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SEGURANÇA 
QUEDA DE WITZEL 

IMPEDE DIREITA 
RADICAL DE TER 

MAIOR INGERÊNCIA 
NA POLÍCIA  

SIDNEY REZENDE,

P. 2

MOTÉIS 
REFORÇAM 
PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA 
PARA DIA DOS 
NAMORADOS. 
RIO DE JANEIRO, P. 9

Um dia após Bolsonaro falar 
sobre a desobrigação do uso do 
acessório de proteção, prefeito 
do Rio faz apelo aos cariocas 
para que mantenham os cui-
dados e comenta plano sani-
tário para a Copa América. P. 5 

Paes pede 
que todos 
usem a 
máscara

De acordo com testemunhas, víti-
mas assistiam ao jogo do Flamen-
go quando homens armados pas-
saram em um carro não identifica-
do e efetuaram os disparos. Outras 
quatro pessoas foram baleadas, 
sendo que três ainda estão inter-
nadas em estado grave. P. 4 

Três mortos 
em ataque 
a bar em 
Casimiro 
de Abreu

Jacklline Oliveira e Marcelo Ramost, mãe e namorado da 
grávida morta durante operação no Lins, prestaram de-
poimento e afirmam que tiros partiram dos agentes. P. 4 

PM afasta 12 policiais 
envolvidos em ação 

Conselho Regional de 
Medicina suspende 
registro profissional do 
vereador Dr. Jairinho 
RIO DE JANEIRO, P. 6

Angélica Ramos recebeu 
convite para participar do 
‘Big Brother’ da Espanha. P. 13

COTADA PARA O 
‘GRAN HERMANO’

FábiaOliveira

Milícia ganha uma fortuna 
extorquindo comerciantes

Mapa feito pela Polícia Civil, ao qual O DIA teve acesso, mostra que grupo criminoso liderado 

por Ecko atua em 62 pontos da comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

R$ 1 MILHÃO POR MÊS

PIB DE SÃO PAULO DEVE CHEGAR A 7,6% E IMPULSIONA O PAÍS. P. 11

Ex-BBB e cantora 
sertaneja falam dos seis 
meses de romance e dos 
planos para o Dia dos 
Namorados.  P. 15

Marcela 
Mc Gowan e 
Luiza: amor 
está no ar

Após vistoria, Defesa Civil começa a demolir dois andares de 
imóvel irregular que ameaçava desabar em bairro da Zona 
Oeste. Moradores tiveram que sair do lugar às pressas. P. 6 
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INTERDITADO

Pressionado, técnico cruzmaltino Marcelo 
Cabo busca hoje a primeira vitória. P. 8 
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Acabou a renda familiar do vizinho de 
bombordo. Ele, mais um, atingido 
pela covid, perdeu a mulher. Ela era 

a única a trabalhar na família. O cidadão, 
já três meses após a morte dela, resolveu 
migrar para a casa que conseguiu construir 
no município de Queimados. É o quinto que 
se retira aqui do Principado da Água Santa 
durante a pandemia. Sem renda, sem casa, 
a solução foi mudar para mais distante.

Otoniel, pelo menos, tem uma casa na 
Baixada Fluminense. Foi a falecida que 
bancou a compra do terreno e a obra. Pelo 
que ele contou durante o papo dominguei-
ro no bar, a casa é de apenas um cômodo 
conjugado. Meio esnobe, disse que parecia 
um loft, sem paredes divisórias. E, para en-
tregar a casa que mora aqui no bairro, preci-
sa fazer uma faxina, incluindo pintura geral. 
Malandro, fez uma campanha entre os 
moradores, para a compra da tinta e, claro, 
a mão de obra, E, amigos, conseguiu.

O dono do bar, entretanto, está muito 
preocupado. Ele me confessou que está 
receoso com a pendura do Otoniel no es-
tabelecimento. São três meses sem pagar 
o cigarro, as bebidas e a carne seca empa-
nada, que diariamente consumia. “Ô Luar, 
a conta já passa de 500. Se ele pagar a me-
tade, coisa difícil, já fico quase satisfeito”. 
Cá entre nós, amigas e amigos, o comer-
ciante já levou vários “beiços” de morado-
res retirantes nesse ano e meio de reclusão. 

nada, amigas e amigos, devo explicar que 
não se trata disso. Estou mostrando a vida 
como ela está, sem máscara (desculpem, 
mas não resisti ao trocadilho). Vejam, mais 
um caso: o doutor Marcelino, médico que 
rejuvenesce nove entre as dez dondocas 
mais vaidosas aqui do pedaço, somente 
aceita pagamento das cirurgias plásticas 
no ato. Ou, no cartão de crédito. Cortou os 
cheques pré-datados. Não sei se cirurgião-
-plástico levaria beiço ou lábios...

Fato complicado acontece com o dono da 
pequena loja Pet Shop aqui no Principado. 
O Siri (apelido de infância) já recebeu vários 
animais domésticos de moradores da área. 
Porque ? Os donos, ou tutores como são 
conhecidos hoje em dia, não têm grana para 
bancar os bichinhos. O Siri tá desesperado 
com os novos hóspedes. Ele, que não co-
mercializa animais, tá cheio de gaiolas com 
pássaros, três cães, um jabuti, e uma Arara. 
“Levei todos para minha casa. Se eles fica-
rem aqui na loja, serei multado ou preso”, 
desabafou o comerciante.

E o mascate que atende a região? Ele 
conserta e vende panelas usadas. De tanto 
fiado não recebido, já tem uma placa nova 
na lateral da Kombi: Não peça fiado. Tam-
bém tenho família. Ah, já repararam que 
não se encontra mais frango nos despachos 
das encruzilhadas ?

Todos os maus pagadores culparam a crise, 
o vírus, o desemprego, para justificar a ina-
dimplência no botequim.

O jornaleiro da esquina, aqui pertinho, já 
se queixou do calotes. O peixeiro,  o pa-
deiro, o dono da loja de ferragens...aliás, 
o único que não reclamou, ainda, foi o bi-
cheiro. “Não posso aceitar apostas fiadas. 
O patrão me demite. Onde vou conseguir 
emprego que me paga dois salários e meio, 
com direito ao 13º e paga os remédios da 
patroa ?”, justificou o Zizinho, contraventor 
veterano aqui do lugar.

