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JULGAMENTO DA 
REVISÃO DA VIDA 

TODA SEGUE HOJE 
NO STF; FALTAM 

DOIS MINISTROS 
VOTAREM. 

ECONOMIA, P. 9

PROJETOS 
ADMINISTRAÇÃO 

DE MARICÁ 
INVESTE  EM 

CULTURA, COM 
CINEMA, TEATRO E 

MIDIATECA  
INFORME DO DIA, P. 2

Treze PMs são acusados de remo-
verem  cadáveres em cena do cri-
me durante ação no Fallet, no Ca-
tumbi, em 2019. Agentes vão res-
ponder por fraude processual. P. 6 

Ministério 
Público 
denuncia 
policiais 

Ministério Público do Rio abre in-
quérito para apurar “eventual cri-
me militar” na ação que resultou 
na morte da jovem grávida. P. 5 

Kathlen: 
conduta de 
PMs vai ser 
investigada

Paes aposta em 
eventos e médicos 
pedem cautela
Prefeito está otimista sobre realização 
de Réveillon e Carnaval devido ao avanço 
da vacinação. Especialistas, porém, 
alertam para os riscos.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

Assassinada a tiros na 
quarta-feira em Copacaba-
na, Ildecy Cardoso Xavier, 
de 44 anos, respondia a 
processos na Justiça por 
não cumprir contratos de 
compra e venda de habi-
tações em comunidades 

no bairro da Zona Sul.  P. 6

Morta 
em bar 
negociava 
imóveis

ATAQUE
Rodrigo  Muniz Rodrigo  Muniz 

festeja com Diego festeja com Diego 
gol da vitória gol da vitória 
contra o Coxa contra o Coxa 
pela Copa do pela Copa do 

Brasil.Brasil.  P. 8P. 8

MENGÃO VENCE MENGÃO VENCE 
PRIMEIRO JOGOPRIMEIRO JOGO
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POLÊMICA: GABIGOL 
NÃO SE APRESENTA 
AO FLAMENGO E PODE 

SER PUNIDO.  P. 8

COVID

PROFESSORES FAZEM ASSEMBLEIA 
PARA DECIDIR SE SUSPENDEM GREVE 
APÓS VACINAÇÃO DA CATEGORIA. P. 4

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

VICTOR POLLAK/GLOBO

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Diante de 
novo ajuste 
fiscal, 
servidores 
buscam 
diálogo com 
governo 
Castro. 
SERVIDOR, 

P. 10

Fá
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ei
ra

Por maioria de votos, Supremo mantém realização da 

Copa América no Brasil. Duas ações pediam suspensão.  P. 4

VAI TER COPA!

Relatório aponta queda 
da violência após STF 
suspender operações

Theatro Municipal reabre 
com visitas guiadas e 
protocolos sanitários

RIO DE JANEIRO, P. 5

RIO DE JANEIRO, P. 4

CASAMENTO DE 

PRINCESA  

Musa da Unidos da 
Tijuca, Ana Paula 

Evangelista vai casar 
em castelo de 

Roma. P. 13

QUASE O DOBRO DE REAJUSTE PARA PLANO DE SAÚDE COLETIVO. P. 9

O DIA D

COMIDA COMIDA 
TEMPERADA TEMPERADA 

COM AMORCOM AMOR

Apresentador Apresentador 
do ‘Mestre do do ‘Mestre do 

Sabor’, chef Sabor’, chef 
Claude Troisgros Claude Troisgros 

dá receitas dá receitas 
para o Dia dos para o Dia dos 

Namorados.Namorados. P. 15 P. 15
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Caraca é a Xuxa!”
“Que Xuxa o que, tá maluca? A 

Xuxa vai se vacinar lá no posto do 
Espaço Hall, que é perto da casa dela.”

Foi assim que Gabriel Rosa, técnico de enfer-
magem de 22 anos, respondeu à sua parceira 
antes de dar de cara com a Rainha dos Baixi-
nhos semana passada, na quadra da Mocidade.

Um jovem que até “ontem” era um anôni-
mo, mas viralizou nas redes!

Gabriel, que é morador de Campo Gran-
de, é técnico de enfermagem há 4 anos e 
faz parte de uma Comunidade Católica de 
Missionários. Esse é o primeiro trabalho dele 
na área de saúde, na linha de frente, bem no 
meio de uma pandemia.

Ele contou que pra ele não tem essa de ser 
famoso ou anônimo, e que por isso quis passar 
tranquilidade para Xuxa, como faz com todos 
os vacinados que passam pela quadra.

“Com ela foi tudo muito inusitado, mas 
também alegre e emocionante. Ela foi super 
gente como a gente, sofreu as angústias desse 
período e se emocionou com a imunização. O 
que eu fiz foi respirar fundo e trabalhar como 
venho trabalhando todo esse tempo”. 

Da rainha a anônimos, Gabriel é testemu-
nha da história de cada um que chegou até 
aqui e sonha com o dia da vacina. 

Eu ainda não passei por esse dia, mas deve 
ser como se fosse um portal de esperança para 
um novo mundo depois de tudo isso.

“Teve uma senhora que depois de ser 
vacinada, agradeceu com os olhos cheios de 
lágrimas. Ela só dizia: muito obrigada, muito 
obrigada. E eu só conseguia sorrir, mesmo em-
baixo da máscara! Aquilo já valeu a pena!”

do ele, anteontem, no dia D para os profis-
sionais de educação, não faltou foi gente 
manifestando! Mas pro jovem, vacinar não 
pode ser um ato político.

“Vários chegam com plaquinhas, cami-
sas, apoiando partidos, candidatos... Mas 
vacinar tem que ser um ato humano, pelo 
bem de todos.”

Eu acho que nesse caso vacinar é um ato 
sim... Político, de vida, de respeito, empatia, 
amor ao próximo, liberdade. 

É o Gabriel, mas tem a Patrícia, o Mário, a 
Cleide, tantos profissionais que vacinam cen-
tenas de pessoas por dia.

Da Xuxa não dá pra esquecer, das outras 
pessoas, é impossível lembrar de cada um, 
mas eles sabem que vão fazer parte do cami-
nho de todos os vacinados...

Um viva bem forte aos técnicos de enfer-
magem, que além da linha de frente, agora 
fazem parte da ponta de esperança. 

Tô esperando ansiosa pelo Gabriel que vai 
cruzar o meu caminho!

PINGO NO I
 n Olhando as imagens dos protestos sobre a mor-

te da jovem Kathlen Romeu, a gente sempre vê a 
mesma coisa: o morador numa ponta e na outra, o 
soldado raso da PM.

O ferrado e o lascado numa guerra que não é de-
les. É bizarro como na comunidade nada chega, só 
a ponta do fuzil! Não tem moradia digna, o básico 
como água, luz, número de pessoas adequadas por 
cômodos... Nem as necessidades eles conseguem, 

tem gente que faz no chão! É só tragédia.
O Estado não existe lá dentro. E com isso, uma 

bomba-relógio é acionada, e o que sobra é essa 
polícia do combate.

Quem mais deveria se aproximar, vira inimigo! Eles 
só conhecem isso... E no final, adivinha quem ganha? O 
crime organizado! A conta não fecha e ninguém olha.

Enquanto o povo precisa de solução, o que resta 
é chorar com toda essa polarização.

Bora colocar o Pingo no I...
É muito blá-blá-blá e pouca coisa feita!

Testemunhas da história

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

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

ERA UM DOMINGO DE

Gabriel Rosa e Xuxa: momento emocionante

A prosperidade que Maricá usufrui hoje está se refletindo 
também na difusão de iniciativas culturais. O secretá-
rio de Cultura, Sady Bianchin, está recuperando os elos 

perdidos da história do município e combinando com pro-
jetos atuais. Pouca gente sabe, mas a cantora Maysa tinha 
uma casa na cidade e, graças ao seu sucesso, atraiu artistas 
da bossa nova e personalidades como o jornalista e técnico 
da seleção brasileira, João Saldanha. Mais tarde, até a canto-
ra Beth Carvalho tornou-se frequentadora. A ideia é mostrar 
que Maricá tem história para contar. 

NOVOS PROJETOS
A atual administração está investindo no que se chama 
Corredor Cultural formando um L, de liberdade. Com Cine-
ma, Teatro e Midiateca. Na midiateca haverá disponibili-
dade de 10 mil filmes e 10 mil livros. A ala Cassandra Rios 
será dedicada aos livros censurados pela ditadura. Será a 
primeira do Brasil. Outra ideia é o PROAC, edital de fomento 
no valor de R$ 1,2 milhão que vai beneficiar a classe artística 
da cidade. O CUCA - Comunidade unificada pela cultura e 
arte - pretende escutar a população, levando as linguagens 
artísticas a partir das demandas dos frequentadores. Três 
lonas culturais que estão sendo revitalizadas prometem ser 
a novidade do pós-pandemia. “Estamos preparando um 
cronograma para colocar ao alcance da população os es-
paços que já estão prontos como o Cine Henfil, a biblioteca 
e a Casa de Cultura que foi restaurada. Estamos preparan-
do o projeto do Teatro e do Palácio da Cultura. Esperamos 
até 2023 entregar à cidade o corredor cultural completo ao 
povo de Maricá”, conta o secretário de Cultura, Sady Bian-
chin. “Seguindo a ideia de uma cultura onipresente em todo 
território e com todas as linguagens, estamos realizando 
uma verdadeira revolução em Maricá ao criar o conceito de 
Cidade da Inteligência Cultural”, completou Bianchin. 

PROJETOS

A virada cultural de Maricá

 n Lei Complementar 191/21, 
que altera o Programa Es-
pecial de Parcelamento de 
Créditos Tributários do Es-
tado, foi sancionada pelo go-
vernador do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro. O objetivo é 
ampliar prazo do pagamento 
de dívidas sobre ICMS. Prazo 
da redução das multas, que 
terminava em 31 de agosto, 
passa a valer para os fatos ge-
radores ocorridos até 31 de 
dezembro de 2020.

 n O deputado federal Otávio 
Leite é o novo presidente do 
PSDB do estado do Rio de 
Janeiro. O parlamentar as-
sume o cargo após a saída 
de Paulo Marinho, que está 
de mudança para São Paulo. 
Leite era suplente e passou a 
ocupar a cadeira na Câmara 
dos Deputados desde janei-
ro, com a ida de Marcelo Ca-
lero para secretaria de Paes.

MUDANÇAS NO 
PSDB DO RIO 
DE JANEIRO

ARQUIVO O DIA

PARCELAMENTO DE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Secretário de Cultura, Sady Bianchin prepara cronograma que pretende agitar Maricá

As mais lidas

Online

Faustão passa mal e é 
internado em São Paulo

FÁBIA OLIVEIRA

Globo teria pedido 
perdão à Conmebol 

para tentar tirar  
Copa América  

do SBT
ESPORTE

Diogo, ex-jogador do 
Flamengo, morre em 

acidente de moto
ESPORTE

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

O número de pessoas que não tomou ou atrasou a segunda dose 
da vacina contra a Covid-19 impressiona. Só no Rio chega a 79 mil. 
Não adianta cobrar dos governantes e não fazermos a nossa parte.

A vacinação dos professores em um dia único está deixando os 
pais tensos. Diversas escolas suspenderam as aulas ontem e hoje 
devido a forte reação nas equipes. A necessidade é indiscutível, 
mas ter colocado mais opções de data teria ajudado. Vale a refle-
xão para a segunda dose.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Esperamos até 
2023 entregar 
à cidade o 
corredor 
cultural 
completo”
SADY BIANCHIN,

Secretário de Cultura 
de Maricá

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Entre um papo e outro, Gabriel também 
contou as situações inusitadas que aconte-
cem na fila, principalmente quando se fala em 
medo da agulha!

“Ihhhh, tem gente que se treme toda, se-
gura o braço, chora e não é por emoção, é por 
puro medo mesmo!”

E as demonstrações de protesto? Segun-



RIO DE JANEIRO

OTIMISMO DE PAES PARA EVENTOS;

CAUTELA DOS ESPECIALISTAS
Entusiasmado, prefeito volta a projetar retomada do Réveillon e do Carnaval. Médicos ressaltam a 
necessidade de não somente o Rio, mas que todo o país tenha bons resultados no combate à covid-19

A
pós o prefeito Eduardo Paes es-
banjar otimismo, ontem, sobre  
retomada de grandes eventos 
na cidade, especialistas pedem 

cautela no planejamento. Segundo espe-
cialistas ouvidos por O DIA, é necessário 
que haja queda dos indicadores e aumen-
to na vacinação em todo país antes de 
se pensar em eventos como Réveillon e 
Carnaval. “O Rio não é uma ilha. Não está 
isolado”, disse a pesquisadora em Saúde e 
membro do comitê de combate ao coro-
navírus da UFRJ, Chrystina Barros. Até 
ontem, o município havia vacinado 2,404 
milhões de pessoas, cerca de 35,6% dos 
cariocas, segundo o Painel Rio Covid-19.

