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ATAQUE

SERASA OFERECE 
LISTA DE 
EMPRESAS QUE 
CONSULTAM SEU 
CPF E CNPJ SEM 
JUSTIFICATIVA. 
ECONOMIA, P. 9

COLÉGIO 
MOBILIZAÇÃO 
PARA COBRAR 
MEDIDAS DO 
GOVERNO PARA 
QUE O PEDRO II 
NÃO FECHE  
INFORME DO  
DIA, P. 2

Secretário municipal de Saúde admite até a 
possibilidade de ter Réveillon na cidade caso 90% 
da população esteja vacinada. Pessoal da Educação 
Básica foi imunizado ontem.  RIO DE JANEIRO, P. 6

Soranz prevê 
COVID EDU KAPPS FOTOGRAFIA

Assassinada a tiros em 
bar de Copacabana 

Manicure morta a 
facadas é enterrada

Ydelci Cardoso Xavier, 45 anos, estava sozinha 
em uma mesa quando o assassino parou de moto 
e efetuou 10 disparos. Um garçom foi ferido. P. 5

Corpo de Ana Caroline Felício foi sepultado no 
Memorial Parque da Paz, em São Gonçalo. Com-
panheiro dela, autor do crime, está foragido. P. 4

CIVIL APREENDE 21 ARMAS DE POLICIAIS MILITARES QUE 
PARTICIPAVAM DE AÇÃO QUANDO JOVEM FOI BALEADA. P. 3

LUCIANO BELFORD / AGÊNCIA O DIA

Durante enterro da jovem morta em tiroteio no Complexo do 
Lins, parentes afirmam que disparo partiu de policiais. P. 3 

Familiares de Kathlen 
questionam versão da PM

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O
/I

N
ST

AG
RA

M
volta de abraços 
e aglomeração 
em outubro

RIO ANTECIPA VACINAÇÃO EM 10 DIAS; PESSOAS 
DE 50 ANOS RECEBEM PRIMEIRA DOSE NO DIA 18. P. 6

CIDADE DO SAMBA VAI SER LIBERADA 
Segundo o Corpo de Bombeiros, local será desinterditado ainda esta semana. Prazo para realização de obras é até abril de 2024. P. 4

FábiaOliveira

O CASÓRIO SIGILOSO 
DE SOLANGE ALMEIDA
P. 12

Alerj vai ao 
STF contra 
ajustes mais 
duros do 
Regime de 
Recuperação 
Fiscal. 
SERVIDOR, 

P. 10

MENGÃO PEGA O CORITIBA HOJE NO JOGO DE IDA.  P. 8
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FLU LEVA A VIRADA FLU LEVA A VIRADA 
MAS GARANTE MAS GARANTE 

CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Gol de Nenê, na derrota Gol de Nenê, na derrota 
de 2 a 1 para o Bragantino, de 2 a 1 para o Bragantino, 
mantém time na Copa  mantém time na Copa  
do Brasil.do Brasil.    P. 8P. 8
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VASCO EMPATA E AVANÇA NA COPA DO BRASIL.  P. 8
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 N Na Rua Marcelo, no bairro 
São Bento, em Duque 
de Caxias, a maioria das 
residências tem ‘gato’ de luz 
e isso prejudica quem paga 
as suas contas de energia! A 
luz vive caindo e pessoas já 
perderam eletrodomésticos 
por causa desses gatos nos 
postes.

 > Willian Júnior
Duque de Caxias

‘Gato’ na luz prejudica 
moradores em Caxias

Luz queimada há 
mais de um mês

 N Alô, Rio Luz! Na Rua 
Tinguá, transversal com 
Rua Jatuarana, em Rocha 
Miranda, tem um poste 
de luz com a lâmpada 
queimada há mais de um 
mês, poderiam vir até aqui 
trocar a mesma. Pagamos 
conta cara para não ter 
qualidade do serviço pago.

 > Joel Cella
Rio de Janeiro

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

As mais lidas
Online

Erika Januza assume 
neuras por namorar um 
rapaz 14 anos mais novo

FÁBIA OLIVEIRA

Prova de vida volta a 
ser exigida em agosto 

a mais de 200 mil 
inativos do Rio

SERVIDOR

Vaza vídeo íntimo de JP 
Mantovani do  

‘Power Couple’
FÁBIA OLIVEIRA

Criança cai de sacada 
e morre após mãe 

pendurá-la para parar 
de chorar.

MUNDO E CIÊNCIA

Colégio 
Pedro II teve 
redução de 
3,5% em seu 
orçamento 
de custeio”

Um dos mais tradicionais colégios federais do país, o 
Pedro II, corre risco de fechar as portas ainda este ano 
por falta de verbas. Fundado em 1837, a reitoria da 

instituição já informou que tem dinheiro apenas até se-
tembro. Ex-alunos, atuais estudantes, professores e funcio-
nários da instituição se mobilizam para cobrar do governo 
federal alguma medida para que o fechamento não se 
concretize. Esta semana, um grupo que estudou no Pedro II 
na década de 1970 se reuniu na porta da unidade da Tijuca 
para mostrar amor, gratidão e orgulho por terem feito parte 
da história do colégio. “O que me preocupa não é o grito dos 
maus, mas o silêncio dos bons”, dizia a faixa levada pelos 
ex-alunos com a famosa frase de Martin Luther King.

A SITUAÇÃO DO COLÉGIO
Em nota, o Pedro II informou que “a preocupação com a si-
tuação orçamentária teve início em 2020, enquanto se dis-
cutia o Projeto de Lei Orçamentária Anual tendo seu ápice 
em março deste ano, com a aprovação da Lei Orçamentária 
Anual de 2021. Em comparação com o orçamento destinado 
em 2020 às instituições de Educação Profissional e Tecnoló-
gica, houve redução de, aproximadamente, R$ 500 milhões 
no orçamento total da Rede Federal. O CPII teve redução de, 
aproximadamente, 3,5% em seu orçamento de custeio, que 
tinha previsão de R$ 40,7 milhões e caiu para R$ 39,3 mi-
lhões, com a aprovação da LOA. Após o corte, o MEC ainda 
anunciou um bloqueio de 18,13% do orçamento de custeio”. 

 N Secretaria esclarece que 
inaugurou, na gestão do se-
cretário Bruno Dauaire, o 
Núcleo de Atendimento às 
Vítimas de Intolerância Re-
ligiosa, em Japeri, Baixada 
Fluminense, cujo coordena-
dor é Márcio de Jagun.

InformedoDia

 N O deputado estadual Noel 
de Carvalho (PSDB) proto-
colou projeto de lei que pode 
tornar o Teatro Tablado pa-
trimônio cultural de imate-
rial do Estado do Rio de Ja-
neiro. “O Tablado é também 
um símbolo de resistência 
porque conseguiu consoli-
dar-se como uma das mar-
cas da nossa cultura cada vez 
mais relegada a segundo pla-
no”, justificou. 

VALORIZAÇÃO 
DAS ARTES 
CÊNICAS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO / ALERJ / RAFAEL WALLACE

SECRETARIA DE 
DIREITOS HUMANOS

DE OLHO NO 

FUTURO

DO RIO

Virou lei projeto 

do vereador Jorge 

Felippe de Agen-

da 2030 para 

desenvolvimento 

sustentável na 

promoção de polí-

ticas públicas. Lei 

cria o Programa e 

a Comissão para 

os Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Ex-alunos do Pedro II se mobilizam para que colégio não feche

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Deputado Noel de Carvalho

É previsto que hoje sejam entregues mais de quatro milhões de 
doses contra a covid-19, produzidas pela carioca Fiocruz. Fico con-
tente em ver a produção da fundação assumindo o protagonismo 
que sempre foi capaz.

O Theatro Municipal do Rio reviu protocolos e, com segurança, rea-
brirá suas portas a partir de hoje. A vacinação no Rio está andando 
dentro do esperado e, com organização e seguindo protocolos, faz 
parte uma retomada gradativa.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Detran-RJ abre no sábado 
7 mil vagas para serviços
Usuário pode agendar atendimento de habilitação, identificação civil e veículos 

REPRODUÇÃO

O 
Detran-RJ abrirá 
no próximo sá-
bado 7,1 mil va-
gas para serviços 

de habilitação, veículos e 
identificação civil, em 144 
unidades distribuídas em 
todas as regiões do estado. 
Para evitar aglomerações, o 
atendimento será median-
te agendamento prévio.

O usuário deve marcar os 
serviços pelo site www.de-
tran.rj.gov.br ou pelo telea-
tendimento (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042, 
das 6h às 21h. As vagas fo-
ram liberadas ontem às 12h. 
O departamento pede que, 
na impossibilidade de fazer 
o serviço previamente agen-
dado, seja desmarcado com 
antecedência, para evitar 
que o fechamento das vagas 
e permita o atendimento de 
outras pessoas.

Para quem precisa emi-
tir a 1ª habilitação, renovar 
a CNH, mudar ou adicionar 
categoria, alterar dados ou 
trocar permissão para dirigir 
(PPD) para carteira definiti-
va, o atendimento será dis-
ponibilizado das 10h às 16h, 
nos seguintes postos: Amé-
ricas Shopping, Angra dos 
Reis Araruama, Barra (Ae-
rotown), Bom Jesus do Ita-
bapoana, Cabo Frio, Campos 
dos Goytacazes, Copacaba-
na, Guadalupe, Guapimirim, 
Itaboraí (Venda das Pedras), 

SAIBA MAIS

 NPara emissão da carteira de 
identidade, o atendimento será 
das 8h às 16h, nas seguintes uni-
dades: Américas Shopping, Ape-
ribé, Araruama, Areal, Armação 
de Búzios, Arraial do Cabo, Barra 
do Piraí, Barra Mansa, Belford 
Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, 
Cabo Frio, Cachoeiras de Ma-
cacu, Cambuci, Campo Grande, 
Campos dos Goytacazes, Copa-
cabana, Desembargador Isidro, 
Duas Barras, Engenheiro Paulo 
de Frontin, Francisco Bicalho, 

Gávea, Guapimirim, Ilha, Itaboraí, 
Itaboraí Plaza, Itaguaí Shopping 
Mix, Itaperuna, Japeri, Largo do 
Machado, Macaé, Macuco, Magé, 
Mangaratiba, Méier, Mendes, 
Mesquita, Miguel Pereira, Mi-
racema, São Gonçalo (Neves), 
Niterói, Niterói Shopping, Nova 
Friburgo, Paracambi, Paraíba 
do Sul, Paraty, Parque Shopping 
Sulacap, Petrópolis, Rio das Os-
tras, Rio Shopping, Santa Cruz, 
São João de Meriti, São Pedro da 
Aldeia, Teresópolis, Valença, Var-

re-Sai, Vaz Lobo, Volta Redonda 
e West Shopping.

Para transferência de proprie-
dade, 2ª via de CRV, alteração de 
características, mudança de cor, 
transformação de combustível, 
baixa e inclusão de alienação, 
mudança de cor, alteração de 
nome/razão social, blindagem 
e intenção de venda, postos são: 
Infraero, Nova Iguaçu, Reduc, 
Itaboraí, Haddock Lobo Nilópolis, 
Mesquita, entre outros. Atendi-
mento das 8h às 13h.

Confira os locais para emissão de carteira de identidade

O atendimento nos postos é feito com agendamento prévio

Itaperuna, Jacarepaguá, 
Japeri, Largo do Machado, 
Macaé, Magé, Mesquita, Ni-
lópolis, Niterói (Fonseca), Ni-
terói Shopping, Nova Fribur-
go, Nova Iguaçu, Paracambi, 
Paraíba do Sul, Queimados, 
Santo Antônio de Pádua, São 
Gonçalo (Neves), São Gon-
çalo (Rocha), São Pedro da 
Aldeia, sede (Centro do Rio), 
Sulacap, Teresópolis, Trajano 
de Moraes, Três Rios, Volta 
Redonda e West Shoppiing. 

O Detran-RJ reforça que 
é preciso respeitar o horário, 
sem antecipação ou atrasos, 
para que não ocorram filas 
e aglomerações. O departa-
mento pede que usuários 
não levem acompanhantes.

