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CÂMARA DOS 
VEREADORES DO 
RIO APROVA, EM 
1ª DISCUSSÃO, 
PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR. 
SERVIDOR, P. 10

RENDA
DEPUTADO 
FEDERAL PROPÕE 
‘PORTA DE SAÍDA’ 
PARA A CRISE DO 
DESEMPREGO NO 
ESTADO  
INFORME DO DIA, P. 2

Futuro político 
de Flordelis 
agora depende 
do plenário
Por 16 votos a 1, Conselho de Éti-
ca da Câmara aprova relatório 
que pede a cassação do mandato 
da deputada federal, acusada de 
mandar matar o marido.  P.7 

Mutirão de 
coleta de DNA 
para achar 
desaparecidos
Polícia Civil recolherá material 
genético de familiares entre 14 
e 18 de junho para aumentar 
banco de dados e, assim, ajudar 
na solução de casos P. 4

Município do Rio alcança 43,8% da 
vacinação do público-alvo e é uma 
das cidades com campanha mais 
acelerada no Sudeste. Ao inaugurar 
posto na Unidos de Padre Miguel, 
secretário Daniel Soranz apelou a 
quem precisa tomar 2ª dose. P 6

Rio entre as 
capitais 
que mais 
imunizaram

Estado retoma prova de vida 
de aposentado e pensionista
Mais de 200 mil pessoas terão que atualizar cadastro. Quem não fizer poderá ter pagamento suspenso.  SERVIDOR, P. 10

EM AGOSTO

De janeiro a abril deste ano foram registrados 30 casos de 
feminicídio no Estado do Rio, segundo dados do ISP. P. 3

Homem mata mulher a 
facadas e fere outras três 
pessoas em São Gonçalo

COVID

Preços de ingressos do Carnaval definidos
Valor mais em conta para turistas será de R$ 50 por dia nas arquibancadas do setor 9 para quem for ver o desfile do Grupo de Acesso. P.5 

AULAS SUSPENSAS 
HOJE E AMANHÃ 
PARA VACINAÇÃO DE 
PROFESSORES. P. 6

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Modelo quer engravidar o 
mais rápido possível. P. 12

ANDRESSA 
URACH PLANEJA 
SER MAMÃE

FábiaOliveira
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EM CLIMA EM CLIMA 
DE DOR DE DE DOR DE 
COTOVELOCOTOVELO

Cantor BG lança Cantor BG lança 
‘Ensaiando a ‘Ensaiando a 
Despedida’, em Despedida’, em 
parceria com parceria com 
Dilsinho.Dilsinho.  P. 15P. 15

Neymar e Lucas Neymar e Lucas 
Paquetá, um em Paquetá, um em 
cada tempo, marcam cada tempo, marcam 
na vitória do Brasil na vitória do Brasil 
sobre o Paraguai, sobre o Paraguai, 
em Assunção, pelas em Assunção, pelas 
EliminatóriasEliminatórias.. P. 8 P. 8

FLUMINENSE E VASCO JOGAM HOJE PELA COPA DO BRASIL.  P. 8

CAI UM TABU DE CAI UM TABU DE 
QUASE 36 ANOSQUASE 36 ANOS

Ex-governador revela que um profissional, acusado pelo MPF por tráfico de influência, antecipou a ele decretação 

da prisão em duas semanas em 2018. “Não dei importância porque achei que estava vendendo ideia”.   P. 7

PEZÃO DIZ QUE ADVOGADO CONTOU 
QUE ELE SERIA PRESO 15 DIAS ANTES

RICARDO CASSIANO/AGÊNCIA O DIA

ATAQUE
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Igor, fala comigo. Você tá demo-
rando pra responder a mensagem 
e temos que entregar a coluna!”

Olho pro celular e nada da mensagem 
ficar com dois risquinhos...

Igor Peres é meu produtor e vive 
online. Não deu outra. Quando o ris-
quinho ficou azul, na tela apareceu a 
mensagem: 

“Calma, não tô entendendo se é 
protesto ou tiroteio, não posso falar. Tô 
dentro do ônibus, deixa eu apurar.”

“ Calma?!” Aí mesmo que fiquei 
nervosa!

O Rio de Janeiro é de sobreviventes ao 
caos a qualquer momento. 

Até a gente entender que era protesto 
na Grajaú- Jacarepaguá, foram longos 
vinte minutos.

Ele me narrou de dentro do ônibus 
que, diante do local onde ficaram para-
dos, todo mundo só pensava no pior e 
mandava mensagem pra filha, pro ma-
rido, pra esposa. Tinha gente que traba-
lhou o dia inteiro e não sabia de nada, já 
querendo descer, desesperado!

O pior ali já tinha acontecido, mal 
sabiam eles. A morte da jovem grávida 
Kathlen Romeu. 

É mais um grito diante de um Rio que 
não dá trégua...

Sempre uma notícia triste, um caos 
urbano, confronto e nenhum sossego.

O Rio é exaustivo, violento e cansa no 
dia a dia da população, levando o cario-
ca sempre a pensar no pior.

Parece que não dá tempo de se revol-
tar com uma história e já vem outra pra 
passar a rasteira!

Normalizar a violência, para quem 
fica no meio desses caos, muitas vezes é 
uma forma de sobreviver sem pirar.

Como foi o caso da passageira Na-
tali Borges, moradora do Anil, que du-
rante todo o desespero no 341, sacou 
da bolsa o crochê e ali ficou sabe-se lá 
até que horas…

PINGO NO I
 n O que eu mais tô vendo por aí é gente pedindo “quem 

ainda não tomou a segunda dose, procure um posto e 
vá tomar!”

Isso aí não era nem preciso pedir, mas tem que ter va-
cina! Adianta alguma coisa pedir, se tem um monte de 
lugar onde o povo fica na fila e leva um “não” na cara?

Caso da Angélica, da praia de Mauá, em Magé. 51 dias 
depois da primeira dose e nada de conseguir a segunda, 
porque não tem vacina! O Carlos, de Nova Iguaçu, tá 
na mesma... Era pra tomar dia 13 de maio e nem sinal.

“Só dizem pra gente que o Ministério da Saúde não 
mandou. Assim fica difícil”, conta Carlos.

Bora colocar o Pingo no I...
Nenhuma vacina é perdida, mas quanto mais rápido 

toda a população ficar imunizada por completo, mais 
rápido a gente sai dessa. Se organizem!

TÁ FEIO!
 n Nas paredes, pisos, portas e janelas, infiltrações e 

cupins até perder de vista! O mato já ocupa todo o 
pátio... E as escadarias, todas em estilo colonial, se des-
truindo. Segundo pais e professores, esse é o estado da 
Escola Municipal Senador Corrêa, em Laranjeiras, uma 
das mais tradicionais do Rio.

Eles contam que grande parte da estrutura da escola 
está comprometida, e em nada conseguem melhorar 
o prédio que é um patrimônio histórico, com 150 anos.

“É um risco enorme para alunos e funcionários, vejo a 
hora de tudo desabar! A gente pede socorro para que as 
crianças voltem às aulas assim que for possível”, conta.

A coluna foi atrás da Secretaria Municipal de Edu-
cação para saber o porquê da situação. Em nota, foi 
informado que não há abandono algum, mas proble-
mas já existentes desde a gestão passada. Segundo a 
Secretaria, um projeto está em desenvolvimento para 
recuperação do imóvel, que por ser uma construção 
antiga e tombada requer diversas aprovações e auto-
rizações por órgãos patrimoniais.

Vamos ficar de olho! 
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá boni-

to... Agiliza isso aí, pra criançada voltar logo e tenho dito.

O Rio é exaustivo

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

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

No ônibus, Natali Borges sacou da bolsa o crochê

A angustiante espera de vacinas não está impedin-
do que alguns políticos proponham projetos que, 
se aprovados, podem ajudar na transição para um 

período de mais tranquilidade, senão ainda este ano, mas 
em 2022. É o caso da proposta do deputado Christino 
Áureo (PP) que, através da Medida Provisória nº 1.045, de 
27 de abril de 2021, institui o Novo Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre 
medidas complementares para o enfrentamento das con-
sequências da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do coronavírus (covid-19) no 
âmbito das relações de trabalho. De acordo com o depu-
tado fluminense, “nosso Estado tem um mal crônico - 830 
mil jovens ‘nem-nem’. Por isso essa junção do meu Projeto 
de Lei com a Medida Provisória com que tem tudo para se 
transformar numa ‘porta de saída’ para a crise absurda de 
desemprego gerada pela pandemia. O que queremos com 
esta medida emergencial é apontar o caminho para deso-
nerar as empresas que contratarem jovens de 18 a 29 anos 
e também ‘prateados’ com 55 ou mais. Tema que tem 
grande apelo em nosso Estado (embora de abrangência 
nacional)”, diz ele, entusiasmado.

MAIS EMPREGO
O Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Empre-
go - Priore, com a finalidade de auxiliar no dinamismo da 
economia, pretende estimular a criação de postos de traba-
lho para pessoas, dinamizar o registro do primeiro emprego 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e es-
ticar a mão para idosos que estejam sem vínculo formal de 
emprego há mais de seis meses. As empresas com até dez 
empregados, inclusive aquelas constituídas após 1º de ja-
neiro de 2020, ficam autorizadas a contratar dois emprega-
dos nesta modalidade, desde que o projeto seja aprovado. 

RENDA

Como gerar mais emprego

 n Pesquisa realizada pela 
Abeoc Brasil aponta que se-
tor de eventos se considera 
preparado para retorno das 
atividades. Entre os entre-
vistados, 64,28% indicaram 
níveis de 8 a 10 sobre a con-
fiança na possibilidade de re-
tomada. Apenas 3,97% das 
respostas apontaram avalia-
ção zero – muito ruim. 

 n Projeto de lei do deputado 
estadual Luiz Ramos Filho 
(PMN) a favor dos taxistas 
volta à pauta hoje na Alerj 
depois de ter passado em 
primeira discussão. Projeto 
do parlamentar determina 
a suspensão da cobrança 
da vistoria anual para mo-
toristas de táxi e de trans-
porte escolar e complemen-
tar, durante o período da 
pandemia.

SEM 
COBRANÇA 
PARA TÁXIS

DIVULGAÇÃO

SETOR DE EVENTOS 
MAIS OTIMISTA

As mais lidas
Online

Atriz pornô revela 
que astro da NBA 
convidou ‘garota 

reserva’ para encontro: 
‘Decepcionante’

ESPORTE

EXCLUSIVO ‘Tive 
que sumir para me 

recuperar da imundície 
dos bastidores’, diz 

ex-panicat
FÁBIA OLIVEIRA

Grávida morre durante 
confronto no Complexo 

do Lins
RIO DE JANEIRO

InformedoDia

EXPLORAÇÃO 
IMOBILIÁRIA NA 
ROCINHA

DE OLHO 

NO SUL 

FLUMINENSE

Deputado Filipe 

Soares (DEM) 

recebeu denún-

cia de exploração 

imobiliária em 

área ambiental na 

Rocinha e cobra 

da Prefeitura em-

penho para demo-

lição das constru-

ções irregulares. 

“Vamos esperar 

outra tragédia 

para agirmos?”. 

Ex-prefeito de 

Piraí e atual presi-

dente da AEMERJ, 

Luiz Antonio foi 

confirmado pelo 

PDT como um dos 

pré-candidatos a 

deputado esta-

dual pela legenda, 

que aposta em 

sua atuação forte 

no sul fluminense.

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

A Supervia ajuizou ontem pedido de Recuperação Judicial. É pre-
ciso cuidado para que o serviço, que já não tem funcionado bem, 
não fique ainda mais sucateado. A população precisa dos trens e 
merece transporte digno. Se for necessário rediscutir os termos da 
concessão, que assim seja.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ficou um dia inteiro na CPI. 
Quem acompanhou, ouviu perguntas repetitivas, sem novidade. O 
lugar dele é na linha de frente do enfrentamento da Covid-19. Um 
dia perdido em tomadas de decisões que provavelmente apenas 
ele pode tomar, é muito.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Christino Áureo propõe programa para reinserção no emprego

ARQUIVO O DIA

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



RIO DE JANEIRO

HOMEM MATA MULHER A FACADAS E

Caso se enquadra como feminicídio. Rio registra 30 casos 
em 2021, o maior número da série histórica, um aumento 
de 50% em relação ao mesmo período do ano de 2020

U
m homem matou a 
mulher, identifica-
da como Ana Caro-
line Lopes Felício, 

de 29 anos, a facadas na 
madrugada de ontem após 
uma briga e feriu uma crian-
ça de cinco anos e os sogros 
de 63 e 65 anos. Segundo o 
delegado Mário Lambert, o 
caso se enquadra como fe-
minicídio. O Instituto de 
Segurança Pública do Rio 
(ISP) registrou 30 casos de 
feminicídio entre janeiro e 
abril deste ano. O maior nú-
mero da série histórica no 
estado. O número represen-
ta um aumento de 50% em 
relação ao mesmo período 
do mesmo passado, quando 
houve 20 casos.