A retomada dos eventos foi assunto de 
Paes em várias ocasiões, entre elas posta-
gem feita ontem no Instagram, em que ele 
projeta o Carnaval 2022. “É Rio na alma. 
Xô, coronavírus! Bora vacinar! Vai ter Car-
naval! Em tempo: Por enquanto, usem a 
máscara e sigam as regras, hein”, disse o 
prefeito na legenda de um vídeo em que 
aparece na Sapucaí, em 2017.

“Em parte, essa expectativa de reto-
mar eventos já acontece no mundo e 
pode realmente ser considerada quando 
a cobertura vacinal da população chegar, 
pelo menos, a 75%. Estados Unidos, Ale-
manha, Israel e Inglaterra, vários países 
quando alcançaram esse nível e começa-
ram a ver a queda no número de casos co-
meçaram a fazer testes em eventos, então 
isso é possível sim”, menciona Chrystina.

Apesar da sinalização positiva devido 
ao número de imunizados e a queda de 
casos, a pesquisadora alerta para a ne-
cessidade de que não só o Rio, mas todos 
os estados tenham resultados parecidos.

“O Revéillon não é evento apenas cario-
ca, é nacional, internacional. Copacabana 
reúne dois milhões de pessoas não só do 
Rio, atrai milhões de todo o mundo. Nós 
não podemos receber visitantes e transi-
tar pessoas, porque o Rio não é uma ilha. 
Tem que se observar muito bem que tipo 
de eventos serão esses, quais as condições. 
Até porque mesmo ao ar livre, como é o 
Réveillon, significa aglomeração de pes-
soas, que estarão sem máscara, brindan-
do e confraternizando”, alertou.

 > O vice-presidente da Socie-
dade Brasileira de Infectologia, 
Alberto Chebabo, concorda que 
é necessário haver um panora-
ma nacional igual no combate 
a pandemia para que os eventos 
sejam realizados no Rio. Segun-
do ele, com números elevados 
de vacinados e de queda da taxa 
de transmissão, é sensato que os 
eventos de grande porte a partir 
do fim do ano comecem a ser me-
lhor planejados.

“A gente idealmente teria que 
ter essa mesma velocidade em ou-
tras cidades, principalmente as 
mais próximas, mas eu acredito 
que essa programação para o fim 
do ano seja factível sim”, concluiu.

Mesmo com os bons números, 
a especialista da UFRJ Chrysti-
na Barros acredita que as me-
didas de prevenção ao novo co-
ronavírus podem ser mantidas 
nesses eventos. 

“A vacina é a principal ferra-
menta de manejo e controle de 
uma epidemia. Mas enquanto 
houver disseminação da doença, 
em níveis acima de um e isso só 
saberemos no futuro, todas as ou-
tras medidas não farmacológicas 
de distanciamento, lavagem das 
mãos, uso de máscara e álcool gel 
continuam valendo. Principal-
mente para garantir mais segu-
rança na própria vacina”, explicou 
a especialista.

Chrystina Barros acredita que 
o relaxamento dessas medidas 
deve começar a ser somente 
pensado a partir do primeiro 
semestre do ano que vem. 

“Nesse momento, não há pers-
pectiva de que isso aconteça”, afir-
mou a especialista. 

É preciso ter mais 
vacinados e queda 
de transmissão

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

‘BORA VACINAR! VAI TER CARNAVAL!’

 N O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se mos-
trou esperançoso com a vacinação contra a 
covid-19 na capital e publicou uma declara-
ção, na manhã de ontem, em seu perfil no 
Twitter incentivando a vacinação de toda a 
população carioca para ser possível realizar 
o Carnaval em 2022. 

A publicação traz um vídeo antigo do pre-
feito em um recuo da bateria em um desfile 
de escola de samba na Marquês de Sapucaí.

“Tá bom... Tá bom... Eu confesso que 
isso me estimula sim. É Rio na alma. Xô 

coronavirus! Bora vacinar! Vai ter carnaval!”, 
escreveu ele.

Na quarta-feira, Paes anunciou que a ci-
dade vai vacinar todo mundo com mais de 50 
anos 19 de junho, sábado da próxima semana. 
É a segunda semana seguida de antecipação 
do calendário anunciado no fim de maio.

A nova programação antecipa em dez 
dias a primeira previsão divulgada pela 
prefeitura para a faixa etária de 50 anos, 
que estava programada para receber o 
imunizante no dia 28 de junho.

Paes demonstra esperança com imunização

DANIEL CASTELO BRANCO / AGENCIA O DIA

 > A Prefeitura do Rio suspendeu a va-
cinação de grávidas e puérperas com 
comorbidades por falta de doses da 
Pfizer e CoronaVac. Desde o último 
dia 11, apenas os dois imunizantes po-
dem ser aplicados em pessoas deste 
grupo. A medida entrou em vigor após 
nota da Anvisa orientando a suspen-

são imediata da imunização de ges-
tantes com a vacina Oxford/AstraZe-
neca. Na capital, puérperas também 
tiveram a campanha interrompida.

Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde, o Rio não conta com ne-
nhum dos dois imunizantes e aguar-
da envio pelo Ministério da Saúde.

Vacinação de grávidas interrompida

Expectativa de 

retomar eventos 

já acontece no 

mundo e pode 

ser considerada 

quando a cobertu-

ra vacinal chegar, 

pelo menos, a 75%

CHRYSTINA 
BARROS,
pesquisadora em 
Saúde 

“É Rio na alma. Xô, 
coronavírus! Bora 
vacinar! Vai ter 
Carnaval!”, postou 
Eduardo Paes

Especialistas destacam que 
Copacabana atrai milhões de 
pessoas de todo o mundo

ALEXANDRE BRUM / ARQUIVO O DIA
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Cidades do Rio têm ocupação de 80% das UTIs
Fiocruz alerta que o cenário da pandemia é preocupante. Pesquisadores chamam atenção para colocar em prática medidas de enfrentamento

DANIEL CASTELO BRANCO

No estado, 3,6 milhões de pessoas receberam só a 1ª dose da vacina

80%. No Rio de Janeiro, essa 
taxa está em 81% e na capital 
os dados são ainda mais preo-
cupantes, com 89% do sistema 
de saúde comprometido.

“Nós temos relativa estabi-
lidade (na ocupação de leitos), 
durando mais de um mês, mas 
uma estabilidade em um pata-
mar bastante elevado. No grá-
fico de evolução diária, é pos-
sível ver que a gente só teve pa-
tamar maior que esse em mea-
dos de maio e início de junho 
do ano passado, quando houve 
o primeiro pico”, explicou.

Das 16 cidades com mais de 
80% dos leitos de UTI ocupa-
dos, cinco já estão com 100% 
de ocupação e uma delas atin-
giu 140%, nas vagas.

Boletim da Fiocruz mostra 
que o Brasil ocupa um cená-
rio de alto risco da pandemia 
da covid-19. O relatório indi-
ca que as taxas de ocupação 
de leitos de UTI para a doen-
ça, observadas em 7 de junho 
apontam para a persistência 
de quadro grave de sobrecar-
ga no sistema de Saúde. No 
Rio, 16 cidades já estão com 
cerca de 80% dos leitos de 
UTI ocupados. Os pesquisa-
dores chamam atenção para 
a necessidade de colocar em 
prática mais medidas de en-
frentamento nas próximas se-
manas até que a maior parte 

da população esteja vacinada.
No estado, 3,6 milhões de 

pessoas receberam apenas a 
primeira dose do imunizan-
te. O número é bem menor 
quando se fala da segunda 
dose, com pouco mais de 1,6 
milhão retornando para com-
pletar o processo vacinal. Na 
capital, pelo menos 82 mil 
pessoas não retornaram aos 
postos. Segundo o IBGE, a po-
pulação fluminense estimada 
em 2020 é de pouco mais de 
17 milhões habitantes. O pes-
quisador em Saúde Pública da 
Fiocruz, Raphael Mendonça 
Guimarães, esclarece que é 
fundamental o retorno para 
o controle da doença e imuni-
zação individual.

“Tem pessoas que tomam a 
1ª dose e não voltam confian-
do de que só uma é suficiente 
e ela não é. A eficácia já na pri-
meira dose é alta, mas não ga-
rante imunidade permanente 
e não garante que a eficácia 
total da vacina seja adquirida. 
É preciso que as pessoas vol-
tem e tomem a 2ª dose. Isso 
garante proteção individual 
e que a cobertura vacinal au-
mente a ponto de dizermos 
que estamos bloqueando a 
circulação do vírus”, disse.

Segundo a Fiocruz é preciso 
dar início a medidas de mitiga-
ção para prevenir um novo co-
lapso do sistema de saúde. Em 
todo o Brasil, 20 estados e o DF 
têm ocupação de UTI acima de 

STF confirma que haverá Copa América 
Maioria dos ministros da Corte votou contra duas ações que pediam a suspensão 

A maioria dos ministros 
do STF votou contra duas 
ações que pediam a suspen-
são da Copa América. Seis dos 
onze integrantes da Corte de-
cidiram pela liberação. Deram 
parecer favorável os ministros 
Cármen Lúcia, Marco Aurélio 
Mello, Ricardo Lewandowski, 
Edson Fachin, Gilmar Mendes 
e Dias Toffoli. Se a decisão for 
mantida, o país poderá sediar 
o campeonato que se tornou o 
epicentro de disputa política. 

O julgamento acontece em 
plenário virtual e os ministros 
inserem os votos por meio de 
sistema eletrônico. No total, 
três ações no STF questionam 
a Copa América no país. Duas, 

Placar estão 6 a 0 contra Copa

DIVULGAÇÃO/STF

além de violar o direito à Saú-
de. A Copa seria na Colômbia 
e na Argentina, mas foi cance-
lada na Argentina pelo avanço 
da pandemia e na Colômbia 

por série de protestos no país. 
O Brasil foi escolhido como 
nova sede com apoio imedia-
to do presidente Bolsonaro. O 
torneio começa no domingo.

Ontem, a Justiça do Rio ne-
gou pedido para suspender a 
Copa América no estado feito 
pelo deputado Flávio Serafi-
ni (PSOL). Na decisão, o de-
sembargador Adriano Celso 
Guimarães considera “caber 
ao governador e ao prefeito 
a administração da coisa pú-
blica e o exercício do poder de 
polícia nos territórios afetos às 
suas autoridades, não se vis-
lumbrando, com elementos 
constantes da petição inicial, 
ofensa a direito líquido e cer-
to do impetrante a merecer a 
providência pleiteada”.

apresentadas pelo PSB e pela 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos, 
estão sob a relatoria da minis-
tra Cármen Lúcia. A terceira, 
apresentada pelo PT, está com 
Ricardo Lewandowski. 

O PSB argumenta que a “in-
tensa circulação” de visitantes 
durante o torneio vai causar 
“evidente propagação do vírus 
da covid-19 por diversos esta-
dos brasileiros”, assim como a 
“potencial entrada de novas 
variantes virais”.

A confederação alegou o 
país não pode ser sede de com-
petições internacionais no es-
porte “enquanto perdurar a 
necessidade de isolamento so-
cial, estado de pandemia”. Para 
o PT, o evento é “inadequado” 

CPI aprova quebra de 
sigilos de Pazuello

A CPI da Covid-19 decidiu 
ontem aprovar requeri-
mentos que pediam a que-
bra de sigilo telefônico e 
telemático de diversos al-
vos da investigação. Nomes 
como o ex-ministro da Saú-
de Eduardo Pazuello, o ex-
-ministro das Relações Ex-
teriores Ernesto Araújo, o 
empresário Carlos Wizard 
e o auditor do TCU Alexan-
dre Figueiredo Marques, 
apontado como autor de 
nota falsa sobre a quanti-
dade de óbitos por covid-19, 
tiveram o sigilo quebrado.

Foram aprovadas a 
transferência do sigilo ban-
cário e fiscal de empresas 

de publicidade. Terão a trans-
ferência do sigilo telefônico 
e telemático: Filipe Martins, 
assessor internacional da Pre-
sidência; Paolo Zanotto, mé-
dico; Luciano Dias Azevedo, 
médico; Mayra Pinheiro, se-
cretária de Gestão do Trabalho 
e da Educação do Ministério 
da Saúde; entre outros.

A CPI decidiu pedir con-
dução coercitiva do empresá-
rio Carlos Wizard, apontado 
como um dos membros do ‘ga-
binete paralelo’ do Ministério 
da Saúde, que tem ignorado as 
notificações da comissão con-
vocando-o para depor. A in-
formação foi confirmada pelo 
vice-presidente da CPI, Ran-
dolfe Rodrigues (REDE-AP). 
O empresário está nos EUA. 

 > Brasília > Brasília e Rio
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Espaço cultural no Centro do Rio estava 
fechado desde o início da pandemia

Municipal volta a abrir 
com visitas guiadas 

DIVULGAÇÃO

Agendamento pode ser feito pela internet, e-mail e telefone

O Theatro Municipal do 
Rio reabriu ontem as por-
tas para visitas guiadas 
respeitando protocolos sa-
nitários contra a covid-19. 
O agendamento pode ser 
feito pela internet, e-mail 
e por telefone. Cada visita 
respeitará a capacidade 
máxima de 15 pessoas, com 
duração de uma hora.