Na pequena Peixaria Pague e Coma, o 
Hércules pendurou um enorme cartaz na 
vitrine: Fiado só para a água da chuva. E, 
somente está vendendo pescado para 
alguns comerciantes. O dono da padaria, 
que mantinha seis funcionários, dispensou 
todos e só tem a mulher e dois filhos (vez 
por outra, a sogra), trabalhando. A vizinha 
de boreste, Telma, começou na semana 
passada a vender artesanato no Méier.

Parece que sou fofoqueiro. Antes de mais 

Vizinhos e o frango de macumba

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Parece que sou fofoqueiro. 
Estou mostrando a vida como ela 
está, sem máscara (desculpem, 
mas não resisti ao trocadilho)”

A vitória de Jair Bolsonaro em 2018 trouxe consigo um 
grande número de deputados conservadores oriun-
dos das forças de Segurança. A maioria assumiu seus 

cargos com a convicção que daria o melhor exemplo de 
eficiência no poder. Principalmente os novatos achavam que 
iam nomear todos os cargos chaves da Polícia Militar, Polí-
cia Civil, Defesa Civil e do Sistema Penitenciário. Um deles 
chegou a dizer numa roda de amigos que ele se sentia “um 
John Wayne, um Clint Eastwood”, atores do faroeste norte-
-americano. Alguns deputados compraram armas, requisi-
taram policiais para segurança pessoal e colocaram giroflex 
nos seus carros blindados. Outros invadiram prédios públicos 
exibindo suas carteiras de parlamentares.

WILSON WITZEL
O desastre da administração Wilson Witzel e, por conse-
quência seu impeachment, impediu a direita radical de ter 
ainda mais ingerência no comando policial do estado. A 
ordem agora é derrubar o atual comandante da PM, sob 
o argumento que falta-lhe autoridade para prosseguir no 
posto. O deputado Gustavo Schmidt é um que não esconde 
seu descontentamento com a gestão do coronel Rogério 
Figueredo, “...um secretário que não atende os parlamen-
tares, e ainda por cima tenta prejudicar! Egocêntrico!”. Os 17 
parlamentares bolsonaristas vivem agora um drama: se eles 
conseguirão suas reeleições. Há quem jure de pés juntos que 
fez as contas e que pelo menos 60% não retornam.

SEGURANÇA

O sonho 
perdido da 
direita

 n Projeto de lei do vereador 
Márcio Ribeiro (Avante) de-
termina que ferros-velhos 
passem a ter como obrigato-
riedade a identificação dos 
vendedores ou compradores 
de sucatas, além da proce-
dência do material.

 n A pedido de representantes 
da Juventude do PV do Rio, 
o deputado Eurico Júnior 
apresentou requerimento 
de informações à Secretaria 
Estadual de Polícia Militar 
sobre a morte da gestante 
Kathlen Romeu. Segundo o 
parlamentar, é preciso saber 
as circunstâncias da morte 
da jovem e de seu filho, ain-
da na barriga, para que este 
episódio não seja mais um 
número nas estatísticas da 
violência no estado. 

PARA QUE 
NÃO SEJA SÓ 
ESTATÍSTICA

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Secretário da PM do Rio, Rogério Figueredo é criticado por políticos da direita bolsonarista

IDENTIFICAÇÃO DE 
FERRO-VELHO

Desastre 
de Witzel 
impediu 
a direita 
radical de ter 
ainda mais 
ingerência 
no comando 
policial”

PICADINHO

Inscrições para o Vestibular Cederj 2021.2 foram prorrogadas até 
amanhã. São oferecidas 7.574 vagas em 16 cursos.

MPRJ denuncia treze PMs por terem removido cadáveres du-
rante operação na comunidade do Fallet em 2019.

Em parceria com a Ferj, a TV Alerj passa a exibir jogos do Campeo-
nato Carioca da Série C.  

Kathlen Romeu estava grávida

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

QUEM É O DONO DO MANDATO
 n Após saída de Freixo do PSOL, Luciana Boiteux, suplen-

te do deputado, avisou que não vai reivindicar mandato. 
Segundo a parlamentar, Freixo “vem atuando na Câmara 
como uma figura chave na oposição ao bolsonarismo”.

As mais lidas
Online

vídeo: Bolsonaro entra 
em avião e diz que quem 

estava gritando ‘Fora 
Bolsonaro’ deveria ‘ir de 

jegue’
BRASIL

Pastor Lucas se casa 
com Tati Moreto

FÁBIA OLIVEIRA

EXCLUSIVO Fernanda 
Torres vai ao hospital, 

mas não toma a vacina.
FÁBIA OLIVEIRA

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

MILÍCIA LUCRA
R$ 1 MILHÃO POR MÊS
NA GARDÊNIA

O DIA teve 
acesso a mapa 

feito pela 
Polícia Civil que 

indica mais de 
60 pontos de 

atuação do 
grupo liderada 

por Ecko

M
ilicianos liderados 
por Wellington 
da Silva Braga, o 
Ecko, estão ex-

torquindo comerciantes da 
Gardênia Azul, na Zona Oes-
te, em, pelo menos, 62 pon-
tos da comunidade. Policias 
da Delegacia de Repressão 
às Ações Criminosas Organi-
zadas (Draco) fizeram mapa 
indicando a área de atuação 
dos criminosos, que explo-
ram mais de 300 vítimas 
com cobranças ilegais de ta-
xas de segurança e permis-
são de funcionamento.

O levantamento, a que 
O DIA teve acesso com ex-
clusividade, foi feito após a 
prisão de Alberto Domingos 
Teixeira Bastos, o Beto Bala, 
39 anos, apontado como 
um dos gerenciadores de 
cobranças da milícia. Com 
o paramilitar, os agentes da 
Draco apreenderam cente-
nas de fichas de prestação 
de contas. A polícia acredita 
que o Bonde do Ecko fatu-
re mais de R$ 1 milhão, por 
mês, só com cobranças ex-
torsivas a comerciantes da 
Gardênia Azul.

FICHAS COM NOMES DE VÍTIMAS
“Nessas fichas estavam al-
guns endereços e os nomes 
das vítimas, com os valores 
que cada uma tem que pagar 
mensalmente para a milícia, 
a data do pagamento. É uma 
taxa ilegal e extorsiva de se-
gurança. Apreendemos mais 
de 300 fichas de prestação de 
contas e conseguimos fazer 
esse mapeamento, baseado 
nos endereços dos comer-

THUANY DOSSARES 
thuany.dossares@odia.com.br

NA GARDÊNIA 

 N A milícia de Ecko come-
çou a agir na Gardênia Azul 
em janeiro. Os soldados do 
paramilitar mais procurado 
do Rio invadiram a comuni-
dade, após uma briga com 
o antigo comparsa Danilo 
Dias Lima, o Tandera. 