EDUCAÇÃO

O risco do 
Pedro II ter 
que fechar



RIO DE JANEIRO

VERSÃO DA PM QUESTIONADA PELOS 

PAIS DE KATHLEN 
Moradores e familiares da jovem grávida de quatro meses, morta após ser baleada 
em tiroteio no Complexo do Lins, garantem que disparo partiu dos policiais militares 

R
evolta e choque de ver-
sões marcaram ontem 
o sepultamento do 
corpo da designer de 

interiores Kathlen Romeu, 24 
anos, morta na terça-feira na 
comunidade Barro Vermelho, 
no Complexo do Lins. Grávida 
de quatro meses, ela levou um 
tiro de fuzil em ação na PM na 
localidade na terça-feira. A jo-
vem não era moradora e esta-
va a caminho da casa de uma 
tia. Familiares e amigos pedi-
ram justiça durante o enter-
ro. Todos estavam revoltados 
com a verão da PM de que o 
tiro que a matou não foi dado 
por policiais. Cerca de 300 
pessoas acompanham o enter-
ro no Cemitério São Francisco 
de Paula, no Caju.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital apreendeu 21 ar-
mas de PMs que estavam no 
momento em que Kathlen 
foi baleada. A polícia já sabe 
que ela foi atingida uma úni-
ca vez, com um tiro de fuzil no 
peito transfixante: o projétil 
não ficou alojado. Entre as 
armas apreendidas: 10 fuzis 
7.62 mm; cinco fuzis 5.56 mm; 
e nove pistolas.40. Foram ou-
vidos cinco PMs.

A declaração do porta-voz 
da PM, major Ivan Blaz, foi a 
causadora da revolta. Ele afir-
mou que policiais da UPP do 
Lins foram atacados por tra-
ficantes e que militares dis-
seram que não foram os res-
ponsáveis pelos disparos que 
mataram a jovem.

A mãe de Kathlen, Jacklli-
ne de Oliveira, rebateu a ver-
são da PM. Ela esteve ontem 
no IML para liberar o corpo. 
Emocionada e em tom firme, 
disse ter certeza de que a bala 
partiu dos policiais.

“O MAJOR MENTIU”

“Se minha filha fosse morta 
por bandido, não falaria nada 
com vocês (imprensa). Sei que 
moro num lugar que eu não 
poderia falar. Mas foi a polí-
cia quem matou minha filha. 
Foi a PM que tirou minha vida, 
meus sonhos”, afirmou. “Avise 
ao major Blaz: vi a fala dele na 
TV, e o major mentiu. Se eu ti-
ver força, tiver vida, isso não 
vai ficar em vão. A polícia não 
foi recebida a tiros. Quem foi 
recebida a tiros foi a minha fi-
lha”, completou.

Em tom de desabafo, o pai 
de Kathlen, Luciano Gonçal-
ves, ressaltou a diferença de 
atuação das polícias nas co-
munidades e nos bairros mais 
ricos do Rio.

“As pessoas que moram na 
Zona Sul só conhecem as histó-
rias da varanda, não sabem da 
missa metade do que aconte-
ce nas comunidades. Quando 
falam que tem que entrar na 
comunidade dando tiro...99% 
das pessoas de lá são de bem. O 
tiro ao alvo que tem na nossa 
área, não tem na Zona Sul. Eu 
falava com minha mãe: meu 
neto vai nascer com os pais 
formados”, lembrou.

“MATARAM INOCENTE”

Moradores usaram o termo 
“Cavalo de Tróia” para expli-
car a ação. “Fizeram ‘Tróia’ 
para atacar os bandidos, mas 
mataram inocente grávida. Es-
tavam escondidos numa casa, 
esperando os bandidos. Quan-
do surgiram, atiraram. Foram 
dois tiros. Não houve tiroteio”, 
afirmou moradora que disse 
ter presenciado o momento.

Segundo ela, os PMs só pa-
raram de atirar após gritos da 
avó da vítima: “Depois dos ti-
ros eu vi a tia gritando: ‘Para, 
ajuda a socorrer’. Pararam de 
atirar’”. A moradora denuncia: 
“Os PMs procuraram cápsu-
las para recolher e limparam o 
sangue no chão. Mas tem mar-
ca do sangue no muro, perto 
de um buraco de bala, de fuzil”.

Moradores protestaram pacificamente  contra a morte de Kathlen

MAYA OU ZAYON

 N Kathlen Romeu já tinha 
decidido o nome do seu 
primeiro filho. Nas redes 
sociais, a designer de inte-
riores, que estava com 14 
semanas, publicou um tex-
to sobre a gravidez e anun-
ciou os possíveis nomes: 
Maya ou Zayon.

“Estou me descobrindo 
como mãe e fico assustada 
pensando em como vai ser...
Dou risada, choro e tenho 
medo. Um misto de senti-
mentos. Talvez os mais doi-
dos do mundo, mas vou dar 
risada lá na frente...Obri-
gada Senhor por abençoar 
meu ventre e me permitir 
gerar o amor da minha vida”, 
escreveu a designer.

“Acordo às vezes assus-
tada e pensando que não é 
real, mas aí vem uma fome 
de leão, uma dor de cabeça, 
um sono inacabável, uns en-
joos incontroláveis e as azias 
que só Jesus me ajudando! 
Tem horas que penso que 
ficarei presa com os meus ar-
rotos! É, tem sido desse jeito 
e nessa hora que eu lembro: 
Estou grávida”, continuou 
ela no post na rede social.

A plataforma Fogo Cru-
zado contabiliza 15 mulhe-
res grávidas baleadas na 
Região Metropolitana do 
Rio desde 2017. Delas, oito 
morreram. A mais recente 
vítima foi Kathlen, grávida 
de 14 semanas.

Nomes foram 
escolhidos

 > O tatuador Marcelo 
Ramos usou seu per-
fil no Instagram para 
desabafar em relação 
à versão dada pela PM 
sobre a morte da na-
morada, Kathlen Ro-
meu. Ele defendeu que 
a polícia tem distorci-
do a maneira como a 
ação aconteceu. 

“Não consigo ver 
TV, os noticiários, não 
consigo ver nada, só as 
mensagens positivas 
que estão me mandan-
do. Eu estou sabendo 
que a PM está tentan-
do mudar os fatos. Eles 
são os culpados! O cul-
pado tem nome, é esse 
estado, essa polícia 
despreparada!”, disse, 
emocionado. 

Mais cedo, o porta-
-voz da PM, major Ivan 
Blaz, afirmou que o tiro 
que matou a jovem não 
partiu de PMs. Marcelo 
citou a ação da Polícia 
Civil no Jacarezinho, a 
mais sangrenta da histó-
ria do Rio, e desabafou: 
“Amanhã é outra famí-
lia que está perdendo al-
guém próximo e isso não 
vai acabar, mas a gente 
tem que falar, temos que 
dar nossa voz”.

Namorado 
faz desabafo 
emocionado

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

Caso gera uma grande comoção nas redes sociais
 > A morte de Kathlen Ro-

meu gerou repercussão e 
familiares e famosos la-
mentaram a perda da jo-
vem para a violência do 
Rio. Nas redes sociais, o 
namorado e pai do bebê, 
Marcelo Ramos, também 
lamentou a morte e disse 
estar “sem chão”.

A atriz Vitória Rodri-
gues prestou uma home-
nagem à jovem. “Me vejo 
no riso dela e acho que 
por isso chorei ao ver essa 
foto! Chorei pelo cansaço 

de ver sonhos perdidos que 
sempre são os nossos”, disse. 
“Isso se chama ‘necropolíti-
ca’ e é a única coisa que de-
veria ser barrada”.

O Instituto Marielle Fran-
co lamentou a morte e pe-
diu: “Parem de nos matar!”. 
“Matam nossos filhos, ma-
tam nossas mães! O Estado 
retirou mais uma vida negra 
e favelada que estava gestan-
do outra vida. Investigação 
urgente!”.

O ator Icaro Silva se mani-
festou e ressaltou que a notícia 

da morte da jovem lhe causa 
“náusea”. “Uma notícia que 
se repete com tanta frequên-
cia que dá náusea. Inocentes. 
Pretos. Mortos. Operação po-
licial. O Estado brasileiro não 
está em guerra contra as dro-
gas. Está, desde sua formação, 
servindo ao extermínio da 
população preta e periférica”, 
lamentou.

A atriz Tais Araújo pediu 
justiça. “Todos os dias eu ten-
to buscar formas de reavivar 
ainda mais a nossa autoesti-
ma, porque acredito sim que 

esse é componente podero-
so para fortalecer nossos jo-
vens.  Estava falando sobre 
ancestralidade e beleza, e 
quero muito poder narrar 
a negritude para além da 
morte e da violência que 
é imposta, sem ignorar os 
acontecimentos, claro, mas 
mostrando que somos mui-
to mais do que isso. Mas é 
difícil continuar falando so-
bre beleza e futuro quando 
as vidas de jovens pretos es-
tão sendo constantemente 
interrompidas...”, escreveu.

FOTO DE LEITOR

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Luciano Gonçalves e Jacklline 
de Oliveira, pais de Kathlen, 

desmentiram porta-voz da PM 

CAVALO DE TRÓIA

 NUm amigo da família também 
firmou que não houve tiroteio, 
apenas tiros disparados pela PM. 
“Estavam de ‘Tróia’ nessa casa 
esperando os bandidos arma-
rem a boca de fumo, que existe 
ali no local, no meio das casas 
e do comércio. A casa da avó da 
Kethlen fica perto. Quando eles 
colocaram a boca de fumo os 
policiais, na casa, atiraram. Não 
deu tempo de os bandidos revi-
darem. Eles que estão nessa vida 
sabem se proteger. Os morado-
res inocentes, não”.

Questionada por O DIA, a 
PM não respondeu sobre a de-
núncia dos moradores em re-
lação à ação “cavalo de troia” 
e que teriam limpado o sangue 
no local. A corporação infor-
mou que o CPP vai apurar as 

circunstâncias do fato. Procu-
rada, a Polícia Civil não respon-
deu. A DH investiga o caso.

Um protesto pacífico foi fei-
to ontem por moradores contra 
a morte de Kathlen, nas princi-
pais ruas do Lins, no começo da 
noite. Parte dos manifestantes 
seguiu direto do sepultamento. 
Eles pediram justiça e o fim da 
violência nas comunidades. 
Kathlen havia se formado em 
design de interiores e trabalha-
va como modelo e vendedora 
de loja. Cerca de mil pessoas 
participaram da passeata. 

Manifestantes carregavam 
cartazes como: “Governador, 
chega de castrar nossos sonhos”, 
“Justiça por Kethlen! Governo 
assassino!” e “Contra o genocí-
dio, rebelar-se é justo”. 

‘Não teve tiroteio’, garante amigo
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Mulher morta a facadas é 
enterrada em São Gonçalo
‘A polícia vai conseguir prender esse cara. Não vai ficar impune’, disse tio da vítima

ESTEFAN RADOVICZ

Corpo da manicure Ana Caroline Felício, de 29 anos, foi enterrado no cemitério Memorial Parque da Paz

O 
corpo da manicure 
Ana Caroline Felício, 
de 29 anos, assassi-
nada a facadas pelo 

namorado, foi enterrado no 
cemitério Memorial Parque 
da Paz, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do Rio. 
A jovem foi morta em casa, na 
frente dos filhos e dos pais, 
na madrugada de terça, por 
Marcus Vinicius Lemos, de 
42 anos. Além dela, o homem 
também esfaqueou os sogros 
e uma filha da namorada, uma 
menina de apenas cinco anos.

O pai de Ana Caroline, 
o pastor José Felício, de 65 
anos, e a neta ainda estão 
internados no Hospital Es-
tadual Alberto Torres. O es-
tado de saúde deles é con-
siderado estável. A esposa 
dele, Leda Felício, deve re-
ceber alta nesta quarta. Ana 
e Marcus estavam juntos há 
dois anos. O casal se conhe-
ceu através da igreja dos pais 
da moça. Segundo familiares 
de Ana Caroline, o namora-
do mantinha um segundo 
relacionamento. 

Durante o enterro de Ana 
Caroline dezenas de pessoas 

se revoltaram com o crime. O 
tio materno, Vicente de Car-
valho, disse que o casal man-
tinha uma conta conjunta em 
um banco. Ele acredita que 
Marcus irá usá-la para sacar 
dinheiro. Além disso, o acu-
sado fugiu da casa levando os 
documentos da mulher.