A presidente da Funda-
ção Theatro Municipal, 
Clara Paulino, destaca a 
importância da abertura 
ao público. A instituição 
é vinculada à Secretaria 
Estadual Cultura e Eco-
nomia Criativa. “Aos pou-
cos, com todo cuidado e 
seguindo as normas de se-
gurança, vamos reabrindo 
as portas desta importan-
te instituição”, ressalta.

Além da visita guiada, 
o público também pode 
usufruir do espaço por 
meio do Tour Virtual 3D 
Acervo Caroline Lorraine, 
que começa a partir desta 

semana. A origem do nome é 
uma homenagem a Caroline 
Josepha Leopoldine Fran-
ziska Ferdinanda de Habs-
burg-Lorraine, a Imperatriz 
Leopoldina do Brasil. 

O Projeto Exposição Vir-
tual Acervo Caroline Lorrai-
ne já percorreu outros locais 
importantes do Rio de Janei-
ro, como o Palácio Guanaba-
ra, o Palácio Laranjeiras, o 
Mosteiro de São Bento, o Real 
Gabinete Português de Leitu-
ra do Rio de Janeiro, a Igreja 
Nossa Senhora do Carmo da 
Antiga Sé e a Igreja da Nossa 
Senhora da Candelária.

Parceria entre o RioSoli-
dário e o Municipal vai pro-
porcionar que os visitantes 
paguem meia-entrada nas vi-
sitas guiadas. Basta levar um 
quilo de alimento não-pere-
cível e apresentar na entrada. 
O que foi recolhido será des-
tinado ao RioSolidário, que 
conta com 1.300 instituições 
cadastradas nos 92 municí-
pios fluminenses.

Após vacinação, professor 
decide se suspende greve
Profissionais da Educação fazem hoje assembleia para avaliar paralisação

DIVULGAÇÃO/SEPE

Dirigentes do Sepe fizeram ontem manifestação simbólica em frente à prefeitura, na Cidade Nova

O
s profissionais da 
Educação do Rio fa-
rão hoje, às 17h, as-
sembleia para deci-

dir se a categoria suspenderá 
ou não a greve, após a vacina-
ção do pessoal do setor. On-
tem, dirigentes do Sindicato 
Estadual dos Profissionais 
de Educação (Sepe) fizeram 
manifestação simbólica em 
frente à Prefeitura do Rio, na 
Cidade Nova. A ação, que con-
tou com a presença de seis di-
retoras, visava marcar a vitó-
ria da luta pela imunização da 
categoria e alertar para falta 
de doses para grávidas. A pro-
fessores vão apresentar outra 
reivindicações ao município.

“Além de marcar a nossa 
vitória e levar o restante da 
pauta de negociação que já 
votamos algumas vezes nas 
assembleias, também lembra-
mos que nossas grávidas, em 
sua maioria, não conseguiram 
se vacinar pelo fato de só ter 
AstraZeneca e que é preciso 
ter atenção especial às grávi-
das da Educação”, disse Duda 
Quiroga, da Secretaria de As-
suntos Educacionais do Sepe.

A dirigente ressaltou que 
a imunização total contra 
a covid-19 será completada 
após a segunda dose da vaci-
na. Ela destacou outros pon-
tos a serem negociados. 

“Mas entendemos que é 
uma resposta positiva ter 
essa vacinação em massa 
às nossas reivindicações da 
greve pela vida que já dura 

mais de 100 dias. Nós temos 
outras pautas em referência 
as estruturas das escolas, as 
quebras de protocolos para 
o distanciamento de ape-
nas um metro nas salas de 
aula”, explicou.

A prefeitura suspendeu as 
aulas presenciais nos dias 9 
e 10 em virtude da vacinação 
dos profissionais da educação 
básica e os possíveis efeitos 
colaterais da vacina. O sindi-
cato informou que manterá a 

paralisação de 24h reforçan-
do que se estende a todas as 
atividades remotas.

Após o ato simbólico, di-
retoras do Sepe-RJ cobra-
ram resposta à solicitação 
de audiência com o prefeito 
Eduardo Paes, protocolada 
há dez dias, para tratar da 
Lei 6806/20, sobre reco-
nhecimento da função de 
magistério das Agentes da 
Educação Infantil.

“Existe uma legislação de 

regulamentação de enqua-
dramento das companheiras 
como quadro de magistério. 
A gente sabe que quando o 
concurso delas foi feito so-
mente como nível funda-
mental, embora já tivesse 
nos quadros da Educação 
e LDB nova já não permi-
tia que um profissional que 
fosse atuar dentro de sala de 
aula tivesse menos do que o 
normal de nível médio”, afir-
mou Duda Quiroga.

JENIFER ALVES

jenifer.alves@odia.com.br



Documento analisa números após liminar que limita operações policiais na pandemia

Relatório mostra queda em índices de violência

Um relatório da plataforma 
Fogo Cruzado e do Grupo de 
Estudos dos Novos Ilegalis-
mos (Geni) da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) 
apontou que, após a Arguição 
de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) 
635 do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de suspender 
operações policiais em comu-

MPRJ instaura inquérito para 
apurar ‘eventual crime militar’ 
Investigação é sobre conduta policial na ação que resultou na morte de Kathlen

Jaqueline e Luciano, 
pais de Kathlen Romeu, 
participaram do 
programa ‘Encontro’, da 
TV Globo

O 
Ministério Público 
do Rio de Janeiro 
(MPRJ) instaurou 
uma investigação 

para apurar a conduta dos 
policiais que participaram da 
ação que resultou na morte 
da jovem grávida Kathlen de 
Oliveira Romeu, de 24 anos, 
na terça-feira, no Complexo 
do Lins, na Zona Norte. Em 
nota, o MPRJ ainda afirmou 
que pediu à Corregedoria da 
Polícia Militar para instaurar 
um inquérito interno para in-
vestigar o caso. 

“A 3ª Promotoria de Justi-
ça de Investigação Penal Es-
pecializada do Núcleo Rio de 
Janeiro informa que instaurou 
Procedimento Investigatório 
Criminal (PIC) para investi-
gar, em procedimento inde-
pendente, os fatos que cau-

saram a morte de Kathlen de 
Oliveira Romeu. Por sua vez, 
a Promotoria de Justiça junto 
à Auditoria Militar do MPRJ 
informa que também instau-
rou PIC para apurar eventual 
crime militar relacionado ao 
caso”, afirmou.

 NJaqueline e Luciano, pais 
de Kathlen Romeu participa-
ram do programa ‘Encontro’, 
da TV Globo, na manhã de 
ontem. “As vidas só impor-
tam na Zona Sul. As ope-
rações são diferentes, são 
menos desastrosas. Tudo 
que ensinam para a gente, 
que você tem que estudar, 
andar com pessoas de bem, 
se formar, é perdido no meio 
do caminho”, diz a mãe de 
Kathlen. “Eu queria ganhar 
esse tiro”, completou.

Um dos policiais militares 
envolvidos na ação policial 
que resultou na morte de Ka-
thlen e de seu bebê disse, em 
depoimento à Delegacia de 
Homicídios da Capital, que 
efetuou cinco disparos de 
fuzil na ocasião. O cabo Mar-
cos Felipe da Silva Salviano 
acrescentou que outro PM 
atirou duas vezes contra sus-
peitos. A informação foi obti-
da pelo “RJTV2” da TV Globo.

POLICIAL DEPÕE

‘Eu queria 
ganhar esse 
tiro’, diz mãe

nidades do Rio no período 
da pandemia, o estado apre-
sentou uma diminuição em 
índices de violência. Segundo 
o estudo, a letalidade policial 
no ano de 2020 apontou uma 
queda de 34% com relação ao 
ano anterior, a maior redução 
anual dos últimos 15 anos.

Em todo o estado do Rio, a 
queda no número de tiroteios 

Para o presidente da Co-
missão de Direitos Humanos 
da OAB-RJ, Álvaro Quintão, 
a ação policial que terminou 
com a morte da jovem grávida 
Kathlen Romeu foi irregular. 
“Se os policiais estavam nesta 
ação dentro da favela, foi ir-

regular porque não comuni-
caram ao Ministério Público 
e a PM negou a operação. Por 
outro lado, se os policiais es-
tavam em operação à revelia 
do comando da PM, também 
se trata de uma operação ir-
regular”, afirma o presidente.

Representantes da OAB 
foram informados por teste-
munhas de que os policiais 
realizaram uma estratégia 
conhecida como “Cavalo de 
Tróia”, conforme antecipado 
por O DIA. Os agentes, segun-
do os relatos, estavam dentro 
de uma casa aguardando a 
aparição de criminosos em 
frente a um ponto de venda 
de drogas. Questionada, a PM 
não respondeu se os agentes 
adotaram essa estratégia. A 
assessoria da PM diz que não 
havia operação no momento 
da morte. 

no período de 2020 foi de 23% 
em relação ao período ante-
rior à determinação do STF. O 
número de pessoas baleadas 
caiu ainda mais: 26%. Contu-
do, a plataforma ressalta que 
a proporção de tiroteios com 
vítimas — que ocorrem ma-
joritariamente em casos com 
presença policial — se mante-
ve estável, “o que indica que o 

comportamento das polícias 
não mudou, elas apenas atua-
ram menos”.

“Um tiroteio envolvendo 
agentes de segurança têm 
mais chances de terminar 
com pessoas baleadas do que 
de deixar as pessoas de fato 
mais seguras. No período an-
terior à ADPF, os números 
eram praticamente os mes-

mos, mostrando que a medida 
não alterou o comportamento 
das polícias”, explica a direto-
ra de Programas da platafor-
ma, Maria Isabel Couto.

Procurada, a Polícia Militar 
informou que as operações 
realizadas estão “rigorosa-
mente alinhadas ao que preco-
niza a ADPF 635 do Supremo 
Tribunal Federal (STF)”. E que, 
em casos de mortes ou feridos, 
são instaurados procedimen-
tos para investigação. A Polícia 
Civil também foi procurada 
por O DIA, mas não retornou 
até o fechamento desta edição.Liminar restringe ações policiais

Com reportagem de Beatriz Perez
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PMs são denunciados por 
alterarem cena do crime

Agentes vão responder por fraude 
processual. A pena máxima é de dois anos 

O Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) denun-
ciou 13 policiais militares 
por removerem nove cadá-
veres de uma cena de cri-
me durante uma operação 
no Fallet, no Catumbi, em 
fevereiro de 2019. A juíza 
Ana Paula Monte Figuei-
redo Pena Barros ficará 
responsável por analisar 
a denúncia. Os militares 
respondem pelo crime de 
fraude processual, que tem 
como pena máxima dois 
anos. Na época, foi consta-
tado, através da perícia, que 
os mortos foram removidos 
do local na caçamba de via-
turas da PM.

Segundo o documento 
da denúncia, assinada pelo 
promotor Paulo Roberto 
Mello Cunha Junior, os acu-
sados retiraram de forma 
indevida os corpos do local, 
com o objetivo de prejudi-
car a perícia. Todos os acu-
sados foram identificados. 
São eles: o capitão Geilson 
Henrique Anastácio da 

Silva, os sargentos Rafael da 
Silva Gomes e Carlos Thiago 
Arigoni Arruda, os cabos Erick 
Macedo da Silva, Adailton Sa-
turno da Silva, Bruno Rodri-
gues de Souza, Wallace da Cos-
ta Borges, Thiago Rodrigues 
de Souza, Pedro Igor Martins 
Schnaider, Fabrício da Fonse-
ca Lemos, Dannilo Damasce-
no dos Santos Rodrigues e os 
soldados Douglas Luís Pereira 
e Diogo de Araújo Alves.

Há dois meses, o MP de-
cidiu arquivar o inquérito 
que investigava os mesmos 
policiais pelo homicídio dos 
nove homens. Na ocasião, o 
promotor responsável pelo 
caso, Alexandre Murilo Gra-
ça, pediu pelo arquivamento 
do caso sob a justificativa de 
que os policiais agiram em le-
gítima defesa. As investiga-
ções sobre os possíveis homi-
cídios e outros crimes cone-
xos ao caso acabaram sendo 
desmembradas após o fim do 
Grupo de Atuação Especiali-
zada em Segurança Pública 
(Gaesp), do MP.

Mulher que foi assassinada 
em bar negociava imóveis
Ildecy Xavier respondia a processos na Justiça por não cumprir contratos

Ildecy foi assassinada na quarta-feira, quando estava em um bar

A
ssassinada a tiros na 
tarde desta quarta-
-feira, Ildecy Cardoso 
Xavier, de 44 anos, 

construía e vendia imóveis 
em comunidades do bairro de 
Copacabana. Porém, em pelo 
menos três ocasiões, ela não 
cumpriu o que havia sido fir-
mado nos contratos de com-
pra e venda, gerando prejuízos 
aos compradores, que entra-
ram com processos judiciais 
no Tribunal de Justiça do Rio. 
As ações, que são públicas, fo-
ram consultadas por O DIA.