O crime aconteceu na 
casa da família no Laranjal, 
São Gonçalo, na Região Me-
tropolitana do Rio. O sus-
peito, identificado apenas 
como Marcos Vinicius, está 
foragido. As vítimas Leda 
P. Lopes Felício, de 63 anos, 
em estado grave e José R. 
Felício, 65, foram socorri-
das ao Hospital Estadual 
Alberto Torres (Heat), no 
Colubandê. A direção da 
unidade informa que os pa-
cientes adultos apresentam 
estado de saúde estável. Já a 
criança Emylle Vitória apre-

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

OPERAÇÃO

 N A Polícia Civil realizou 
uma operação para cum-
prir mandados de prisão 
contra envolvidos na morte 
de Juliana Carlos dos San-
tos, de 25 anos. A mulher foi 
morta, em maio deste ano, 
e teve o corpo esquartejado, 
carbonizado e enterrado 
na Praia de Jurumirim, em 
Paraty, na Costa Verde do 
Rio. Até o momento, quatro 
pessoas foram presas. De 
acordo com a polícia, um 
dos presos é um traficante 
conhecido na região, que 
costumava abrigar trafican-
tes de outras regiões.

A ação contou com po-
liciais civis da 167ª DP (Pa-
raty), do 5º Departamento 
de Polícia de Área (DPA) Sul 
Fluminense e Costa Verde. 
De acordo com a polícia, os 
envolvidos na morte de Julia-
na tem ligação com o tráfico 
de drogas da região. Durante 
as investigações, os agen-
tes confirmaram que o crime 
aconteceu porque a vítima 
participou de um baile funk 
promovido por traficantes 
na Ilha das Cobras e filmou o 
ambiente para fazer posta-
gens em seu perfil nas redes 
sociais. Por conta das grava-
ções, os criminosos teriam 
entendido que a jovem es-
taria divulgando a presença 
deles para traficantes rivais.

Segundo os policiais, 
Juliana foi retirada do bai-
le e levada inicialmente a 
uma praia, onde teria sido 
violentada. 

Uma coisa 
horrível. 
Estou 
baqueado 
até agora. 
Uma 
criancinha 
de 5 
anos foi 
esfaqueada 

VICENTE 
LOPES, tio de 
Ana Caroline

SUSPEITO

Mulher é baleada na cabeça durante briga
 > Um a  j o v e m  d e  2 2 

anos, identificada como 
Thaís Álvaro Santos do 
Nascimento, está inter-
nada no Hospital Adão 
Pereira Nunes, em Duque 
de Caxias, na Baixada Flu-
minense, após ser baleada 
na cabeça e no ombro pelo 
namorado, na madrugada 
do último domingo. Ela e 
o rapaz estavam no baile 

da comunidade Vila Ruth, 
em Vilar dos Teles, em São 
João de Meriti, quando co-
meçaram a discutir por con-
ta de ciúmes. Durante a bri-
ga, o homem atirou para o 
alto e a vítima tentou pegar 
a arma das mãos dele, mas 
acabou atingida.

Segundo o delegado Eva-
risto Pontes, da 64ª DP (São 
João de Meriti) responsável 

pelo caso, o relaciona-
mento dos dois já era vio-
lento antes do ocorrido. 
“Essa já era uma relação 
muito turbulenta, compli-
cada e marcada por muito 
ciúmes”, explicou.

Thais foi transferida 
para o hospital de Caxias. 
Segundo a Secretaria Es-
tadual de Saúde, a paciente 
tem estado de saúde grave.

Polícia Civil 
identifica 

homem que 
matou mulher e 

esfaqueou sogros 
e crianças em SG

 N A Polícia Civil divulgou a foto 
do homem que matou a mu-
lher, identificada como Ana 
Caroline Lopes Felício, de 29 
anos. O suspeito, identificado 
apenas como Marcos Vinicius, 
ainda está foragido. 

A Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e Ita-
boraí (DHNSG) foi acionada e 
investiga o caso. 

Em entrevista ao RJTV, da 
TV Globo, o delegado da uni-
dade, Mário Lambert, falou do 
caso de feminicídio. 

“Primeiro ele esfaqueou 
a vítima, a Ana, depois co-
meçou a atacar as crianças 
e também atacou os pais da 
vítima. Sendo que o pai de 

Ana acabou evitando que 
as outras duas crianças que 
estavam na casa também 
fossem atacadas”, informou 
o delegado Lambert.

Uma vizinha contou à rádio 
Tupi que a mãe de Carol, que 
também foi ferida no ataque, 
vivia acamada. 

“Dona Leda não andava, es-
tava acamada. Carol era mara-
vilhosa, conheceu ele e trouxe 
pra casa. Aconteceu essa tra-
gédia, a gente não sabe como 
era a convivência deles”, conta. 

O pai de Ana, José Felício é 
pastor. As vítimas feridas fo-
ram socorridas ao Hospital Es-
tadual Alberto Torres (Heat), 
no Colubandê.

Ana Caroline 
Lopes Felício, 

de 29 anos, foi 
morta a facadas 

após uma briga 
com um homem 
em São Gonçalo

REPRODUÇÃO 

Paraty: Polícia 
prende quatro

Polícia identifica homem como 
Marcos Vinicius, que está foragido

FERE CRIANÇA DE 5 ANOS

senta quadro clínico grave.
A Delegacia de Homicí-

dios de Niterói, São Gonça-
lo e Itaboraí (DHNSG) foi 
acionada e investiga o caso. 
Em entrevista ao RJTV, da 
TV Globo, o delegado da uni-
dade, Mário Lambert, infor-
mou que Marcus Vinicius ti-
nha um relacionamento com 
Ana Caroline há cerca de um 
ano e meio.

“Inicialmente apurado, 
infelizmente, é mais um 
caso de feminicídio. O au-
tor tinha um relacionamen-
to com a vítima há cerca de 
um ano e meio. Pelo que nós 
apuramos, ele teria entrado 
na casa por volta do inicio da 
madrugada e se aproveitado 

de que todos estariam dor-
mindo e começou a realizar 
o ataque”. 

O 7ºBPM (São Gonça-
lo) foi acionado para veri-
ficar ocorrência no bairro 
Laranjal, no município de 
São Gonçalo. No endereço 
indicado, os policiais mi-
litares foram informados 
sobre quatro pessoas com 
ferimentos provocados por 
arma branca. 

Não foi encontrado docu-
mento do suspeito. Os poli-
ciais foram informados pe-
las vítimas que o nome dele 
é Marcos Vinicius.

Uma testemunha contou 
à TV Globo que o casal esta-
va em um relacionamento 
há pouco mais de um ano. 
Segundo o relato, durante a 
madrugada, Marcos Vinicius 
entrou no quarto onde Ana 
estava com a filha e depois 
no quarto dos pais da vítima. 
A testemunha ressaltou que 
havia muito sangue espalha-
do pelo local. O homem con-
seguiu fugir. 

Vicente Lopes, tio da Ana, 
descreveu, em entrevista à 
Rádio Tupi o que aconteceu 
na casa de Ana Caroline. 

“Uma coisa horrível. Es-
tou baqueado até agora. 
Uma criancinha de 5 anos foi 
esfaqueada. Ele assassinou 
ela (Ana Caroline) dormin-
do. Tentou matar meu irmão 
e minha cunhada também”.

BARES

 N Todos os bares e casas notur-
nas da cidade do Rio deverão 
ter à disposição uma equipe 
para a proteção de mulher víti-
mas de assédio nesses estabe-
lecimentos. Essa lei, sanciona-
da pelo prefeito Eduardo Paes, 
faz parte da lista de medidas 
de segurança específicas para 
a população feminina.

Elaborado pelo vereador 
Doutor Gilberto (PTC), o texto 
aprovado pela Câmara do Rio 
estabelece que cada um desses 
locais deve indicar uma pessoa 
para acompanhar mulheres 

que se sentirem ameaçadas 
até o carro ou até o local de 
embarque em outro meio de 
transporte. Caso a vítima peça, 
o responsável terá que acom-
panhá-la a uma unidade poli-
cial ou delegacia mais próxima.

A lei também determina que 
nesses estabelecimentos se-
jam colocados cartazes, avisos 
e painéis com orientações para 
que mulheres que se sintam em 
situação de risco possam procu-
rar pelos responsáveis do local a 
fim de se protegerem e denun-
ciarem o assédio. 

Equipes para proteção de mulheres 
assediadas em casas noturnas

Infelizmente,  
é mais um caso de 
feminicídio.  
O autor tinha um 
relacionamento  
com a vítima há 
cerca de um ano  
e meio

MÁRIO LAMBERT, 
delegado
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 > Em geral, as coletas 
são feitas por encami-
nhamento das delega-
cias, após o registro de 
desaparecimento. Para 
a campanha, porém, 
isso não será obrigató-
rio. Qualquer pessoa 
com um familiar desa-
parecido poderá pro-
curar os postos. Neles, 
haverá policiais civis 
fazendo o acolhimen-
to e, se o registro ain-
da não tiver sido feito, 
os agentes auxiliarão 
encaminhando as pes-
soas às delegacias mais 
próximas.

Podem participar da 
campanha pais, filhos e 
irmãos de mesmos pai e 
mãe de desaparecidos. 
As coletas serão reali-
zadas no período de 9h 
às 17h, em 13 postos es-
palhados por todas as 
regiões do estado. Todo 
o trabalho vai seguir os 
protocolos de seguran-
ça e distanciamento 
adotados por conta da 
pandemia de covid-19. 

Para evitar aglome-
rações, é recomenda-
da a marcação prévia. 
Mas a polícia afirma 
que não vai deixar de 
atender quem com-
parecer ao local. Os 
agendamentos podem 
ser feitos na Delegacia 
de Descobertas de Pa-
radeiros pelos telefo-
nes (21) 2202-0338 ou 
(21) 2582-7134, ou ain-
da no IPPGF nos telefo-
nes (21) 23328070 e (21)  
2334-9718.

Marcação 
prévia é 
recomendada

Polícia Civil fará um mutirão 
de coleta de DNA no estado
Ação tem o objetivo de auxiliar na identificação de desaparecidos no Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO

Banco de dados com material genético ajuda a solucionar casos de pessoas desaparecidas. Mutirão de coleta de DNA começa no dia 14

E
m todo o estado, de 
acordo com Instituto 
de Segurança Públi-
ca do Rio de Janeiro 

(ISP), só nos quatro primei-
ros meses de 2021, foram re-
gistrados o desaparecimento 
de 1.281 pessoas. Na tenta-
tiva de solucionar este pro-
blema alarmante, a Secreta-
ria de Estado de Polícia Civil 
(SEPOL), por meio do Insti-
tuto de Pesquisa e Perícias 
em Genética Forense (IPP-
GF), vai realizar um mutirão 
para coleta de DNA de fami-
liares de pessoas desapareci-
das. A coleta será feita de 14 a 
18 de junho e a expectativa é 
de mais que dobrar as amos-
tras relacionadas a casos de 
desaparecimento no banco 
de perfis genéticos do Rio, 
que hoje conta com cerca de 
1300 amostras desse tipo. 

O material coletado servi-
rá para comparar o material 
genético de corpos de pes-
soas sem identificação e de 
pessoas vivas que estão sem 
identidade por algum motivo 
em abrigos, hospitais ou nas 
ruas. A coleta é feita sem dor, 
em um processo bem sim-
ples, passando, na parte de 
dentro das bochechas do fa-
miliar, uma espécie de supor-
te contendo uma pequena es-
ponja na extremidade (seme-
lhante a um “cotonete”). 

“Toda vez que há um cor-
po não identificado, após to-
das as outras possibilidades 
de exames, como o de papi-
loscopia, é feito um exame 
genético pela perícia gené-

tica forense. O mesmo pro-
cedimento é feito com pes-
soas vivas que não têm tido 
identificação. Esse DNA é 
comparado semanalmente 
aos perfis genéticos de fami-

coleta de DNA faz parte de 
uma campanha nacional do 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública com o objetivo 
de incrementar os Bancos de 
DNA de todo o país. 

“Isso aumenta e muito as 
chances de as famílias en-
contrarem seus entes que-
ridos, já que tal busca é feita 
tanto localmente (estado) 
quanto nacionalmente. Mui-
tas vezes uma pessoa desapa-
rece no Rio e é encontrada 
em outro estado da federa-
ção”, relata o especialista.

Isso aumenta e muito as chances 
de as famílias encontrarem seus 
entes queridos, já que tal busca é 
feita tanto localmente (estado) 
quanto nacionalmente”

MARCELO MARTINS, diretor do IPPGF

Audiência de violoncelista será hoje, em Niterói
Em apoio a Luiz Justino, músicos da Orquestra da Grota prometem se apresentar em frente ao fórum da cidade

DIVULGAÇÃO

Luiz Carlos integra projeto social

A audiência de instrução e 
julgamento do violoncelista 
Luiz Carlos Justino, 23 anos, 
integrante do projeto social 
Espaço Cultural da Grota, 
acontecerá hoje, no Fórum 
de Niterói. Luiz Carlos foi 
preso após uma abordagem 
policial em setembro do ano 
passado, quando voltava 
para casa com seu instru-
mento, depois de uma apre-
sentação musical na estação 
das barcas. Ele é acusado 
de assalto após ter sido re-
conhecido por uma vítima 
através de uma foto do livro 
de suspeitos da 79ª DP (Cha-
ritas) mas, segundo a defesa 

do músico, ele estava em ou-
tro lugar no dia do crime.

Em apoio ao colega, mú-
sicos da Orquestra da Grota 
prometem se apresentar na 
calçada em frente ao fórum, 
onde ocorrerá a audiência, 
marcada para as 13h30. Jus-
tino foi abordado por poli-
ciais em uma blitz, no Centro 
de Niterói. Na ocasião, ha-
via um mandado de prisão 
contra ele, que Luiz Carlos 
desconhecia.

Após ficar quatro dias em 
dois presídios diferentes, o 
jovem foi solto pela Justi-
ça do Rio no mesmo mês. À 
época, o juiz André Nicolitt 

demonstrou perplexidade 
ao emitir o alvará de soltu-
ra. “Por que um jovem negro, 
violoncelista, que nunca teve 
passagem pela polícia, ins-
piraria desconfiança para 
constar em um álbum?”, 
questionou o magistrado.

