra é líder do Governo no 
Senado. 

Startups  
 N O setor de Inovação 

e Tecnologia comemo-
ra sanção do presidente 
Bolsonaro ao Marco Le-
gal das Startups. A nova 
lei melhora o ambiente 
de negócios. Protocolado 
pelo deputado Laércio 
Oliveira (PP-SE) em 2012, 
o “PL da Sociedade Anô-
nima Simplificada” foi 

absorvido pela nova le-
gislação e promoveu uma 
mudança significativa na 
composição das empresas 
de pequeno e médio porte. 

Ambiente plugado 
 N “Até então, a gente não 

tinha nenhuma norma 
que definia o que era uma 
startup. Agora outras re-
gulamentações devem 
vir de estados e municí-
pios”, afirma Laércio. “É 
uma revolução. Agora as 
sociedades limitadas po-
dem entrar no mercado de 
capitais migrando para o 
regime simplificado”. 

Corre, Mamãe
 N O deputado estadual 

Arthur do Val, o ‘Mamãe 
Falei’, filiado ao Patriota, 
diz a aliados que vai pro-
curar outra legenda caso 
o presidente Bolsonaro se 
filie ao partido. Se for para 
o DEM, disputará espaço 
com Kim Kataguiri. Am-
bos são egressos do MBL.

Turista acidental 
 N O ministro do Turis-

mo, Gilson Machado, foi 
convidado a se filiar ao 
PTB para se lançar can-
didato ao Senado por 
Pernambuco.

Nas redes
 N Siga a coluna nas re-

des: @colunaesplanada 
no Twitter e Coluna.Es-
planada no Facebook e 
Instagram.

O ANJO DA GUARDA

A URNA COBRA  

 N Quem conhece João Doria Jr de perto crava sobre a notória 
foto na piscina de hotel de luxo no Rio, sem máscara e com deck 
lotado: ele chutou o balde. Mas sabe se defender.

Maus tratos em crianças é um 
assunto difícil, mas precisa 
ser abordado. Um dos prin-

cipais alertas para identificar a vio-
lência é mudança drástica de com-
portamento. É quando uma criança 
agitada passa a ficar mais quieta, 
acuada. Ou criança alegre que se tor-
na triste e até agressiva. As brincadei-
ras com os bonecos são de uma forma 
mais agressiva, como se ela tentasse 
descontar a raiva naquele brinquedo.

O adulto também deve ficar atento a 
sinais de agressão aparentes no corpo 
da criança, como vergões, roxos ou ma-
chucados em lugares não tão comuns. 
Queimaduras, principalmente de cigar-
ro, também devem ser foco de atenção.

Entretanto, é importante ressaltar 
que nem sempre as agressões deixam 
marcas no corpo: agressões na cabeça 
ou de toalha molhada, por exemplo. A 
criança vai relatar dor no local, mas a 
agressão não será perceptível aos olhos 
do adulto que, por muitas vezes, descarta 
a hipótese de agressão física. No abuso 
sexual, geralmente a criança relata dor 

Quando falamos em violência do-
méstica logo pensamos nas mu-
lheres como vítimas. Mas elas 

não são as únicas que sofrem agres-
sões covardes dentro da própria casa. 
No Brasil, crianças e adolescentes tam-
bém protagonizam histórias cruéis de 
todo tipo de violência, permeadas de 
ódio e atrocidades. Eles vivem uma 
rotina de abusos e barbaridades que, 
na maioria das vezes, ficam silenciadas 
entre os cômodos dos lares. 

De acordo com a Sociedade Brasi-
leira de Pediatria (SBP), entre 2010 
e 2020, pelo menos 103.149 crianças 
e adolescentes com idades de até 19 
anos morreram no país vítimas de 
agressão. Do total, cerca de duas mil 
vítimas tinham menos de quatro anos. 
Os números jogam na nossa cara uma 
realidade difícil de aceitar e, sobretu-
do, de combater. As vítimas não conse-
guem romper o silêncio porque estão 
submissas ao poder de seus agressores 
e, às vezes, enxergam neles referências 
de cuidado e afeto. O medo e a culpa 
falam mais alto.