“A polícia vai conseguir 
prender esse cara. Vão che-

gar até ele. Esse crime não vai 
ficar impune. Ele entrou na 
casa quando todos estavam 
dormindo. Matou minha so-
brinha na frente de todo mun-
do e sem que tivesse direito de 
se defender”, disse.

Amigo da família há mais 
de 20 anos, o evangelista Júlio 
César lamentou a morte pre-
coce de moça. “Eu a conhecia 

desde que ela tinha 14 anos. É 
lamentável essa situação. Es-
pero que a justiça seja feita e 
que ele pague pelo crime”.

Uma vizinha de Ana Caroli-
na disse que recebeu a notícia 
da morte com surpresa. “Ja-
mais iria imaginar uma situa-
ção como essa. Ninguém ima-
ginava que ele cometeria uma 
barbárie dessas”. 

Jovem foi atingida 
durante briga com 
o namorado no 
baile em Vilar dos 
Teles, na Baixada

Jovem baleada pelo 
namorado segue 
internada em Caxias

REPRODUÇÃO

Thaís está em estado grave

Thaís  Álvaro  Santos 
do Nascimento, de 22 
anos, baleada na cabeça 
e no ombro durante bri-
ga com o namorado no 
baile da comunidade Vila 
Ruth, em Vilar dos Teles, 
na madrugada do último 
domingo, segue internada 
em estado grave no Hos-
pital Estadual Adão Pe-
reira Nunes, em Duque 
de Caxias. A informação 
foi confirmada pela Se-
cretaria Estadual de Saú-
de (SES) na manhã desta 
quarta-feira. De acordo 
com testemunhas, o mo-
tivo da discussão foi por 
conta de ciúmes.

Ainda segundo a famí-
lia de Thaís, no trajeto até 
o hospital, a vítima sofreu 
duas paradas cardíacas. 
Na segunda, a jovem pas-
sou por uma cirurgia, que 
foi bem sucedida, apesar 
de ter perdido muito san-

gue e massa encefálica.

CASO

Na madrugada do último 
domingo (6), Thaís Álvaro 
estava com o namorado no 
baile da comunidade Vila 
Ruth, em Vilar dos Teles, em 
São João de Meriti. Segundo 
testemunhas, a vítima teria 
jogado um copo de cerveja 
no namorado, que reagiu a 
ação com disparos de arma 
de fogo para o alto. Thaís, na 
tentativa de tirar a arma do 
parceiro, acabou atingida 
por dois tiros, um na cabeça 
e outro no ombro. A tentati-
va de feminicídio está sendo 
investigado por agentes da 
64ª DP (São João de Meriti).

Prazo para 
realização das obras 
pedidas vai até 30 
de abril de 2024

Bombeiros 
vão liberar 
a Cidade 
do Samba
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Corpo de Bombeiros deu o aval

A luz no fim do túnel começa 
a surgir para os profissionais 
das escolas de samba do Gru-
po Especial do Rio de Janei-
ro. O site Carnavalesco pro-
curou o Corpo de Bombeiros 
e recebeu a informação que 
a desinterdição da Cidade do 
Samba será feita ainda essa 
semana. O prazo para reali-
zação das obras pedidas vai 
até 30 de abril de 2024.

“O Grupamento Opera-
cional do Comando Geral 
(GOCG) será orientado, ain-
da esta semana, a proceder o 
auto de desinterdição da Ci-
dade do Samba. Antes da rea-
bertura da Cidade do Samba, 
a Liesa e a Prefeitura devem 
verificar se ainda existe algu-
ma pendência/restrição a ser 
sanada junto a outros órgãos 
como, por exemplo, o Ministé-
rio Público”, informou a Dire-
toria de Serviços Técnicos do 
Corpo de Bombeiros.

O Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) foi assi-
nado e publicado no Diário 
Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro. Ele estabelece pra-
zos para adequações nos sis-
temas de prevenção e com-
bate a incêndio.
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Morta após 
ser atacada 
a tiros em 
Copacabana
Homem efetuou 10 disparos contra a 
vítima em plena luz do dia. Na ação, 
garçom também foi atingido 

WHATSAPP O DIA

Ydelci estava sozinha na mesa quando o homem disparou contra ela

U
ma mulher morreu 
após ser atacada a 
tiros, por volta das 
17h de ontem, na 

Rua Anita Garibaldi esqui-
na com a Rua Tonelero, em 
Copacabana, Zona Sul do 
Rio. Identificada como Ydel-
ci Cardoso Xavier, 45 anos, 
ela estava sozinha em uma 
mesa na área externa de um 
restaurante, quando um ho-
mem parou de moto e efe-
tuou pelo menos 10 disparos 
contra a vítima. Ele fugiu. O 
caso é investigado pela Dele-
gacia de Homicídios.

Na ação, que foi extrema-

mente rápida, Francisco de 
Assis, garçom do estabele-
cimento, foi atingido no ab-
dômen. Ele, que é conhecido 
como Neymar pelos colegas, 
ainda tentou correr para den-
tro do restaurante, mas estava 
muito ferido, segundo relatos. 

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e socorreu as víti-
mas. No caminho do Hospi-
tal Municipal Miguel Couto, 
no Leblon, Ydelci morreu. E, 
de acordo com a corporação, 
o estado de saúde do garçom 
era grave.

Segundo Arthur Santos, 
que presenciou o crime, o 
tiro foi à queima-roupa. “O 
rapaz veio de moto, com ca-
pacete, pela praça (Edmundo 

Bittencourt), parou perto do 
restaurante, apertou o gati-
lho uma única vez, disparou 
à queima-roupa e veio uma 
rajada. Foi rápido. Tentei fil-
mar a moto, mas estava sem 
placa”, contou ele, que tra-
balha em um restaurante na 
mesma rua.

A Polícia Civil e a PM fo-
ram acionadas e isolaram a 
área para perícia. Policiais 
da Delegacia do Idoso, que 

fica perto do restaurante, 
atenderam a ocorrência.

O crime foi cometido por 
um homem com uma pistola 
calibre .40 de tiro automáti-
co. Foram efetuados pelo me-
nos 10 disparos de uma só vez 
e, segundo os policiais, reco-
lhidas nove cápsulas. 

Ainda no local, 10 teste-
munhas, entre funcionários 
de restaurantes e lojas, fo-
ram ouvidas. A perícia come-
çou a ser feita pelos agentes 
da DH por volta das 18h. 

Agentes consideram remo-
ta a hipótese de crime passio-
nal. “Pela arma que foi”, disse 
um policial. A polícia busca 
imagens de câmeras da região 
para identificar o assassino. 

Entre elas estão 
acusadas de 
assassinato, 
roubo e tráfico

Número de mulheres 
procuradas aumenta

DIVULGAÇÃO/DISQUE DENÚNCIA

Portal divulgou os dados no Rio

O número de mulheres 
procuradas pela Justiça 
cresce novamente no Rio 
de Janeiro. Os dados são do 
Portal dos Procurados que 
mostram que o número de 
foragidas no site chegou a 
31, um dos maiores desde 
que o serviço foi criado. 

“Com o passar do tem-
po, durante as buscas de 
alguns criminosos, obser-
vamos a presença de mu-
lheres envolvidas com os 
mais diversos crimes. Daí, 
passamos a buscar com as 
autoridades mandados de 
prisão e informações so-
bre elas”, disse Zeca Bor-
ges, coordenador do Dis-
que Denúncia.

Entre as procuradas es-
tão mulheres acusadas de 
assassinato, roubo, tráfico 
e estelionato. A traficante 
Rayane Nazareth Cardozo 
da Silveira, a Hello Kitty, 
de 22 anos é uma das mais 
procuradas atuando como 
braço-direito do chefe do 
tráfico de drogas do Com-
plexo do Salgueiro, o cri-

minoso Rabicó.
Ainda de acordo com o 

Portal, até o ano de 2009, 
não constavam mulheres no 
programa. Dez anos depois, 
em dezembro de 2019, 40 ti-
nham perfis divulgados na 
plataforma, todas com re-
compensas por suas captu-
ras. Desses 40, nove foram 
presas ou tiveram seus man-
dados revogados. 

A presa mais recente foi 
a traficante Sandra Helena 
Ferreira Gabriel, a Sandra 
Sapatão. Ao todo são 606 cri-
minosos no site dos procura-
dos, sendo 468 homens e 31 
mulheres procuradas, 107 já 
capturados. Todos possuem 
mandados de prisão expedi-
dos pela Justiça.

Agentes da Delegacia de 
Ate n d i m e n to  à  M u l h e r 
(Deam) de Cabo Frio, na 
Região dos Lagos, prende-
ram um homem acusado de 
agredir e manter em cárcere 
privado uma idosa. A de-
núncia foi feita pela filha da 
mulher, que esteve na de-
legacia e contou que a mãe 
passou a madrugada sendo 
agredida pelo homem e fi-
cou presa dentro de casa. 

Policiais da Coordenado-
ria de Recursos Especiais 
(Core) foram indiciados por 
homicídio culposo (quando 
não há a intenção de ma-
tar), pela morte do menino 
João Pedro Matos Pinto, de 
14 anos, assassinado em 18 
de maio do ano passado, 
dentro da própria casa, no 
Complexo do Salgueiro, em 
São Gonçalo, na Região Me-
tropolitana do Rio.  

O  e x e c u t i v o  d a  S a ú d e 
Pablo Menezes confirmou 
e contou detalhes sobre 
as ligações e mensagens 
que recebeu de Dr. Jairinho, 
no dia 8 de março, dia da 
morte do menino Henry. As 
tentativa foram motivadas 
pela intenção de impedir 
que o corpo da criança fos-
se encaminhado para perí-
cia no IML.

Uma operação foi realizada 
contra o braço financeiro 
da milícia em alguns pon-
tos da Zona Oeste do Rio, 
entre eles a comunidade 
do Rio das Pedras, Muzema 
e outros locais da região. A 
ação foi comandada por 
uma Força-Tarefa da Po-
lícia Civil que realizou 19 
prisões de integrantes da 
organização criminosa. 

DIA A DIA

POLICIAIS SÃO 
INDICIADOS

CASO HENRY 

BOREL

CIVIL PRENDE 19 
MILICIANOS

HOMEM PRESO 

EM CABO FRIO

PALOMA SAVEDRA
paloma.savedra@odia.com.br

Agentes consideram 
remota hipótese 
de crime passional 
devido à arma que 
foi utilizada
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Soranz diz que ‘abraço 
pode voltar’ em outubro
Secretário de Saúde afirma que até o mês de outubro o Rio pode viver nova fase

EDU KAPPS/DIVULGAÇÃO

Daniel Soranz e Renan Ferreirinha acompanham vacinação dos profissionais de educação na Tijuca

O 
secretário municipal 
de Saúde do Rio, Da-
niel Soranz, e o secre-
tário de Educação, 

Renan Ferreirinha, estive-
ram ontem na vacinação dos 
profissionais da educação bá-
sica. Em entrevista ao portal 
Metrópoles, Soranz afirmou 
que até outubro a população 
poderia voltar a “se abraçar”, 
admitindo até a possibilida-
de de realizar o Réveillon na 
cidade se a cobertura de 90% 
de vacinação for cumprida.

O secretário Renan Ferrei-
rinha comemorou a vacina-
ção e disse que era uma data 
histórica e que com a vacina-
ção será possível avançar no 
retorno do ensino presencial.

“Hoje é um dia muito espe-
cial para a educação no Rio 
de Janeiro, um dia que repre-
senta a esperança junto com 
a saúde. A gente vem cada vez 
mais expandindo a melhoria 
da educação com o retorno 
presencial de maneira gra-
dual. A vacinação de todos 
os profissionais da educação 
técnica e do ensino superior é 
na semana que vem”, afirmou.

Questionado pelo DIA, 
Alexandre Chieppe não 
chegou a mencionar a pos-
sibilidade de realização do 
Réveillon ou do Carnaval 
2022, mas disse estar oti-
mista e afirmou que o estado 
deve cumprir a sua meta de 
vacinação.

“Obviamente o cumpri-
mento do calendário depen-

anunciou que a cidade irá va-
cinar todos com mais de 50 
até o dia 19 de junho, sábado 
da próxima semana. Essa é a 
segunda semana seguida de 
antecipação do calendário 
anunciado no fim de maio. 