De acordo com a defesa do 
rapaz, na ocasião do roubo, 
Justino se apresentava como 
músico contratado numa 
padaria em Piratininga, na 
Região Oceânica de Niterói, 
junto de outros dois colegas. 
O advogado Rafael Borges 
também aponta que, apesar 
do mandado de prisão, o mú-
sico nunca havia sido intima-

do e desconhecia a existência 
de qualquer denúncia contra 
ele até o dia em que foi deti-
do. Procurada por O DIA, a 
Polícia Civil não esclareceu 
como a foto de Luiz foi parar 
no livro de reconhecimento 
da delegacia, já que ele não 
possuía histórico criminal.

Recentemente, o juiz res-
ponsável pelo caso atendeu 
a um pedido da defesa para 
que a fotografia do músico 
fosse retirada do livro de re-
conhecimento existente na 
79ª DP. Luiz Carlos continua 
em liberdade, mas, apesar 
da falta de provas, o caso não 
foi arquivado. 

Grávida morre durante confronto no Lins
Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Moradores da comunidade realizam manifestação 

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Kathlen de Oliveira Romeu estava grávida de 13 semanas

Uma grávida morreu ontem 
após ser baleada durante 
um confronto entre crimi-
nosos e policiais militares 
da Unidade de Polícia Paci-
ficadora (UPP) do Comple-
xo do Lins, na Zona Norte 
do Rio. Kathlen de Oliveira 
Romeu chegou a ser socor-
rida, mas, segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde do 
Rio (SMS), não resistiu aos 
ferimentos, logo após chegar 
ao Hospital Municipal Sal-
gado Filho, no Méier, tam-
bém na Zona Norte. Ainda 
não há informações sobre de 
onde partiu o tiro que matou 
Kathlen. A Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC) 
investiga o caso. 

Um vídeo que circula nas 
redes sociais mostra possí-
veis familiares da vítima na 

entrada da Unidade de Saú-
de. Nas imagens, uma pes-
soa diz que a jovem já che-
gou morta ao local. Em seu 

contraram uma mulher fe-
rida e a socorreram. Os PMs 
realizaram buscas na região 
e apreenderam um carrega-
dor de fuzil, munições de ca-
libre 9 milímetros e drogas.  

Por conta da morte de 
Kathlen, moradores da co-
munidade realizaram uma 
manifestação na Autoestra-
da Grajaú-Jacarepaguá, que 
precisou ser fechada nos 
dois sentidos, que dão aces-
so aos bairros do Grajaú e 
da Freguesia. A Polícia Mili-
tar atuou no local e equipes 
da prefeitura do Rio foram 
acionadas.  Procurada, a 
Polícia Civil informou que 
“testemunhas serão ouvidas 
e diligências realizadas para 
esclarecer todos os fatos e 
identificar de onde partiu o 
tiro que atingiu a vítima”.

perfil no Instagram, a vítima 
se apresenta como designer 
de interiores e tem uma pá-
gina sobre dicas de moda. 

Em uma publicação de pou-
co menos de uma semana, a 
jovem anunciou estar grávi-
da de 13 semanas e falou da 
emoção em ser mãe. “Estou 
me descobrindo como mãe 
e fico assustada pensando 
em como vai ser... Dou ri-
sada, choro e tenho medo. 
Um misto de sentimentos. 
Talvez os mais doidos do 
mundo, mas vou dar risa-
da lá na frente disso tudo... 
Obrigada, Senhor, por aben-
çoar meu ventre e me permi-
tir gerar o amor da minha 
vida”, escreveu ela.

Em nota, a Polícia Militar 
informou que os militares 
foram atacados a tiros por 
criminosos na localidade co-
nhecida como “Beco da 14”, 
dando início ao confronto. 
Com o fim dos disparos, en-

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br

O jogador Márcio Almeida 
de Oliveira, conhecido como 
Marcinho, solicitou ao juiz da 
34ª Vara Criminal que o pro-
cesso no qual é réu por ho-
micídio culposo do atrope-
lamento que matou Maria 
Cristina José Soares e Ale-
xandre Silva de Lima corra 
em segredo de justiça.

A defesa do atleta afirma 
que a exposição da ação lhe 
traria ‘danos irreparáveis’. O 
acidente aconteceu em 30 
de dezembro do ano passa-
do, quando o casal atraves-
sava a Avenida Lúcio Costa, 
no Recreio dos Bandeiran-
tes, na Zona Oeste. 

MARCINHO 
PEDE SIGILO DE 
PROCESSO

O ex-candidato a vereador 
de São Gonçalo Joelson 
Leonel Bravo de Nazaré, 
o Minigel, de 50 anos, foi 
morto a tiros na noite de 
segunda-feira, na porta de 
casa, na Rua Pires, no Porto 
Novo, em São Gonçalo. 

O 7ºBPM (São Gonçalo) 
foi acionado para verificar a 
entrada de uma pessoa fe-
rida por disparo de arma de 
fogo no Pronto Socorro Cen-
tral de São Gonçalo, na área 
central de São Gonçalo. Na 
unidade de saúde, o fato 
foi constatado. A ocorrên-
cia foi encaminhada para 
a Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí (DHNSG).

A Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí (DHNSG) infor-
mou que a perícia foi rea-
lizada no local e testemu-
nhas estão sendo ouvidas. 

DIA A DIA

EX-CANDIDATO 
A VEREADOR É 
MORTO

liares que já estão no banco. 
Vale lembrar que tal busca 
(na rede) só é feita mediante 
à doação voluntária do mate-
rial genético”, explica Marce-
lo Martins, diretor do IPPGF.

A busca de pessoas desa-
parecidas não fica restrita 
às amostras coletadas no 
Rio, pois há uma Rede Na-
cional Integrada de Bancos 
de Perfis Genéticos (RIBPG/
MJSP) que permite a com-
paração com amostras e fa-
miliares de outros Estados 
do Brasil. O mutirão para 
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Fetranspor faz alerta sobre incapacidade 
operacional do sistema de ônibus no Rio 

Com dívidas, SuperVia 
solicita recuperação

DIVUGAÇÃO

Dívidas da SuperVia somam R$ 1,2 bilhão aproximadamente

A SuperVia entrou com um 
pedido de recuperação ju-
dicial, nesta segunda-feira, 
no Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ). As 
dívidas da empresa somam 
aproximadamente R$ 1,2 
bilhão, grande parte dela 
acumulada para pagar o 
custo da operação defici-
tária durante a pandemia, 
informou a concessionária.

Segundo a SuperVia, o 
objetivo é preservar a pres-
tação de serviço aos milha-
res de passageiros de trens 
da Região Metropolitana 
da cidade e iniciar um novo 
ciclo de negociação junto 
aos credores e ao Poder 
Concedente (Governo do 
Estado do Rio de Janeiro) 
a fim de superar a atual cri-
se financeira pela qual está 
passando. Antes da pande-
mia, a SuperVia transpor-
tava 600 mil passageiros 
por dia e atualmente, o flu-
xo diário se estabilizou em 
300 mil passageiros. 

A Federação das Em-

presas de Transportes de 
Passageiros do Estado (Fe-
transpor) fez um alerta sobre 
a incapacidade operacional 
e demonstrou preocupação 
com o atendimento à popula-
ção. Segundo ela, após 14 me-
ses de pandemia de covid-19, 
as empresas de transporte 
público estão “cada vez mais 
pressionadas” pela redução 
de passageiros pagantes e 
pelo aumento dos custos de 
operação. “É imprescindível 
a adoção de medidas urgen-
tes e efetivas pelo poder con-
cedente, que possam permi-
tir a continuidade do serviço 
e garantir o direito social ao 
transporte, principalmente 
aos mais vulneráveis, como 
prevê a Constituição”. 

A Secretaria Municipal de 
Transportes do Rio (SMTR) 
disse que entende que o atual 
modelo de transporte precisa 
ser revisado e que o primeiro 
passo é a apropriação da re-
ceita e dos dados de demanda 
do sistema para aumentar o 
controle e a transparência.

Riotur define valores dos 
ingressos para o Carnaval
Foi publicado no Diário Oficial os preços dos setores turísticos da Sapucaí para 2022

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Prefeitura liberou os valores dos setores turísticos do Sambódromo

A 
Riotur divulgou na 
edição de ontem do 
Diário Oficial do Rio 
de Janeiro os valores 

dos ingressos dos setores tu-
rísticos para o Carnaval de 
2022, no Sambódromo da 
Marquês de Sapucaí. Os des-
files de sexta e sábado estão 
programados para os dias 25 
e 26 de fevereiro. O Especial, 
domingo e segunda, será nos 
dias 27 e 28 de fevereiro. 

As condições para a co-
mercialização dos ingressos 
dos desfiles do Grupo Espe-
cial do Rio de Janeiro serão 
estabelecidas entre a Riotur 
e a Liga Independente das 
Escolas de Samba (Liesa). 
Para o Acesso, será entre a 
Riotur e a LIGA RJ.

O setor 9, dos turistas, cus-
tará R$ 500 por dia (domingo 

A Prefeitura do Rio, por meio 
de ação conjunta entre a Se-
cretaria Municipal de Con-
servação (Seconserva), a 
Secretaria Municipal de Or-
dem Pública (SEOP) e a Sub-
prefeitura da Zona Oeste, de-
moliu construções irregula-
res no bairro de Cosmos. A 
operação contou com a pre-
sença de Anna Laura Secco, 
secretária de Conservação, 
Brenno Carnevale, secretá-
rio de Ordem Pública, e do 

subprefeito da Zona Oeste, 
Edinho Menezes.

Ao todo, a Coordenadoria 
Técnica de Operações Espe-
ciais (COOPE), vinculada à 
Seconserva, retirou quatro 
construções sem licença, 
ainda em fase de estrutura-
ção e alvenaria, erguidas na 
Praça Jair Amorim, localiza-
da na Rua Maurício do Valle. 
Também foram removidas 
fundações que demarcavam 
a área de outros dez lotes já 

anunciados para venda. 
Anna Laura Secco ressal-

tou a importância de ações 
constantes de fiscalização 
em toda a cidade. “No que 
depender de nós, a farra 
das construções irregulares 
vai acabar. Zelar pelo orde-
namento urbano também é 
papel da Conservação”.

Já Brenno Carnevale enfa-
tizou que as operações serão 
constantes. “A Prefeitura do 
Rio está atenta e vai conti-

nuar realizando operações 
para coibir as construções 
irregulares, especialmente 
as que são construídas em 
áreas que sofrem influência 
do crime organizado, seja 
tráfico ou milícia. Vamos se-
guir agindo para devolver o 
espaço público ao cidadão”. 

O subprefeito da Zona 
Oeste, Edson Menezes, foi 
outro que condenou com 
veemência a ocupação de 
áreas públicas.

Prefeitura remove construções irregulares

e segunda). A frisa turística 
do setor 9 (com seis lugares - 
nas filas B, C e D) sairá por R$ 
6100 por dia. No Acesso, o va-
lor para arquibancada do se-
tor 9 será R$ 50 por dia (sexta 

ou sábado de carnaval). 
Em entrevista ao site Car-

navalesco, o diretor de marke-
ting da Liesa, Gabriel David, 
mostrou otimismo com a rea-
lização dos desfiles em 2022.

“A cada dia que passa te-
mos mais certeza do Carna-
val em 2022. A Liga está ex-
tremamente preparada para 
fazer o carnaval em feverei-
ro. O poder público também 
e todas reuniões que temos 
com eles é nítida a ideia de 
fazer os desfiles em 2022 e o 
avanço da vacinação reflete 
isso”, comentou.

Para os próximos dias, a 
Prefeitura do Rio e a Liesa 
devem assinar o contrato 
de cessão do Sambódromo 
para operação dos desfiles. 
Diferente de anos anterio-
res, a duração deve ser de 
quatro anos, atendendo um 
pedido antigo dos sambistas, 
que poderão trabalhar com 
maior previsibilidade na ges-
tão dos desfiles na passarela 
da Marquês de Sapucaí.
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Vacinação na cidade do Rio avança 
 No Dia Nacional da Imunização, capital tem balanço positivo no Sudeste, mas desafios persistem

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

‘Eu me sinto honrado’, diz enfermeiro Pedro Soares da Silva, que aplica vacinas na Cidade das Artes

O 
município do Rio já 
alcançou cerca de 
43,8% da vacinação 
para o público-alvo 

e é uma das capitais com a 
campanha de imunização 
mais acelerada da Região 
Sudeste. A primeira dose foi 
aplicada no dia 18 de janeiro 
e, quase seis meses depois, 
a avaliação de especialista 
é que a prefeitura tem utili-
zado de maneira positiva a 
estrutura pública de saúde 
para proteger a população, 
mas a demora na aquisição 
das vacinas pelo Ministério 
da Saúde e os problemas 
com a gestão da segunda 
dose são desafios a serem 
lembrados hoje, Dia Nacio-
nal da Imunização.

No estado, a capital tem 
uma das campanhas mais 
aceleradas. Niterói tem 43% 
da população vacinada. São 
João de Meriti, com 30%, e 
São Gonçalo, com 32,74%, 
também ultrapassaram a 
taxa de três a cada dez pes-
soas imunizadas. Caxias 
(24%) e Nova Iguaçu (23,2%) 
também avançam, mas ain-
da um pouco atrás.