O resultado de tanta covardia, di-
zem os especialistas, são irreparáveis 
e pode afetar significativamente o fu-
turo das vítimas. Problemas emocio-
nais, psicológicos, sociais e cognitivos 
ocorrem em todas as fases da vida. Em 
relação à saúde mental, as consequên-
cias podem ser: ansiedade, transtor-
nos depressivos, alucinações, baixo 
desempenho na escola e tarefas de 
casa, alterações de memória, compor-
tamento agressivo e defensivo. 

Neste mês de junho, quando é lem-
brado o Dia Internacional das Crian-
ças Vítimas de Agressão, precisamos 
falar sobre o tema. Conscientizar a 

Violência invisível

Atenção a sinais de maus tratos a crianças

Thatiana Peixoto 

e Ana Barroso

pediatras/Sociedade 
Brasileira de Pediatria

Martha Rocha

dep est (PDT) e  
pres Comissão de 
Saúde da Alerj

em região genital e anal e corrimento. 
Porém, é importante ressaltar que, na 
boca, podem aparecer lesões, como frê-
nico lingual rasgado ou manchas roxas 
ou avermelhadas no céu da boca.

A criança agredida tem mudança 
comportamental drástica, geralmente 
volta a regredir como fazer xixi na cama, 
chupar chupeta. Pode apresentar alte-
ração no sono, não dormir sozinha, ou 
acordar na madrugada com frequência, 
geralmente com pesadelo. Pode, ainda, 
passar a dormir demais. Há também 
uma mudança no padrão alimentar: al-
gumas podem passar a comer por ansie-
dade, enquanto outras podem se tornar 
anoréxicas ou desenvolver bulimia.

Muito se falou do vômito no caso do 
menino Henry. Isso é comum. A crian-
ça geralmente vai apresentar vômi-
tos quando se aproximar do agressor. 
Como aquele medo é intenso e real, 
fica nervosa, muito chorosa e acaba vo-
mitando. Outro possível sinal é apre-
sentar depressão, perda da autoestima 
e deixar de confiar nela mesma e, prin-
cipalmente, nas pessoas ao redor dela. 
Isso traz transtornos a longo prazo, 
alteração hormonal e de afeto.

Na grande maioria das vezes, as crian-
ças precisam contar com a ajuda de um 
adulto de fora do ambiente familiar para 
contar suas angústias e fazer denúncias. 

sociedade de que todos nós podemos 
e devemos ajudar. É importante que 
toda a população conheça os canais 
de denúncia e não se cale diante da 
violência. É necessário ainda cobrar 
dos governos que políticas públicas 
de serviços de proteção à criança e ao 
adolescente funcionem com eficiência.

Com a pandemia do coronavírus e 
as necessárias medidas de isolamen-
to social e confinamento domiciliar, 
crianças e adolescentes estão sob ris-
co ainda maior de sofrer violência fí-
sica, sexual e psicológica. A intensa 
convivência familiar, a sobrecarga de 
tarefas domésticas e home office ou a 
falta de emprego e renda podem ser 
geradoras ou agravantes de conflitos 

e violências em muitas casas. 
Em 2020, o país atingiu o maior nú-

mero de denúncias de violência contra 
crianças e adolescentes desde 2013. 
Foram 95.247 denúncias no Disque 
100, média de 260 novas denúncias a 
cada dia. Em 67% delas, o cenário da 
violência contra a vítima é a casa onde 
ela mora com o agressor. Os principais 
tipos são: negligência (37%), violên-
cia psicológica (21%), violência física 
(25%) e sexual (13%).

No Rio, denúncias e registros po-
dem ser feitos na Delegacia da Criança 
e Adolescente Vítima, pioneira em es-
cuta protegida. A denúncia pode sal-
var vidas e oferecer às vítimas a chance 
de recomeçar.

Essa pessoa também pode monitorar a 
criança e perceber alguns sinais de vio-
lência sem mesmo que a vítima preci-
se contar. Seja dentro ou fora do círculo 
familiar, é preciso prestar atenção aos 
sinais dados pelas crianças.

Um local importante é no ambiente 
escolar, onde a criança se sente acolhida 
pela professora, coordenadores, e pode 
expressar sentimentos e medos. Familia-
res e vizinhos devem estar sempre aten-
tos a um comportamento estranho por 
parte da criança. Mesmo com a família 
confinada pela pandemia, um vizinho 
pode escutar agressões, uma tia ou avó, 
mesmo em contato distante, pode perce-
ber alterações de comportamento.