A região, que estava sen-
do controlada por Edmilson 
Gomes Menezes, conhecido 
como Macaquinho, que é 
comparsa de Tandera, foi 
invadida pelos aliados do 
Ecko, que tinham o objeti-
vo de dominar os territórios 
controlados pelos novos 
inimigos do criminoso. 

Os agentes da Draco 
apuram a informação de 
que mais de 40 milicianos 
armados circulam pela co-
munidade constantemen-
te. Segundo a polícia, ves-
tidos com roupas escuras, 
colete a prova de balas, tou-
ca ninja e portando fuzis, os 
paramilitares monitoram a 
movimentação na região da 
Gardênia Azul.

Atuação 
desde janeiro 

 > Alberto Domingos Tei-
xeira Bastos, o Beto Bala, 
é apontado pela Polícia 
Civil como responsável 
por controlar as extor-
sões e cobrá-las para a 
milícia de Ecko. Ele foi 
preso, na última quar-
ta-feira, por agentes da 
Draco, na Taquara. 

Os agentes foram ve-
rificar uma denúncia 
de que o miliciano esta-
va abrigando dois com-
parsas, identificados 
como Lesk e Van Die-
sel, que estão foragidos 
e figuram em cartazes 
do Disque-Denúncia. 

A dupla procurada 
não foi encontrada, 
mas os agentes captu-
raram Beto Bala e Cris-
tiano dos Santos Sou-
sa. Eles foram autua-
dos em flagrante por 
associação criminosa 
em forma de milícia e 
favorecimento pessoal. 

Investigações da 
Polícia Civil também 
apontam que Beto Bala 
também seria um dos 
matadores da milícia 
do Ecko. Em 2019, ele 
chegou a ser preso sus-
peito de assassinar um 
casal na Gardênia Azul, 
em fevereiro de 2018. 
Segundo a polícia, o 
homicídio foi motivado 
por desentendimento 
em relação às finanças 
da organização crimi-
nosa. Uma das vítimas 
foi apontada como se-
gurança da milícia.

Beto Bala 
controla 
extorsões 
para Ecko 

ARTE O DIA

ciantes explorados. Mas isso 
foi só no que a gente apreen-
deu, ainda tem outros, com 
certeza”, explicou o delegado 
Willian Pena, titular da dele-
gacia especializada.

Os valores cobrados pelos 
paramilitares varia de acor-
do com o tamanho do co-
mércio. Enquanto algumas 
vítimas pagam R$ 50 men-
salmente, outras chegam a 
desembolsar R$ 140, confor-
me mostram os documentos 
da contabilidade da organi-
zação criminosa.

Segundo as investigações 
da especializada, além da co-
brança da taxa de segurança, 
os milicianos também mo-
nopolizaram a venda de ces-
tas básicas na comunidade. 
A Draco ainda apura se Ecko 
estaria lucrando também 
com agiotagem, realizando 
empréstimos de dinheiro sob 
juros abusivos. “Além disso, 
eles também têm o monopó-
lio da venda de gás e do gato-
net”, complementou Pena.

Beto Bala foi 
preso com 
um comparsa 
na Taquara e 
autuado em 
flagrante por 
associação 
criminosa em 
forma de milícia 
e favorecimento 
pessoal 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CONFIRA

300

R$ 140

Criminosos exploram 
mais de 300 vítimas com 
cobranças ilegais de taxas 
de segurança e permissão 
de funcionamento.

Algumas vítimas pagam 
R$50 mensalmente, 
outras R$140, conforme 
documentos da 
contabilidade dos milicianos.
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Policiais envolvidos em operação 
no Complexo do Lins são afastados
Agentes envolvidos na operação, que resultou na morte de Kathlen Romeu, estão fora de ações nas ruas

ESTEFAN RADOVICZ

Família da jovem Kathlen Romeu chega para ser ouvida na DH Capital, na Barra da Tijuca. Na foto, a avó, Sayonara Fátima, muito abalada

A 
Polícia Militar infor-
mou que os 12 agen-
tes envolvidos na ope-
ração no Complexo 

do Lins, que resultou na mor-
te de Kathlen Romeu, foram 
afastados das ruas, cinco deles 
prestaram depoimentos duas 
vezes. Avó, mãe, pai e marido 
estiveram na Delegacia de Ho-
micídios (DH) ontem. 

Luciano Gonçalves, o pai, 
Marcelo Ramos, o marido, 
Jacklline Oliveira, a mãe, e Sa-
yonara de Fátima, a avó, che-
garam muito abalados e em 
silêncio à delegacia. Eles esta-
vam acompanhados de advo-
gados e membros da comissão 
de Direitos Humanos da Alerj.

O principal ponto solto a 
ser apurado é de onde par-
tiu o tiro que atingiu Ka-
thlen, durante ação da Polí-
cia Militar no Complexo do 
Lins, na última terça-feira. 
Familiares afirmam que os 
tiros partiram dos PMs. A 
corporação nega.

O Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ) ins-
taurou uma investigação 
para apurar a conduta dos 
policiais que participaram 
da ação que resultou na mor-
te de Kathlen de Oliveira Ro-
meu, 24 anos, no Complexo 
do Lins, Zona Norte. Em 
nota, o MPRJ ainda afirmou 
que pediu à Corregedoria 
da Polícia Militar para ins-
taurar um inquérito interno 
para investigar o caso.

“A 3ª Promotoria de Jus-
tiça de Investigação Penal 
Especializada do Núcleo 
Rio de Janeiro informa que 
instaurou Procedimento In-
vestigatório Criminal (PIC) 
para investigar, em procedi-
mento independente, os fa-
tos que causaram a morte de 
Kathlen de Oliveira Romeu. 
Por sua vez, a Promotoria de 
Justiça junto à Auditoria Mi-
litar do MPRJ informa que 
também instaurou PIC para 
apurar eventual crime mili-
tar relacionado ao caso”.