Entre as capitais do Su-
deste, o Rio vacinou 43,8% 
do público-alvo estimado; 
Belo Horizonte, em Minas, 
também atingiu 43,8% de 
cobertura da primeira dose; 
Vitória, no Espírito Santo, 
alcançou 42,2% de vacina-
ção na cidade. A Prefeitura 
de São Paulo não informou 
o número percentual, mas 
estimativa feita pelo DIA 
a partir dos dados do IBGE 
mostra que 32,68% da popu-

lação absoluta foi vacinada. 
Hoje, a vacinação no Rio 

será para profissionais da 
Educação Básica das redes 
pública e privada. As aulas 
presenciais na rede pública 
estão suspensas hoje e ama-
nhã. O enfermeiro Pedro 
Soares da Silva, de 33 anos, 
que atua na Cidade das Ar-
tes, na Barra da Tijuca, é 
um dos que irão vacinar os 
professores. “Nós trabalha-
mos com todos os tipos de 
emoção e levamos esperan-
ça para a população. Muitas 
pessoas vêm aqui de forma 
consciente e com muita fé, 
tendo noção da importância 
do que é receber a vacina. 
Então isso tem sido muito 
importante para o nosso tra-
balho. Eu me sinto honrado 
de fazer parte dessa história”, 
revela Pedro.

 > Ontem, durante a inau-
guração do ponto de va-
cinação que funcionará 
na quadra da escola de 
samba Unidos de Padre 
Miguel, na Zona Oeste, 
o secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, 
fez um novo alerta vol-
tado para as pessoas que 
não retornaram aos pos-
tos para tomar a segunda 
dose da vacina.

“Temos ainda 4% da 
população que tomou a 
primeira dose e está com 
a segunda dose em atra-
so. São 82 mil pessoas que 
não retornaram após re-
ceber a primeira aplica-
ção. Nós temos a segunda 

dose reservada e pedimos 
que a população procure 
os postos de saúde o mais 
rápido possível”, disse. 

Soranz ressaltou que a 
cidade ainda vive um ce-
nário de transmissão alto 
e recomendou a todos que 
continuem cumprindo os 
protocolos de segurança. 
Ele citou que neste mo-
mento o Rio tem cerca de 
1.200 pessoas internadas 
por covid-19 e afirmou que 
espera, durante a realiza-
ção da Copa América, que 
os órgãos organizadores 
possam propor ações de 
segurança de maneira 
coordenada com o gover-
no estadual e municipal.

Secretário reforça pedido

LOGÍSTICA

 N Na gestão da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
a assessora da coordenação 
de imunização, Silvana Ho-
landa Neres, 44, cita a meta 
estabelecida pelo Ministério 
da Saúde: garantir a cobertura 
de 90% da vacinação na capi-
tal. Mais 12 pessoas integram o 
time responsável pela logística 
de envio de vacinas para 236 
pontos. “Nosso maior desafio 
é garantir a vacinação plena da 
população carioca. Estávamos 
vacinando dentro de grupos e 
conseguimos quase 100% dos 
idosos e um percentual alto de 
trabalhadores da saúde, agora 
vamos partir para a população 

em geral e esse é o maior obs-
táculo”, pondera.

A presidente da Sociedade 
de Infectologia do Rio, Tânia 
Vergara, aponta que apenas 
14,4% dos cariocas receberam 
as duas doses. “Sem a vacina-
ção completa, os objetivos não 
são alcançados. Quanto mais 
rápido o ritmo da vacinação, 
menor o risco de aparecimento 
de variantes que possam esca-
par aos imunizantes disponí-
veis e maior a possibilidade de 
alcançar a tão desejada imuni-
dade de rebanho”, diz.

Novo obstáculo se apresenta

 > A vacinação contra co-
vid-19 de toda a popula-
ção a partir de 18 anos da 
Ilha de Paquetá terá iní-
cio no dia 20 de junho. A 
ação faz parte do projeto 
‘PaqueTá vacinada’, rea-
lizado com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Segundo a Prefeitura do 
Rio, diversos pontos da 
ilha contarão com postos 
de imunização, para faci-
litar o acesso dos morado-
res e evitar aglomerações. 
Além disso, apenas a po-

pulação residente será va-
cinada na ação, seguindo 
os cadastros da Estratégia 
Saúde da Família. A par-
ticipação de turistas que 
tenham ido passar o do-
mingo na ilha será vetada.

Paquetá tem uma popu-
lação de 4.180 moradores, 
dos quais 3.530 são maio-
res de 18 anos cadastrados 
na Estratégia Saúde da Fa-
mília. Os moradores que 
são regularmente atendi-
dos na unidade de saúde 
da ilha estão no sistema.

Regras válidas para Paquetá

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Thiago Antunes
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Ministro reconheceu 
em depoimento na 
CPI não haver 
evidência científica

Cloroquina: 
Queiroga 
admite 
ineficácia
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Queiroga foi novamente na CPI

No segundo depoimento à 
CPI da Covid, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, re-
conheceu não haver evidên-
cia científica de que a hidro-
xicloroquina e a ivermectina 
funcionem para tratar a co-
vid-19. A declaração foi dada 
logo na fala inicial do minis-
tro aos senadores, antes do 
interrogatório do relator, 
Renan Calheiros (MBD-AL). 
Na primeira oitiva, Queiroga 
irritou os integrantes da CPI 
ao não dizer o que pensava 
sobre o uso desses medica-
mentos em pacientes infec-
tados pelo novo coronavírus.

Apesar da declaração, 
Queiroga citou médicos que 
estão na “linha de frente” e 
“relatam casos de sucesso 
com esses tratamentos”. O 
presidente Jair Bolsonaro 
é entusiasta do uso de me-
dicamentos que não são re-
comendados para pacientes 
com covid-19.

Segundo Queiroga, a dis-
cussão sobre o tratamento 
precoce contra covid-19 tem 
gerado “forte divisão na clas-
se médica”. 

RIO DE JANEIRO/BRASIL

Pezão diz que advogado 
avisou antes de sua prisão
Ex-governador afirma que advogado antecipou com 15 dias que ele seria preso 

ERNESTO CARRIÇO/AGÊNCIA O DIA

Pezão disse que vai recorrer da condenação dada pelo juiz Bretas

O 
ex-governador do 
Rio Pezão disse ao 
DIA, com exclusivi-
dade, que o advoga-

do criminalista Nythalmar 
Dias, acusado pelo Ministé-
rio Público Federal por tráfi-
co de influência, antecipou 
com 15 dias de antecedência 
que ele seria preso em 2018. 
Segundo conversa revelada 
por Pezão, o advogado ofere-
ceu seus serviços e garantiu a 
ele que o juiz Marcelo Bretas, 
da 7ª Vara Federal Criminal 
do Rio, já tinha convicção da 
prisão e que ela aconteceria 
dentro de 15 dias. O ex-gover-
nador afirmou que vai recor-
rer da decisão de Bretas que 
o condenou, na última sexta, 
a quase 99 anos de prisão.

“Ele me falou quinze dias 
antes de eu ser preso que 
eu seria preso. Não dei im-

portância nenhuma porque 
achei que ele estava venden-
do ideia, como uma função 
que aparecia no Palácio (Gua-
nabara) lá e falando que ti-
nha esse contato, que fazia e 
acontecia. Era coisa que mais 
aparecia e ele falou: ‘Você vai 
ser preso dentro de 15 dias. E 
o doutor Bretas não tem dúvi-
da, ele tem certeza que você é 
sócio de uma empresa de pa-
vimentação em Piraí’. Eu dei 
uma risada e falei assim: ‘se 
o motivo é esse, eu não vou 

ser preso, porque eu não sou 
sócio, tenho certeza da minha 
vida e de tudo’. Fiquei tran-
quilo e quinze dias depois fui 
preso”, revelou o também ex-
-prefeito de Piraí.

Pela declaração de Pezão, 
a conversa com o advogado 
teria acontecido no dia 14 de 
novembro de 2018, no Palá-
cio Guanabara. No dia 29 do 
mesmo mês, o ex-governa-
dor foi preso pala Lava Jato.

A revelação do ex-gover-
nador surge após o vaza-

mento da delação premiada 
de Nythalmar envolvendo 
Bretas. Em sua fala à PGR, 
o advogado cita a existência 
de uma articulação entre o 
magistrado da 7ª Vara e a 
força-tarefa da Lava Jato no 
Rio para derrubar o ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal.

De acordo com Pezão, Ny-
thalmar o procurou dizendo 
que poderia ajudar no pro-
cesso e pediu para ser con-
tratado como seu advogado 
de defesa. Sobre as acusa-
ções feitas no âmbito da 
operação Boca de Lobo, que 
resultaram na condenação 
de Bretas, o ex-governador 
do Rio disse que desconhe-
ce os valores mencionados 
pelo juiz e que suas finanças 
não apontam para a quan-
tia milionária citada na 
condenação. 

O advogado Nythalmar foi 
procurado pela reportagem 
para dar sua versão sobre a 
conversa relatada por Pezão, 
mas até o fechamento desta 
matéria não se pronunciou. 

Flordelis: Conselho de 
Ética aprova cassação

ESTEFAN RADOVICZ 

Mandato será decidido no plenário, Flordelis ainda pode recorrer

O Conselho de Ética da Câ-
mara decidiu, ontem, cas-
sar o mandato da deputada 
Flordelis (PSD-RJ). Acusa-
da de ser mandante do as-
sassinato do marido, o pas-
tor Anderson do Carmo, 
em 2019, a parlamentar re-
cebeu 16 dos 17 votos possí-
veis. Apenas um deputado 
foi contra a cassação, Már-
cio Labre (PSL-RJ).

A decisão aprova o rela-
tório e voto do deputado 
Alexandre Leite (DEM-SP), 
lido na última semana. 
Após essa etapa, o manda-
to de Flordelis será decidi-
do no plenário da Câmara. 
Se a maioria absoluta, ou 
seja, 256 dos 513 deputados 
votar pela cassação, a par-

lamentar perde seu mandato 
e o foro privilegiado. A data 
para a votação ainda não está 
definida e a parlamentar pode 
recorrer à decisão da Comis-
são de Ética na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 

O relatório de Leite diz 
que a parlamentar matou 
o marido porque ele tenta-
va interferir no seu manda-
to. Sem ele, ela conseguiria 
atuar de maneira plena.

“Eu diria que se existisse 
o crime de estelionato elei-
toral o conceito dele estaria 
embasado no seu caso. Ten-
tei, ao máximo, poupar esse 
Conselho de Ética de fatos 
trazidos neste processo, que, 
por si só, já configurariam 
quebra de decoro”.

LUCAS CARDOSO

lucas.cardoso@odia.com.br
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FLAMENGO BOTAFOGO

Rogério Ceni testa 
positivo para covid

DANIEL CASTELO BRANCO

Ceni não poderá comandar o time

O Flamengo anunciou, na 
manhã de ontem, que Rogé-
rio Ceni testou positivo para 
a covid-19. O treinador não 
comandará a equipe nos pró-
ximos dois jogos, contra Co-
ritiba, pela Copa do Brasil, e 
América-MG, no Brasileiro.

Sem Ceni, Maurício Souza, 
do sub-20, e seu auxiliar, Már-
cio Torres, assumem o time. 
Eles já haviam comandado o 
Rubro-Negro em alguns jogos 
do Carioca, quando Ceni ainda 
estava de férias.

Recentemente, o Flamengo 
teve alguns casos de covid-19 
em seu núcleo de futebol. 
Arrascaeta (na seleção uru-
guaia), o meia Max, os auxilia-
res Charles Hembert e Nelson 
Junior, o analista Leandro 
Costa e um roupeiro também 

contraíram a doença.
A CBF realizou mudanças 

nos horários dos jogos do Fla-
mengo. O duelo contra o Co-
ritiba, pela Copa do Brasil, 
amanhã, que seria às 21h30, 
passou para 19h. Já o jogo con-
tra o América-MG, no domin-
go, pelo Brasileirão, passou de 
20h30 para 16h.

Ênio é 
afastado 
dos treinos
O atacante Ênio ficará 
afastado dos próximos 
treinos do Botafogo após 
participar de um torneio 
amador em Duque de 
Caxias, no domingo, dia 
de folga do elenco após a 
vitória contra o Coritiba, 
pela Série B. O jovem cum-
prirá isolamento para evi-
tar um surto de covid-19 
no elenco do Alvinegro.

Segundo o site “ge”, a 
diretoria do Botafogo ain-
da discute uma punição 
maior ao atacante. Ênio 
entrou em campo pela 
equipe do Bob Marley FC 
no Campeonato do Trico-
lor, no campo da Manguei-
rinha, em Duque de Caxias.

ELIMINATÓRIAS FLUMINENSE

Brasil bate o Paraguai 
por 2 a 0 e quebra tabu
Há quase 36 anos a Seleção não vencia rivais na casa deles. Neymar e Paquetá marcam

V
isitando o Paraguai, 
em Assunção, o Bra-
sil venceu por 2 a 0, 
chegou à sexta vitória 

nas Eliminatórias da Copa de 
2022 em seis jogos e quebrou 
um tabu de quase 36 anos sem 
ganhar do Paraguai no país 
pela competição. Os gols fo-
ram de  Neymar, aos três mi-
nutos do primeiro tempo, e 
Paquetá, aos 48 do segundo 
tempo. A Seleção é a líder das 
Eliminatórias, com 18 pontos. 

O jogo começou animado 
e com Neymar abrindo o pla-
car logo no primeiro lance de 
ataque da Seleção. Gabriel Je-
sus recebeu ótimo lançamen-
to na lateral direita, avançou e 
cruzou muito bem. O camisa 
10 aproveitou a sobra e tocou 
na saída do goleiro para estu-

far a rede. Com o gol, Neymar 
igualou Romário e Zico na ar-
tilharia da Seleção em Elimi-
natórias, com onze gols cada.