É um chamado de responsabilidade 
a todos nós, pois este tipo de violência é 
mais comum do que podemos imaginar, 
e pode se intensificar no isolamento da 
pandemia. A nossa atenção a esse tipo 
de situação pode salvar vida de crianças 
inocentes e indefesas, que podem estar 
sofrendo abuso ou negligência.

Quem perceber alguma atitude sus-
peita de abuso infantil pode fazer uma 
denúncia pelo Disque 100 ou acionar 
diretamente a polícia pelo 190 ou fazer 
contato com o conselho tutelar da região 
como denúncia anônima. A lista de con-
tatos está disponível no site: http://www.
cedca.rj.gov.br/cons_tutelares.asp.

REPRODUÇÃO

ESPLANADEIRA

 N # Itaú Social  abre inscrições para Edital Fundos da Infância e da Ado-
lescência, para destinar recursos a projetos sociais. # Casa & Vídeo abre 
mais de 200 vagas de emprego na Grande São Paulo. # Victor Loyola, 
sócio e coCEO da fintech de crédito consignado ConsigaMais+, fala hoje 
sobre “Impactos das Estratégias de Negócios e o Papel do RH”, em evento 
da ABRH-SP. # Cheirin Bão e Michel Teló lançam sorteio especial para 
Dia dos Namorados. # A Associação Nacional dos Detrans realiza em 
Brasília, dias 16 e 17 de junho, seu 69º encontro nacional. Informações 
pelo anamaria@and.org.br.

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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MALHAÇÃO

 n Heideguer pede que Cobra não 
se envolva nesse caso. Gael avisa 
aos alunos sobre Alan. Nat lê 
uma mensagem de Alan e deixa 
sua casa. Nat é hostilizada ao 
tentar falar com Duca.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela não perdoa Ana e 
pede para ela ir embora. Iná 
consola Laudelino. Mariano 
pede para Vitória treinar Cecília. 
Manuela conta para Júlia que se 
mudará para Florianópolis.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Kyra confessa a Alan que sen-
tiu ciúmes do advogado. Úrsula 
avisa a Vicky que vai provar que 
Luna/Fiona é uma farsante. 
Renzo diz a Alexia/Josimara que 
Lúcia gostou muito da secretária.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Érika vai ao encontro do “ami-
go” de Beto, mas quem aparece 
é o próprio Beto. No Orfanato, as 
crianças comentam sobre o sus-
to que o “fantasma” deu neles.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Patrício ensina João Lucas a 
lidar com os diamantes. Maria 
Clara e José Pedro estranham 
quando Amanda diz que Maria 
Marta lhe dará uma joia.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

GÊNESIS

 n Abraão tenta dar o melhor des-
tino para Sara. Agar se surpreen-
de ao rever o general Bakari. 
Melancólico, Abraão se sente só. 
Leora e Omar se reaproximam do 
acampamento.

21h | RECORD | 12 anos 
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HAJA FÔLEGO

E
la está de volta! Sophia Abrahão acaba de estrear em ‘Salve-se Quem 

Puder’, única novela inédita no ar na Globo. No papel de Júlia, a atriz in-

terpreta uma advogada, que vai acabar se envolvendo emocionalmente 

com Rafael (Bruno Ferrari), enquanto o rapaz ainda tenta superar a 

“morte” de Kyra (Vitória Strada). Já integrada à equipe, Sophia lembra que 

se surpreendeu com o convite, feito por Daniel Ortiz, para integrar o elenco.

“Recebi o convite em junho do ano passado e foi uma surpresa imensa de-

vido ao cenário que nos encontramos ainda hoje nestes tempos de pandemia. 

Realmente não esperava e fiquei imensamente grata e feliz. Conheço o Daniel 

há bastante tempo, atuei em ‘Alto Astral’, novela que ele também escreveu. 

Inclusive, costumo brincar que ele foi meu cupido, já que conheci o Sérgio 

(Malheiros, o marido) durante este trabalho (risos)”, brinca a atriz, que já era 

fã da novela antes de entrar para o time. 

Por entrar já na segunda fase da trama, Sophia conta que teve que correr 

atrás para entrar em harmonia com o restante do elenco. “Foi um desafio e 

tanto. Todos já estavam adaptados e muito confortáveis com seus personagens. 

Eu fui muito bem recebida por todos. Além dessa recepção, o texto é ótimo. 