Todos os imóveis alvos das 
ações judiciais ficam na Rua 
Euclides da Rocha, na Ladeira 
dos Tabajaras/Morro dos Ca-
britos. Os assuntos dos proces-
sos cíveis são: enriquecimento 
sem causa, promessa de com-
pra e venda, inadimplemento 
e indenização por danos mo-
rais e materiais. 

“Ildecy fez carreira com 
compra e venda de imóveis 
em comunidades carentes de 
Copacabana. Ela tinha uma 
construtora informal. O pro-
cesso em que atuei ainda está 
na fase de citação, pois nunca 
conseguimos localizar Ilde-
cy, que era uma pessoa ensa-
boada. Chegamos a procurar 
a delegacia de Copacabana 
para tentar localizá-la, mas 
não tivemos sucesso. Ao que 
parece, e isso é uma ilação que 
estou fazendo, alguma das 

pessoas que possam ter sido 
lesadas por ela resolveu fazer 
justiça com as próprias mãos”, 
comentou um advogado, que 
atuou em um dos processos. 

Em uma das ações, a com-
pradora teve que se mudar 
para João Pessoa, na Paraíba, 
após não receber o imóvel em 
abril de 2018, como havia sido 
firmado em contrato. Sem ter 
as chaves do empreendimen-
to, apesar de ter pago a quan-
tia de R$20 mil como sinal, 
ela não pôde prosseguir com 
o pagamento do aluguel da 
casa em que morava. De João 
Pessoa, ela mantinha conta-
to por mensagem de celular 

com Ildecy que, ‘após muita 
insistência’, destaca a ação, de-
volveu R$6 mil à compradora. 
O valor total do imóvel havia 
sido negociado por R$65 mil.

Outra ação foi movida por 
uma mulher com idade aci-
ma de 60 anos. Ela firmou 
contrato com Ildecy para 
a compra de um imóvel no 
valor total de R$22 mil, si-
tuado no alto do Morro dos 
Cabritos. O contrato foi fir-
mado em fevereiro de 2018, 
mediante o pagamento de 
um sinal de R$10 mil, mais 
o compromisso de repasse 
pela compradora de 17 par-
celas mensais de R$700 até 

quitar o valor restante. 
Porém, segundo a ação, as 

chaves do imóvel não foram 
entregues na data acordada, 
em 14 de abril de 2018, quan-
do as obras no imóvel teriam 
fim. Na ocasião, segundo o 
processo, ela teria alegado 
à compradora que havia se 
enganado, e que o imóvel 
seria outro, com endereço e 
especificações diferentes do 
negociado em contrato. Me-
ses depois, o mesmo imóvel 
que constava no contrato foi 
anunciado para venda numa 
página do Facebook pelo va-
lor de R$60 mil. 

Há, ainda, um outro pro-
cesso movido por um homem, 
em agosto do ano passado. Ele 
havia negociado a compra de 
duas quitinetes em contrato 
firmado em agosto de 2016, 
no valor total de R$44 mil. O 
acordo previa a transferência 
de propriedade de dois carros 
para o filho de Ildecy, um Ford 
Ka e um Gol, mais o pagamen-
to de R$4 mil. Porém, apesar 
de o comprador ter cumprido 
sua parte, os imóveis não fo-
ram entregues.

Ildecy foi assassinada por 
volta de 17h de quarta-feira, 
quando estava em um bar, na 
esquina das ruas Anita Gari-
baldi e Tonelero. A Delega-
cia de Homicídios da Capital 
investiga o caso. Segundo a 
Secretaria de Polícia Civil, a 
perícia foi realizada no local 
e testemunhas estão sendo 
ouvidas. 

Um homem, ainda não iden-
tificado, foi morto a tiros na 
manhã de ontem, em Bangu, 
na Zona Oeste do Rio. Segun-
do informações do Corpo de 
Bombeiros, o crime ocorreu por 
volta das 8h, na Rua General 
Alencastro Guimarães. 

A Polícia Militar foi acionada 

e isolou a região. Segundo a 
PM, a vítima estava em um 
carro preto. O homem não foi 
reconhecido por moradores da 
rua onde ocorreu o crime.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital também foi acio-
nada e fará as investigações 
do caso. 

DIA A DIA

HOMEM É EXECUTADO EM BANGU

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br
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tre Gaza e Israel. Esta questão com enorme carga emocional no 
Islamismo é raramente bem avaliada no Ocidente. 

Uma mudança de caráter estratégico na aliança dos Estados 
Unidos com Israel afigura-se difícil, mas talvez o governo Biden 
possa reconsiderar a política tradicional de apoio incondicional a 
Israel, com a eventual mudança governamental em Tel Aviv. As 
dificuldades para entender o Islamismo no Ocidente são agrava-
das pelas dificuldades norte-americanas para definir uma políti-
ca exterior mais ou menos neutra em relação à Israel, em razão do 
poderoso lobby judeu norte-americano.

A partir do 11 de Setembro verificou-se no sistema interna-
cional uma expansão rápida do terrorismo muçulmano mes-
mo sendo minoritário no grupo de nações muçulmanas. Esse 
fundamentalismo cresceu em razão da força do capitalismo e da 

DILEMA

N
o contexto de uma luta global contra o terrorismo ancora-
do no fundamentalismo islâmico, os países ocidentais e, 
em especial, os Estados Unidos devem resolver de forma 

adequada o dilema em relação ao mundo muçulmano e Israel. 
Este ponto é particularmente difícil de enfrentar e compreender 
em razão do alto grau de discordância da política ocidental com 
as regras de política das sociedades islâmicas.

O islamismo é uma religião que não abre espaço nem 
pressupõe a realização de um projeto político particular. 
A sociedade muçulmana se concentra mais na busca de 
valores simbólicos do que em aspectos concretos da realida-
de. Na verdade, poderíamos nos perguntar até que ponto o 
islamismo permitiria a formação eficiente do tipo de Estado 
que se conhece no mundo ocidental.

Um exemplo claro dessa dificuldade se apresenta aos paí-
ses ocidentais quando da ocupação de territórios de população 
muçulmana. Neste caso, a ocupação de territórios palestinos por 
Israel não é uma exceção se comparada a outras ocupações an-
teriores de países islâmicos por potências ocidentais. Estes países 
do Ocidente se surpreendem pelo fato de que é praticamente im-
possível obrigar as nações islâmicas a obedecer às regras ditadas 
pelas autoridades não muçulmanas, mesmo que por meio da 
violência, como no caso da ocupação do Iraque.

Esta condição apolítica dos islâmicos torna mais fácil o au-
mento de conversões nos países desenvolvidos ocidentais. Uma 
solução correta deste dilema obriga a um grande esforço de com-
preensão por parte do Ocidente com respeito à especificidade 
da política no Islamismo. Esta especificidade exige uma relação 
baseada não apenas sobre as questões políticas e econômicas 
tradicionais, mas também sobre questões simbólicas, extrapolíti-
cas tradicionais que têm particular relevo. 

Um dos temas de maior importância simbólica é a Palestina. 
Para os palestinos, o conflito com Israel e a questão de Jerusalém 
são problemas muito concretos, haja visto o recente conflito en-

O PÓS 11 DE SETEMBRO E OS 
FUNDAMENTALISMOS PÓS-MODERNOS
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democracia no mundo. O setor do islamismo mais ligado à Idade 
Média sente-se ameaçado pelo liberalismo. 

O fundamentalismo islâmico também cresceu em razão do 
apoio ocidental a regimes economicamente conservadores do 
mundo árabe, ao apoio a Israel, à Revolução Iraniana em 1979, 
e à presença crescente das forças armadas norte-americanas 
no Golfo Pérsico desde 1991.

Em um primeiro período, os temas vinculados à fome e à 
pobreza ficaram marginalizados na agenda global da guerra 
contra o terrorismo. Mas com um progresso significativo da se-
gurança global e redução do terrorismo, as questões da fome 
e da pobreza nos países muçulmanos serão cada vez mais 
presentes na agenda global.

A ameaça terrorista pode relegar a um segundo plano estas 
questões sociais, dando prioridade à governabilidade em 
detrimento das preocupações humanitárias e culturais na re-
lação com os países da periferia. A luta contra o terrorismo está 
associada à extensão do poder político e militar do Ocidente. A 
forte presença do Islamismo na conjuntura internacional prova 
que a governabilidade é um tema complexo e estreitamente 
ligado à coexistência de diferentes culturas, segundo a tese 
do ex-presidente do Irã, Mohammad Khatami, de um diálogo 
crescente entre as civilizações.

A nova situação internacional, após o 11 de Setembro, pode 
obrigar vários atores a uma confrontação, ou revisão, de atos 
inspirados por resíduos ideológicos do totalitarismo, decorrentes 
da demolição do bloco comunista. Resíduos desse tipo infectam, 
igualmente, setores importantes da sociedade civil muçulmana 
de vários países da comunidade internacional.

Os governos, da maioria desses países, têm condenado os 
atos terroristas, por convicção ou por conveniência, mais parte 
da sociedade civil muçulmana não compartilha dessa opinião. 
Essa conduta pode ser explicada parcialmente por um certo 
antinorte-americanismo, mas pode existir algo mais grave do 
que esse sentimento, em razão da identificação histórica dos 
Estados Unidos com Israel.

O melhor seria um consenso no sistema internacional funda-
mentado sobre o exercício da paz e da justiça, em vez do poder e 
da violência, da lógica da guerra. Uma cultura da paz, em vez de 
uma cultura bélica pode ajudar a enfrentar este problema com a 
redução da incapacidade de articulação satisfatória das noções 
de liberdade e igualdade no sistema internacional.

Coluna publicada às sextas-feiras
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 n A WTorre se interessou em 
fazer parte da gestão do Nil-
ton Santos, que rende dívidas 
enormes ao Botafogo. O Al-
vinegro, sem público, busca 
parceiros para não perder a 
casa, costumeira no coração 
dos botafoguenses. O Fogão 
utiliza o campo anexo para os 
seus treinos. A WTorre tem 
participação na administra-
ção do Allianz Parque, do 
Palmeiras, e realiza eventos 
na arena do time paulista. O 
negócio, caso concretizado, 
seria bom para os dois lados. 
Vamos ver...

MUDANÇA À VISTA?
LUCAS MERCON

VALORIZAÇÃO  
DE UM TRABALHO

A
o olhar a partida entre Fluminense e Red 
Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, a clas-
sificação parece ter vindo em um sufoco. E 

não é verdade. Eu prefiro chamar de competitivi-
dade. Hoje é possível valorizar o trabalho a longo 
prazo de um clube que vem se reestruturando há 
muitos meses e em todas as esferas da instituição, 
seja dentro ou fora de campo. O trabalho de Roger 
Machado, com a diretoria e o presidente Mário 
Bittencourt dando todo o suporte por trás, culmi-
na e reflete exatamente no que o Tricolor tem dei-
xado em campo: garra, qualidade e consciência 
das ações. Derrotou um time de Série A e que está 
longe de ser ruim, mesmo quando vimos gigantes 
do futebol brasileiro caírem para outras equipes 
de menor expressão e agora está nas oitavas da 
Copa do Brasil. E com grandes possibilidades de 
surpreender e chegar longe na competição, além 
de estar firme na Libertadores e já com quatro 
pontos em duas partidas no Brasileiro. Não é por 
acaso. O Flu se consolida, de vez, como um dos 
melhores times do futebol brasileiro em 2021.

Fluminense garantiu sua vaga às oitavas diante do Bragantino

 nComo já havia dito quan-
do começou a polêmica, a 
Copa América no Brasil é 
algo que temos que apro-
veitar pela importância e 
tamanho do torneio. Va-
mos ter a chance, mesmo 
que pela TV, de ver gran-
des craques como Messi 
(foto), Neymar, Suárez e 
outros desfilando nos gra-
mados brasileiros. Será le-
gal e até mesmo o STF re-
chaçou a possibilidade de 
o torneio não acontecer em 
nossas terras. Agora resta 
aproveitar.

TUDO CERTO: VAI 
TER COPA AMÉRICA

A VOLTA DO CORINGA 

 nApós quase três meses sem atuar por conta de uma lom-
balgia grave nas costas, o garoto MT, comprado pelo Vasco 
— ele pertencia ao Volta Redonda — volta à lista de relacio-
nados do Gigante. O jogador começou a temporada que-
brando o galho na lateral-esquerda e foi muito bem, mas 
atua de volante, meia, ponta e até atacante. Aos 20 anos, 
com talento que pode ajudar como o coringa da equipe.

A
F

P

LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI
A Seleção masculina de vôlei venceu ontem a Bulgária, por 3 sets a 0 (25/16, 

25/22 e 25/12), pela segunda rodada da terceira semana da Liga das Nações, em 

Rimini, na Itália. O Brasil somou a sétima vitória em oito duelos.