Para o presidente da Co-
missão de Direitos Humanos 
da OAB-RJ, Álvaro Quintão, 
a ação policial que termi-

 > O procurador da co-
missão de Direitos Hu-
manos da OAB/RJ, Ro-
drigo Mondego, avalia 
como “fundamental” 
uma reprodução simu-
lada do caso de Kathlen 
Romeu,  jovem que 
morreu durante um 
confronto no Complexo 
do Lins, na terça-feira. 

Mondego avalia que 
houve graves proble-
mas na manutenção da 
cena do crime, já que 
munições e cápsulas 
utilizadas no confron-
to não foram encon-
tradas no local, o que 
prejudicou o trabalho 
da perícia.

“Há indícios de que 
sumiram com os esto-
jos. Os policiais afir-
mam em depoimen-
to que atiraram: cadê 
esses estojos? É nítido 
que existiu uma fraude 
processual. Não existi-
ria sentido de o varejo 
do tráfico de drogas su-
mir com a munição da 
polícia”, diz Mondego.

O Padre Omar, reitor 
do Santuário do Cristo 
Redentor e colunista 
do DIA, também es-
teve na Delegacia de 
Homicídios para dar 
suporte à família de 
Kathlen Romeu. Ele 
orou com os parentes e 
está programando uma 
missa no Cristo Reden-
tor em memória da jo-
vem, que estava grávi-
da de quatro meses.

“Fizemos uma prece 
juntos, uma oração, e 
ela (a mãe) pediu para 
que a gente rezasse 
uma missa. Ela quer 
que seja feita uma mis-
sa no Cristo Redentor”, 
afirmou Padre Omar.

Reprodução 
simulada é 
‘fundamental’

nou com a morte da jovem 
grávida Kathlen Romeu foi 
irregular. “Se os policiais es-
tavam nesta ação dentro da 
favela, foi irregular porque 
não comunicaram ao Minis-
tério Público e a PM negou a 
operação, por outro lado, se 
os policiais estavam em ope-
ração à revelia do comando 
da PM, também se trata de 
uma operação irregular”.

Na quinta-feira, os pais 
de Kathlen Romeu partici-
param do ‘Encontro’. O casal 
Jaqueline e Luciano criticou 
a maneira como as opera-
ções policiais são feitas nas 
comunidades e o alto núme-
ro de negros mortos.

“As vidas só importam na 
zona sul. As operações são di-
ferentes, são menos desastro-
sas. Tudo que ensinam para 
a gente, que você tem que es-
tudar, andar com pessoas de 
bem, se formar, é perdido no 
meio do caminho. Eu queria 
ganhar esse tiro. Devastaram 
a minha vida. Devastaram a 
vida da minha família”, disse 
a mãe de Kathlen.

 N O designer gráfico Marcelo Ra-
mos, 26, namorado de Kathlen 
Romeu, falou pela primeira vez 
sobre a morte da jovem, balea-
da durante confronto na última 
terça-feira no Complexo do Lins, 
Zona Norte do Rio. 

Muito abalado, Marcelo pe-
diu justiça e disse que Kathlen 
e o bebê estarão com ele “até o 
último dia”. O marido reafirmou 

a versão da família de que a bala 
que atingiu o tórax de Kathlen 
partiu dos policiais. A PM nega. 
Os 12 agentes envolvidos na 
ação foram afastados tempo-
rariamente das ruas. 

“Até o último dia ela vai estar 
comigo. Ela e meu neném. E as 
pessoas vão pagar. Não só os 
policiais que estavam na hora, 
mas o comandante também”, 

disse Marcelo, abalado.
“Kathlen sempre foi batalha-

dora. Uma mulher preta grávida, 
que nasceu na favela e era traba-
lhadora, guerreira, forte, muito 
forte e destemida. Mas ao mes-
mo tempo doce, meiga, criança. 
Iluminada. Ela perdeu a vida de 
um modo que ninguém merece 
perder. É difícil ficar pedindo justi-
ça, todo dia a gente vê isso”.

CONFRONTO

Namorado de Kathlen pede justiça e reafirma versão

Mãe de Kathlen critica desconto de loja
 > Mãe de Kathlen Romeu, 

a administradora Jacklli-
ne Lopes criticou a Farm, 
empresa em que a filha 
trabalhava, por ter dito 
que doaria as comissões 
das vendas no cupom da 
designer de interiores 
para a família. Internau-

tas condenaram a iniciativa 
da marca, que voltou atrás e 
pediu desculpas a todos. 

“Se querem enaltecer mi-
nha filha e deixar viva a me-
mória dela, promovam suas 
lindas negras, valorizem suas 
funcionárias, façam uma es-
tampa que tenham algo a ver 

com a minha filha, façam 
tributo... Mas não promo-
vam campanhas oportu-
nistas usando nome da mi-
nha filha. Vocês erraram, 
erraram feio. Darei a vocês 
a oportunidade de se retra-
tarem, não somente nas re-
des sociais”.

Três mortes em ataque a bar no Rio
Pessoas assistiam jogo do Flamengo. Motivação do crime ainda é um mistério para Civil

REPRODUÇÃO

Segundo testemunhas, homens armados passaram em um carro não identificado e efetuaram os disparos

A Polícia Civil confirmou, 
no início da tarde de ontem, 
que três pessoas das sete ba-
leadas em um ataque a tiros 
dentro de um bar em Casi-
miro de Abreu, no interior 
do Rio, não resistiram e aca-
baram morrendo. O crime 
ocorreu na noite de quinta-
-feira, na Rua Haydeia, no 
bairro Jardim Miramar. 

Segundo testemunhas, 
homens armados passaram 
em um carro não identifica-
do e efetuaram vários dispa-
ros na direção do grupo. As 
vítimas assistiam ao jogo do 
Flamengo na hora do ataque. 

A polícia apura se uma 
das vítimas estava saindo de 
uma igreja evangélica que 
fica do lado do comércio. 

As investigações estão sob 
responsabilidade da 121ª DP 
(Casimiro de Abreu). A po-
lícia apura a motivação do 
ataque. Ainda não se sabe 
quem era o alvo dos bandi-
dos. A polícia não divulgou 

os nomes dos mortos, mas 
detalhou que um deles era 
natural do Maranhão e tinha 
anotações criminais.  

Investigadores da delegacia 
de Casimiro de Abreu estive-
ram no local do ataque nesta 
sexta-feira e ouviram algumas 

testemunhas. A polícia vai 
analisar imagens do circuito 
de segurança da região para 
tentar identificar o veículo 
usado pelos bandidos. 