Os comandados de Tite 
mantiveram a postura ofen-
siva. Para o segundo tempo, 

Tite sacou Fred, que estava 
com amarelo, e colocou Lu-
cas Paquetá. No banco de re-
servas, Tite gritava e elogiava 
a atuação de Gabriel Jesus. O 
atacante vive sua maior seca 
na Seleção, mas teve papel 

Time carioca pode 
até perder por um 
gol de diferença 
para o Bragantino

Tricolor quer avançar 
na Copa do Brasil

Com uma vantagem de 2 a 
0 na ida, o Fluminense en-
frenta o Bragantino, hoje, 
às 21h30, fora de casa, po-
dendo até mesmo perder 
por um gol de diferença que 
se classifica à quarta fase da 
Copa do Brasil (derrota por 
dois levará aos pênaltis). 
Além da vantagem conside-
rável, o Tricolor tem como 
trunfo o bom momento de 
sua defesa, que não é vaza-
da há três partidas.

Esse é o melhor desem-
penho defensivo do Flumi-
nense na temporada desde 
que a equipe titular estreou. 
Antes, os reservas conse-
guiram passar três parti-
das em branco no Carioca, 
contra Flamengo, Bangu e 
Boavista.

A sequência atual foi 
contra Cuiabá (1 a 0) e São 

Paulo (0 a 0), pelo Brasileiro, 
e o próprio Bragantino, pela 
Copa do Brasil. Uma mudança 
grande, visto que o Fluminen-
se vinha de 11 jogos sofrendo 
pelo menos um gol. Um dos fa-
tores para a melhora conside-
rável pode ser creditada à nova 
formação titular, com a entra-
da de Samuel Xavier, Caio Pau-
lista e Gabriel Teixeira, dando 
mais equilíbrio à equipe.

O técnico Roger Machado 
deve mandar a campo: Marcos 
Felipe, Samuel Xavier, Manoel, 
Luccas Claro e Egídio; Marti-
nelli, Yago e Nenê; Caio Paulis-
ta, Gabriel Teixeira e Fred.

a palinha do apolinho

DIVULGAÇÃO

À ESPERA DE UM MIILAGRE

MADRUGAR NO 
BRASILEIRÃO

PEDALADAS

 N Quando a Confederação 
Brasileira de Futebol deci-
diu marcar jogos do Cam-
peonato Brasileiro para 11h 
da manhã, o fez apostando 
na possibilidade de abrir 
as portas do mercado eu-
ropeu para exportação das 
imagens dos confrontos. 
O problema, no entanto, 
está no tamanho do Brasil 
e no clima. A competição 
nacional atravessa três es-
tações na direção do verão, 
tornando impossível pro-
gramar jogos pela manhã, 
com temperaturas acima 
de 40 graus, nas 38 roda-
das, inviabilizando assim 
a comercialização.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 N Faltando um ano e 
meio para a Copa do 
Mundo no Catar, é 
preocupante o nível 
do futebol praticado 
na América do Sul. A 
falta de intercâmbio, 
o desconhecimento 
da real potencialida-
de dos adversários, 
que só se consegue 
em confronto, pode nos co-
locar em dificuldades num 
mundial. Brasil, Argenti-
na e Uruguai, colocados na 
primeira prateleira no con-
tinente, estão muito abaixo 

do necessário para alcançar 
nível de Copa do Mundo. Por 
aqui, temos problemas com 
o calendário, jogos com in-
tervalos curtos consumindo 
energias e capando o tem-

po de treinamentos, 
provocando desnível 
entre os jogadores 
que atuam na Euro-
pa, que chegarão de-
pois das férias, para 
se juntar aos que por 
aqui estarão ralando. 
Mesmo se os sul-ame-
ricanos classificados 
conseguirem superar 

essas dificuldades, chegarão 
no Catar como azarões, in-
clusive o Brasil, sempre ca-
talogado favorito e que está 
distante do nível necessário 
para honrar o rótulo.

 N O Flamengo vai com o 
que sobrou para o con-
fronto de amanhã, com 
o Coritiba, pela terceira 
fase da Copa do Brasil, 
no Couto Pereira. É hora 
de fazer valer o elenco e 
quem entrar deve mos-
trar serviço.

 N Louvável a preocupação 
dos jogadores com a pan-
demia do novo coronavírus. 
Cuidados com aglomera-
ções devem ser observados 
pincipalmente em festas, 
pagodes, baladas, cassinos 
e lugares reservados para 
saliências.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Afastamento de Rogé-
rio Caboclo da presidência 
da CBF foi necessário para 
que o caso de assédio mo-
ral e sexual a uma funcio-
nária seja apurado com o 
máximo rigor.

 NTécnico do Internacio-
nal, o espanhol Miguel 
Ángel Ramírez, não é o 
mesmo sem a altitude de 
Quito. Torcida colorada 
em pé de guerra cuspindo 
abelhas vermelhas.

Manoel é o substituto de Nino 
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VASCO

Sob pressão, time vira a chave 

Atitude. A palavra que resume 
o sentimento de Marcelo Cabo 
após o empate com a Ponte 
Preta, pela Série B do Brasi-
leiro, continua valendo para 
a Copa do Brasil. Um dia após 
celebrar dez anos da conquista 
da competição em 2011, o Vas-
co vive um momento de des-
confiança do torcedor. Hoje, 
às 16h30, em São Januário, o 
empate com o Boavista, após 
o triunfo por 1 a 0, em Bacaxá, 
garante a vaga nas oitavas da 
competição, mas uma convin-
cente atuação, de preferência 
com vitória, é tão importante 
quanto a premiação de R$ 2,7 
milhões pela classificação.

“Precisamos ser mais Vasco 
da Gama, nos impor. Levamos 
um ponto para casa (no empa-
te com a Ponte Preta) e temos 
que ter maturidade para tra-

Marcelo Cabo busca time ideal

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

balhar a equipe e agora virar 
a chave para Copa do Brasil”, 
cobrou Marcelo Cabo.

Com R$ 2,935 milhões acu-
mulados em premiação na 
Copa do Brasil, o Vasco pode 
embolsar mais R$ 2,7 milhões 

se avançar às oitavas. Em de-
licada situação financeira, o 
dinheiro é fundamental para 
o fluxo de caixa do clube, mas 
a vertiginosa queda de produ-
ção é motivo de preocupação. 

Romulo, de volta ao clube, 
pode ser uma das novidades 
contra o Boavista. Em busca 
da formação ideal, Marcelo 
Cabo pode confirmar a esca-
lação de Galarza e Marqui-
nhos Gabriel. O torcedor, no 
entanto, espera que a mu-
dança não seja apenas de 
peças, e, sim, de atitude.

O Vasco deve entrar em 
campo com a seguinte forma-
ção: Vanderlei, Léo Matos, Er-
nando, Ricardo Graça (Lean-
dro Castan) e Zeca; Andrey 
(Romulo), Galarza e Marqui-
nhos Gabriel (Sarrafiore); Mo-
rato, Gabriel Pec e Cano. 

VALOR POR HARRY KANE É ESTIPULADO

Após o pedido de Harry Kane de ser negociado, o Tottenham definiu o valor da 
venda do camisa 10: 150 milhões de libras, cerca de R$ 1 bilhão. Ele está no radar 

de Chelsea, Manchester City, Manchester United e Real Madrid.

tático importante.
O jogo ficou monótono, 

e com os jogadores das duas 
equipes demonstrando des-
gaste físico. Para dar um gás 
novo à equipe, Tite tirou Ri-
charlison e Gabriel Jesus para 
colocar Gabigol e Everton Ce-
bolinha, respectivamente. As 
mudanças surtiram efeito, o 
time melhorou e ampliou nos 
instantes finais. Neymar fez 
(mais uma) jogada espetacu-
lar pelo meio e deixou Lucas 
Paquetá em ótimas condições 
na entrada da área. O meia, 
cria do Flamengo e atualmen-
te no Lyon, finalizou de pri-
meira e fechou o placar.

Em Belgrado, a Seleção 
olímpica derrotou a Sérvia 
por 3 a 0 com gols de Gui-
lherme Arana e Pedro (2), no 
último amistoso antes dos 
Jogos de Tóquio. 

Cruzmaltino enfrenta hoje o Boavista pela Copa do Brasil

Richarlison e Neymar festejam na vitória brasileira em Assunção

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

 > Assunção 
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Mais correspondentes 
bancários são punidos
Foram 48 sanções por ofertas indevidas de empréstimos consignados  em abril

DIVULGAÇÃO

O aumento no volume de sanções é resultado do maior rigor adotado pelas novas regras do setor

A 
Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febra-
ban) informou ontem 
que 48 correspon-

dentes bancários foram puni-
dos no mês de abril devido a 
reclamações de clientes com 
problemas na oferta do crédi-
to consignado. Três deles tive-
ram as autorizações para atuar 
em nome dos bancos suspen-
sas definitivamente.

Segundo a federação, 
abril foi o terceiro mês com 
o maior número de sanções 
aplicadas desde que as regras 
da Autorregulação do Crédi-
to Consignado entraram em 
vigor, em 2 janeiro do 2020, fi-
cando atrás de março e janeiro 
deste ano, com 54 e 52 puni-
ções respectivamente.

O aumento no volume de 
sanções é resultado do maior 
rigor com o qual as novas re-
gras adotadas para monitorar 
atuação dos correspondentes 
bancários em relação à oferta 
de consignado. Desde a entra-
da em vigor foram aplicadas 
436 sanções por reclamações 
de consumidores sobre oferta 
irregular do produto.

Duzentos e dezenove cor-
respondentes foram adverti-
dos e 196 tiveram suas ativi-
dades suspensas tempora-
riamente. Nos casos em que 
houve reincidência, os agentes 
tiveram suas atividades sus-
pensas por prazos que variam 
entre 5 e 30 dias. Além disso, 21 
tiveram a atuação interrompi-
da permanentemente. 

Agente de crédito também será monitorado
 > Além dos correspon-

dentes, a Autorregulação 
do Consignado vai passar 
a monitorar a ação dos 
agentes de crédito, que são 
pessoas físicas que pres-
tam serviços para os cor-
respondentes bancários. 
O objetivo é garantir que o 
desempenho das atividades 
desses profissionais esteja 
em linha com os parâme-
tros éticos e de qualidade 

transmitidos aos agentes de 
crédito ao longo do processo 
de certificação pelo qual eles 
passam antes de serem auto-
rizados a atuar.

Os bancos que não aplica-
rem as sanções poderão ser 
multados por conduta omis-
siva, cujos valores variam de 
R$ 45 mil até R$ 1 milhão. 
As multas arrecadadas serão 
destinadas a projetos de edu-
cação financeira.

Outra medida fo a cria-
ção de ferramenta que 
permite aos consumido-
res impedir instituições fi-
nanceiras e corresponden-
tes bancários de entrarem 
em contato proativamente 
para oferecer consignado. O 
bloqueio é feito por meio do 
“Não me Perturbe” (https://
www.naomeperturbe.com.
br) para não receber ofertas 
de crédito consignado. 

Para 80% dos 
endividados, é a  
principal dívida 
do orçamento

Não se atrapalhe com 
o cartão de crédito

O percentual de famílias en-
dividadas no país em maio 
alcançou o maior patamar 
da série história, batendo 
a marca de 68%, segundo 
Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Con-
sumidor da CNC. O cartão 
de crédito se destaca como 
principal vilão, apontado 
por 80,9% dos endividados.

Mas usado com inteli-
gência, o cartão pode ser 
aliado para efetuar com-
pras, conforme a educadora 
financeira da Ativa Investi-
mentos Bia Moraes. Uma 
das formas saudáveis é uti-
lizando com planejamento 
e sabedoria, como orientam 

os especialistas. 
“Ele é muito bom para 

concentrar os gastos, o que 
facilita o controle, você tem 
maior visibilidade da sua 
vida financeira”, diz.

Apesar dos benefícios, é im-
portante também estar aten-
to aos possíveis malefícios: “O 
maior risco que se tem usando 
o cartão de crédito é quando 
você fica inadimplente, que 
seria deixar de pagar a fatu-
ra e por isso arcar com os ju-
ros. Isso vai virar uma bola de 
neve porque pode chegar ao 
mês seguinte e você continuar 
usando o cartão mesmo não 
conseguindo pagar a fatura 
antiga e nem a atual. Então, é 
importante que o uso do car-
tão seja controlado para evitar 
que a fatura venha maior do 
que você realmente possa pa-
gar,  além das altas taxas de ju-
ros que é importante que você 
tenha noção do que vai pagar”, 
reforçou Bia.

Pix: devolução para 
os casos de fraudes
O Banco Central anun-
ciou ontem que o Pix terá 
mecanismo para a devo-
lução da transferência do 
dinheiro em caso de sus-
peita de fraude ou falha 
operacional. A medida só 
entrará em vigor no dia 16 
de novembro, data em que 
o Pix completará um ano 
desde a criação. 

Segundo o BC, o meca-

nismo vai padronizar regras 
para viabilizar a devolução 
de valores nos casos em que 
houver fundada suspeita de 
fraude ou em que se verifique 
falha operacional nos sistemas 
das instituições envolvidas na 
transação. A devolução pode 
ser iniciada pelo prestador de 
serviço de pagamento do re-
cebedor, por iniciativa própria 
ou do usuário pagador.
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Especial para analisar a reforma administrativa (PEC 32) será ins-
talada ainda hoje, disse ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele 
prometeu, publicamente, a participação de todos os partidos no colegiado. 