De acordo com o novo 
cronograma, que é similar 
ao visto nessa semana, na se-
gunda que vem se vacinam o 
grupo de 53 anos, com mu-
lheres pela manhã e homens 
no turno da tarde. Terça mes-

mo esquema para quem tem 
52 anos. Na quarta, a vaci-
nação geral é interrompida 
para a vacinação dos profis-
sionais da Educação Supe-
rior, profissionalizantes e 
outros. Na quinta (17), a vaci-
nação geral volta com o mes-
mo esquema de turnos para 
a faixa de 51 e na sexta, dia 
18, será a vez de quem tem 50 
anos. Já no sábado, será feita 
uma repescagem para quem 
tiver mais de 50 anos. 

Estudantes poderão complementar os 
estudos, prejudicados pela pandemia

Programa de reforço 
escolar para alunos 
da rede municipal 

DIVULGAÇÃO

Cidade do Rio de Janeiro poderá firmar convênios e/ou parcerias

A Câmara Municipal do 
Rio aprovou em segunda 
instância, o projeto de lei 
que cria o Programa Per-
manente de Reforço Esco-
lar para os alunos matri-
culados na rede municipal 
de ensino. Pais ou respon-
sáveis dos alunos poderão 
solicitar aos diretores das 
unidades municipais de 
ensino o encaminhamen-
to de seus filhos para a ava-
liação relativa ao projeto.

De acordo com a pro-
posta, o município pode-
rá firmar convênios e/ou 
parcerias com os gover-
nos do Estado e da União, 
sociedade civil, empresas 
privadas, cooperativas, as-
sociações de moradores, 
moradores de comunida-
des comprovadamente 
capacitados para tal fina-

lidade e demais entidades 
voltadas à área da educação.

Autor da lei, o vereador 
Carlo Caiado, destaca as di-
ficuldades que os estudantes 
têm enfrentado com a sus-
pensão das aulas presenciais 
desde o início da pandemia 
de covid-19.

“Muitos alunos estão en-
frentando enorme dificulda-
de para o acompanhamen-
to das aulas, sobretudo em 
função da falta de acesso ou 
conexão limitada à internet. 
E os mais prejudicados, em 
sua maioria, são os alunos, 
em especial os residentes em 
Áreas de Especial Interesse 
Social e Comunidades”, ex-
plica o parlamentar, autor do 
projeto ao lado do vereador 
Dr. Carlos Eduardo. O pro-
jeto seguiu para a sanção do 
prefeito Eduardo Paes.

de do aporte de vacinas que 
está previsto para o estado 
do Rio de Janeiro e, sendo 
feitas as entregas prometi-
das, não teremos dificulda-
de em cumprir nossa meta 
de aplicação da primeira 
dose para a população de 
até 18 anos até o final de ou-
tubro. Também estamos oti-
mistas”, finalizou.

VACINAÇÃO AVANÇA NO RIO
O prefeito Eduardo Paes 
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NOSSOS SÍMBOLOS

PARA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DE CORES

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay
Advogado criminal

O grande cineasta, agitador cultural, 
Neville D’Almeida me mandou um vídeo 

lembrando que nenhum grupo se atreveria 
a tomar para si as bandeiras e as cores dos 

EUA, da China, da França” 
ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, KAKAY

D
epois de sair de verde e amarelo na manifestação 
contra Bolsonaro, no dia 29 de maio, e de defender a 
necessidade de retomar o orgulho, ou simplesmente 

de ter o direito a usar nossas cores e nossos símbolos na-
cionais contra a usurpação fascista, comecei a prestar mais 
atenção na dimensão do que esses gestos representam.

Recebi muitas manifestações carinhosas falando 
que realmente a ligação direta criada pela propaganda 
dos bolsonaristas do uso da bandeira, da camisa da 
seleção e de outros símbolos como sendo representa-
tivos dessa comunidade que cultua a morte afastou o 
brasileiro de algo que seria natural. O grande cineasta, 
agitador cultural, Neville D’Almeida me mandou um 
vídeo lembrando que nenhum grupo se atreveria a to-
mar para si as bandeiras e as cores dos EUA, da China, 
da França. E, principalmente, com tanto sucesso de 
marketing. Seria impensável. 

ARTE KIKO

governo. É uma bola de neve, 
um moto-contínuo. 

Essa é a maneira com que 
se portam, por exemplo, na 
CPI do Senado. Falam para os 
seguidores fanáticos sem ne-
nhuma vergonha do ridículo. 
Distorcem os fatos e se gabam, 
sem ruborizar, das atrocidades 
cometidas. Sempre sustentei 
que esses facínoras não têm 
vergonha de serem ridículos, 
pois sequer têm a dimensão do 
ridículo. Não ruborizam, pois 
precisariam ter consciência ín-
tima do que fazem.

O presidente da República 
é o maior exemplo da desfaça-
tez. Agora, ele anuncia, com 
uma tremenda cara de pau, 
que o TCU, em um documen-
to oficial, afirmou que mais da 
metade das mortes imputadas 
a covid não teve o vírus como 
causa. Uma afirmação gravís-
sima! À toda evidência ele fa-
lou sabendo que seria desmen-

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

universo paralelo, que acaba 
sendo real. Nós passamos a 
ser ficção ao tentar racionali-
zar. Nós somos os que querem 
discutir literatura numa rave, 
os que se preocupam em usar 
máscara e fazer isolamento 
enquanto as festas clandes-
tinas ditam as regras. Somos 
aqueles que insistem em ler 
livros e escrever, enquanto 
a comunicação tem que ter 
no máximo 240 caracteres. 
Quando o Twitter aumentou 
o limite de 140 para 280, os 
usuários reclamaram.

Nós estamos sendo traga-
dos por um universo medíocre 
onde o que se prioriza, no má-
ximo, são os livros com resu-
mos e “soluções” para concur-
so. O mundo hoje tem a pro-
fundidade dos bolsonaristas 
e, por isso, a terra tem que ser 
mesmo plana para eles. Preci-
samos refletir e mudar a abor-
dagem do enfrentamento. Não 
podemos jogar xadrez em um 
tabuleiro de dama. 

É impossível ceder mais, 
mas é preciso jogar no campo 
deles. Na CPI, por exemplo, 
não se pode continuar com a 

No episódio da Copa Améri-
ca, ficou claro que a estratégia 
usada pelo governo de domi-
nar e usar os símbolos é uma 
opção forte e definida. Como 
são negacionistas e pregam 
que a aglomeração favorece 
a tal imunidade de rebanho, 
pouco importando o aumento 
da contaminação, os governis-
tas trataram de trazer a Copa 
para o Brasil, como um grande 
trunfo. Mesmo quem não gos-
ta de futebol há de reconhecer 
o forte apelo popular da sele-
ção nacional e da camisa cana-
rinho. Tanto que, no auge da 
ditadura, com a tortura assus-
tando a todos, o ditador Médici 
tirou o técnico João Saldanha 
e escalou Dadá Maravilha, e o 
slogan “Brasil ame-o ou deixe-
-o” ecoava país afora. E muitos 
torceram escondidos, enver-
gonhados até, para a Seleção. 

Desse episódio da Copa 
América, no qual a negativa 
de participação da Seleção du-
rou pouco tempo, o que fica é 
a mensagem que o brasileiro 
está cansado de ser usado, ma-
nipulado e desprezado. A es-
tratégia de usar a competição 
para aumentar a popularida-
de do governo é autoritária e 
irresponsável. Esse deve ser o 
foco dos questionamentos. 

A politização do vírus da co-

vid é a versão atual do vírus da 
morte que era inoculado pela 
ditadura. A maneira crimino-
sa com que se enfrentou a crise 
sanitária já levou quase meio 
milhão de brasileiros a óbi-
to. Destruiu famílias, sonhos 
e empregos. Um jovem que 
cresce no meio dessa tragédia 
tem sua adolescência roubada, 
um tempo que nunca viverá. 
Mesmo a alegria, que diziam 
ser a nossa marca, nos foi sub-
traída. E tudo ocorre em meio 
a uma profunda e pensada 
destruição de valores, que cria 
uma identidade nacional.

Esses bárbaros não cuida-
ram tão somente de saquear o 
país, o que já seria estrago, mas 
trataram de impor em todas as 
áreas, Cultura, Educação, Eco-
nomia, costumes e Saúde, um 
jeito fascista de governar. En-
quanto nos ocupamos da pre-
servação da vida, corroem o 
país por dentro, como cupins. 

Um exemplo claro é o apego 
à mentira de maneira deslava-
da e sem pudor, que passou a 
ser uma estratégia de gover-
no. Criam fatos e propagam 
como sendo verdadeiros. O 
que importa é o mundo ima-
ginário no qual eles vivem. E 
o grupo insano que os acom-
panha, alimentados por ódio 
e falsidade, cresce e sustenta o 

tido, que era uma informação 
falsa. Mas falou para alimen-
tar as fake news, o submundo 
das notícias, o seu gado famin-
to e o ódio. Esse é o perfil do 
nosso desgoverno, que ri da 
nossa dor, do nosso abandono 
e do nosso desespero.

É estranho, mas o que 
se percebe é que o mundo 
imaginário criado por esses 
terraplanistas é alimentado 
pela máquina de sustentar o 

milícias, o emparedamento 
das Forças Armadas. 

O Brasil virou pária mun-
dial, o brasileiro não é acei-
to em boa parte da Europa 
e, quando é aceito, como nos 
EUA, é necessário fazer uma 
humilhante quarentena no 
México. Logo logo nossos 
produtos também serão bani-
dos. E mais do que excluídos, 
viramos chacota internacio-
nal: o ocorrido no periódico 
The Economist é constran-
gedor. A conceituada revis-
ta dedicou uma matéria de 
abertura, além do caderno 
de dez páginas, dissecando o 
desastre da política de culto à 
morte do governo brasileiro. 
A foto na capa é o nosso Cris-
to Redentor respirando com 
auxílio de um tubo de oxi-
gênio. Se o Cristo ficasse em 
Manaus, iria faltar oxigênio. 

A Secretaria de Comuni-
cação da Presidência usou 
o Google tradutor, ou pediu 
ao filho do presidente, para 
traduzir a reportagem e foi 
outro vexame. Ao apontar o 
óbvio, a matéria fala da im-
possibilidade de mudar o 
Brasil com esse presidente. 
O governo fez a leitura que 
interessava aos seus segui-
dores e afirmou que o texto 
jornalístico propõe eliminar, 
fisicamente, o presidente. 
Vergonha alheia outra vez. 

Ninguém responderá ao 
ódio que esse grupo propaga 
com ódio. Queremos tirá-lo 
sim, mas pelo impeachment, 
por uma responsabilização 
criminal ou pelo voto. Até lá, 
vamos fazer o enfrentamen-
to com política institucional, 
muita poesia, muita literatura 
e uma dose extra de solidarie-
dade, empatia e coragem. 

Como ens ina  Car los 
Drummond de Andrade, no 
poema Os ombros suportam 
o mundo:

“Chegou um tempo em 
que não adianta morrer,

Chegou um tempo em que 
a vida é uma ordem.

A  v i d a  a p e n a s ,  s e m 
mistificação.”

tentativa de desmoralizá-los 
no confronto entre ciência 
e barbárie. Eles sequer pis-
cam, estão soberbos com a 
mais completa ignorância. É 
preciso ir atrás do dinheiro e 
de comprovar quem ganhou 
com o uso criminoso da clo-
roquina. Temos que ter cons-
ciência de que o campo de 
atuação deles é o gabinete do 
ódio, os ministérios parale-
los, a instrumentalização das 
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FLAMENGO FLUMINENSE

Mengão pega o Coritiba 
e Gabi é dúvida para Ceni
Rodrigo Caio, com dores, está fora da partida; Pedro e Gerson foram poupados

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

CBF diz que 

artilheiro tem 

um edema, 

mas Flamengo 

não confirma

O 
Flamengo divulgou 
a lista de relaciona-
dos para pegar o Co-
ritiba hoje, às 19h, 

pela Copa do Brasil. Depois 
de a CBF emitir nota e fizer 
que Gabigol sofreu edema 
muscular, o Rubro-Negro co-
municou que considerou os 
exames da entidade máxima 
do futebol “inconclusivos” e 
deixou o camisa 9 na lista de 
convocados para o duelo.