Três sobreviventes se-
guem internados em estado 
grave. Uma adolescente de 17 

anos está internada na UPA 
de Rio das Ostras. Um dos 
feridos foi transferido para 
o Hospital Estadual Rober-
to Chabo, em Araruama, e 
outro para o Hospital Mu-
nicipal de Rio das Ostras. A 
quarta vítima recebeu alta.

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

Preso criminoso por 
roubos na Zona Sul
Policiais da Operação Co-
pacabana Presente pren-
deram em flagrante, Wel-
lington Elídio de Almeida 
Alves, de 32 anos, vulgo 
“Orelha”, conhecido por ser 
responsável por inúmeros 
roubos e furtos na Zona Sul.

De acordo com a Polícia 
Militar, os agentes estavam 
em patrulhamento na Ave-
nida Atlântica, na altura da 

Rua República do Peru, quan-
do perceberam um homem 
numa bicicleta em alta velo-
cidade e outro homem cor-
rendo atrás dele. Os policiais 
conseguiram então alcançar o 
ciclista, onde posteriormente 
vieram a saber que se tratava 
do “Orelha”. Com o crimino-
so foi encontrado um celular 
Iphone Pro Max, que havia 
roubado de um turista.

Jacarezinho: Viúva 
repudia homenagem
A viúva do policial civil An-
dré Frias, morto na opera-
ção Exceptis, no Jacarezi-
nho, escreveu uma carta 
pública repudiando a in-
clusão do nome do agente 
no memorial que será er-
guido na entrada da comu-
nidade. Isso porque o nome 
de Frias estará junto com 

nomes dos outros 27 mortos, 
apontados pela corporação 
como criminosos. 

“Venho pelo presente, não 
só manifestar meu sentimen-
to de dor, mas também solici-
tar que haja o mínimo de res-
peito à sua memória e sacrifí-
cio pelo sangue derramado do 
meu marido”, escreveu. 
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‘Eu não tenho comentário político’
Prefeito do Rio fez apelo aos cariocas para que mantenham todos os cuidados e usem máscaras

REPRODUÇÃO / PREFEITURA DO RIO

“Vamos usar máscara neste período de chuva e inverno, nós contraímos doenças respiratórias”, disse Paes

O 
prefe i to  do Rio , 
Eduardo Paes (PSD), 
afirmou ontem que 
não tem um comen-

tário político sobre másca-
ras, mas que se posiciona de 
maneira técnica a partir das 
orientações que recebe das au-
toridades sanitárias de Saúde 
do município. Paes deu a de-
claração um dia após o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) afirmar que o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
publicaria um parecer para 
desobrigar o uso de máscaras 
em pessoas já vacinadas ou 
contaminadas pela covid-19. 

Paes fez apelo à população 
carioca para que continuem 
usando máscaras: “Vamos 
usar a máscara, principalmen-
te neste período de chuva e in-
verno, nós contraímos mais 
doenças respiratórias, então 
não custa nesse esforço final 
fazer algo extra”, afirmou.

Sem citar Bolsonaro, Paes 
disse que o desejo dele seria 
“não usar mais nada e abraçar 
as pessoas no meio da rua”, 
mas que sua vontade não pode 
se sobrepor ao que dizem os 
técnicos da Saúde, e que ele 
sempre seguiria as orientações 
dos especialistas. 

“É o seguinte, eu não tenho 
comentário político sobre 
máscaras, eu tenho comen-
tário técnico. A Secretaria de 
Saúde e as autoridades sani-
tárias do município recomen-
dam o uso da máscara. Eu não 
tenho opinião política, por 
mim a minha opinião política 
era fazer um Carnaval amanhã 
e não ter que usar mais nada e 
estar todo mundo se abraçan-
do no meio da rua, é isso que 
eu desejo. Mas esse desejo não 
pode ser maior do que o que 
dizem as autoridades sanitá-
rias no município, então mi-
nha opinião não é política. A 

minha opinião sempre vai se-
guir o que dizem os técnicos da 
prefeitura”, afirmou durante a 
apresentação do 23º boletim 
epidemiológico.

RESTRIÇÕES MANTIDAS
O risco de contaminação no 
Rio ainda é considerado alto 
em todas as regiões adminis-
trativas. A prefeitura decidiu 
manter o decreto que restrin-
ge aglomerações e público até 
o dia 28 de junho. Boates e pis-
tas de dança seguem com ati-
vidades suspensas.

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, disse 
que houve redução dos casos 
na cidade por consequência 
positiva da vacinação. Ele 
alertou que ainda é cedo para 
afrouxar as restrições e afir-
mou que o número de inter-
nações ainda é alto na capital.

Agradecimento entregue em mãos
Alunos de dois a dez anos de idade enviam cartinhas para funcionário de posto de Saúde

ARQUIVO PESSOAL

As cartinhas foram entregues pelo pequeno Brayan aos profissionais

A dura luta diária dos profis-
sionais de Saúde, na linha de 
frente do combate à covid-19, 
ficou mais leve, quinta-feira, 
na Clínica da Família Heitor 
Beltrão, na Tijuca. O alívio 
veio em forma de cartinhas 
com palavras de admiração de 
alunos de dois até dez anos, do 
colégio Pinheiro Guimarães, 
também no bairro. 

“Foi uma emoção muito 
grande, porque a gente está 
desde janeiro trabalhando 

bastante. A gente deixa a nos-
sa família em casa para ajudar 
a população, que a gente trata 
como nossa família. Ganhar 
um presente como esse nos dá 
mais fôlego ainda, nos joga lá 
nas alturas, nas nuvens”, disse 
a Karla Leal, chefe de enferma-
gem da clínica. 

As homenagens aos profis-
sionais de Saúde foram entre-
gues pelo pequeno Brayan, 5, 
da turma Pré 1, do colégio na 
Tijuca. A iniciativa faz parte, 
segundo a coordenadora pe-
dagógica da escola, Ângela 
Gabriela, do projeto chamado 

“Ecoar”, que busca “humaniza-
ção do espaço escolar, de pro-
moção das relações humanas 
permeadas pela empatia”.