A COMISSÃO

Estado do Rio retoma 
prova de vida em agosto

AGÊNCIA O DIA

Rioprevidência é responsável pelas aposentadorias do estado

S
uspensa desde mar-
ço de 2020, em ra-
zão da pandemia 
da covid-19, a prova 

de vida exigida aos mais de 
200 mil aposentados e pen-
sionistas do Estado do Rio 
de Janeiro já tem data para 
ser retomada. A partir de 
agosto, os inativos e benefi-
ciários de pensão nascidos 
naquele mês deverão com-
parecer a qualquer agência 
do Bradesco, nos dias úteis, 
para a atualização cadastral, 
informou à coluna o presi-
dente do Rioprevidência — 
responsável pelos benefícios 
previdenciários do estado —, 
Sérgio Aureliano.

O gestor da autarquia res-
saltou ainda que será possí-
vel fazer o recadastramento 
por biometria. “Essa opção 
será para os que têm cadas-
tro biométrico no Brades-
co (banco que roda a folha 
de pagamentos do estado), 
que é com a palma da mão”, 
pontuou.

APÓS LISTA NO DO

 n Atenção: aposentados e pen-
sionistas que não comparece-
rem a uma agência do Brades-
co no período exigido terão o 
pagamento do benefício pre-
videnciário suspenso. O depó-
sito só será retomado após a 
situação ser regularizada.

Antes disso, será publicada 

no DO e no site do Rioprevidên-
cia uma lista com os nomes dos 
faltosos. A publicação sairá até 
o 10º dia útil do mês subse-
quente ao que deveria ter sido 
realizado o recadastramento. 

Se não houver justificativa, o 
depósito será cancelado no mês 
seguinte à publicação da lista.

Faltosos: pagamento será suspenso

 n A Câmara de Vereadores do 
Rio aprovou ontem, em pri-
meira discussão, o projeto de 
lei 60/21, que cria a previdência 
complementar no município. 
Foram 31 votos favoráveis e 14 
contrários — a base governista 
contava aproximadamente 
com esse placar. A segunda 
votação deve ser amanhã.

C o m  i s s o ,  o  g o v e r n o 
Paes avança com a refor-
ma previdenciária que vem 

implementando na cidade. Em 
abril, em votação apertada, o 
Legislativo aprovou o aumento 
de 11% para 14% da alíquota 
previdenciária do funcionalis-
mo. O texto gerou polêmica e 
críticas das categorias.

Já o regime de previdência 
complementar alcançará os 
futuros funcionários públicos 
do Rio que com remuneração 
acima do teto previdenciário 
(atualmente, de R$ 6.433,57).

NA CÂMARA DO RIO

Previdência complementar passa

Projeto de lei será votado ainda em segunda discussão

RENAN OLAZ/CMRJ > O recadastramento 
anual foi implemen-
tado no estado, em ja-
neiro de 2020, como 
exigência permanen-
te, mas teve que ser 
interrompido devido à 
pandemia. A medida é 
um dos mecanismos de 
controle da folha de pa-
gamentos e de combate 
a fraudes.

Sérgio Aureliano 
lembrou que o pro-
cedimento será feito 
como divulgado desde 
o início. Ou seja, para 
quem for no atendi-
mento presencial, no 
caixa do banco — e 
não no autoatendi-
mento —, será preci-
so levar os seguintes 
documentos (origi-
nais  ou autent ica-
dos): Identidade, CPF 
e comprovante de re-
sidência (dos últimos 
três meses) em nome 
do próprio — na au-
sência deste, declara-
ção de residência. 

Documentos 
exigidos são 
os mesmos

TOTAL

247.092

Número de aposentados 

(161.373) e pensionistas 

(85.719), de acordo com o 

Caderno de RH da Sefaz

 > A decisão de retomar 
a prova de vida no início 
do 2º semestre teve como 
base a vacinação da po-
pulação. “Devido à prio-
ridade, os aposentados já 
estarão vacinados”, disse 
Aureliano. Alguns casos, 
porém, como de pensio-
nistas, serão analisados 
especificamente.

Ele acrescentou que, 
para evitar aglomeração, 

foi descartada a hipóte-
se de recadastramento 
de forma retroativa — ou 
seja, para quem já fez ani-
versário nos primeiros 
meses de 2021.

“Vamos começar em 
agosto somente para nas-
cidos em agosto. Depois, 
aniversariantes de setem-
bro deverão fazer e assim 
sucessivamente”, deta-
lhou o gestor.

Decisão se deu com a vacina
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ARARUAMA R$16.000
Lotes local com água, luz, 
ônibus. Próximo Centro. 
Sinal R$600,00 mensais 
R$328,00. Últimas Uni-
dades. Levamos ao Local. 
Tel:(22) 98817-2952 what-
sapp
 

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

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

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, porta-
ria 1104/64 revogada 
pelo decreto 57.654 de 
20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, 
procure seus direitos, T.21 
98191-8844 Whasapp,
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, 
benefício demorando, inde-
ferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-
8738 Whatsapp.

 
CONTADOR TEL.99016-5901
Decore para MEI de 5.000,00 
valor (R$300,00). A partir 
R$10.000,00 consultar. 
Empréstimo para MEI até 
R$5.000,00 sem juros.  Mar-
co Aurélio
 

VENDEDORES V/TEXTO
Empresa contrata vendedores 
externos. Comissão + recor-
rência mensal. Pagamento 
semanal. Ganhos acima de 
R$2.300,00 mês. Currículo  
whatsapp (21) 96534-9358
 

PEDREIRO V/TEXTO
De acabamento, obra na 
Praça da Bandeira. Tratar te-
lefone/ whatsapp 21-99882-
3774/
 

PORTEIRO V/TEXTO
Com experiência, folguista, 
escala 12x36, prédio no Fla-
mengo, com habilitação, que 
possa trabalhar turno manhã 
e da noite. Tratar 99947-
1036
 

DOMÉSTICA 
Precisa-se doméstica que 
saiba cozinhar, para traba-
lhar em Copacabana de 2f 
a 6F (para dormir) salário 
R$ 1250,00 Contato: 3437-
9272
 

FAXINEIRA V/TEXTO
Para trabalhar sábado de 15 
em 15 dias, limpar e arrumar 
escritório de marcenaria 
(próximo ao metrô Engenho 
da Rainha) Tratar tel/ what-
sapp: 99917-2013
 

ESTAMPADOR V/TEXTO
Trabalhar de segunda à sex-
ta de 08:00 às 17:00 h, em 
Campo Grande, Rua Itápolis, 
241. Tel.: 96803-8226
 
SUPERVISOR V/TEXTO
Somente com carteira traba-
lho com registro de fábrica 
chinelos. Bom salário. Rua 
Capitão Bragança 273 Man-
guinhos. Tel.: 3868-8746/ 
97191-8844 Atila
 

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



FábiaOliveira

MODELO VAI AUMENTAR A FAMÍLIA

A
ndressa Urach vai ser mamãe novamen-
te. Ela e o marido Tiago Lopes decidiram 
aumentar a família recém-formada e já 

estão trabalhando para que a gravidez aconte-
ce o mais rápido possível. Por enquanto, o casal 
tenta pelo método natural, mas a modelo e 
empresária não descarta a possibilidade de 
uma fertilização in vitro. Mesmo empolgada, 
Urach revelou à coluna, com exclusividade, 
estar insegura e que sempre sonhou em ter três 
filhos: Arthur, que hoje tem 16 anos, e mais dois. 
“Eu amo criança e é maravilhoso ser mãe”, 
conta Andressa. 

 N Bate uma insegurança? 

 L Às vezes bate sim uma insegurança. Todo mês acho que 
conseguimos e quando o resultado dá negativo fico muito 
triste! Mas vou continuar tentando até conseguir. 

 N Não acha que pode atrapalhar compartilhar com seu 
público que está tentando? Pretende compartilhar 
cada detalhe da gravidez? 

 L Gosto de compartilhar minhas alegrias com as pessoas. 
Toda vez que compartilhei é porque a menstruação atrasou 
muito tempo. Mas depois de duas tentativas frustradas, não 
vou mais compartilhar, acho que me deixa ansiosa. Agora só 
vou contar quando tiver certeza! Ainda não sei se vou com-
partilhar a gravidez, eu vivo cada fase conforme meu estado 
de espírito. As vezes quero compartilhar, outras não.  

 N Essa é a segunda vez que quer engravidar ou já che-
gou a tentar alguma vez antes? 

 LNunca tinha tentado engravidar depois do Arthur, o meu filho 
que tem 16 anos. É a primeira vez que tento! Estou com 33 anos, 
casada e feliz. Acredito que seja o melhor momento para ter mais 
filhos. 

 N O que seu filho acha de ganhar um irmãozinho?

 L Arthur gosta da ideia e vai me ajudar a cuidar.

 N Conseguindo engravidar agora de novo, pensa em 
fechar a fábrica ou ainda pretende ter mais?

 L Pretendo ter mais dois filhos! No total com Arthur são 3. 

 N Já pensa em nomes dos futuros bebês?

 L Ainda estou indecisa com os nomes. Tinha escolhido al-
guns, mas mudei de ideia! (risos). Acho que o nome tem 
muito a ver com a personalidade da pessoa. Quero escolher 
um bom significado para o nome.
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A cantora Mara Maravilha e seu noivo, Gabriel Torres, 

estarão juntos em live especial do ‘Dia dos Namora-

dos’, no próximo dia 12. Esta será a primeira vez que 

o casal se apresenta junto para comemorar a data, 

cantando o amor, com músicas da Mara e de outros 

artistas. Em um cenário especial e intimista, Mara e 

Gabriel irão apresentar o show e prometem um clima 

de muito amor e romantismo. Mara vai interpretar 

suas canções ao som de piano, violoncelos, saxofone 

e acordeom. 

 “Estou muito feliz em celebrar o amor nesta live 

com o meu amor Gabriel, que tem sido companheiro e 

pai maravilhoso para o nosso filho Benjamim. Vamos 

celebrar esse amor em forma de canção e romantis-

mo com todos”, diz Mara Maravilha.

 A apresentação virtual será transmitida pelo canal 

do YouTube de Mara Maravilha, a partir das 19h.

CASAL EM LIVE DO DIA 
DOS NAMORADOS

REPRODUÇÃO

Depois que Marcelo Zangrandi - marido da 
apresentadora e ex-Fazenda, Flávia 
Viana, processou o banco Santander por 
ter desativado duas de suas contas (física 
e jurídica) sem avisá-lo e sem autorização, 
o ex-Pânico conseguiu um acordo judicial 
com a instituição financeira. O acordo já 
homologado fixou o pagamento de R$ 20 
mil a Marcelo e a reativação das duas 
contas do humorista para que os dois 
processos movidos contra o banco, em 
fevereiro deste ano, sejam suspensos. 

ACORDO E 
INDENIZAÇÃO 
NA MÃO

‘Só depois de tentar por 

um ano’, diz Urach sobre 

fertilização in vitro
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 N Engravidar novamente é um desejo seu desde sempre 
ou partiu mais do seu marido? 

 L Meu marido ainda não tem filhos, então partiu dele a von-
tade de ter filho. Mas eu sempre gostei da ideia de ter pelo 
menos três filhos! Então conversamos e decidimos juntos de 
tentar engravidar. Queremos a casa cheia.

 N Está tentando engravidar naturalmente ou precisou 
de algum tratamento específico?

 L Estou tentando naturalmente só usando a tabelinha. Já 
pensei em fazer fertilização in vitro. Mas só vou fazer, se não 
conseguir depois de tentar pelo método natural durante 
mais ou menos um ano! 

 L Você já tem um filho adolescente. Está disposta a co-
meçar tudo de novo?

 L Eu amo criança, amamentei Arthur até os quatro anos, é 
maravilhoso ser mãe. O Arthur é minha vida. 
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APÓS BRINCADEIRA SEM NOÇÃO

FÃ GANHA FORA DE TATÁ 
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Ontem, Tatá Werneck ficou aborrecida com um pedido inusitado de um fã. Em conversa com os se-

guidores através de caixa de perguntas nos stories do Instagram, um dos admiradores de Tatá pediu 

que ela comentasse em uma das fotos do perfil dele como se fosse o saudoso ator Paulo Gustavo.

Tatá, que costuma brincar com os fãs que pedem para que ela vá ao perfil deles deixar comentários 

diferentões, não gostou da brincadeira do rapaz. “Você é imbecil? Sério, você é imbecil, garoto?”, 

questionou a apresentadora, que em seguida se acalmou e resolveu apagar a resposta.

“Até apaguei porque não quero estimular mais ódio no mundo, mas como são sem noção. Fora 

as perguntas sem noção sobre ele (Paulo Gustavo). Bom, mas me acalmei e apaguei”, disse Tatá 

à esta colunista no Twitter. 

 Tatá ainda fez mais um vídeo pedindo que os seguidores evitem tocar no nome de Paulo Gus-

tavo: “Por favor, não vamos usar o nome do Paulo para caixinhas de perguntas. Por favor”, pediu. 
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O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado todos os 

anos no dia 8 de junho, para chamar a atenção para 

a importância dos oceanos e inspirar iniciativas que 

colaborem para a sua proteção. Por mais que a pauta 

de sustentabilidade seja debatida nas redes sociais, 

para o apresentador Israel Cassol, o tema ainda não 

ganha a sua devida relevância. “As pessoas vão sentir 

na pele o quão ruim é destruir os oceanos quando a 

tragédia afetar diretamente a vida delas”, diz.