Por outro lado, o Flamen-
go decidiu poupar Pedro e 
Gerson, que estavam a ser-
viço da Seleção Olímpica na 
Sérvia. Rodrigo Caio, com 
dores no joelho, está fora do 
duelo. Com isso, Ryan Luka, 
Thiaguinho, Ramon e Yuri 
de Oliveira, destaques do 
Sub-20, foram relacionados. 

O provável time do Fla-
mengo é: Diego Alves; Ma-
theuzinho, Arão, Gustavo 

Henrique e Filipe Luís; Die-
go, Gomes, Vitinho, Michael 
(Everton Ribeiro), Bruno 
Henrique e Muniz (Gabigol).

O Flamengo não poderá 
contar com Gabigol e Éver-
ton Ribeiro durante um bom 
tempo. Convocados para a 

Copa América, a dupla pode 
desfalcar o Rubro-Negro em 
até nove jogos, caso a sele-
ção brasileira chegue à final 
do torneio, que será dispu-
tada no dia 10 de julho.

Ao todo, serão oito parti-
das pelo Brasileirão, incluin-

do jogos importantes, como 
o clássico contra o Flumi-
nense e o duelo contra o Atlé-
tico-MG, considerado ad-
versário direto na luta pelo 
título. O jogo contra a Cha-
pecoense está previsto para 
o dia 11, um dia após a final, o 
que deve dificultar a presen-
ça da dupla em campo. Além 
disso, os dois também estão 
fora do segundo jogo contra 
o Coritiba, pela terceira fase 
da Copa do Brasil.

Ontem, após uma longa 
negociação, o Flamengo 
confirmou a venda do vo-
lante Gerson ao Olympique 
de Marselha, da França. O 
acordo foi informado pelo 
Rubro-Negro através de 
suas redes sociais. A venda 
de Gerson renderá ao Fla-
mengo algo em torno de 25 
milhões de euros (cerca de 
R$ 160 mi).

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nGermán Cano chegou a nove 
gols na temporada após dispu-
tar 14 jogos no Vasco. Em uma 
equipe que pouco cria para o 
seu artilheiro, o jogador teve 
a boa atuação de Léo Jabá no 
segundo tempo como alento, 
já que o argentino, muitas ve-
zes, parece jogar sozinho na 
equipe. Quando as jogadas do 
Gigante da Colina não acabam 
no pé dele, as chances de gol 
diminuem muito. Seus compa-
nheiros poucos ajudam. Sorte 
do vascaíno, que pode contar 
com um artilheiro que resolve.

SEMPRE ELE.  
UM ALENTO 

REPRODUÇÃO

NO SUFOCO E ABSURDO

O 
Vasco conseguiu a classificação para a quarta 
fase da Copa do Brasil. Embolsou 2 milhões e 
700 mil reais, o que já paga uma folha salarial 

do elenco, e segue vivo na competição mata-mata. 
Mas tudo isso aconteceu com um empate frustrante 
diante do Boavista, que está longe de ser um grande 
desafio, e com um lance que só não vai dar mais o que 
falar porque o time de Marcelo Cabo se classificou. 
Quero apenas chamar a atenção que a anulação do 
gol foi correta, mas feita de forma errada. Ficou claro 
que, depois de mais de cinco minutos com o jogo para-
lisado, houve interferência externa e, pasmem, não há 
VAR na terceira fase da Copa do Brasil. Até o técnico 
Leandrão, do Boavista, ofereceu o celular para que o 
assistente pudesse conferir o lance do gol anulado de 
Gabriel Pec. Um completo absurdo. Lembrando que, 
quando teve VAR no Campeonato Brasileiro, contra 
o Internacional, ele não funcionou para o Vasco. Mas, 
sem VAR, parece que os equipamentos funcionaram 
rapidinho. Vergonha para a arbitragem brasileira. 
Porém, pensando no geral, o time de Cabo precisa evo-
luir muito se quiser voltar a ter a confiança do torce-
dor. Longe das boas atuações que fez em determinado 
momento do Carioca. Olhar a Série B como prioridade 
é urgente. E, mais do que isso, voltar a jogar futebol.

Leandrão, técnico do Boavista, mostra celular ao quarto árbitro

 n A CBF divulgou um co-
municado para a imprensa 
dizendo que Gabigol havia 
sentido um desconforto 
muscular e um edema foi 
constatado. Apesar disso, 
ele não seria desconvoca-
do para a Copa América e 
seguiu para tratamento. 
Mas o Flamengo quero 
seu atacante em campo 
hoje, contra o Coritiba, 
pela Copa do Brasil, às 19h 
(de Brasília), e divergiu 
do diagnóstico da Seleção 
Brasileira. Ele está, inclu-
sive, relacionado e passa-
rá por nova avaliação até 
o jogo. Que situação, hein?

QUE SITUAÇÃO...

MANTEVE A COERÊNCIA 

 nTite não fez mudanças na lista de jogadores para na Copa 
América. Algo totalmente coerente, já que faz campanha 
invicta nas eliminatória e os resultados, mesmo com ou-
tros problemas externos, vêm acontecendo. Apenas Ro-
drigo Caio fica fora, já que Thiago Silva vai se recuperar 
para jogar competição. Sinceramente, somos favoritos e o 
desempenho nos últimos jogos mostra isso.
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Tricolor perde para o 
Bragantino, mas segue 
vivo na Copa do Brasil

Em vantagem, pela vitória 
por 2 a 0, na última feira, 
no Maracanã, o Fluminen-
se não se acomodou no se-
gundo e decisivo confron-
to com o Red Bull Bragan-
tino. No Nabi Abi Chedid, 
abriu o placar com Nenê, 
em bela cobrança de falta, 
mas a entrada do ‘tanque’ 
Hurtado, autor dos dois 
gols na vitória por 2 a 1 
dos donos da casa, quase 
mudou o rumo da classi-
ficação para as oitavas de 
final, confirmada pelo Tri-
color com muito drama.

Bem marcado, Fred não 
teve tanto espaço quanto 
os ligeiros Caio Paulista 
e Gabriel Teixeira. Liso, 
foi a joia que sofreu a fal-
ta que originou o golaço 
marcado por Nenê, aos 15 
minutos. Foi o 26º gol do 
camisa 77 em 98 gols pelo 
Fluminense. 

As mexidas de Maurí-
cio Barbieri que surtiram 
efeito. Após a defesaça para 

evitar o gol de Ytalo, à queima-
-roupa, Marcos Felipe pôde fa-
zer para segurar a cabeçada 
de Hurtado: 1 a 1, aos 22. Aos 
43, o venezuelano aproveitou 
o bom cruzamento de Arthur, 
mas precisou finalizar duas 
vezes para vencer Marcos Fe-
lipe no rebote. Apesar da luta 
e do susto, o Tricolor segurou 
a pressão e confirmou a vaga 
nas oitavas de final da Copa do 
Brasil e, de quebra, a premia-
ção de R$ 2,7 milhões.

VASCO

Empate suado na Copa do Brasil
Foi difícil, mas o Vasco con-
seguiu a classificação às oita-
vas de final da Copa do Brasil 
diante do Boavista, em São Ja-
nuário. Depois de sair atrás no 
marcador, o Cruzmaltino, de 
forma dramática, conseguiu o 
empate na etapa final, passou 
de fase no torneio nacional e 
faturou R$ 2,7 milhões. Mi-
chel Douglas fez para o time 
de Saquarema, e Cano marcou 
para os donos de casa.

O Vasco saiu perden-
do. Jean cruzou da esquerda, 
Michel Douglas antecipou à 
zaga adversária e acertou uma 
bomba no ângulo.

Aos 15 do segundo tem-

Cano salvou novamente o Vasco

DIVULGAÇÃO

po, o lance mais polêmico do 
jogo. Léo Jabá fez boa joga-
da pela direita e cruzou para 
Cano. O argentino não domi-
nou, mas a bola sobrou para 

Gabriel Pec fuzilar para o gol 
de canhota. Porém, após mui-
tas reclamações do Boavis-
ta, pedindo toque de mão de 
Cano, e a arbitragem anulou. 

Depois de muita polêmi-
ca e confusão, a bola voltou 
a rolar em São Januário, e o 
Vasco balançou a rede e des-
sa vez a arbitragem validou. 
Em cruzamento de Léo Jabá, 
o melhor jogador vascaíno 
contra o Boavista, a bola en-
controu Cano na segunda 
trave, e o argentino pegou 
de primeira para empatar o 
jogo. Mesmo atuando mal, o 
Vasco conseguiu segurar o 
empate e a classificação.

BOTAFOGO

Diego Gonçalves treina no time
Perto de ser anunciado como 
a 18ª contratação na tempora-
da, Diego Gonçalves depende 
apenas de trâmites burocráti-
cos, mas já vem trabalhando 
com os novos companheiros, 
segundo o ‘Canal do TF’. O ata-
cante ex-Mirassol, inclusive, 
pode ser a última novidade no 
elenco alvinegro.

Com pouco dinheiro e or-
çamento estourando, a di-
retoria do Botafogo ainda 
avalia nomes de meias para 
fechar o grupo. Entretanto, a 
questão financeira tem sido 
um problema, assim como as 
opções no mercado.

Diego foi destaque no Paulistão

DIVULGAÇÃO

Por isso, já existe a ava-
liação de que, se não for en-
contrado um jogador com 
características de camisa 10 

e diferentes dos nomes que 
já fazem parte do elenco, 
não valerá a pena o esforço 
financeiro. 

Tudo pode mudar, claro, 
com o decorrer das partidas 
na Série B, mas no momento 
uma nova contratação apenas 
se for um camisa 10 ou uma 
oportunidade de mercado.

Em relação a Diego Gon-
çalves, a expectativa é de 
que ele seja regularizado 
ainda nesta semana e que 
fique à disposição do técni-
co Marcelo Chamusca para 
a partida contra o Remo, no 
domingo.

Nenê fez o gol do Fluminense

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

SELEÇÃO BRASILEIRA
Tite confirmou os convocados para Copa América. Ele manteve praticamente 

todos os nomes que foram chamados para os dois últimos jogos das 

Eliminatórias, com exceção de Rodrigo Caio, que substituiu Thiago Silva. 
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ECONOMIA

Saiba quem 
‘bisbilhota’ seu 
CPF sem motivo
Serasa fornece lista das consultas feitas. Veja 
como se proteger de golpes e evitar transtornos

REPRODUÇÃO/ INTERNET

C
onsumidores que 
costumam fazer e 
pagar suas compras 
pela internet devem 

ficar atentos para possibili-
dade de caíram em golpes. 
Para ajudar a evitar trans-
tornos, a Serasa oferece gra-
tuitamente um relatório de 
quem consultou o CPF ou o 
CNPJ de contribuintes ou 
empresas, respectivamen-
te, nos últimos 24 meses, 
sem que haja, por exemplo, 
um motivo que justifique a 
consulta feita. 

No site www.serasa.com.
br, os interessados podem 
solicitar o documento e ter 
acesso a quem andou ‘bis-
bilhando’ seus dados. Veja 
no quadro ao lado o passo a 
passo para fazer a consulta. 

Após a solicitação do ti-
tular do documento consul-
tado, o relatório fica pronto 
em até 24 horas e permane-
ce disponível para consul-
ta por até seis meses, com 
informações como o nome 
da empresa que realizou a 
busca, parte do CNPJ dela e 
quando a consulta foi feita. 

“São informações valio-
sas, que podem ajudar os 
consumidores a saberem 
se alguma empresa com a 
qual não teve relação con-
sultou seu CPF, o que pode 
ser um indício de fraude”, 
informou a Serasa.

POR QUE FOI FEITA CONSULTA? 

Existem vários motivos pe-
los quais algumas empre-
sas consultam um CPF/

CNPJ, entre eles, quando 
empresas de concessão de 
crédito desejam saber a si-
tuação financeira do titu-
lar do documento; quando 
produtos serão vendidos de 
forma parcelada ou com pa-
gamento em cheque; e ao 
renovar o seguro da casa ou 
do carro, por exemplo. 

SE RECONHECER A CONSULTA?