Então foi uma alegria enorme. Me senti acolhida e parece até mesmo que estou 

na novela desde o início”, comemora a atriz.

NA PRÁTICA

E para encarar o papel de uma advogada muito focada e disciplinada, Sophia 

revela que buscou inspirações em produções que se ambientam no mesmo 

universo da personagem. “Assisti a muitos filmes com temática de tribunal e 

envolvendo advogados, causas e audiências. Mergulhei neste universo e contei 

também com o auxílio das preparadoras de elenco. Amo este processo prévio, 

de estudar e fazer laboratório. Isso ajuda demais na construção do meu traba-

lho e me possibilita entrar em cena com mais tranquilidade”, destaca a atriz. 

Mas, como todo mundo já sabe, os desafios não param por aí. Além da 

responsabilidade de entrar em uma trama já iniciada e do estudo da per-

sonagem, Sophia dá detalhes de como foi atuar mantendo os protocolos 

de segurança durante as gravações. “No início, foi tenso (risos). Algo bem 

diferente. Por exemplo, ensaiar de máscara é difícil demais para quem 

trabalha com atuação. A parte de preparação antes da cena (cabelo, ma-

quiagem, figurino) era feita por nós mesmos. Cada um no seu camarim, 

com o seu próprio kit de maquiagem. Cabelo e figurino também ficavam 

por nossa conta. Foi tudo bem diferente em função dos protocolos, mas 

nos adaptamos rapidamente e deu tudo certo”, pondera. 

RITMO FRENÉTICO

Com a novela integralmente gravada, Sophia se prepa-

ra agora para mais um desafio. Finalista da ‘Dança dos 

Famosos’ em 2016, a atriz lista os preparativos para a 

disputa da edição especial do quadro no ‘Domingão do 

Faustão’, a ‘Super Dança dos Famosos’. “Adrenalina lá 

em cima! Voltei a malhar e a fazer as aulas de ginástica 

para trabalhar o condicionamento físico. Tenho feito 

pedaladas também para trabalhar a musculatura e 

garantir o fôlego na hora das apresentações. Estou na 

fase de preparação para iniciar os ensaios. Animada 

e no maior pique”, conta.

JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br
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Sophia Abrahão 
em cena de 

‘Salve-se Quem 
Puder’ com 

Juliana Paiva

REPRODUÇÃO

Atriz Sophia Abrahão fala do desafio 
de participar da novela ‘Salve-se Quem 
Puder’ e da ‘Super Dança dos Famosos’



Horóscopo

Pode iniciar uma parceria profissional ou buscar um 
novo emprego. Algumas compras para o lar vão te 
fazer bem. A paquera tem tudo para ficar animada. 
Cor: branco.

O seu lado mais aventureiro vai se destacar bastante. 
Desenvolva novos sonhos e inicie estudos em outras 
áreas. Na vida a dois, a possessividade pode 
incomodar. Cor: lavanda. 

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: agonia, aipo, anel, anta, antena, eneágono, gênio, greve, ingá, 
lente, neta, neve, nora, ogro, orate, pele, pentágono, pêra, perante, piano, 
pingo, pino, plena, ponte, rena, repelente, teia, tênia, tenor, ventar.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

A Lua te ajuda a identificar quem merece ou não a sua 
confiança. Uma nova fonte de renda pode marcar o 
seu dia, aproveite. Controle as críticas com o mozão. 
Cor: branco.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Expanda os seus horizontes. No trabalho, seja criativa 
e descubra interesses. Contate os amigos pelas redes 
sociais e se dedique a relação amorosa. Cor: azul-
petróleo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Foque em seus assuntos profissionais. Chances de um 
aumento ou um negócio lucrativo acontecer pela 
manhã. Você pode descobrir afinidades com o seu par. 
Cor: amarelo-claro.

LEÃO
23/7 a 22/8

A Lua te ajuda a encantar as pessoas com seu charme. 
Aprimore os seus conhecimentos no seu tempo livre. 
As cobranças podem provocar algumas brigas com o 
parceiro. Cor: lilás.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Momento propenso a algumas mudanças. Seja 
flexível e lide com os desafios de forma leve. Um 
contato que mora longe pode animar a paquera. 
Cor: verde-musgo.