FLUMINENSE

Roger festeja: ‘Franca evolução’

Além dos R$ 2,7 milhões de 
premiação com a classifica-
ção às oitavas da Copa do Bra-
sil, o técnico Roger Machado 
viu motivos para comemorar 
mesmo com a derrota por 2 a 
1 para o Bragantino, na quar-
ta-feira. Após seis meses de 
trabalho, o Fluminense segue 
vivo nas três principais com-
petições da temporada e o co-
mandante acredita que o time 
ainda tem margem para evo-
luir ainda mais.

“Estamos vivos nas três 
competições. Iniciamos o Bra-
sileiro com regularidade, na 
Libertadores passamos pelo 
grupo da morte e nos classifi-
camos na Copa do Brasil. É só 
um início de trabalho. Eles já 

Roger vê margem para evolução

têm um conhecimento tático e 
estratégico do modelo da equi-
pe para tomarem as melhores 
decisões em campo. Há uma 
franca evolução no processo. 
Sei que tem bastante margem 

para evolução. Estou muito 
entusiasmado com o começo, 
sobretudo com a compreensão 
dos atletas”, afirmou Roger.

Ao encontrar o equilíbrio 
na equipe titular, o Fluminen-
se vive seu melhor momento 
na temporada, com boas atua-
ções, apesar do fim de jogo 
contra o Bragantino, que qua-
se complicou a classificação. 
O Tricolor volta suas atenções 
apenas para o Brasileiro e o 
próximo compromisso será 
novamente a equipe de Bra-
gança Paulista. O desgaste da 
maratona de jogos é uma preo-
cupação. “Se precisar colocar 
jogadores frescos, descansa-
dos, faremos para manter esse 
nível”, afirmou o treinador.

Técnico exalta equipe tricolor, que avançou na Copa do Brasil

VASCO BOTAFOGO

MT é relacionado e 
Zeca é poupado

Marcelo Cabo terá novidades

O Vasco treinará hoje em Porto 
Alegre e depois seguirá para 
Pelotas para enfrentar o Bra-
sil-RS pela terceira rodada da 
Série B, amanhã. Para a par-
tida, o técnico Marcelo Cabo 
terá novidades. Enquanto 
Zeca ficou fora, poupado, MT 
voltou a ser relacionado.

O jovem, que vinha se des-
tacando no início da tempo-
rada, está recuperado de um 
edema ósseo por estresse na 
vértebra lombar L5. Ele não 
joga há quase três meses. Sua 
última partida foi em 21 de 
março, no empate em 1 a 1 do 
Vasco com o Botafogo, pelo 
Campeoanto Carioca.

Além de MT, o atacante Da-
niel Amorim também está de 
volta. Por ter jogado a Copa do 
Brasil pelo Tombense, ele não 
enfrentou o Boavista. Por ou-
tro lado, Zeca ficou no Rio. De 

acordo com o Vasco, a ausên-
cia do lateral foi planejada pela 
comissão técnica porque ele 
sentiu um desconforto mus-
cular no primeiro jogo contra 
o Boavista, em Bacaxá. Zeca 
jogou as duas partidas seguin-
tes, mas agora descansará, até 
por ser um dos jogadores do 
elenco com mais partidas na 
temporada.

He-Man 
deve ficar 
no banco
O atacante Rafael Moura 
deve fazer sua estreia pelo 
Botafogo no domingo, con-
tra o Remo, às 16h, em Vol-
ta Redonda. Após mostrar 
boa evolução física, a ten-
dência é que o He-Man este-
ja à disposição de Chamus-
ca no banco de reservas.

Rafael Moura não entra 
em campo desde fevereiro, 
quando teve seu vínculo 
com o Goiás encerrado. Em 
sua apresentação, ele disse 
que acreditava que preci-
saria de um tempo maior 
para entrar em forma, mas 
surpreendeu a todos com 
sua evolução física.

O Botafogo deve ter a es-
treia de Barreto. O volante 
também teve seu nome pu-
blicado no BID.

FLAMENGO POLÊMICA

Rubro-Negro bate o 
Coritiba fora de casa
Rodrigo Muniz dá a vitória por 1 a 0. Na volta, Mengão tem vantagem do empate

D
epois de dez dias sem 
entrar em campo e 
com ausências im-
portantes, como Ro-

drigo Caio, Isla, Gerson, Pedro 
e Gabigol, o Flamengo voltou 
a disputar uma partida oficial 
e bateu o Coritiba, por 1 a 0, 
no Couto Pereira, pelo jogo de 
ida da terceira fase da Copa do 
Brasil. O gol foi marcado por 
Rodrigo Muniz, que já vestiu 
a camisa do Coxa, aos 15 mi-
nutos do primeiro tempo. O 
jogo de ida será na quarta-fei-
ra, no Maracanã, às 21h30. O 
Rubro-Negro tem a vantagem 
do empate no Rio.

Apesar de muitos desfal-
ques, o Flamengo foi ampla-
mente melhor que o Coritiba 
no primeiro tempo. Muita 
variação de jogadas, posse 
de bola no campo de ataque, 
bombardeio em finalizações 
e um gol com Rodrigo Muniz, 

aos 15 minutos. Após cobrança 
de escanteio de Vitinho, o cen-
troavante ganhou no alto, des-
viou de cabeça e abriu o placar. 
Depois, a partida entrou em 
ritmo de treino.

Aos 42, o Flamengo voltou a 

balançar a rede. Rodrigo Mu-
niz fez o gol, mas foi marcado 
impedimento de Bruno Hen-
rique, que havia dado o passe 
para o jovem centroavante. No 
replay da emissora que trans-
mitiu o jogo, deu para ver que 

o camisa 27 não estava em po-
sição de impedimento, e o gol 
foi mal anulado.

Para o segundo tempo, 
Maurício Souza sacou Ma-
theuzinho, que havia levado 
amarelo, e colocou Rodinei. O 
lateral-direito fez a sua rees-
treia pelo Flamengo depois de 
uma temporada e meia em-
prestado ao Internacional. O 
Rubro-Negro não fazia uma 
grande partida, mas neutra-
lizava o adversário com êxito. 

Depois, o nível técnico do 
jogo caiu mais ainda, e os ti-
mes promoviam uma partida 
apática no Couto Pereira. O 
Coritiba, com jogadores abai-
xo do nível do Flamengo, não 
esboçava nenhum tipo de 
reação. Aos 46 minutos, Na-
than Ribeiro deu uma forte 
entrada em Vitinho, levou 
vermelho e complicou de vez 
a vida do Coxa.

Atacante estava vetado do jogo, mas 
diretoria o aguardava para tratar edema

Gabigol não se 
apresenta em Curitiba 
e clube avalia punição

Ao contrário do progra-
mado, Gabigol não se 
juntou à delegação do Fla-
mengo em Curitiba para a 
partida de ontem, contra 
o Coritiba, pela Copa do 
Brasil. A atitude do ata-
cante irritou a diretoria 
rubro-negra, segundo o 
site ‘Uol’, e uma punição 
não está descartada.

O incômodo é nítido 
desde que a Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
divulgou, na quarta-fei-
ra, que Gabigol tinha um 
edema na coxa direita e o 
Flamengo considerou o 
resultado inconclusivo. 

O clube acredita que 
o atacante deveria ter 
se apresentado para fa-
zer o tratamento. O fato 
de Everton Ribeiro, que 
também está com a Se-
leção, ter se apresentado 

normalmente em Curitiba 
na quarta-feira também au-
mentou a irritação. 

Diante da situação, os di-
rigentes rubro-negros pre-
tendiam discutir o assunto 
após a partida de ida da Copa 
do Brasil, mas avaliam uma 
punição. A alegação de Gabi-
gol é de que ele realizou exa-
mes em São Paulo, iniciou o 
tratamento e evitou a viagem 
a Curitiba devido ao desgas-
te após chegar de madruga-
da do Paraguai, já que terá 
de se reapresentar à Seleção, 
hoje, para a disputa da Copa 
América.

Em nota, o Flamengo afir-
mou que Gabigol “descum-
priu a determinação de se 
apresentar na última quar-
ta-feira, impossibilitando a 
avaliação do departamento 
médico” e que “aguarda a 
reapresentação do atleta”.

Jogadores festejam o gol de Rodrigo Muniz, que garantiu a vitória

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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Ofertas 
para festas 
juninas
em casa
As festas juninas ainda vão 
acontecer sobre regras da pan-
demia para evitar aglomera-
ções. O DIA selecionou ofer-
tas de itens típicos para quem 
curte o período aproveitar em 
casa. Além de quitutes, há arti-
gos de decoração e opções para 
quem quer se vestir a caráter.  

No Mercadão de Madu-
reira, a loja Zé Botão Fanta-
sias oferece roupas infantis 
e adultas, específicas para o 
“arraiá”. Tem blusa a partir de 
R$ 49,90, vestidos de R$ 59,90 
em diante, camisar infantis a 
partir de R$ 29,90. A Stellet 
Bazar vende painéis e placas 
com o tema Festa Junina por 
R$ 13,90 e R$ 7,90, respecti-
vamente. Na Bazar Shop, o 
topo de bolo custa R$ 8,99, o 
kit sanfona com quatro uni-
dades sai por R$ 4,50. Na Ta-
rita Doces, a caixa com 1kg de 
Paçoquita Santa Helena custa 
R$ 19,90, já o pacote com 750g 
de pé de moleque é R$ 12,98. 

Na Multtifestas, na Saara, 
a caixa de estalinho com 500 
unidades sai por R$ 13,90. 
Para decorar, 30 bandeiri-
nhas custam R$1,40 (ataca-
do) ou R$ 1,70 (varejo). A fai-
xa redonda decorativa custa 
R$ 3,30 (atacado) ou R$ 4,00 
(varejo). Também é possível 
comprar um chapéu com 
trança por R$ 5,35 (atacado) 
ou R$ 6,45 (varejo).

FENASAÚDE

 N A Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (Fe-
naSaúde) alegou  que os 
reajustes aplicados estão 
de acordo com o permitido 
pela ANS. Conforme a enti-
dade, o setor segue contra-
tos, é regulado e fiscalizado 
e obrigado ao cumprimento 
de parâmetros atuariais, re-
gulatórios, legais, contábeis 
e econômico-financeiros se-
veros. O cálculo é feito com 
base numa série de indica-
dores, que envolvem parti-
cularidades de cada carteira 
e cada contrato, como idade 
dos participantes, índice de 
sinistralidade, severidade 
dos sinistros registrados.

De acordo com a Fena-
Saúde, os planos de saúde 
individuais e coletivos têm 
regras distintas. 

Aumento dentro 
do permitido

Reajuste de plano coletivo 
de saúde fica nas alturas
Idec aponta que correção foi quase o dobro do limite da ANS para contrato individual

REPRODUÇÃO

O 
reajuste dos planos 
de saúde coletivos 
teve quase o dobro 
de aumento do li-

mite determinado pela ANS 
para contratos individuais 
em 2020. É o que aponta 
o levantamento feito pelo 
Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor (Idec) 
com as cinco empresas com 
maior volume de reclama-
ções de consumidores. 

O levantamento apon-
ta que o maior reajuste, no 
ano passado, entre as em-
presas foi de 14,55%, mais 
de seis pontos percentuais 
acima do teto da ANS para 
individuais (8,14%) e mais de 
12 pontos acima da inflação, 
pelo IPCA. O menor foi de 
7,66%. Na média, o reajuste 
dos coletivos foi de 11,28%, 
mais de três pontos acima 
do máximo estabelecido pela 
ANS para individuais.

O maior reajuste aplicado 
pelas operadoras em compa-

ração com o teto ocorreu em 
2018. Naquele ano, o aumento 
médio foi de 17,04% e o índice 
máximo para os planos indi-
viduais, de 10%.

“Os resultados são bas-
tante claros ao evidenciar 
que a maior fatia do setor 
de saúde suplementar está 
completamente fora de con-
trole. É inaceitável que os 
usuários de planos coletivos 
sigam absorvendo reajustes 
muito acima do teto estabe-

lecido pela Agência para os 
planos individuais”, afirma 
Ana Carolina Navarrete, 
coordenadora do programa 
de Saúde do instituto.

Segundo Ana Carolina, 
a pesquisa confirma um 
diagnóstico antigo do Idec 
de que uma regulação efe-
tiva, para todos os consu-
midores, é a única via para 
colocar freios às políticas de 
preços das operadoras e aca-
bar com essa injustiça.

Faltam dois votos de ministros para 
definir direito ou não de aposentados

STF: placar da ‘Revisão 
da Vida Toda’ segue 
favorável ao INSS

O julgamento sobre o di-
reito de segurados do INSS 
à ‘Revisão da Vida Toda’ 
segue indefinido mas com 
vantagem para o institu-
to. Até o fechamento desta 
edição, o placar no plená-
rio do STF estava em 5x4 
a favor do órgão. Dois mi-
nistros votaram ontem de 
manhã. Faltam outros dois 
se posicionarem. 

Ficaram a favor dos apo-
sentados, Marco Aurélio 
Mello, Edson Fachin, Rosa 
Weber e Cármen Lúcia. Nu-
nes Marques, Gilmar Men-
des, Luiz Fux, Dias Toffoli 
e Luís Roberto Barroso vo-
taram a favor do INSS. 