 Visando ressaltar a importância desse tema, Israel, 

que é apresentador do SBT - MG, se embrulhou em 

um saco plástico para despertar a agonia de estar 

plastificado e sem ar, assim como muitos peixes so-

frem por causa da grande quantidade de lixo no mar. 

“Quis mostrar como é sufocante para os animais ma-

rinhos sofrerem esse tipo de ação humana. Não jogue 

lixos nos oceanos”.

São 14 anos de diferença entre o ca-
sal Erika Januza e Juan Nakamura. 
Eles estrelam, pela primeira vez, 
uma capa de uma revista (Glamour 
Brasil) juntos. Para o primeiro beijo, 
que aconteceu no Carnaval de 2020, 
Erika pediu permissão para a mãe 
de Juan — a colega de trabalho Carol 
Nakamura. Na publicação, o casal 
conta que o flerte começou muito 
antes, no elevador do prédio onde 
moravam. Eles também revelam a 
rotina morando juntos e os planos 
para casamento e filhos. 
 Quando questionada sobre o que 
desperta a faísca entre o casal, Erika 
não deixa dúvidas. “O cheiro para mim 
é muito forte. E quando ele vem todo 
gentil, solícito e mostra cuidado, aí 
já me sobe um negócio (risos). Mexe 
bastante comigo...”, confessa a atriz.
Juan também deu sua opinião sobre o 
tema: “Não tem uma coisa específica, 

é muito do momento. Qualquer hora 
é hora. Se ela mexe diferente no meu 
cabelo, eu já mudo (risos)”.
 O casal também comentou os pla-
nos de oficializar a união. “Opa! Con-
versamos sobre qual look vamos usar 
no dia, por exemplo. Ele me fala que 
vai casar de tênis e eu digo: ‘Não vai 
usar isso, não’. Eu quero um vestido 
de princesa. Mas o futuro a Deus per-
tence”, afirma Erika. 
 “Conversamos sobre filhos tam-
bém, porque minha cabeça come-
ça a fazer as contas. Tem hora que 
me dá aquele choque de realidade, 
pensamentos que vêm por conta 
da diferença de idade, e digo para o 
Juan que ele ainda tem muito o que 
viver. Eu não sofro com isso, mas 
verbalizo. Às vezes, vem neuras 
como: ‘Vou ter bebê com cara de 
avó e ele parecerá irmão do nosso 
filho’”, brinca a artista.

CAPA DE REVISTA 

MILITANDO
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 n Hoje é dia de 

show do cantor 
Nego Álvaro 
no Bar do Zeca 
Pagodinho, na 
Barra da Tijuca. 
O sambista, que 
atualmente faz 
parte do famo-
so ‘Samba do 
Trabalhador’, 
vai apresentar 
sucessos de mes-
tres consagra-
dos, como Jorge 
Aragão, Arlindo 
Cruz e Fundo de 
Quintal, além 
das músicas 
autorais ‘Cria do 
Samba’, ‘Chuva 
no Sertão’,’Pra 
Te Encontrar’, 
entre outras. A 
partir das 20h.

DO PEDAÇO 

A NOVA MORENA 

A atriz Juliana Silveira está de visual novo. Ela abriu mão dos fios louros para 
investir no castanho escuro. “Se tem uma coisa que eu não tenho medo nessa 
vida é de mudar. Acabou o mistério. Recebam uma nova mulher. Morena, 
poderosa e super feliz. Meu cabelo tratado, com brilho e na cor que eu sempre 
sonhei experimentar. Porque esse cabelo sempre esteve a serviço das minhas 
personagens, mas um belo dia resolvi mudar e me priorizar”, escreveu a atriz.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Solange Almeida vai estrear como atriz na quarta temporada da sitcom ‘Os 
Roni’, do Multishow. A cantora foi convidada para interpretar uma nova crush 
do personagem de Tirulipa. Sol revelou ter se divertido muito durante as grava-
ções da atração, que tem também Whindersson Nunes no elenco.

SOL ALMEIDA CHAMADA PARA SER ATRIZ

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N A rejeição às vacinas – pelo desencontro de infor-
mações e fake news nas redes sociais, principalmente 
– caiu gradativamente. No Brasil, nove em cada dez 
pessoas (93%) estão dispostas a se vacinar contra a 
covid-19 caso tenham a oportunidade. Este é o maior 
índice entre 15 países avaliados na pesquisa Covid-19 
Vaccination Intent, realizada pela Ipsos com 9.890 
entrevistados (856 brasileiros, com idades entre 16 e 
74 anos). Esta é a quarta edição do levantamento. Em 
julho de 2020, 88% dos brasileiros disseram que se 
vacinariam caso tivessem a chance. O índice diminuiu 
dez pontos percentuais em dezembro, chegando a 78%. 
Em fevereiro de 2021, o percentual de pessoas dispostas 
a se vacinar foi de 89% e, em abril aumentou quatro 
pontos percentuais.

No mundo 
 N Considerando todos os 

respondentes a nível glo-
bal, segundo a Ipsos, o per-
centual de pessoas que to-
mariam a vacina é de 71%. 

Frete 
 N A rádio patrulha informa 

que o juiz Marcelo Bretas, 
muito criticado ultima-
mente, deve se mudar de 
seu endereço na Zona Sul 
do Rio por mais segurança.  

Em campo... 
 N O governador do DF, Iba-

neis Rocha, deu um ponta-
pé no escuro, há dois anos, 
mas acertou um golaço ao 
patrocinar o Clube de Re-
gatas Flamengo no futebol 
e em outras modalidades 
esportivas. O BRB avançou 
nas contas digitais país 
adentro e no marketing da 
nacionalização da marca. 
Se isso renderá goleadas 
eleitorais, o tempo dirá. 

...e no alambrado 
 N E na arquibancada elei-

toral, de olho nessa boa 
vitrine, o empresário Luiz 
Felipe Belmonte – marido 
da deputada federal Paula 
Belmonte e dono do time 
de futebol Real, do DF – 
apostou também. Fechou 
parceria do Real com es-
colinha de futebol do Fla-
mengo. Ele é citado há 
mais de ano como poten-
cial candidato ao governo 
do DF. 

Bons ventos 
 N Essa pandemia afastou 

muita gente de Brasília, 
com ou sem mandato. O 
ex-deputado federal Fe-
lipe Bornier, com reduto 
eleitoral em Nova Iguaçu 
e outras cidades da Bai-
xada Fluminense, pega 
praia longe. Passa uma boa 
temporada num resort na 
praia de Cumbuco (CE), e 
praticando kitesurf.

Aliás...
 N ...Cunha, agora livre, quer 

rodar o Brasil divulgando o 
livro e sua versão. Uma for-
ma de matar a saudade do 
jatinho. 

De$trava
 NO prefeito João Campos 

pretende garantir um saldo 
para o caixa da Prefeitura 
do Recife de R$ 1,5 bilhão 
e assim investir em novas 
obras. Enviou para a Câma-
ra de Vereadores da capital 
projeto de mudanças pre-
videnciárias dos 19 mil ser-
vidores e planos de demis-
sões voluntárias. Enquanto 
isso, a PF continua em cima 
da secretaria de Saúde da 
gestão anterior, do aliado 
(sumido) Geraldo Júlio. 

Consultas
 NUma pesquisa da farma-

cêutica GSK revelou que 
57% dos pais brasileiros de-
sistiram ou adiaram algum 
compromisso ou consulta 

de saúde dos filhos na pan-
demia. Segundo a OMS, a 
interrupção na vacinação, 
mesmo que por um breve 
período, pode aumentar 
a probabilidade de surtos 
como sarampo, meningite, 
pneumonia, coqueluche, 
entre outras. 

Gigantes da Inovação
 NOs grupos Giant – acele-

radora de projetos – e Ima-
gem&Credibilidade – con-
sultoria em Comunicação 
em Brasília – uniram-se 
para premiar as ideias e os 
projetos que, nestes tempos 
difíceis, trouxeram inova-
ção e superação ajudando 
a melhorar a vida dos brasi-
leiros. É o ‘Prêmio Gigantes 
da Inovação’. Reconhecerá 
esforços em 12 categorias, 
entre elas Saúde, Tecnolo-
gia, Educação, Diversidade, 
Plataforma Digital. Mais in-
formações no https://www.
premiogigantesdainova-
cao.com.br/ 

POVO TOPOU

ELE VOLTOU

 N Direto da cadeia para as mesas 
das livrarias. O ex-deputado fe-
deral Eduardo Cunha é a atração 
do espaço Pátio Galeria, no Pátio 
Brasil Shopping, hoje à noite. Vai 
autografar seu livro “Tchau, que-
rida – O diário do Impeachment”, 
no qual narra bastidores da queda 
de Dilma Rousseff protagonizada, 
em parte, por ele.

A líder estudantil chilena e ex-ve-
readora, Iraci Hassler, foi eleita, 
a nova prefeita da capital, San-

tiago do Chile, obtendo 38,62% dos 
votos contra 35,28% de seu opositor, 
Felipe Alessandri. E os países que se 
saíram melhor e com menos danos 
da crise causada pela pandemia da 
Covid-19 são dirigidos por mulheres, 
como as ocupantes de cargos no par-
lamento na Islândia, Nova Zelândia, 
Taiwan, Singapura, Noruega, Finlân-
dia, Alemanha, Dinamarca e Bélgica.

E apesar de o trabalho das lideran-
ças femininas dos países em desenvol-
vimento não ter a mesma visibilidade, 
a América Latina está acima da média 
mundial no índice de representação 
das mulheres nos legislativos, ocupan-
do 31,6% das vagas nas Câmaras de 
Deputados, de acordo com a pesquisa 
de Beatriz Pedreira (diretora do Insti-
tuto Update).

Sustentabilidade é o tema da vez. 
A cada roda de conversa, você 
escuta alguém falando sobre o 

assunto. A cada reunião, há algum tó-
pico relacionado ao tema. E isso ficará 
cada vez mais em evidência. O tema é 
relevante e precisa permear todas as 
áreas e segmentos da sociedade. Um 
deles é o varejo.

Embora muitas das tendências de 
varejo estejam relacionadas ao uso de 
tecnologia, ações sustentáveis e que 
promovam o respeito ao meio-am-
biente, através de práticas de consumo 
menos agressivas, precisam ocupar 
uma posição de destaque na estratégia 
dos negócios.

O assunto ganha espaço não somen-
te pela sensibilidade ao tema, ou o ga-
nho de imagem que a empresa e suas 
marcas podem alcançar porque faz sen-
tido economicamente. Na prática, inte-
grar aspectos econômicos, ambientais 
e sociais diminui custos — principal-
mente futuros — reduz riscos, evita des-
perdícios e gera lucros. E ainda, num 
investimento de longo prazo, constrói 
relacionamentos sólidos e duradouros 
com os públicos da empresa, em espe-
cial colaboradores, clientes e a comu-
nidade do seu entorno, estabelecendo 
vínculos de confiança e lealdade.

É com esse mote que temos o or-
gulho de falar que o Rio de Janeiro 
foi o primeiro estado do país a banir 
a distribuição das sacolas plásticas 
nos estabelecimentos comerciais. Na 
cidade de São Paulo, a lei municipal 
15.374/2011 entrou em vigor no ano 
de 2015. Na capital paulista as redes 
de supermercados estão proibidas de 
vender as sacolinhas de bioplástico 
com seus logotipos. Os estabelecimen-
tos apenas podem comercializar as sa-
colas que não contém o logo da empre-
sa, para que o consumidor não exerça 
propaganda ou publicidade gratuita-

Meio ambiente sem sacola plástica

Mulheres à beira de ataques machistas

 Juliana Brizola
dep est, líder do PDT 
na Assembleia Legis-
lativa do RS

Fábio Queiróz
pres Associação de 
Supermercados do 
Rio (Asserj)

Os dados da pesquisa revelam que 
as mulheres ainda são agredidas, de 
alguma maneira, por conta de gêne-
ro. Recentemente, fui atacada pelo 
ator José de Abreu ao anunciar o meu 
apoio ao candidato do meu partido 
para 2022. Abreu postou no Twitter 
o seguinte: “Gente, ela tem parente? 
Manda avisar que os remedinhos aca-
baram. Entrou em surto psicótico”. 
Senti o machismo na reação do ator 
que “desqualifica uma mulher que se 
posiciona, mesmo tendo mandato, 
chamando-a de louca”.

Nessa pesquisa foram mapeadas 
600 mulheres e entrevistadas 107, en-
tre as quais 96 ocuparam cargos ele-
tivos. Nesse sentido, as mulheres na 
América do Sul têm avançado na polí-
tica. Pela primeira vez, uma mulher foi 
eleita prefeita de Bogotá (Colômbia), 
Claudia López Hernandes. O Chile é 
o primeiro país da América Latina a 
eleger uma mulher para a Presidência, 
Michelle Bachelet.

E embora, Dilma Rousseff tenha 
sido a primeira mulher eleita Presi-
dente da República Federativa do Bra-
sil, o nosso país está abaixo da média, 

mente e ainda pague por ela.
A partir do dia 26 de junho de 2019, 

entrou em vigor no Estado do Rio de 
Janeiro a Lei 8006/18, que afeta todo 
o comércio varejista proibindo a dis-
tribuição das sacolas plásticas con-
vencionais, produzidas com 100% de 
petróleo virgem. Os estabelecimentos 
comerciais passaram a disponibilizar 
novas sacolas, produzidas com mais 
de 51% de fontes renováveis a preço 
de custo, incluindo impostos. Ou seja, 
sem obter lucros com tal medida. 