Caso desconheça algu-
ma ação que justifique uma 
consulta ao seu CPF/CNPJ, 
isso pode indicar uma si-
tuação de risco. Nesse caso, 
de acordo com a Serasa, o 
mais indicado é entrar em 
contato com a empresa que 
verificou o documento, in-
formar que a consulta foi 
feita sem o seu consenti-

Após a solicitação de consulta do CPF que foi consultado, o relatório fica pronto em até 24 horas

Fraudadores usam 
identidade visual 
igual ao oficial

Prefeitura 
identifica 
site falso 
do IPTU

A Prefeitura do Rio de Janei-
ro divulgou que identificou 
uma página fraudulenta que 
tenta se passar pelo portal 
Carioca Digital (carioca.rio) 
para emissão de boletos do 
IPTU. Segundo o município, 
os criminosos utilizam iden-
tidade visual semelhante ao 
portal oficial com o objetivo 
de aplicar golpes nos contri-
buintes que buscam fazer o 
pagamento das cotas men-
sais online.

O usuário é direcionado 
para uma página em que pe-
dem o preenchimento de in-
formações como o número 
da sua inscrição predial, o 
exercício e a parcela que de-
seja emitir para pagamento. 

A Prefeitura do Rio, a 
Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento e 
o Iplan informaram que já 
adotaram medidas cabíveis 
para que o domínio seja can-
celado, além da denúncia 
na Delegacia de Repressão 
a Crimes de Informática. O 
único endereço do Carioca 
Digital, portal de serviços 
da Prefeitura do Rio, é: ht-
tps://carioca.rio.

mento e solicitar detalhes.
Em um levantamento 

de novembro de 2020, a 
Serasa percebeu que 39,3 
milhões de brasileiros afir-

maram espontaneamente 
já ter sido vítimas de frau-
de financeira e 36% das 
pessoas que sofreram com 
esse problema afirmaram 

não ter tomado nenhuma 
ação formal. Entre quem 
tomou, a principal ação foi 
entrar em contato com o 
intermediador.

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

Alerj vai ao Supremo 
contra ajustes mais duros

OCTACÍLIO BARBOSA/ALERJ

Cláudio Castro se reuniu com Ceciliano e representantes de outros órgãos 

A 
Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janei-
ro vai travar um ‘em-
bate’ com a União 

contra ajustes mais duros no 
estado. Ontem, o presiden-
te da Casa, André Ceciliano 
(PT), comunicou no plenário 
que a Alerj acionará o Supre-
mo Tribunal Federal contra a 
regulamentação — feita por 
decreto pela União — da Lei 
Complementar Federal 178, 
que criou o Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF).

Ceciliano alegou que o tex-
to cita medidas não previstas 
na própria lei e inviabiliza 
investimentos e outras ações 
pelo estado, como correção 
salarial de servidores.

Pela manhã, o presiden-
te da Alerj e representantes 
do Judiciário, MP, TCE e De-
fensoria, além da PGE, se re-
uniram com o governador 
Cláudio Castro. O encontro 
foi para tratar de detalhes da 
nova versão do regime.

“O que vai pesar agora, é o 
que se está falando: despesas 
primárias. Mesmo os investi-
mentos, pela regulamentação 
da 178, serão atualizados pelo 
IPCA. Então, não basta ter di-
nheiro. Se você tiver dinheiro 
em caixa e não estiver autori-
zado pelo regime, o órgão não 
poderá gastar os recursos”, de-
clarou o parlamentar.

 n Integrantes de frentes parla-
mentares em defesa do servi-
ço público se reuniram ontem 
à tarde com o presidente da 
Câmara Federal, Arthur Lira 
(PP-AL), para entregar um 
abaixo-assinado contra a PEC 
32, da reforma administrativa. 
O documento tem mais de 100 
mil assinaturas de servidores e 
da sociedade civil.

No encontro, Lira deixou cla-
ro o compromisso e a intenção 
de aprovar a reforma para futu-
ros funcionários públicos. “Ele 
recebeu bem, mas foi taxativo 
ao dizer que vai aprovar a re-
forma para futuros servidores”, 
disse à coluna o deputado Is-
rael Batista (PV-DF), que pre-
side a Frente Servir Brasil.

Estiveram na reunião Mar-
celo Freixo (Psol-RJ), Alice Por-
tugal (PCdoB-BA), Alessandro 
Molon (PSB-RJ) , Rogério Cor-
reia (PT-MG) e outros.

A proposta altera as regras 
do serviço público e  extingue a 
garantia de estabilidade para 
futuros funcionários públicos. 
Desde que a PEC começou a 
tramitar na Câmara, Lira vem 
declarando que o Parlamento 
não mexerá em direitos adqui-
ridos, assegurando as regras 
atuais para quem já está na 
administração pública.

O funcionalismo, porém, cri-
tica a possibilidade de acabar 
com a estabilidade, afirmando 
que isso criará brechas para 
perseguições.

PARA FUTUROS SERVIDORES

Arthur Lira quer aprovar reforma 

Presidente da Casa recebeu bloco contrário à PEC da reforma

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

 > Nos bastidores, in-
tegrantes dos Poderes 
e órgãos viram com 
bons olhos a iniciativa 
da Alerj. Alguns avalia-
vam que o decreto foi 
além do texto da lei, 
criando ainda mais li-
mitações ao Estado do 
Rio de Janeiro, bem 
como a qualquer outro 
ente que aderir à recu-
peração fiscal.

Na  reunião  com 
Cláudio Castro, Ceci-
liano colocou a ques-
tão do diálogo com os 
servidores de cada ins-
tituição, tendo em vista 
que as categorias serão 
diretamente afetadas 
pelas novas restrições 
colocadas na nova ver-
são do regime.

A União aceitou o pe-
dido de adesão do Rio ao 
regime, na última sexta. 
Com isso, o valor que o 
estado terá que pagar 
de dívida nos próximos 
três anos cai de R$ 44 bi-
lhões para R$ 9 bilhões.

Iniciativa 
bem vista 
no bastidor

 > Ceciliano citou outras 
limitações: “Em especial, 
cito a questão do teto, que 
vai arbitrar um ano, de 17 
a 2021. Uma vez arbitra-
do um ano, só poderá fa-
zer qualquer alteração, 
porque não está assina-
do, logicamente — então, 

estou só antecipando —, 
uma vez assinado e tiver 
compromisso com o Re-
gime, de poder, por exem-
plo, atualizar a correção 
salarial, só pelo IPCA”. Ele 
acrescentou ainda que o 
Legislativo “não vai tirar 
direito de servidor”.

Direito do funcionalismo
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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

 

BOTAFOGO R$2.400
+taxas, General Goes Mon-
teiro 136, apartamento 
excelente, sala 2ambien-
tes, 2quartos (suite), de-
pendências completas, 
garagem, play. Salão festas 
T.(21)99967-0474 WhatsA-
pp.
edmar.cruzz@gmail.com
 
BOTAFOGO T.98824-1010
Praia 316, residencial/ co-
mercial,  área interna, com 
sem mobilhas, sem burocra-
cia, negocio imediato. tratar 
valor, contrato livre.  fotos 
pelo WhatsApp.

 

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  R$5.000,00 
valor (R$300,00). A partir 
R$10.000,00 consultar. 
Empréstimo para MEI até 
R$5.000,00 sem juros.  
Tel.:(21)99124-9272 Marco 
Aurélio
 

MARMORARIA DUTRA 1 
Precisa-se de MEDIDOR, 1/2 
OFICIAL DE MEDIDOR,
SERRADOR, com experiên-
cia. Rua Goiás, 146 - Jardim 
Bonifácio. São João de Meri-
ti - RJ ou Fazer Contato Tel. 
985564363(WatzAp)
 

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

OP. CAIXA V/TEXTO
/Motorista. Fabrica recruta: 
Operadora de Caixa com 
experiência comprovada e 
Motorista com experiências 
entregas  Mercados. Enviar 
CV para e-mail: solmarvelas@
hotmail.com
 
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
 

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.
 



CRIMINOSO FINGE SER ATOR EM APP DE PEGAÇÃO

FábiaOliveira

CERIMÔNIA NO CIVIL 

Solange Almeida se 

casa com Monilton 

Moura em sigilo 

RECORD T
V

A
penas cinco meses após o reencontro de Solange 
Almeida e Monilton Moura, o casal - que se relacionou 
pela primeira vez em 2015 - resolveu oficializar a união. 

Em sigilo e buscando respeitar o momento que o mundo 
enfrentava e ainda enfrenta com a pandemia de Covid-19, os 
dois trocaram alianças em novembro do ano passado, em 
cerimônia no civil, que aconteceu na casa dos pombinhos, no 
Ceará. 

O evento contou com a presença de poucos amigos. Na 
ocasião, não foi permitido que os convidados utilizassem os 
celulares. Foi tudo muito simples, desde a cerimônia até o 
jantar de comemoração do enlace. 

O relacionamento entre Sol Almeida e Monilton Moura não 
vingou há seis anos por conta da cantora, que não curtia 
muito a ideia de se relacionar com uma pessoa quase 17 anos 
mais nova que ela. Hoje, Monilton tem 29 anos e Solange 46.

A coluna procurou a assessoria de Sol Almeida para saber 
da novidade sobre o casamento, que foi confirmada. A colu-
na deseja felicidades ao casal. 

TENTATIVA DE ASSALTO

FILHA DE GRETCHEN SOFRE 

Um criminoso está se passando pelo ator Ricky Tavares no Tinder. O perfil falso marca encontros com mulheres. 

“Muitas meninas estão me mandando mensagem achando que estão falando comigo no Tinder. Essa pessoa 

marca até encontros se passando por mim”, conta o ator, que dá vida ao personagem Harã, em ‘Gênesis’, da 

Record TV.  Na última terça-feira, Ricky usou o Instagram para alertar que não tem nenhum perfil verdadeiro 

no aplicativo de paquera. “Não tenho conta nesse app ou em qualquer outro que seja parecido. Só uso o 

Instagram, Twitter e Tiktok”, alertou.

REPRODUÇÃO

Filha da cantora Gretchen, 

a influenciadora digital 

Jenny Miranda sofreu uma 

tentativa de assalto quan-

do trafegava de carro pela 

Barra da Tijuca, na Zona 

Oeste do Rio, na última 

terça-feira. No momen-

to em que foi abordada 

pelos criminosos, Jenny 

falava ao telefone com o 

marido, Arthur Jesus, que 

ouviu os gritos dos bandi-

dos do outro lado da linha. 

Segundo a coluna apu-

rou, dois assaltantes se 

posicionaram próximos 

ao carro de Jenny, sendo um na parte da frente 

apontando a arma para ela e outro na lateral, 

que mandava ela abrir a porta batendo no vidro 

com outra arma. 

Jenny foi salva por um motorista, que percebeu 

a ação dos marginais e jogou o carro em cima de 

um de um deles para tirá-lo de perto da porta do 

veículo da modelo. Assustados, os criminosos 

correram e chegaram a efetuar disparos, mas 

ninguém se feriu. 

Em conversa com a 

coluna, a modelo re-

latou os momentos 

de pânico. “Está mui-

to perigoso, a gente 

não tem mais segu-

rança para andar so-

zinha. Nós, mulheres, 

não temos como nos 

defender. Me senti 

completamente im-

potente. Meus filhos 

não estavam comigo, 

graças a Deus, por-

que eu fiquei parali-

sada. Talvez se meus 

filhos estivessem, eu 

tivesse tido outra reação, porque quando esta-

mos com os filhos viramos uma leoa”, diz Jenny.

“Os caras com duas armas apontadas pra mim e 

me xingando muito, dando coronhada no vidro 

do carro... Fiquei sem saber o que fazer ou como 

reagir. Está um filme passando na minha cabe-

ça até agora. Eram dois meninos muito novos. 

Isso me traumatizou e agora pretendo ficar um 

tempo sem andar de carro sozinha”, confessa a 

modelo. 