Para o advogado João 
Badari, do escritório Aith, 
Badari e Luchin, o julga-
mento traz resposta eco-
nômica ao INSS, deixando 
aposentados sem um di-
reito. “Eu avalio de forma 
temerária essa decisão do 

STF, porque a gente espera-
va que garantisse a cláusula 
pétrea da segurança jurídica 
em detrimento ao argumento 
financeiro do INSS”, afirmou. 

Para o advogado, critério 
econômico jamais poderia 
ultrapassar o direito funda-
mental da segurança jurí-
dica. “O STF tinha entendi-
mento que regra de transição 
jamais pode ser favorável do 
que uma permanente. Isso 
foi por unanimidade que o 
Supremo decidiu”, disse.

O julgamento definirá se o 
INSS deve levar em conta to-
das as contribuições previden-
ciárias que os segurados fize-
ram à Previdência Social no 
cálculo da aposentadoria. A 
Revisão da Vida Toda incluiu 
os salários de contribuição an-
teriores a 1994, início do plano 
real. O INSS só considera va-
lores para pagamento depois 
de julho daquele ano. Assim, a 
decisão prevê beneficiar tanto 
profissionais, aposentados ou 
não, que podem exigir a inclu-
são dessas contribuições.

MARINA CARDOSO 

marina.cardoso@odia.com.br

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br

O DIA I SEXTA-FEIRA, 11.6.2021    9



10   ECONOMIA SEXTA-FEIRA, 11.6.2021  I  O DIA

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

 > Na reunião que o gover-
nador teve na quarta-feira 
com representantes dos 
Poderes e órgãos autôno-
mos — Ministério Público, 
TCE e Defensoria — para 
detalhar o novo regime, 
Ceciliano falou que as me-
didas vão impactar o ser-
viço público. E colocou a 
necessidade de dialogar 
com as categorias diante 
das reformas que serão 

apresentadas.
“O plano vai acarretar 

mudanças para o serviço 
público e é importante 
ouvir as demandas e su-
gestões de todos os repre-
sentantes”, afirmou.

Castro disse, na apre-
sentação, que “as refor-
mas e demais medidas de 
ajuste serão amplamente 
discutidas com a socieda-
de e todos os Poderes”.

Tema citado em reunião
RRF

10 ANOS

R$ 9 BI

Duração do RRF. No 1º ano, 
Rio deixa de pagar as dívidas 
com a União. Nos 9 anos 
seguintes, parcelas são 
retomadas de forma gradual

Valor que o Rio terá de pagar 
de dívida nos próximos 3 anos 
cai de R$ 44 bilhões para R$ 9 
bilhões na comparação entre 
o antigo e o novo RRF

Funcionalismo articula 
diálogo com Castro

DIVULGAÇÃO

Regime foi debatido em reunião do Fosperj com André Ceciliano, Luiz Paulo, Waldeck Carneiro e Flávio Serafini

C
om um novo pacote de 
ajuste se avizinhando, 
o funcionalismo busca 
a abertura de diálogo 

com o governador Cláudio 
Castro. Para isso, o Fórum 
Permanente dos Servidores 
do Estado (Fosperj) articula 
a interlocução de parlamen-
tares. Inclusive, as categorias 
esperam ter já na próxima se-
mana alguma data de reunião 
com o líder do governo na 
Alerj, Márcio Pacheco (PSC).

Na terça, integrantes do fó-
rum discutiram os efeitos do 
novo Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) para o serviço 
público com o presidente do 
Legislativo, André Ceciliano 
(PT), e os deputados Waldeck 
Carneiro (PT), Flavio Serafi-
ni (Psol), Luiz Paulo (Cidada-
nia), além de Eliomar Coelho 
(Psol) — que teve o mandato 
representado.

Para Flávio Sueth, mem-
bro do Fosperj e presidente 
da Assemperj, os funcioná-
rios públicos podem amar-
gar mais tempo de congela-
mento salarial sem perspec-
tivas de investimentos em 
solo fluminense: “Os servi-
dores estão há 7 anos sem re-
composição salarial e arcan-
do com todos os cortes sem 
serem ouvidos até o momen-
to, e sem que haja um plano 
de melhoria para o estado”.

CPI DO RIOPREVIDÊNCIA

 nA votação do relatório final 
da CPI do Rioprevidência, insta-
lada na Assembleia Legislativa 
do Rio, acontece hoje a partir 
das 13h30. Presidida por Flavio 
Serafini (Psol), a comissão ini-
ciou os trabalhos em 2019 para 
investigar as operações finan-
ceiras realizadas pela autarquia 

— responsável pelas aposenta-
dorias e pensões do estado —, 
em especial, a chamada Dela-
ware, concretizada em 2014. 
As causas do desequilíbrio do 
fundo também foram apura-
das. Além de ex-governadores e 
antigos gestores do órgão, a CPI 
ouviu o TCE e outras instituições.

Comissão vota relatório final hoje

 n Com o avanço da reforma 
administrativa (PEC 32) na 
Câmara Federal — que modifi-
ca as regras do serviço público 
de todo o país —, o Fosperj ar-
ticulou a criação de uma Frente 
Parlamentar Mista em Defesa 
do Serviço Público no Rio, que 
reunirá deputados estaduais 
e federais fluminenses, além 
de vereadores. Com a suges-
tão, Waldeck Carneiro (PT) to-
mou a iniciativa de criar o bloco 

— que será lançado na próxima 
segunda, às 18h.

“A PEC é uma ameaça ao 
funcionamento do Estado 
brasileiro. Afinal, sem servi-
doras e servidores valoriza-
dos, os serviços públicos que 
garantem direitos, em várias 
áreas, se apequenam. Enfim, 
os direitos, inclusive os direitos 
fundamentais, não se mate-
rializam na vida das pessoas”, 
disse Waldeck.

VEREADORES E DEPUTADOS

Rio terá frente do serviço público

Integrantes da comissão se reunirão a partir das 13h30

THIAGO LONTRA
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Ações de suspense nas 
redes sociais traçam a 
contagem regressiva 
para o lançamento de 
‘Morena’, videoclipe de 
Luan Santana que foi 
gravado nas ruas de 
São Paulo, com roteiro 
de ação e adrenalina, e 
a participação especial 
da modelo e DJ 
internacional Natalía 
Barulích. Com roteiro 
de um curta-
metragem, o clipe do 
primeiro single de Luan 
Santana para a 
gravadora Sony Music 
traz o cantor no papel 
de um detetive policial, 
que tem um caso de 
amor com uma colega 
de trabalho. O 
lançamento será no 
próximo dia 17.

FábiaOliveira

COM SUPERPRODUÇÃO

LUAN ESTREIA NA SONY 

CASADO DE NOVO

Pastor Lucas se 

casa com Tati 

Moreto em sigilo 

O apresentador Fausto Silva passou mal na manhã 

de ontem e foi internado no Hospital Israelita Albert 

Einstein, em São Paulo. Funcionário da Globo até o 

final do ano, Faustão fez alguns exames, que diagnos-

ticaram uma infecção urinária. O comunicador passa 

bem, mas deverá ficar internado por mais alguns dias, 

já que o tratamento exige medicação intravenosa 

com possibilidades de alterações nos quadros de 

glicemia e pressão arterial.

 Por conta da internação, Faustão ficará de fora 

das gravações do seu programa, que acontecem 

hoje e vão ao ar no próximo domingo. A Globo enviou 

um comunicado confirmando Tiago Leifert como o 

substituto do apresentador internado. “Nesta sema-

na, Tiago Leifert apresenta o ‘Domingão do Faustão’, 

substituindo Fausto Silva, que se recupera de uma 

infecção urinária”.

LEIFERT SUBSTITUI 

FAUSTÃO NO DOMINGÃO

REPRODUÇÃO/G
LO

BO

E
sta humilde coluna de apenas 
seis leitores descobriu que o 
pastor Lucas, voz do hit ‘Pintor do 

Mundo’ oficializou novament a mu-
dança de seu status de relacionamen-
to. O pastor mal acabou de concluir o 
divórcio com sua ex-mulher, Thaisa 
Rahmé, com quem foi casado por 18 
anos e tem dois filhos, e já trocou alian-
ça novamente com sua agora atual 
mulher, Tati Moreto, que vem a ser ex 
do cantor Gian, que faz dupla com 
Giovani. 

O casamento de Tati e Lucas aconte-
ceu recentemente e o evento era pra 
ser sigiloso, mas ainda bem que quase 
ninguém nos lê. Os pombinhos recém-
-casados agora estão em lua de mel no 
Rio de Janeiro, mais especificamente 

hospedados em um hotel de luxo na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste carioca, com 
direito a toda pompa e circunstância. 

Em entrevista à coluna, a pastora e peda-
goga Thaisa Rahmé afirmou com todas as 
letras ter descoberto que foi traída pelo 
pastor Lucas com Tati Moreto. “Eu não a 
conheço, mas, hoje eu tenho certeza que 
ele me traiu com a Tati Moreto. Eu tenho 
provas. Eles anunciaram que se conhece-
ram em janeiro e começaram a namorar 

em fevereiro. Mas eles se falaram na véspe-
ra do Natal, no dia 26 de dezembro e entre 
os dias 12 e 13 de janeiro. Enquanto Lucas 
me dizia que estava em São Paulo gravan-
do programas na Record, na verdade, ele 
estava em Atibaia, cidade em que ela mora. 
Como eu sei? Eu puxei o histórico da conta 
de telefone e do passe livre do automóvel 
dele. Poderia ter ido mais a fundo nessas 
pesquisas, mas parei para não sofrer tanto 
como eu já sofri antes”, contou a pastora. 

Os dois 
curtem lua 
de mel em 
hotel de luxo 
no Rio 

RODOLFO MAGALHÃES

FOTOS REPRODUÇÃO
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NÃO VINGOU! CASAL 
CARTHUR FICOU NO ‘BBB’
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Musa do carnaval cario-

ca pela Unidos da Tijuca 

e morando na Europa 

há mais de 10 anos, Ana 

Paula Evangelista está 

radiante com o avan-

ço da vacinação contra 

a Covid-19. A modelo 

acaba de confirmar 

seu casamento para 

este ano, após preci-

sar adiar por duas ve-

zes. O enlace, que será 

realizado no Castelo 

Odescalchi di Braccia-

no, em Roma, terá di-

reito a lua de mel nas 

Maldivas. 

“A go ra  va i !  Es to u 

muito feliz porque 

tomei a decisão cer-

ta de não ter adiado 

a nossa festa de ca-

samento para o pró-

ximo ano e sim para 

outubro deste ano. 

Estava esperançosa 

em relação à vacina 

e deu certo! Nossos 

pais já estão vacina-

dos, outros parentes 

e amigos também e 

nós já estamos pró-

ximos. Recebi um e-mail essa semana pedindo 

para marcar as datas da primeira e segunda dose da 

vacina Pfizer e era essa mesmo que eu queria! Bom 

que eu viajo nas nossas férias do verão europeu, que 

é em agosto, já vacinada e tranquila”, conta a morena. 

“Esse ano pretendemos ir à Espanha (Barcelona e 

Ibiza) e também à Ilha Sardenha, na Itália. E após o 

casamento faremos outra viagem, a nossa tão espe-

rada lua de mel nas Maldivas”, disse Ana Paula.

Fernanda Torres esteve, ontem, no Hospital Municipal 

Rocha Maia, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, para tomar 

sua primeira dose da vacina contra a Covid-19. A atriz de 

55 anos, no entanto, deixou o local sem se vacinar, uma 

vez que o único imunizante oferecido por lá era da Astra-

Zeneca e ela estava em busca de se vacinar com a Pfizer. 

Segundo a coluna apurou, Fernanda ficou com medo da 

reação à vacina e saiu em busca de outro ponto de vaci-

nação em que a Pfizer estivesse disponível.

VAI TENTAR DE NOVO

AGORA VAI 

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

VINICIUS POZZATI

POR AÍ
 n A Portela rea-

liza mais uma 
edição da ‘Fei-
joada da Portela 
em Casa, com 
entrega a domi-
cílio e retirada 
por Drive Trhu, 
no próximo fim 
de semana. No 
mês do amor, 
a agremiação 
programou sua 
feijoada em casa 
para o próximo 
sábado, Dia dos 
Namorados. A 
venda dos com-
bos será pelo site 
www.sociosda-
portela.com.br/
feijoada.