A Associação de Supermercados 
do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) 
entende que se trata de uma lei edu-
cativa e ecológica, que beneficia o 
estado e, por isso, além de apoiar a 
causa, capacita seus associados. Além 
disso, a entidade lançou uma campa-
nha para orientar a população sobre a 
importância de usar sacolas retorná-
veis e ajudar na preservação do meio 
ambiente.

Com o mote “Use sacolas retorná-

veis. Desplastifique já! Supermercados 
do Rio e você, juntos pela redução das 
sacolas plásticas”, a campanha buscou 
fazer as pessoas repensarem sobre o 
uso indiscriminado, orientar de forma 
geral sobre o impacto do produto no 
meio ambiente e as consequências dis-
so na vida de cada pessoa, buscando a 
mudança de hábitos para um consumo 
mais consciente.

Com essa iniciativa, em um ano, 
dois bilhões de sacolas plásticas foram 
retirados do meio ambiente. Prestes 
a completar dois anos de lei, é preci-
so celebrar a conquista em nome do 
nosso planeta, reforçando que o Dia 
Mundial do Meio Ambiente deve ser 
lembrado diariamente. Esse grande 
feito foi o primeiro passo para o setor 
evoluir e se tornar cada vez mais cons-
ciente e sustentável. Ficamos extre-
mamente gratos com o resultado, que 
mostra como podemos ir muito além 
e contribuir ainda mais para o meio-
-ambiente e a cidade do Rio de Janeiro.

se comparado a outros países da re-
gião, no quesito “participação da mu-
lher na política”: 12% prefeitas eleitas 
e 22,6% na Câmara dos Deputados. 

Para entrar na arena política, as 
brasileiras têm que superar muitos 
obstáculos, e o primeiro deles, é o de 
viver em um país patriarcal, machista 
e campeão em feminicidio, cujo mer-
cado de trabalho restringe oportuni-
dades para elas e oferece salários 30% 
inferiores aos dos homens. E ainda foi 
preciso incentivar a participação das 
mulheres na política com a aprovação 
da Lei eleitoral determinando cota de 
30% para candidaturas femininas. Em 
2020, somos 15% na Câmara dos Depu-
tados, 13% no Senado.

A misoginia na política brasileira é 
um desafio e suscita muitas questões: 
para acabar com o monopólio masculi-
no do território político, a melhor estra-
tégia é votar com consciência de gêne-
ro e apoiar candidaturas femininas? A 
longo prazo, a melhor forma de garan-
tir a presença de mulheres na política 
é mudar a cultura da sociedade, incen-
tivando as mulheres, desde meninas, a 
ocuparem espaços de poder.

DANIEL CASTELO BRANCO

ESPLANADEIRA

 NAssociação dos Embaixadores de Turismo do RJ  realiza jantar para 
35 associados hoje. Os pratos serão entregues na casa dos convidados. 

 N Doutor em História, Cesar Augusto de Carvalho  lança livro de 
contos “Histórias de Quem”. 

 N Escritor fluminense Gabriel Sanpêra  lança obra “A ossada de um 
moleque”. 

 N PET South America e PET VET  confirmam edições digitais, em 
setembro, e presencial, no fim de novembro.

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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N
a semana do Dia dos Namo-
rados, não é só o amor que 
impera nas relações. A desi-
lusão amorosa é, muitas das 

vezes, o outro lado da moeda que se 
faz presente na vida. E é nesse clima 
de dor de cotovelo que o cantor BG, 
da nova geração do pagode român-
tico, lança ‘Ensaiando a Despedida’, 
em parceria com Dilsinho. Além de 
falar sobre sentimentos dolorosos, 
a canção traz à tona um dos dilemas 
clássicos de fim de relacionamento: 
a dificuldade em dar o último adeus.

“É uma história que acredito que 
muita gente já viveu ou vai viver um 
dia. Nós pensamos nas pessoas que 
querem terminar o relacionamento 
por não verem nenhum tipo de futuro 
na relação, mas que não conseguem 
terminar de fato porque gostam de 
verdade do outro. Elas ensaiam a des-
pedida, mas sempre rola uma recaída, 
um beijo que ‘ferra com a nossa vida’. 
Foi a partir disso que essa canção sur-
giu”, revela BG.

Nesse sentido, o cantor, que entoa 
versos como “às vezes eu acordo me 
odiando por me fazer sofrer e con-
tinuar te amando”, fala que é justa-
mente por essas canções de “fossa” 
que ele tem mais apreço. “Eu amo es-
crever músicas tristes, acredito que 
são as músicas que mais impactam 
e emocionam até mesmo quem não 
está vivendo aquela história. Posso 
dizer que a minha inspiração vem das 
histórias do povo”, confessa o artista.

DOBRADINHA DE TALENTO
Além de ‘Ensaiando a Despedida’, 
Dilsinho e BG já têm um longo histó-

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Duca humilha Nat e exige que 
ela não se aproxime mais dele. 
Cobra e Luiz comentam sobre a 
tristeza de Lobão. Gael e Bianca 
vão para a casa de Dalva, deixan-
do Karina e Pedro sozinhos.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana conta para Alice sobre o 
beijo de Lúcio. Vitória fica sa-
tisfeita com o desempenho de 
Cecília. Renato tenta mostrar se-
gurança para Cícero. Eva procura 
Manuela.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Rafael diz a Junior que não 
consegue pedir Renatinha em 
noivado. Helena deixa Téo im-
pressionado ao dizer que quer 
Luna/Fiona a seu lado durante a 
cirurgia do filho.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Binho e Thiago colocam um 
bolo para Diego sentar em cima. 
Andreia fica brava e diz que os 
meninos que fizeram uma brin-
cadeira de mau gosto.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Maria Marta sugere que José 
Alfredo ajude a família de Cris-
tina. Xana comenta com Juliane 
e Naná que se preocupa com o 
comportamento de Fernando. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n Leora enfrenta sua mãe, Mila. 
Alom as surpreende. Abraão é 
surpreendido com as palavras de 
Isaque. Abraão convida Quetura 
para morar com ele. Eliézer en-
contra Rebeca durante a missão.

21h | RECORD | 12 anos 
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FOTOS REPRODUÇÃO

CLÁSSICO
Talento da nova geração 

do pagode, BG lança 

canção ‘Ensaiando a 

Despedida’, fala sobre 

relacionamento e celebra 

parceria com Dilsinho

CANTOR BG E DILSINHO

rico de canções. ‘Pouco 
a Pouco’, ‘Pequenos De-
talhes’ e ‘Quarto e Sala’ 
são alguns dos sucessos 
escritos por BG e gravadas 
pelo amigo. Para ele, é uma 
alegria renovar essa parceria. 

“Eu e o Dilsinho já tínha-
mos o costume de compor 
juntos. Ele já gravou algumas 
composições minhas nos traba-
lhos dele, mas nunca tínhamos 
gravado nada em parceria. Um 
belo dia, quando a gente tinha 
se encontrado para compor, to-
mei coragem e fiz o convite para 
participar dessa música. Para 
minha surpresa, ele topou sem 
nem pensar duas vezes. Além de 
um baita artista, é um ser huma-
no com o coração gigante, que 
me estendeu a mão apostando no 
novo. Poucos fariam por mim o 
que ele fez”, agradece BG. 

Por sinal, é Dilsinho quem, no cli-
pe, leva o cantor à casa em que ele vi-
veu sua história de amor para que ele 
consiga enfrentar então a tão temida 
despedida. Filmado em uma região 
menos urbana, BG conta detalhes dos 
bastidores de gravação. “Ficamos 
literalmente o dia inteiro isola-
dos no meio do mato sem si-
nal nenhum e com muitos 
mosquitos, risos”, brinca.

E apesar do clipe ter 
sido produzido nos úl-
timos meses, o artista 
garante que os cuida-
dos necessários foram 
tomados. “Foi gravado no meio da 
pandemia seguindo todos os proto-
colos de segurança. A equipe era bem 
reduzida e todos que estavam no dia 
da gravação fizeram testes”, conta.



Horóscopo

Você vai conseguir se expressar melhor hoje. Pode 
querer se aventurar por aí. Contudo, tenha cautela 
com a saúde. A sintonia com o amor vai se destacar. 
Cor: violeta.

Negocie descontos profissionais ou faça novos 
contatos em sua vida. Planeje o seu orçamento e 
tenha cautela. A vida em casal não vai ter novidades. 
Cor: verde-oliva.

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: anca, anta, apelo, calo, cana, canoa, capela, cela, cerda, copa, 
dano, dela, inato, inca, leoa, lerda, macio, manco, mata, nata, padre, pano, 
pata, pedal, péla, preá, relato, perda, planta, ponta.

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 ressalta as suas melhores qualidades. Se 
comunique bastante com os colegas de trabalho. 
Evite trabalhar demais. Divirta-se no relacionamento. 
Cor: mostarda.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Não aja de acordo com os seus impulsos, pense muito 
antes. A melhor tática é ficar no seu canto e focar nos 
seus objetivos.  Você pode iniciar um novo romance. 
Cor: caramelo. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

As amizades podem ocupar a sua atenção. Mas 
também se dedique a finalizar as suas tarefas. A 
sintonia entre você e o companheiro será perfeita e 
estará em alta. Cor: violeta.

LEÃO
23/7 a 22/8

A vida social e profissional vai ter boas novidades. 
Alguns contatos importantes podem pintar. Nos 
assuntos amorosos, capriche no visual e seduza 
bastante. Cor: verde-musgo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O seu lado sociável vai estar mais ativo. Aposte em 
chamadas de vídeo com os amigos para socializar. A 
descontração vai aquecer a relação com o parceiro. 
Cor: caramelo.

LIBRA
23/9 a 22/10

Uma nova fase pode ser iniciada para você. 
Desapegue de objetos e relações que não tem mais 
utilidade para a sua vida. No romance, a paixão 
esquenta. Cor: escarlate. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

As suas relações vão marcar o seu dia. Trabalhar com 
colegas será muito produtivo, mesmo que seja de 
forma virtual. A conquista pode te surpreender muito. 
Cor: vermelho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você vai ter muita energia para concluir os seus 
objetivos prioritários. Tome cuidado para não 
trabalhar demais. Dedique um tempo especial ao 
amor. Cor: azul-celeste.

Reuniões virtuais vão te aproximar da família. As 
chamadas de vídeo também podem facilitar 
processos no trabalho. Os laços românticos se 
fortalecem. Cor: âmbar.

Serviços em home office vão gerar resultados. 
Conversar com parentes pode te aproximar de um 
novo cargo profissional. Na paquera, tenha cautela. 
Cor: amarelo.

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

‘Estou sendo 
shippado 
com o Brasil 
inteiro’
Quinto eliminado da temporada 
de ‘No Limite’, o modelo e influen-
ciador digital Arcrebiano, mais 
conhecido como Bil Araújo, falou 
sobre a proximidade com a Carol 
Peixinho, sua companheira de 
programa. Ele, no entanto, negou 
que esteja vivendo um affair com 
a baiana. “Por incrível que pareça, 
não rolou nada. Foi carinho mes-
mo. Estou sendo shippado com o 
Brasil inteiro, mas estou solteiro”, 
contou, antes de declarar a sua 
torcida para Peixinho. “Eu vou 
pela garra das mulheres que estão 
representando muito no progra-
ma e deixo minha torcida para a 
Peixinho. Acho que o Viegas pode 
dar trabalho pela tribo Carcará e 
pode chegar na final, mas quem 
leva o prêmio vai ser Calango. Sou 
calanguinho até o fim e quero ver 
a nossa dancinha na final”.

Bil falou, ainda, sobre os prin-
cipais desafios enfrentados no 
reality show da Globo. “A comida 
sempre foi um limite para mim. 
Desde criança eu sempre comi 
muito e já sabia que esse seria o 
meu ponto fraco. Perdemos algu-
mas provas e estávamos sem man-
timentos”, disse. 

No programa da última segun-
da-feira , após a derrota da tribo 
Calango na Prova da Imunidade, 
o modelo pediu os votos de seus 
companheiros e, no Portal de Eli-
minação, foi o escolhido para sair. 
“Eu poderia ter aguentado um 
pouco mais, mas vi que o nosso 
grupo estava muito bem e preferi 
não atrapalhar o desempenho da 
tribo. Estava me sentindo muito 
fraco e chegar desse jeito nas pro-
vas é muito ruim. Cada um tem o 
seu limite e o desafio do reality é 
justamente essa superação. E isso 
eu fiz. Me superei e saio bem feliz”, 
contou Bil.

Porchat evita 
fotos com 
Luciano Huck

Não importa o segmento, mas se 
tem um artista envolvido em al-
guma polêmica é só buscar lá e... 
pronto: surge uma foto da cele-
bridade coladinha com Luciano 
Huck. E, após participar do ‘Papo 
de Segunda’, no GNT, na última se-
gunda-feira, Fábio Porchat e João 
Vicente de Castro brincaram so-
bre a má fama do apresentador 
do ‘Caldeirão’ e se negaram a tirar 
uma foto com ele. 

“Vamos tirar uma foto com o 
Luciano. Se bem que não sei... 
João?”, perguntou Porchat para o 
colega de elenco. “Não tira, não”, 
respondeu João Vicente de Cas-
tro. “Melhor não? Deixa nos sto-
ries, nos stories apaga em 24 ho-
ras. Você acha que não? Você acha 
arriscado?”, indagou o humoris-
ta. “Vídeo já dá medo”, respondeu 
João Vicente, aos risos. 

Ao fundo, no entanto, Luciano 
Huck, que falou bastante sobre 
política no programa, pareceu le-
var a brincadeira numa boa.

DIVULGAÇÃO
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