Irmã de Gil é vítima de racismo

Irmã do ex-BBB Gil do Vigor, Janielly 
Nogueira garante ter sido vítima de 
racismo em um shopping badalado da 
Vila Olímpia, bairro nobre de São Paulo, 
ontem. “Fui comprar uma bolsa e estava 
junto com a assessora da minha mãe. A 
vendedora me ignorou, me tratou como 
um nada por ser negra, e a profissional 
que cuida da minha mãe ser galega. A 
assessora dizia que a bolsa era para 
mim, mas a vendedora fingia que não 
estava ouvindo. Ela realmente me 
ignorou por eu ser preta! Acredito que 
foi esse o motivo”, conta.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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ZEZÉ GRAVA EP SOLO

FLANEY GONZALLEZ

VAZA VÍDEO ÍNTIMO DE 
PARTICIPANTE DO ‘POWER’
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A casa de Xuxa em Angra dos Reis é um dos pontos 

mais visitados dos turistas da região da Costa Verde e, 

por isso mesmo, quem passa em frente à propriedade 

de barco ou de lancha estranha ao ver a areia branqui-

nha, branquinha da praia particular da apresentado-

ra, já que o mesmo não acontece bem perto do mar. A 

coluna descobriu o mistério. Xuxa pagou caminhões e 

mais caminhões para aterrar o local e ter o aspecto de 

paraíso caribenho aos seus pés. Alguns vizinhos, que 

acompanharam a movimentação, chegaram a entrar 

em contato com os homens que fizeram o serviço para 

saber sobre o preço total: na casa dos três dígitos.

Em entrevista ao canal ‘Cortes - Mais 

que 8 minutos’, no Youtube, o ex-Po-

legar Rafael Ilha contou detalhes da 

conversa que teve com Gugu Libe-

rato, seu padrinho artístico, antes 

de deixar o grupo musical por causa 

das drogas. “O Gugu me chamou pra 

conversar. [...] Ele falou: ‘olha, Ra-

fael, você vai ter que escolher entre a 

droga e o seu trabalho. Não dá mais. 

Chegamos em um ponto que não dá 

mais’. Mas você imagina o quanto é 

difícil hoje que tem muito mais de-

pendentes químicos que naquela 

época.  Imagina que naquela época 

era muito pouca informação. E aí o 

Gugu chegou e falou: ‘olha, você es-

colhe, ou trabalho ou droga. Larguei 

meu trabalho e escolhi a droga. E ali 

minha vida foi ladeira abaixo muito 

rápido. E aí da cocaína aspirada eu já 

fui pra cocaína injetada, da cocaína 

injetável eu já fui pro crack e aí fu-

d*u”, conta o ex-Fazenda.

 Rafael Ilha ainda deu detalhes do 

episódio citado que comprometeu 

seu trabalho com o grupo Polegar. 

“Fui fazer um show e tinha aquela 

coisa: ‘agora vocês vão receber o 

grupo Polegar. E na hora que entrou 

um, entrou o outro e eu enrolei a 

língua. Eu tive uma convulsão de 

abuso de cocaína. Eu tinha dado 

uns tiros no camarim enquanto eu 

estava esperando. Acho que tam-

bém juntou a adrenalina com a 

droga e deu merda. Enrolou minha 

língua, caí duro, mas graças a Deus 

não caí no palco, porque tinha oito 

metros de altura, então provavel-

mente eu teria me machucado 

bastante”.

O ULTIMATO

AREIA BRANCA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n No próximo sá-

bado (12), Dia dos 
Namorados, vai ter 
mais uma edição da 
‘Feijoada da Por-
tela em Casa’, com 
entrega em domi-
cílio ou retirada por 
Drive Trhu na tra-
dicional quadra da 
escola de samba, 
em Madureira. Mais 
informações pelo 
site www.socios-
daportela.com.br/
feijoada 

A morte de 
Eliza Samudio 
completa 12 
anos, hoje, e 
como todos os 
anos anteriores 
é um dia de 
muita dor para 
Sônia de Fátima 
Moura, mãe da 
modelo 
assassinada por 
Marcos 
Aparecido dos Santos, o Bola,  Henrique 
Ferreira Romão, o Macarrão, e o goleiro 
Bruno Fernandes, ex-namorado da moça na 
época. Morando em Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, a dona de casa vive para 
cuidar do neto, Bruninho, quem ela 
considera a maior vítima desse crime brutal, 
que abalou os brasileiros por envolver um 
dos ídolos do futebol nacional. Crime que 
Sônia acredita não ter sido passional.  
 “Está tudo dentro do processo. O 
promotor Henry Wagner Vasconcelos de 
Castro mostra que o Bruno era garoto-
propaganda do Nem (na época do 
assassinato de Eliza, ele era o líder do 
tráfico da Rocinha), e tinha ligações com o 
tráfico de drogas e caça-níquel. Com certeza 
a minha filha sabia disso. A Eliza não ficou 

grávida 
simplesmente 
por uma noite, 
Eliza não ficou 
grávida nessa 
orgia que o 
Bruno a expôs 
na sociedade. 
Existem provas 
anexadas das 
conversas entre 
os dois e em 
uma delas, ele 
fala de uma 

noitada de amor. Minha filha engravidou 
depois de quatro meses de convivência e 
ela sabia muitas coisas do Bruno! Eliza 
sabia demais e foi morta por queima de 
arquivo. Tenho certeza”, contou em 
entrevista ao Canal ‘Na Real’ do 
apresentador Bruno Di Simone. 
 Sônia também revelou que guarda o 
processo com mais de 10 mil páginas para 
mostrar ao Bruninho tudo sobre a morte da 
mãe caso um dia ele queira saber. “Tenho 
tudo guardado. Hoje, ele sabe que o pai 
matou a mãe, mas não sabe detalhes. Se 
ele quiser saber, eu vou  mostrar porque a 
verdade é sempre a melhor resposta. O que 
eu quero mesmo é que ele seja feliz”, 
finaliza. 

Alguns internautas ficaram em polvorosa ontem, após começar a circular 

nas redes sociais um vídeo íntimo de JP Mantovani, que participa do ‘Power 

Couple’ ao lado de sua mulher, a ex-Rouge Li Martins. Nas imagens, as quais 

esta colunista teve acesso, mas não irá publicar para preservar a tradicional 

família brasileira, o bonitão aparece peladão deitado em uma cama, apenas 

com a luz de um abajur ligada, enquanto se masturba.

Por conta do isolamento social, provocado pela pandemia, Zeze di Camargo se 
instalou em sua fazenda em Araguapaz (GO), onde desenvolveu o projeto 
‘Rústico’, que será traduzido em um produto audiovisual com EP apresentando 
cinco faixas e também clipes, que vão ganhar as plataformas digitais, o canal do 
artista no Youtube e todas as rádios do Brasil em breve. O repertório traz músicas 
inéditas e a regravação de ‘Pedras’. Apesar do projeto independente, o cantor não 
vai abrir mão da dupla sertaneja com o irmão Luciano.

‘MINHA FILHA SABIA DEMAIS E FOI 
MORTA POR QUEIMA DE ARQUIVO’, 
DIZ MÃE DE ELIZA SAMUDIO

FOTOS REPRODUÇÃO

Mulher do cantor Ferrugem, Thais Vasconcellos, assumiu publicamente que pra ela é comum perdoar 
traições do parceiro. “Qual a necessidade que algumas pessoas têm de fingir ou fazer parecer que é tudo 
perfeito? Se você fizer uma pesquisa com 80% das minhas amigas próximas, já perdoaram ou perdoa-
riam novamente. Pra mim é muito tranquilo. Eu já perdoei e perdoaria. Sou muito bem resolvida.”

PERDOAR TRAIÇÃO É TRANQUILO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Enquanto aliados propalam que o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) está prestes a fechar filiação com 
o Patriota, o chefe do clã prefere a cautela e mira outros 
alvos, para se proteger. Sua advogada eleitoral Karina 
Kufa está em São Paulo dialogando, com discrição, com 
a família do falecido Levy Fidelix, do PRTB, que agora 
mudou o nome da legenda para Aliança 28. Bolsonaro 
encontra resistências dentro do Patriota depois que o 
vice-presidente do partido, Ovasco Resende, interpelou 
o presidente Adilson Barroso por alterações no estatu-
to sem consulta aos membros do Diretório Nacional.

Entendam-se aí 
 NBolsonaro sabe onde pisa. 

A insegurança jurídica com 
o questionamento na Jus-
tiça Eleitoral, e a briga in-
terna do Patriota, por ora, 
inviabilizam sua filiação. 

Memória 
 N O Patriota seria o parti-

do de Bolsonaro na elei-
ção de 2018. Mas Barroso 
brigou com o então advo-

gado Gustavo Bebbiano, 
que exigia o controle total 
da Executiva Nacional.  

Outras opções
 N Bolsonaro ainda conver-

sa também com o Progres-
sistas e o Aliança 35 (ex-
-Partido da Mulher Bra-
sileira) se a negociação 
não avançar com o antigo 
PRTB e o Patriota.

Aguarde, Guedes
 N Com foco nas penais, 

temas econômicos com 
grandes impactos para os 
cofres públicos – como o 
reajuste do FGTS – devem 
ficar pro ano que vem.

Sob ataque
 N Uma instabilidade no 

sistema online da Justiça 
Eleitoral está revirando a 
cabeça dos togados e dos 
técnicos em informática. 
Especulam ataques de 
harckers. Uma força tare-
fa de profissionais das al-
tas Cortes e do CNJ tenta 
resolver a situação grave. 

Tentativas
 N Não é de hoje que os 

ministros do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
dão de ombros para pe-
didos de implementação 
do voto impresso na urna 

eletrônica. Em 2018, o re-
lator-Geral do Orçamen-
to da União, deputado 
Cacá Leão, alocou R$ 250 
milhões para concretiza-
ção do sistema. No entan-
to, somente R$ 1,2 milhão 
foi executado. 

Três em um
 N Em 2018, foram pre-

sidentes do TSE os mi-
nistros Gilmar Mendes, 
Luiz Fux e Rosa Weber. 
Ninguém quis tocar no 
assunto.

Cadê vocês?
 NAliás, o debate corre solto 

e forte na Comissão Espe-
cial do Voto Auditável na 
Câmara dos Deputados, e o 
MDB – maior partido mu-
nicipalista do Brasil – não 
indicou os dois membros 
titulares aos quais tem di-
reito no plenário.

A FILA ANDA

PENAIS NA CORTE 

 N O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz 
Fux, quer priorizar no segundo semestre o julgamento de ações 
penais. Casos criminais estavam parados na Corte. Autoridades que 
estão com ações penais paradas vão ver detonados os processos.  

Um projeto de lei apresentado 
aqui na Assembleia Legislativa 
do Rio que pede o fim das ati-

vidades da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj), causou grande 
desconforto e revolta não só por parte 
dos parlamentares que veem na Edu-
cação o trampolim para uma sociedade 
digna e forte, como também em toda a 
sociedade acadêmica. A proposta do 
parlamentar que me reservo o direito 
de não pronunciar o nome, afirma que 
a Uerj é um dos órgãos onde se é aplica-
do milhões e milhões de reais que não 
trazem nenhum resultado ou retorno 
do investimento feito, causando pre-
juízo aos cofres públicos.

Acredito que todo esse ressentimen-
to seja oriundo de pessoas que não se 
sentem reconhecidas ou não tiveram 
a oportunidade de frequentar o conví-
vio de um campus universitário. Ale-

“A luta do bem contra o mal”. 
Assim o secretário de Polí-
cia Civil, Allan Turnowski, 

definiu a política de segurança em 
curso no Estado do Rio de Janeiro, 
em entrevista a ODIA no último do-
mingo. O discurso do secretário não 
é novo – a aposta no simplismo dos 
arquétipos morais é um velho artifício 
para silenciar e esconder as profundas 
raízes históricas, raciais, sociais e ins-
titucionais que estruturam as práticas 
das polícias fluminenses. 

Suas declarações, publicadas no 
marco de um mês da chacina do Ja-
carezinho, apontam para a crimina-
lização de organizações, movimentos 
sociais e defensores de direitos huma-
nos. Sob a justificativa pueril da luta 
do bem e do mal, jazem os 28 corpos 
da maior chacina policial já vista em 
nosso estado. Talvez seja esta tam-
bém a justificativa que veremos sobre 
a morte de Kathlen Romeu, baleada 
com um bebê em seu ventre no Com-
plexo do Lins nesta terça-feira. Não é 
possível, pois, que restemos calados 
ante ao genocídio em curso.