Após 18 anos de Globo, a turma do ‘Casseta & 
Planeta’ foi dispensada da emissora em 2012. 
Um dos integrantes da trupe, Marcelo 
Madureira revelou que o fim da parceira teria 
sido precoce, já que atração era líder de 
audiência e um dos produtos mais rentáveis da 
casa. “Foi uma saída burra tanto da nossa 
parte como da própria Globo. Acho que o 
produto ‘Casseta & Planeta’ poderia ter durado 
mais uns cinco anos e houve uma má gestão. 
Se tivéssemos sido mais inteligentes, aquela 
vaquinha leiteira poderia ter dado mais 
dinheiro para as duas partes porque era um 
programa muito rentável. A gente saiu líder de 
audiência da emissora, mas a questão da luta 
interna pelo poder foi em contradição aos 
interesses da empresa. Como você tira do ar 
um produto em função do interesse de um 
diretor de núcleo e outras coisas que são 

mesquinhas diante do interesse maior da 
empresa? Mas, não houve sacanagem, não!”, 
explica Madureira em entrevista ao 
apresentador Rafael Cotta do ‘BarbaCast’. 
 Já com relação ao Jornal O Globo, Madureira, 
que durante 25 anos assinou a coluna 
Agamenon Mendes Pedreira, ao lado do 
também humorista Hubert, admite que a 
situação foi diferente. “O Agamenon liderava a 
audiência e foi dispensado de maneira cruel, 
sacana e desleal. O primeiro compromisso de 
um jornal é com o público e naquela situação, O 
Globo mostrou que não tinha o menor 
compromisso. Eu digo isso com relação aos 
gestores da época, quando o diretor de redação 
se chamava Ascânio Seleme. Ele não teve a 
hombridade de me demitir pessoalmente 
pelos anos de colaboração ininterrupta. Tenho 
uma mágoa muito grande”, assume. 

O ‘CASSETA & PLANETA’ PODERIA 

TER DURADO MAIS UNS CINCO 

ANOS’, CONTA MARCELO MADUREIRA

Carla Diaz resolveu jogar um balde de água fria nos fãs que torciam 

fervorosamente por um relacionamento com Arthur Picoli fora do 

‘BBB 21’. A atriz usou as redes sociais para acabar com os boatos sobre 

encontros às escondidas entre os dois, que começaram a circular nas 

últimas semanas. 

“Eu sempre fui muito discreta sobre a minha vida afetiva. Logo, esse 

é um assunto que não irei mais retomar, mas venho aqui em respeito 

aos meus fãs porque não acho justo criarem uma expectativa falsa em 

vocês. Eu e Arthur conversamos sim logo depois que saímos do progra-

ma e concordamos que aqui fora a vida é outra. Ou seja, não estamos 

juntos! Eu estou solteira. Estou totalmente focada no meu trabalho e 

realizada como nunca estive, com diversos projetos e coisas incríveis”, 

explicou Carla.

Ferrugem comenta traições
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A revelação da mulher de Ferrugem, Thaís Vasconcelos, sobre ter perdoado 
várias traições do cantor, ainda rende. Ontem, o pagodeiro comentou o 
assunto. “Eu era bem vacilão mesmo, a ponto de não ver o anjo que sempre 
esteve comigo. Me perdi legal nessa vida da noite e quase perdi o amor da 
minha vida. Hoje, eu tive o perdão e seguimos felizes, porque nunca mais 
passaremos por momentos tão ruins”, disse o artista.

COM XANDE DE PILARES 

RONALDINHO LANÇA MÚSICA 
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Ronaldinho Gaúcho lança hoje, em todas as plataformas digitais, a música ‘O Segredo do Feijão’. A 

faixa é uma composição do ex-jogador em parceria com Melão, Alex Nunes e Leleo Banjo. E pra en-

grossaer o caldo desse feijão, o vocal conta ainda com a participação de Xande De Pilares. A música 

e o clipe foram gravados no estúdio de Ronaldinho Gaúcho. O videoclipe entra no ar a partir das 18h, 

no canal de Ronaldinho no Youtube. 

Mulher do sertanejo Zé Felipe e nora do cantor Leonardo, a influenciadora Virgínia Fonseca contou 
aos fãs que registrou a primeira filha, Maria Alice, com os sobrenomes dos quatro avós. “Ficou gran-
de porque ninguém quis abrir mão do sobrenome nela. Então ficou o nome do meu pai, da minha 
mãe, da Poliana (sogra) e do Leonardo (sogro). E o nome dela é composto. Então vocês pensam: 
Maria Alice Fonseca Serrão Rocha Costa. Ela vai me matar quando começar a entender”, brincou.

NOME GIGANTE 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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No início dos anos 1980, o Brasil 
marcava importante presença 
econômica e comercial em nu-

merosos países africanos, tais como 
Nigéria, Egito, Líbia, Gabão e Congo, 
entre outros. Através das linhas aéreas 
da Varig, o país se conectava direta-
mente com Dakar, Lagos e Abidjan, 
cidades do Senegal, Nigéria e Costa do 
Marfim, respectivamente. Importan-
tes companhias brasileiras de constru-
ção civil, como Mendes Júnior e Ode-
brecht, atuavam de forma dinâmica 
no continente africano, construindo 
estradas, pontes e usinas hidrelétricas.

Esses anos foram uma época de 
ouro das relações econômicas e co-
merciais Brasil-África. Entretanto, o 
tempo passou e agora novos atores 
conquistaram um lugar de destaque 
no mercado africano, como a Turquia 
e sobretudo a China. Este país asiáti-
co tornou-se, no decorrer dos últimos 
20 anos, o principal parceiro comer-
cial da África, destronando até mes-
mo França e Grã-Bretanha, antigas 
metrópoles coloniais.

O Brasil introduziu o tema “História 
e cultura afro-brasileira e indígena” 
em seu currículo oficial de ensino, por 
meio da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 
2003, emendada pela Lei 11.645 de 10 
de março de 2008. Apesar disso, ob-
serva-se no país que ainda hoje pou-
co se sabe sobre a África. A não ser os 
especialistas, poucas pessoas têm co-
nhecimento, por exemplo, de que se 
trata do terceiro maior continente, re-
unindo 54 países independentes. Sua 
extensão territorial representa 6% da 
superfície do planeta, uma área onde 
seria possível acomodar países como 
Estados Unidos, China, Índia, Japão, 
Alemanha, França, Espanha, Grã-Bre-

Jacques d’Adesky 
economista pela 
UCL e doutor em 
antropologia/USP
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 NOs ministros palacianos torcem para que o Ministério 
Público Federal puna o assessor internacional Filipe Mar-
tins, com a perda da função pública. Desta forma, evitaria 
o desgaste de o presidente Jair Bolsonaro ter de demitir o 
‘olavista’ favorito do herdeiro e deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP). Enquanto a decisão não é tomada, o 
parlamentar leva o assessor palaciano a tiracolo pelas em-
baixadas em Brasília tentando cavar vaga para o aliado. 
Desde o episódio no Senado, quando Martins foi flagrado 
em vídeo e presencialmente fazendo gestos considerados 
ofensivos, ele aparece pouco no Palácio. 

Pedala, Jair!
 N Depois da ‘motociata’, 

Brasília vai ter, amanhã, 
a pedalada de ciclistas 
pró-Bolsonaro. A turma 
se concentra na Catedral. 
Não há confirmação de 
que o presidente vá. 

Banho-Maria
 N A advogada eleitoral de 

Bolsonaro, Karina Kufa, 
diz que congelou conver-
sas com PRTB e outros 
partidos, em nome do pre-
sidente, depois da filiação 
do senador Flávio Bolso-
naro ao Patriota.

Vem pra rua 
 N Um brutamonte cha-

mado Lutador Brigadeiro 
desafia há dias, nas redes 
sociais, os deputados fe-
derais bolsonaristas Luís 
Miranda e Carlos Jordy 
para a porrada na rua. 

Temos pólvora 2.0
 N No melhor estilo Bol-

sonaro de “temos pólvo-
ra” – naquele episódio 
hilário de recado aos 
Estados Unidos sobre 
a força militar do Bra-
sil – o deputado federal 
Aécio Neves entrou na 
onda para uma indireta 
à Argentina, provocan-
do o presidente hermano 
Alberto Fernandéz sobre 
a citação de que os bra-
sileiros vieram da selva.

Vão precisar 
 N Na reunião de ontem 

na Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defe-
sa Nacional, ao elogiar 
a entrega de veículos 
blindados Guarani da 
IVECO para testes na Ar-
gentina, Aécio ironizou 
que o país vizinho talvez 
precise mesmo do refor-
ço militar. O Guanari 
é fabricado em Minas 
Gerais, na planta inau-
gurada por ele quando 
governador. 

Lua de fel 
 NLembra do casório polê-

mico que citamos em pri-
meira mão? A Prefeitura 
de Porto Seguro notificou 
a casa de festas Céu de 
Pitinga, no distrito de Ar-
raial D’Ajuda, por um ca-
samento de médicos (isso 
mesmo) com mais de 200 
convidados, sem másca-
ras e com aglomeração, 
em desrespeito a decreto 
que proíbe festas por causa 
da covid-19. Já os médicos 
(funcionários da prefeitura 
de BH) sumiram das redes.

Camarote residencial 
 N O brasileiro é mesmo 

um ser humano criativo. 
Circulou pelo WhatsApp 
um card com foto de uma 
varanda gourmet, anun-
ciando um jantar român-
tico a R$ 1.200 com vista 
para o campo de futebol 
do estádio vizinho ao 
edifício residencial, para 

quem quisesse assistir a 
um jogo da segunda divi-
são do Brasileirão. 

Brasil e os gays
 N Pesquisa da Ipsos para 

o mês do orgulho LGBT+ 
com entrevistados de 27 
países (mil brasileiros 
participaram) revela que 
55% dos brasileiros ou-
vidos disseram apoiar o 
casamento de homosse-
xuais. Já 18% se mostra-
ram contrários ao enlace 
permitido por Lei; 14% 
são a favor de que haja 
algum tipo de reconhe-
cimento legal, mas não 
um casamento; e 14% não 
souberam responder. 

Tudo ok
 N A coluna errou. Não 

procede a informação de 
instabilidade no sistema 
online do TSE e afins por 
ataque de hackers, confor-
me divulgado ontem.

A TIRACOLO

CADÊ A PASTORA?

 N Causou estranheza a ausência da ministra da Família, Dama-
res Regina Alves, na Convenção Evangélica em Anápolis (GO), 
com a presença de presidente Bolsonaro. 

Essa é uma pergunta que não quer 
calar. Vamos entender o que está 
acontecendo e o reflexo no nosso 

bolso nos próximos meses. Mas, afinal 
o que é PIB?

O PIB, Produto Interno Bruto, é um in-
dicador econômico e representa a soma 
de todos os bens e serviços produzidos 
em um país em um determinado perío-
do. Nessa soma, leva-se em consideração 
o que foi produzido pela indústria, pelo 
setor de serviços (todas as atividades re-
muneradas) e pela agropecuária. Chega-
-se à mesma soma, se considerarmos: o 
consumo das famílias, gastos do gover-
no, investimentos do governo e empre-
sas e as exportações menos importações. 
O PIB reflete a riqueza de um país.

Todos os países medem o seu PIB, o 
que permite comparar qual país está 
crescendo mais, gerando maior riqueza 
para a sua população. Com a queda do 
PIB de 4,1% em 2020, o Brasil deixou de 
figurar entre as dez maiores economias 
do mundo, passando ao 12º lugar, com 
participação de 1,6% no PIB global.

Motor do crescimento econômico

PIB de 1,2% e desemprego continua elevado

Myrian Lund 
economista e 
professora dos 
MBAs da FGV

Qual o benefício para a população 
quando o PIB cresce?

O PIB do primeiro trimestre de 2021 
do Brasil cresceu 1,2% em relação ao 
PIB do primeiro trimestre de 2020. 
Fazendo um paralelo com a sua vida 
pessoal, é como se a sua renda mensal 
nos primeiros três meses deste ano ti-
vesse crescido, acima da inflação, 1,2%, 
comparativamente à renda gerada nos 
três primeiros meses do ano passado, 
ou seja, você hoje conseguiria comprar 
mais itens que no ano passado.

Nesse sentido, podemos dizer que 
quando o PIB cresce: a economia do 
país cresce; a receita do governo, via 
impostos, aumenta; as empresas se 
interessam em dar andamento aos 
projetos, fazer novos investimentos; 
progressivamente, o desemprego di-
minui com a abertura de novos em-
pregos decorrente dos investimentos 
realizados pelo governo e pelas em-
presas; e mais dinheiro em circulação 
leva a maior demanda por produtos e 
serviços e, consequentemente, maior 
necessidade de mão de obra. 

Qual a tendência do PIB no Brasil 
para 2021?

O mercado financeiro estima o cres-
cimento do PIB da ordem de 5% para 
este ano de 2021, o que proporciona 

tanha e alguns outros mais.
Desde o ano de 2017, tem se ouvi-

do nos fóruns internacionais que a 
África será o motor do crescimento 
do mundo no século XXI. Tal afirma-
ção foi feita pelo presidente francês 
Emmanuel Macron na ocasião de seu 
“discurso de Ouagadougou” proferi-
do no dia 28 de novembro de 2017 na 
Universidade Professor Joseph Ki-
-Zerbo, em Burkina Faso. Previsão 
semelhante foi repetida no mesmo 
dia em Marrakech, Marrocos, por oca-
sião da segunda edição do Fórum de 
Investimento China-África.