“A pandemia está muito 
normalizada. As pessoas estão 
um tanto descuidadas em re-
lação aos protocolos. E perce-
bemos que esse é o momento 
de mais luta para esses profis-
sionais, porque é o momento 
que tem mais casos de covid, e 
é um momento que estão tra-
balhando muito, até pela vaci-
nação”, explicou Ângela. 

A chefe de enfermagem 
Karla Leal contou a emoção 

ao receber a cartinha de um 
aluno com espectro autista. 
“Eu fiquei muito emociona-
da mesmo, altas emoções na 
hora, porque eu tenho filho 
com necessidades especiais 
também. Me sinto muito pri-
vilegiada de receber a car-
ta de uma criança especial 
como ele, o Gabriel. Eu, que 
também sou uma mãe es-
pecial nesse sentido. Fiquei 
muito feliz, muito emocio-
nada. É um reconhecimento 
do trabalho”, comentou, com 
a voz embargada, a profissio-
nal da unidade.

Homenagens às vítimas da covid e pessoal da Saúde
Bosques da Memória serão inaugurados neste fim de semana com plantio de mudas de árvores por familiares de mortos pelo coronavírus 

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RIO

Cerimônias serão hoje e amanhã (10h às 11h30) sem aglomeração

Os Bosques da Memória do 
Rio, em homenagem às víti-
mas da covid-19 e aos profis-
sionais de Saúde, serão inau-
gurados neste fim de semana 
com plantios simbólicos na 
Alameda Sandra Alvim, no 
Recreio dos Bandeirantes. 
O projeto é apoiado pela Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) e pela Fundação 
Parques e Jardins (FPJ). As 
cerimônias acontecem hoje 
e amanhã, das 10h às 11h30, 
para evitar aglomerações. 

As solenidades terão cele-
brações ecumênicas e a pre-
sença do projeto sinfônico A 
Quarta Corda. A FPJ viabili-
zou 43 mudas de árvores para 

serem plantadas pelos fami-
liares das vítimas em área ver-
de de 600 metros quadrados. 
Cada família escolheu uma 
espécie para plantar e as árvo-
res serão identificadas com o 
nome da pessoa que morreu, 
representando as mais de 25 
mil vidas perdidas no muni-
cípio e os mais de 45 mil pro-
fissionais de Saúde da cidade. 

Mudas de ipê amarelo, guri-
ri, pau-brasil, pitanga, grumi-
xama, graviola, caju, acerola, 
aroeira e amora foram doadas 
por parentes e amigos das ví-
timas, respeitando o bioma 
local da Alameda, a vegetação 
nativa de restinga. Segundo 
a arquiteta Isabelle de Loys, 

tica (RBMA) e Pacto pela Res-
tauração da Mata Atlântica se 
uniram e idealizaram um pro-
jeto de alento e solidariedade 
às famílias enlutadas, criando 
os Bosques da Memória.

Os plantios são apoiados 
pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente 
em alinhamento com as ações 
da Década da ONU da Restau-
ração de Ecossistemas 2021-
2030. A medida é um esforço 
da ONU, com aprovação dos 
países-membros, para criar 
um movimento global de re-
cuperação, reverter a perda de 
espécies e ajudar no cumpri-
mento de metas de redução de 
emissões de carbono.

adotante da Alameda Sandra 
Alvim, serão três bosques no 
total, organizados por espécies 
de ipês, frutas e pau-brasil.

“A ideia é fazer com que os 
bosques sejam espaços acolhe-
dores para que se possa home-
nagear aqueles que se foram 
e todos aqueles que trabalha-
ram bravamente. Plantar uma 
árvore é também uma forma 
de renascer”, declarou.

Para os plantios, a funda-
ção preparou berços que rece-
berão as novas mudas, além 
de fornecer equipamentos, 
hidrogel e terra adubada. As 
entidades Rede de ONG´s da 
Mata Atlântica (RMA), Reser-
va da Biosfera da Mata Atlân-

 > Mais uma vez após provo-
car polêmicas, o presidente 
Bolsonaro voltou atrás so-
bre posição de desobrigar o 
uso de máscaras protetoras 
a vacinados ou já recupera-
dos de covid-19. Ao deixar o 
Alvorada, repetiu que pediu 
ao ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, estudo sobre 
o tema. Mas, ao contrário 
do que afirmou, disse que a 
decisão final caberá ao mi-
nistro e, principalmente, a 
governadores e prefeitos.

“Quem vai decidir é ele 
(Queiroga), não o parecer. 
Se bem que quem define, na 
ponta da linha, são os go-
vernadores e os prefeitos. 
Segundo o Supremo, quem 
manda são eles”, afirmou. 

A mudança do discurso 

ocorre após série de críti-
cas de especialistas e polí-
ticos recebidas após Bol-
sonaro revelar a demanda 
feita a Queiroga.

Apesar do recuo, voltou 
a defender que pessoas in-
fectadas ou vacinadas não 
usem máscaras, insistindo 
nas informações desencon-
tradas. Ele disse será o últi-
mo a se imunizar.

Queiroga declarou não 
ser “censor” das falas do 
presidente. O ministro já 
havia dito que a declaração 
de Bolsonaro era equivoca. 
Ontem, afirmou que a Saú-
de vai começar um estudo 
para ver as chances de, no 
futuro, implementar me-
didas que retire a obriga-
toriedade do uso.

Bolsonaro volta atrás

 > O prefeito Eduardo Paes 
afirmou que foi procurado 
pela Conmebol e recebeu o 
Plano Sanitário da institui-
ção para a organização da 
Copa América no Rio. Ele 
preconizou que caso todas 
as medidas de segurança 
sejam mantidas, o evento 
não deve provocar nenhum 
dano na cidade.  

“Nós recebemos final-
mente a comunicação ofi-
cial da Conmebol apresen-
tando o plano sanitário 
deles para realização dos 
jogos da Copa América. Ele 
respeita o que é determina-
do pela Prefeitura do Rio e o 
que se pode fazer dentro do 

nosso decreto. O secretário 
Daniel Soranz me informou 
que eles estão seguindo os 
protocolos e cuidados ne-
cessários para realizar o 
evento no Rio para que isso 
não se transforme em pro-
blema na cidade”, afirmou.

O secretário de Saúde, 
Daniel Soranz, disse que 
a Conmebol adotou medi-
das rígidas na circulação 
das delegações na cidade, 
nos hotéis, e também com 
controle nos estádios du-
rante os jogos. Em relação 
ao risco de aglomerações 
no entorno dos jogos, Paes 
disse que a fiscalização irá 
acontecer como já ocorre. 