As organizações e movimentos so-
ciais que assinam estas linhas fazem 
parte de um amplo grupo da sociedade 
civil do Rio de Janeiro que participa 
da ADPF 635 – ou, como preferimos, 
da ADPF das Favelas. Por meio desta 
ação, proposta pelo PSB no Supremo 
Tribunal Federal (STF), conquistou-se 
a histórica queda dos índices de letali-
dade policial no Rio de Janeiro. 

A partir da determinação do STF 
de suspender as operações policiais 
nas favelas, salvo casos absolutamen-
te excepcionais, houve a redução da 
ordem de 70% da letalidade policial 
até setembro de 2020, segundo dados 
do ISP. Isto corresponde a uma mé-

Sigilo, criminalização e extermínio

Dionísio Lins: A Uerj fica!!!!

Dionísio Lins 

dep est e líder do 
Progressista na 
Alerj

Coalizão de organizações e  
movimentos da ADPF 635

gar que as aulas são revestidas de uma 
censura ao pensamento acadêmico, e 
que possuem cunho opressivo, crimi-
noso e autoritário, são extremamente 
ignorantes; até porque de acordo com 
a Quacquarelli Symonds (QS), um dos 
mais conceituados rankings acadêmicos 
internacionais aponta a Uerj, como a 18ª 
melhor universidade do país.

Outro ponto que chama a atenção, 
diz respeito a transferência dos cerca 
de 35 mil alunos da instituição que 
são distribuídos em 90 cursos, sendo 
40 de doutorado de 60 de mestrado, 
para universidades privadas, o que 
com certeza trará grande prejuízo 
financeiro aos alunos em um momen-
to de economia instável. Além disso, 
vender os bens da instituição com a 
desculpa de que o valor arrecado será 
aplicado em possíveis bolsas de es-
tudo, só pode ser visto como atitude 
de uma pessoa sem noção e que quer 
que a população nada questione e 
seja subserviente, como soldados que 
obedecem sem questionar o coman-
do de seus superiores.

Toda essa situação parece ser or-

dia de 100 vidas poupadas por mês. 
Houve, ainda, significativa redução 
na vitimização policial, segundo os 
dados do GENI/UFF.

Contudo, a decisão do STF pas-
sou deste primeiro período de rela-
tivo cumprimento para um período 
de descumprimento, seguido do mo-
mento atual, que os pesquisadores do 
GENI acertadamente qualificam como 
“afronta”. Vivemos, agora, um estágio 
em que os números da letalidade poli-
cial não apenas se equiparam, mas su-
peram os patamares anteriores à deci-
são do STF. É neste contexto que ocorre 
a chacina do Jacarezinho, resultado da 
Operação Exceptis, da Polícia Civil. 

As declarações do secretário logo 
ao assumir o cargo já apontavam para 
o desdém com relação às decisões do 
STF. Em entrevista, afirmou que a 
violência no Rio seria, em si, um caso 
de exceção, justificando de antemão 
quaisquer ações da polícia. Em coleti-

va logo após a chacina, a Polícia qua-
lificou como “ativismo judicial” as de-
mandas legítimas da sociedade civil. 
Ato contínuo, decretaram o sigilo das 
operações policiais, retirando o con-
trole público sobre os seus atos.

O passo seguinte desta cartilha do 
jogo de arquétipos morais foi o de as-
sociar, então, movimentos, organiza-
ções e pesquisadores da segurança pú-
blica a grupos ligados à criminalidade 
urbana. O desenho, então, faz-se com-
pleto: temos não apenas autoridades 
que afrontam a mais alta Corte do país 
e impõem sigilo sobre seus próprios 
atos, como criminalizam, sem qual-
quer pudor, a atuação da sociedade 
civil na defesa de direitos humanos. 
Se a polícia classifica como exitosas 
operações com tão elevada letalidade, 
tão discriminatórias e ineficientes, a 
concepção de bem do secretário de po-
lícia certamente não se coaduna com 
a Constituição e as leis.

questrada e ter a finalidade de tirar 
o foco da CPI da Covid 19, e claro, ter 
seus 15 minutos de fama. Temos que 
lembrar também que a Uerj é a pio-
neira no sistema de cotas, o que ga-
rante o acesso das camadas mais po-
bres ao ensino superior e a primeira 
a abrir cursos noturnos, além de ser 
uma das dez maiores do país.

 Vale destacar ainda a importância 
que a Uerj tem para nosso estado com 
a formação de inúmeros profissionais 
gabaritados nas áreas de tecnologia, 
indústria, saúde e demais pesquisas, 
que contribuem diretamente para a 
geração de novas riquezas e que são 
disputados por empresas do Brasil e 
do exterior. O projeto apresentado e 
que já nasceu praticamente sem futu-
ro de prosperar, demonstra apenas o 
total descompromisso com a Educa-
ção e o desprezo com o ensino superior 
e futuro do país. Atitudes como essa 
são inaceitáveis e devem ser repudia-
das por toda a sociedade brasileira. 
Para mim, a Uerj é e sempre será con-
siderada um patrimônio nacional e vai 
permanecer onde sempre esteve.

MARCOS CORRÊA/PR

ESPLANADEIRA

 N # Honeywell  e DENSO expandem aliança visando mercado de mo-
bilidade aérea urbana, com foco em táxis aéreos e veículos de entrega. 

 N # Philip Morris  International abre inscrições para terceira rodada de 
financiamento do PMI IMPACT.
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MALHAÇÃO

 n Cobra devolve o relógio 
quebrado para Jade e deixa a 
Ribalta. Gael alerta seus alunos 
para ficarem longe de todos os 
integrantes da Khan. Dandara 
consola Gael 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela expulsa Eva de sua 
casa. Marcos pede para a ex-mu-
lher ajudá-lo com os gastos de 
Sofia. Mariano convida Vitória 
para uma reunião em sua casa. 
Laudelino é operado.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Úrsula comprova que Luna/
Fiona usa documentos falsos 
Renatinha ouve quando Rafael 
diz para Alexia/Josimara que 
ama Kyra. Helena confronta 
Luna/Fiona.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Vivi fala para Bia que é muito 
sério acusar Marian. Cris e Mosca 
chegam ao Orfanato e falam que 
os resultados dos exames ainda 
não saíram. 

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Maria Clara vai com Maria 
Marta e Amanda fazer a última 
prova de seu vestido de noiva. 
José Alfredo avisa a Maria Ísis 
que irá visitá-la à noite.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Labão recebe Eliézer. Leora 
é perdoada por Alom. Uriala 
tenta seduzir Isaque. Abraão se 
surpreende com a presença da 
moça no quarto do filho. Rebeca 
se despede de seus pais.

21h | RECORD | 12 anos 
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Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de 

Cadu Bruno

“Realmente, a questão do acrílico causou 
um estranhamento. A gente tinha que fazer 
um esforço para contracenar com uma pa-
rede na sua frente. Nas cenas de beijo, era 
tudo uma questão de ângulo de câmera, não 
tinha o beijo de verdade, a gente beijava o ar. 
Era uma situação engraçada. A gente fechava 
olho e ficava igual criança que quer aprender 
a beijar, e beija o box do banheiro”, completa 
João, aos risos.

PARCERIA COM DEBORAH SECCO
Par romântico de Deborah Secco na telinha, 
ele não esconde a admiração pela parceira e 
ainda relembra o primeiro contato virtual com 
a atriz. “Antes das gravações, recebi uma men-
sagem dela no Instagram dizendo: ‘que prazer 
trabalhar com você’. Eu ainda falei com minha 
esposa: ‘Nossa, amor, recebi uma mensagem da 
Deborah Secco, que incrível’”, lembra.

“Além de uma grande atriz, é uma grande 
pessoa. Quando a conheci, ela foi supergentil 
comigo. Em cena, ela tem uma intimidade 
inacreditável com a televisão e realiza de ma-
neira simples coisas dificílimas de fazer. Ela 
grava 30 cenas por dia e decora de um jeito 
que eu falo: ‘como você consegue?’ É uma 
atriz que vale a pena ter a oportunidade de 
contracenar”, ressalta João.

VEIA CÔMICA
Zezinho não é o primeiro personagem com que 
João faz sucesso no humor. Em ‘Haja Coração’, 
novela que foi reprisada durante a pandemia, 
ele também trouxe essa pegada cômica com o 
vilão Beto e garante que se divertia em cena. 
“Eu primeiro me divirto para depois divertir 
o outro. É horrível você contar uma piada que 
não acha graça porque ninguém vai rir”, diz o 

ator, que não se considera um humorista.
“Eu digo que não sou humorista, sou um 

ator que consegue realizar a comédia. O hu-
mor é uma técnica. Se souber pontuar e dar 
a pausa no momento certo, você pode fazer a 
mesma frase ser um drama ou uma comédia. 
No humor, não pode ter julgamento porque a 
graça vem dos momentos de vergonha. Para 
fazer humor, você tem de se permitir. E com o 
Beto, eu pude fazer isso. Foi uma descoberta 
para mim. Descobri que tinha essa capacida-
de de ser engraçado. Até então, eu via mais 
graça nos outros”, confessa.

VIDA NO INTERIOR
Com as gravações de ‘Salve-se Quem Puder’ 
finalizadas, João retornou com a esposa, o fi-
lho e o cachorro para Indaiatuba, no interior 
de São Paulo. Curado da covid-19, ele conta 
o que tem feito durante o isolamento social.

“Tenho lido bastante e tenho mergulha-
do em romances para aliviar essa realidade 
que a gente está vivendo. Também faço tera-
pia para manter a minha serenidade e estou 
curtindo o meu filhão, que tem um ano e 6 
meses. Ele começou a andar agora e dá tra-
balho, mas é uma delícia, é uma fase boa de 
acompanhar de perto”, pensa João.

Além da vacinação em massa, João quer 
de volta os abraços apertados. “Quanto mais 
tempo passa, com mais receio eu fico de 
como será abraçar outra pessoa. Será que a 
gente vai estranhar? Eu torço que a gente não 
esqueça disso porque somos um país muito 
afetuoso. Espero que a gente retome logo 
nossos hábitos”, finaliza.

Q
uem acompanha a novela ‘Salve-se 
Quem Puder’, da Rede Globo, se diver-
te com o caipira Zezinho, mas não é só 
o público que dá boas risadas com o 

personagem. O ator João Baldasserini conta 
que se divertia ao receber as cenas e gravar 
os capítulos, além de revelar que sempre quis 
fazer um personagem parecido com o par ro-
mântico de Alexa (Deborah Secco).

“O Zezinho é uma alegria. Ele é carismáti-
co e fofo. Quando soube que ia fazê-lo, fiquei 
muito feliz. Quando vi que era um caipira e 
tinha uma relação conflituosa com a perso-
nagem da Alexa, me remeteu à novela ‘O Cra-
vo e a Rosa’, e eu era apaixonado pelo Petru-
chio. Na época, não imaginava que faria um 
personagem como o do Eduardo Moscovis. 
Então, eu já tinha essa vontade de fazer um 
cara da roça no teatro, mas veio a oportuni-
dade de fazer na TV e consegui atingir mais 
gente”, diz.

No ar com capítulos inéditos desde maio, 
João recorda as gravações que terminaram 
em dezembro do ano passado. Ele conta que 
não foi fácil gravar durante a pandemia, mas 
foi necessário para contar a história de Ze-
zinho, Alexa e companhia. Ainda diz que só 
foi possível graças a um rígido protocolo, que 
incluía máscaras, álcool em gel, acrílico sepa-
rando os atores e jogos de câmeras.

“Gravar durante uma pandemia foi algo 
inédito para a televisão e para as novelas bra-
sileiras. A gente está acostumado a ter conta-
to, a se abraçar porque é uma profissão que 
exige uma troca de intimidade e de afeto. No 
início, houve um estranhamento, mas nada 
que a gente como artista não tenha se adap-
tado”, conta ele, que ainda revela o maior 
incômodo.

‘NÃO TINHA BEIJO. 

A GENTE BEIJAVA O AR’
Intérprete do caipira Zezinho em ‘Salve-se Quem Puder’, 

João Baldasserini conta como foi gravar durante a 

pandemia e fala da parceria com Deborah Secco 

O ator com a 
esposa, Erika, 
e o filho, 
Heleno: vida 
no interior de 
São Paulo

Par romântico: 

João e Deborah 

Secco na novela 

das sete da Globo 
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