A pandemia da covid-19 tem pro-
vocado uma crise mundial sem prece-
dentes, com graves consequências so-
ciais. Após 25 anos de crescimento eco-
nômico ininterrupto, a África foi atin-
gida pelo impacto da onda da recessão 
ocorrida a partir de 2020. Em função 
disso, o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) estima que seria necessário 
prover até US$ 285 bilhões de finan-
ciamento aos países africanos. Sem 

esse incentivo, os objetivos do Progra-
ma de Desenvolvimento Sustentável 
até 2030 e a Agenda 2063 da União 
Africana (UA) serão comprometidos.

Para aliviar as economias africanas, 
em abril deste ano foi autorizada pelos 
países do G-20 a suspensão do serviço 
da dívida externa dos países mais po-
bres e vulneráveis. Por outro lado, a 
Cúpula sobre o financiamento das eco-
nomias africanas, em 18 de maio em 
Paris, decidiu apoiar o projeto de uma 
aliança para o empreendimento em-
presarial na África, com um alcance 
pan-africanista no contexto das micro, 
pequenas e médias empresas (MPME). 

Entre os países fora do continente 
africano, estavam presentes nessa Cú-
pula sobre o financiamento: França, 
Estados Unidos, Grã-Bretanha, Ará-
bia Saudita, Bélgica, Canadá, China, 
Itália, Japão e Espanha. A China e a 
África do Sul participaram do even-
to, mas observou-se a ausência dos 
outros três países membros do Brics 
(Índia, Rússia e Brasil).

um clima positivo interna e externa-
mente para a economia brasileira, ten-
do como principal reflexo a redução 
do desemprego no país. Como refle-
xos têm-se estabilização e queda do 
dólar (valorização do real) pelo maior 
ingresso de dinheiro no país, bolsa de 
valores em alta, pois as empresas ten-
dem a ter melhores resultados, lucros 
mais elevados, e maior confiança dos 
empresários para investimentos no 
país, com geração de emprego e renda.

Quais são os pontos de atenção?
Da mesma forma que você precisa 

aproveitar momentos de maior renda 
para economizar, fazer uma reserva 
de emergência, aumentar a reserva 
para a aposentadoria, pensar no seu 
bem-estar financeiro quando parar 
de trabalhar, o país também precisa 
aproveitar este momento para não au-
mentar os gastos de custeio da máqui-
na pública, realizar as reformas ad-
ministrativa e fiscal e utilizar o incre-
mento de recursos para investimentos 
necessários ao país, como infraestru-
tura, por exemplo. É o momento de 
organizar as finanças nacionais para 
que o governo tenha reserva para os 
momentos de “vacas magras” e/ou si-
tuações atípicas como a que estamos 
vivendo com a pandemia.

GERALDO MAGELA/ AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N #  A startup  Clique Retire, de armários inteligentes, captou R$ 32 
milhões em rodada de investimentos, e passa a atuar em 60 cidades 
este ano. # Curso 3Ps da Comunicação: Preparação, Prática e Presen-
ça está com inscrições abertas e inicia segunda (14). # Frazão Leilões 
realiza leilão de 27 imóveis comerciais e prédios administrativos do Itaú 
Unibanco, dias 6 e 7 de julho.
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Dia dos Namorados está baten-
do à porta e já é hora de plane-
jar o que fazer nesta data tão 
especial. Mas por conta das 

medidas de isolamento, é compreen-
sível que muita gente prefira ficar em 
casa e comemorar o sábado em segu-
rança ao lado da pessoa amada. Para 
ajudar nessa empreitada, os chefs do 
‘Mestre do Sabor’ compartilharam re-
ceitas especiais que combinam com 
este momento.

Para Claude Troisgros, cozinhar é 
transmitir amor para a panela e para o 
outro. Por sinal, o chef tem receitinhas do 
coração que lembram pessoas importan-
tes de suas vidas. “Os nhoques gratinados 
me lembram minha avó Ana Forte. E, no 
meu restaurante, tenho um prato em ho-
menagem à minha mulher (Clarisse): 
ovos mexidos com caviar Clarisse, que foi 
especialmente criado para ela no Dia dos 
Namorados em 2008”, conta.

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 Cobra não aceita o convite de 
Gael pra voltar para sua aca-
demia. Bianca pensa em Hen-
rinque. Duca beija Bianca e se 
surpreende com a atitude da 
menina. Passam-se três meses.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Lourenço vai embora sem ser 
visto. Lorena visita Laudelino no 
hospital. Ana aceita viajar com 
Lúcio. Mariano fica impressiona-
do com Vitória. Nanda comemo-
ra a volta de Lui. 

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Emir diz a Helena que é preciso 
esperar Téo acordar da cirurgia 
para avaliar. Renatinha exige que 
Alexia/Josimara mostre a Rafael 
um áudio de Kyra confessando 
que traiu o ex-namorado.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Marian joga bolinhas de gude 
no chão do quarto das meni-
nas, próximo à cama de Mili. Os 
pequenos entram na casa de 
Helena pela janela.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Merival diz a Maria Marta e 
seus filhos que o exame de DNA 
é falso. Cristina e José Alfredo 
constatam que Cora é culpada 
pela falsificação do exame.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Uriala leva uma invertida de 
Abraão. Leora e Omar seguem 
para Gerar. Quetura demonstra 
sabedoria diante das outras 
mulheres. Leora e Omar chegam 
ao palácio.

21h | RECORD | 12 anos 
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PRINCIPAL INGREDIENTE É O AMOR
Para o Dia dos 

Namorados, os chefs 
Claude Troisgros, 

Kátia Barbosa e Rafa 
Costa e Silva dão 

dicas de receitas e 
sobremesas para 

alimentar o corpo e 
aquecer o coração

Já Kátia Barbosa, um 
dos principais nomes da 
comida afetiva no Brasil, con-
ta que as suas relações sempre 
giraram em torno da comida. “A 
comida tem o poder de nos abraçar, 
de nos preencher. Eu penso que cozi-
nhar para si mesmo ou para alguém 
é um gesto de amor. Acho que o pra-
zer em servir não pode faltar nunca. 
A cozinha faz com que eu me sinta 
feliz e realizada. E isso, naturalmen-
te, reflete no que eu preparo para as 
pessoas”, destaca.

Rafa Costa e Silva, por sua vez, 
fala sobre o carinho transmitido 
no preparo dos alimentos e des-
taca uma lembrança importan-
te, que mistura comida e amor. 
“Não é especificamente um prato, 
mas sempre que fazemos fondue 
lembro que foi uma das primei-
ras coisas que eu e minha mulher 
fizemos e comemos juntos, den-
tro do meu quarto na faculdade”, 
revela o chef.

RECEITA DO RAFA 

Palmito Assado - Vagem - Castanha do Pará

INGREDIENTES:
2 toletes pequenos de Palmito (80 / 

100g- 1 por pessoa)

80g de vagem francesa

30g de Castanha do Pará

50 ml de Azeite de Oliva Extra Virgem

25 ml de Melado de Cana 

25 ml de Vinagre de Caqui (ou outro 

vinagre de fruta orgânico, ex maçã)

Flor de Sal
Broto de espinafre africano

PREPARO:
Pré-aquecer o forno a 200 °C. Logo em seguida, em papel 

alumínio, embrulhar os palmitos regados com uma parte do 

azeite e flor de sal, e deixar assar até ficarem bem macios, 

aproximadamente 30 minutos. Quebrar as castanhas-do-pará 

rusticamente em pedaços pequenos e depois pode fatiar a vagem 

francesa em rodelas de finas de mais ou menos ½ cm e em uma 

água fervente temperada bem com sal, branquear as vagens por 

30 segundos e as retirar logo para um banho de água e muito gelo 

de forma a manter a sua cor verde brilhante. Para o vinagrete, 

misturar em um bowl 25 ml de azeite, o melado e o vinagre.

FINALIZAÇÃO:
Para terminar, em uma frigideira bem quente, grelhar os palmi-

tos de forma a obter uma cor caramelizada levemente tostada 

e colocar no centro do prato. No bowl do vinagrete agregar as 

vagens e a castanha-do-pará envolver bem e colocar em cima 

do palmito. Sugiro finalizar com brotos de espinafre africano ou 

com manjericão.

RECEITA DO CLAUDE  
Maçã recheada, crumble e gengibre
INGREDIENTES:

Para as maçãs:
4 maçãs vermelhas
150g de manteiga sem sal200g de açúcar
4 unidades de canela em pau4 cravos-da-índia
2 colheres (sopa) de água
Para o crumble:
100g de manteiga amolecida150g de açúcar
30g de açúcar de confeiteiro100g de farinha de trigo
75g de farinha de Castanha de caju1 colher de sopa de gengibre ralado1 pitada de sal
Para finalizar:
Sorvete de creme
Açúcar de confeiteiro

PREPARO:
Corte a tampa das maçãs. Cave o centro para retirar as se-mentes, tomando cuidado para não furar ou quebrar a casca. Misture a manteiga e o açúcar e preencha as maçãs. Coloque um pau de canela e um cravo-da-índia dentro de cada uma. Em um tabuleiro, ponha a água e as maçãs de maneira que fiquem bem apertadas. Leve ao forno a 180°C de 40 a 60 minutos. É importante molhar as maçãs de 5 em 5 minutos com a ajuda de uma colher, para que fiquem bem suculentas e amanteigadas. Reserve depois de prontas. Misture com as mãos todos os ingredientes do crumble até que pareça uma areia grossa. Disponha a massa em um tabuleiro e leve ao forno a 180°C por 15 minutos, até que fique tostado. Deixe esfriar e quebre em pedaços. Reserve. Recheie as maçãs com o sorvete de creme. Regue com o molho do cozimento e cubra com o crumble. Peneire açúcar de confeiteiro por cima.

RECEITA DA KÁTIA  
Almofadinha de Doce de Leite

INGREDIENTES:
250g de tapioca granu-
lada
250g de queijo coalho 
ralado
500ml de leite quente
Doce de leite de sua 
preferência
Amido de milho
Óleo para fritar

PREPARAÇÃO:
Em uma vasilha, misture o queijo coalho ralado e a tapioca. Em seguida, adicione o leite bem quente e continue mexendo até a tapioca hidratar comple-tamente. Forre uma superfície com plástico. Colo-que uma luva de plástico para facilitar o trabalho com a massa. Abra a massa aos poucos, recheie com doce de leite. Dobre novamente, e corte com a ajuda de um cortador. Passe no amido de milho e frite em óleo quente até dourar. Sirva acompan-hado do sorvete de sua preferência.

FOTOS JOÃO COTTA / TV GLOBO E REPRODUÇÃO

Claude Troigros ensina 
receita com maçãs

Kátia ensina a fazer 
Almofadinha de Doce de Leite

Rafa Costa e Silva ensina 
receita especial de palmito



Horóscopo

Assuntos domésticos se destacarão. Familiares vão te 
ajudar com tarefas e você vai conseguir trabalhar em 
casa. A paixão deve esquentar o sexo no romance, 
aproveite. Cor: amarelo.

Grande fase para a sua comunicação. Pode resolver 
um mal-entendido ou expandir os seus contatos 
profissionais. A vida amorosa vai ficar bem animada. 
Cor: preto.

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

A Lua indica bons sinais para o dinheiro. Invista em um 
visual mais profissional. Chance de um aumento no 
trabalho. Um bom papo pode apimentar a paquera. 
Cor: grafite.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Defina algumas novas metas em sua vida. Aposte em 
tarefas que dependam muito do seu empenho. 
Alguém que mora longe pode movimentar a 
conquista. Cor: marrom. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

A dica é agir com cautela na busca por suas metas 
pessoais. Afine o seu sexto sentido para pessoas 
invejosas. A confiança vai fortalecer o seu romance. 
Cor: pink.

LEÃO
23/7 a 22/8

Esqueça o estresse e relaxe bastante, virginiano. 
Reflita sobre novos hobbies e melhores táticas para 
trabalhar e estudar. O romance estará bem protegido. 
Cor: fúcsia.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A ambição vai guiar os seus próximos passos. Saia um 
pouco da rotina de olho nas promoções que podem 
acontecer. Muita animação e sintonia no 
relacionamento. Cor: prata.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua garante que você vai aprender bastante hoje. 
Inscreva-se em cursos e absorva conhecimento. Quem 
tá na pista pode se envolver em um novo amor, jogue-
se. Cor: dourado.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Uma mudança de emprego pode vir a te fazer bem. 
Cuide melhor do seu corpo e evite se esgotar. A paixão 
promete momentos inesquecíveis e quentes com o 
par. Cor: nude.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você estará a fim de se divertir muito neste dia. Se 
concentre no trabalho e foque em atividades em 
parceria.  No romance, vai esbanjar sensualidade e 
leveza. Cor: preto.

A Lua ressalta que é importante cuidar das 
obrigações. Um bom negócio ou uma vaga de 
emprego podem pintar. A rotina vai marcar a paquera. 
Cor: rosa.

Os astros prometem descontração para lidar com as 
pessoas próximas. Seja criativa para terminar as suas 
tarefas. Na conquista, o seu charme vai te ajudar a 
arrasar. Cor: mostarda.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03
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