LIBRA
23/9 a 22/10

Excelente dia para conversar bastante com os seus 
clientes. Organize o seu lar e se livre de objetos 
acumulados também.  Um romance pode chegar ao 
fim. Cor: bordô.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Conquistas financeiras vão surgir no dia de hoje. Pode 
até apostar em um novo campo de atuação. Paquera 
com colega próximo tem mais chance de dar certo. 
Cor: sépia.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Trabalhe em equipe e finalize assuntos que estavam 
pendentes. Busque encontrar novas maneiras de 
resolver as coisas. O romance vai estar em grande 
momento. Cor: creme.

Um amor do passado pode ressurgir em sua vida. Para 
aqueles em regime home office, algumas pendências 
domésticas podem pintar. Use seu carisma no flerte. 
Cor: preto.

Resolva um mal-entendido no trabalho. Agilize as 
tarefas de hoje que podem ser feitas em casa para não 
se sobrecarregar. Você e o par podem cair na rotina. 
Cor: branco.

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

Núbia rebate 
acusação de 
aliciamento: 
‘Enganada’
Após ser acusada de aliciar mu-
lheres e menores de idade, Núbia 
Oliiver se pronunciou sobre a si-
tuação, na noite do último domin-
go. Em entrevista para o jornalis-
ta Roberto Cabrini, no ‘Domingo 
Espetacular’, da Record, a modelo 
chorou e disse que nunca se en-
volveu em quadrilhas de tráfico 
internacional. Em sua defesa, ela 
alegou que seu nome virou alvo 
do caso por conta de sua parceria 
com um empresário do ramo de 
cosméticos. “Fui enganada”, disse.

A ex-modelo afirmou que sua 
relação com o principal acusado 
do caso surgiu nas redes sociais, 
quando foi procurada para divul-
gar maquiagens para os seguido-
res. Além disso, ela relatou que 
costumava entrar em contato 
com mulheres interessadas em 
trabalhar com a divulgação dos 
produtos.

“Ele pediu para eu entrar em 
contato com meninas que que-
riam fazer as ações [publicitá-
rias]. Eu recebi os produtos dele, 
as meninas também iriam rece-
ber. Obviamente eu iria ganhar a 
minha comissão”, disse.

“Eu passei algumas meninas 
para ele, mas era para maquia-
gem, ele queria explodir a marca 
dele. O primeiro contato foi em 
2019. Ele me abordou para fazer 
essa ação. Fui enganada, eu fui 
passada para trás, como eu não 
sabia, eu executei meu trabalho”, 
continuou. 

Em outro momento da entre-
vista, Núbia chorou e contou que 
enfrenta “o momento mais difí-
cil” da vida. “Só tive danos, perdi 
amigos, perdi material fotográfico 
que eu tinha investido dinheiro, 
perdi patrocinadores, seguido-
res. E ter feito minha filha passar 
por esse constrangimento. Pes-
soas me bloquearam nas redes so-
ciais, não queriam falar comigo, 
sofri ameaças nas redes sociais: 
‘Vou te matar’, ‘Sua cafetina’, ‘Sua 
aliciadora’”, revelou.

Íris chora ao 
falar de briga 
com Ariadna
Íris Stefanelli chorou ao falar 
sobre a briga que teve com a ex-
-BBB Ariadna durante as gra-
vações de ‘No Limite’. Ontem, a 
loura  desabafou em um vídeo, 
no Instagram.

“Ainda não me desceu essa 
história. Se eu falo que a pessoa 
não tem opção: ‘Isso mesmo, tem 
que se prostituir’, eu iria apanhar 
igual a um cachorro. Aí, eu falo, 
‘não, tem opção, tem saída, tem 
que acreditar’. Mesmo assim to-
mei pancada, mas eu aguentei 
calada”, explicou.

“Pessoas que são atacadas na 
internet, sofrem problemas se-
ríssimos. Muitos até depressão, 
suicídio. Isso está muito sério. O 
meu irmão é dependente quími-
co, ele tinha sete meses contados 
que estava limpo. Depois dessa 
injustiça que ele viu que eu pas-
sar nessa história, ficou tão trans-
tornado, que ele recaiu. Sei que 
é uma opção dele, a gente faz de 
tudo, dá o melhor tratamento. Só 
que isso é uma coisa que mexe 
com ele. Cada pessoa tem seu ga-
tilho para ir para o buraco”, disse.

DIVULGAÇÃO

16    TERÇA-FEIRA, 8.6.2021  I  O DIA