Conmebol procura prefeitura
MEDIDAS DE SEGURANÇA

 N A Secretaria Estadual de 
Saúde informou ontem que, 
neste momento, pretende 
manter a orientação de uso de 
máscara e demais medidas de 
segurança e proteção à vida 
por conta do combate à pan-
demia de coronavírus. O posi-
cionamento da pasta ocorreu 
um dia após o presidente Bol-
sonaro anunciar que o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
deveria publicar um parecer 
para suspender a obrigatorie-
dade do uso de máscaras por 
parte de pessoas vacinadas ou 
recuperadas pela covid-19.

Em nota oficial, a pasta di-
vulgou: “A Secretaria de Estado 

de Saúde (SES), por meio da 
Subsecretaria de Vigilância e 
Atenção Primária à Saúde 
(SVAPS), informa que acom-
panha a situação da pandemia 
em todo território nacional e 
adota medidas de contingên-
cias conforme a necessidade. 
Neste momento, devem ser 
seguidas as orientações pre-
ventivas, como uso de máscara, 
higienização das mãos e distan-
ciamento social, assim como as 
restrições determinadas pelo 
Decreto Estadual. Vale ainda 
destacar que cabe a cada muni-
cípio a avaliação da pandemia 
no seu território e a adoção das 
medidas de prevenção”.

Estado mantém orientação de uso

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br
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‘Minha parede estava toda 
rachada’, diz moradora
Maria das Graças vivia em prédio que ameaçava desabar em Rio das Pedras

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Prédio em Rio das Pedras, na Zona Oeste, foi interditado para demolição de dois pavimentos

A 
doméstica Maria das 
Graças, de 37 anos, 
morava em um dos 
pavimentos que co-

meçou a ser demolido em Rio 
das Pedras, na Zona Oeste 
do Rio, na manhã de ontem. 
Ela e seus dois filhos, de 2 e 14 
anos, viviam no prédio há um 
mês, mas a profissional mora 
na comunidade há cerca de 
onze anos. Agora, ela tenta 
encontrar outro lugar para ir 
com os meninos. 

“A gente fica desesperada 
com uma situação dessas, eu 
vi as rachaduras, minha pare-
de estava toda rachada então 
eu já ia sair, mas a Defesa Ci-
vil deu uma hora para pegar 
as coisas dentro da casa e não 
consegui tirar tudo. Meus fi-
lhos estão na casa de parentes 
desde sexta-feira”, contou.

Um dos locatários do imó-
vel informou que a funda-
ção do prédio tem mais de 30 
anos. Segundo Francisco Eu-
des Mendes, de 48, o local foi 
comprado pela cunhada. Na 
quinta-feira, moradores ouvi-
ram estalos na construção e 
acionaram a Prefeitura, que 
condenou dois pavimentos do 
edifício, o 3º e o 4º andares. “A 
gente comprou e achamos que 
estávamos fazendo um bom 
negócio, para melhorar a vida, 

fazer um dinheiro extra, e deu 
esse problema. Vou ficar no 
prejuízo, mas tem que agrade-
cer a Deus que não vai ter um 
problema maior e quem esta-
va lá conseguiu sair”, explicou. 

A subprefeita de Jacarepa-
guá, Talita Galhardo, disse que 
a maioria das construções na 
região é irregular e, algumas 
têm mais de 40 anos. “O pré-
dio, com certeza, é irregular, 
os técnicos já falaram isso. 
Não teve licença de obra, não 
teve nada. O imóvel do lado 
está fazendo o 4º e o 5º andar. 
A Defesa Civil está recebendo 
muitas denúncias, os locais es-

tão sendo vistoriados e o que a 
gente pode fazer é pedir para 
pararem de construir e é isso 
que estamos fazendo agora”, 
explica. Segundo Talita, após 
as intervenções da Defesa Ci-
vil, os moradores do primeiro 
e do segundo andares poderão 
retornar às suas casas.

A demolição manual dos 
dois pavimentos foi interrom-
pida no fim da tarde de ontem, 
pelas condições limitadas pela 
iluminação da área. Após o 
trabalho de escoramento do 
imóvel, que foi evacuado na 
noite de quinta, o 3º e o 4º an-
dar começaram a ser demoli-

dos ontem, por volta das 13h. O 
trabalho da Secretaria Munici-
pal de Conservação teve início 
por volta das 9h.

A demolição é totalmente 
manual por conta das limita-
ções de acesso de máquinas 
ao trecho da via. O trabalho 
deve ser retomado hoje, às 
9h. Os agentes da Defesa Civil 
interditaram de forma pre-
ventiva um prédio de quatro 
pavimentos ao lado. As famí-
lias impactadas pelas interdi-
ções estão sendo cadastradas 
na Secretaria de Assistência 
Social, que avalia as necessi-
dades dos moradores.

Vereador é formado, mas não atuava na 
profissão. Ele está preso desde 8 de abril

Registro de Medicina de 
Dr. Jairinho é suspenso

REPRODUÇÃO

Jairinho é acusado de homicídio qualificado contra o enteado Henry 

O Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio 
de Janeiro (Cremerj) sus-
pendeu o registro profissio-
nal do vereador Dr. Jairinho 
(sem partido) na quinta-
-feira. Segundo a entidade, 
essa medida se trata de uma 
interdição cautelar por pos-
sível infração ao Código de 
Ética Médica. O parlamen-
tar é formado em Medicina, 
mas nunca chegou a atuar 
na profissão. 

O Cremerj disse que, a 
medida visa proteger a po-
pulação e “assegurar a boa 
prática médica no Rio de Ja-
neiro”. O Conselho também 
lembrou que o processo de 
Jairo está em andamento e 
corre em sigilo, seguindo as 
normas do Código de Pro-
cesso Ético-Profissional. 
“As punições previstas em 
lei vão desde advertência a 
cassação definitiva do regis-

tro”, informou.
Jairinho está preso desde 8 

de abril, acusado de homicídio 
qualificado contra o enteado 
Henry Borel. Na última ter-
ça-feira, o executivo da saú-
de, Pablo Menezes, confirmou 
e contou detalhes sobre as 
ligações e mensagens que re-
cebeu do vereador no dia 8 de 
março, dia da morte da crian-
ça. As tentativas de contato do 
político com o conselheiro da 
rede de hospitais D’Or foram 
motivadas pela intenção do 
parlamentar de impedir que 
o corpo da criança fosse enca-
minhado para necropsia no 
Instituto Médico Legal (IML). 
A mãe do menino, Monique 
Medeiros, também está presa.

De acordo com o laudo, 
que foi feito apesar das ten-
tativas do vereador de impe-
dir, o menino morreu por la-
ceração hepática, provocada 
por ação contundente. 

JENIFER ALVES

jenifer.alves@odia.com.br 
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

O invejoso é mais fácil de reconhecer. Como a inveja é o 
mais estúpido dos vícios, não há uma única vantagem obtida 
nele. O espírito invejoso se denuncia pela adulação. Pela me-
diocridade (nem todo medíocre é invejoso, mas todo invejoso 
é medíocre). As influências de obsessores fazem com que 
essas relações se transformem num jogo em que o importan-
te não é o que se ganha, mas o que você perde. Para o espírito 
invejoso, não basta ele ser bem sucedido; você deve fracassar.

Toda religião prega a compaixão. Dar é receber. Essa força 
é poderosíssima. Por isso, a necessidade de relações sadias 
e recíprocas, amando e sendo amado. Essa é a melhor bar-
reira contra os espíritos negativos. Por isso, fuja de relações 
destrutivas, aquelas que lhe imobilizam e drenam sua ener-
gia. Esses “vampiros” energéticos podem ser até simpáticos, 
mas por trás dessa simpatia, existem espíritos que influen-
ciam negativamente pessoas. 

Fique atento se os que lhe cercam trazem mais compli-

?
Além da 

dúvidadúvida
Basta enviar sua pergunta 
para o Whatsapp 
(21)98555-3782 
ou um e-mail para 
vidaalemdavida@
atilanunes.com.br

FUJA DELAS

RELAÇÕES 
DESTRUTIVAS

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

alemdavida

n e-mail: 
vidaalemdavida@ 
atilanunes.com.br

Coluna publicada aos sábados

A lguma dúvida que têm relacionamentos que 
fazem mal? Mal para a mente, mal até para 
o corpo. Eles podem ser do tipo dependente, 

aquele em que alguém vive ancorado o tempo todo em 
você, pedindo ajuda e orientação para qualquer coisa. É 
abusivo. Invade sua privacidade ao telefone ou pes-
soalmente. Não conhece os limites. 

Esses relacionamentos, na maioria das vezes, não têm 
reciprocidade. São pessoas (podem ser familiares) que usam 
e abusam da sua generosidade, do seu coração aberto, da 
sua bondade e solidariedade. São relações que fazem mal à 
saúde, muito, muito mal. Primeiro, porque são influenciadas 
por espíritos involuídos, fingindo se importar com você, provo-
cando-lhe tristeza, exaurindo sua energia.

Nessas relações, alguns espíritos influenciam pessoas a 
assumirem o papel de vítimas, em busca de simpatia. Fingem 
estar preocupados com você, mas não movem uma palha 
para ajudar. Tornam-se verdadeiras âncoras na sua vida, 
imobilizando seus movimentos e minando suas energias. É o 
caso, também, dos que abusam de álcool e drogas, coopta-
dos por espíritos ruins, que não escondem seu desejo de atrair 
outras pessoas para compartilhem de seus vícios. 

Um dos relacionamentos mais destrutivos é aquele que 
lhe toma um tempão, contando repetidamente suas maze-
las. Não querem conversar ou trocar ideias, e sim, querem que 
ouçam suas histórias, invariavelmente, repletas de desgraças. 
São espíritos infelizes, com imensa dificuldade de evoluir. 

Não se 
preocupe em 
ter muitos 
amigos. 
Ter muitos 
amigos é 
o mesmo 
que não ter 
amigos”

ARTE PAULO MÁRCIO

cações do que coisas que valham a 
pena. Observe se certas novas ami-
zades tentam isolar você dos demais. 
Identifique os que só pensam em si, no 
seu próprio interesse. Nos que falam 
mais do que ouvem. Nos que pedem 
mais do que dão. São espíritos abusi-
vos e mesquinhos. 

Todos nós temos “antenas” que po-
dem captar as relações destrutivas dos 
influenciados por esses maus espíritos. 
Não se preocupe em ter muitos amigos. 
Ter muitos amigos é o mesmo que não 
ter amigos. Quando tudo corre bem, 
sem problemas, alguns amigos nos 
conhecem; na adversidade, nós conhe-
cemos nossos amigos. Afinal, o verda-
deiro amigo é aquele que sabe tudo 
a seu respeito e, mesmo assim, ainda 
gosta de você. Esse sim, com certeza, é a 
reencarnação de um espírito em franca 
evolução, que sabe a importância de se 
doar a alguém muito especial: você.
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VASCO FLAMENGO

Cruzmaltino em busca da 
primeira vitória na Série B
Com Marcelo Cabo pressionado, clube da Colina pega o Brasil de Pelotas

Germán Cano é a 
esperança de gols do 
Vasco na Série B do 
Brasileirão

E
m busca da primei-
ra vitória na Série B 
do Campeonato Bra-
sileiro, o Vasco visita 

o Brasil de Pelotas, hoje, às 
19h, no Estádio Bento Frei-
tas. A confirmação da vaga 
às oitavas de final da Copa 
do Brasil não diminuiu 
a pressão sobre Marcelo 
Cabo. No suado empate com 
o Boavista (1 a 1), na quar-
ta-feira, em São Januário, o 
Cruzmaltino não convenceu 
coletivamente.

Individualmente, Léo Jabá 
ganhou pontos com o torce-
dor pela agressividade ofen-
siva pela esquerda e preci-
são nas assistências. Foi dele 
o cruzamento para o gol de 
Cano e toda a construção na 
jogada que originou o outro 
marcado por Gabriel Pec, mas 
anulado após a confirmação 
de um desvio na mão do ata-

cante argentino. Na avaliação 
dos vascaínos, é muito pouco 
para quem tem a ‘obrigação’ 
de se impor e garantir o aces-
so à elite em 2022.

Em 18º lugar, com um 
ponto em duas rodadas, o 
Vasco, mais uma vez, não 
contará com Leandro Cas-
tan, que, recuperado de uma 
lesão na coxa esquerda, se-
gue em transição, e com o 
lateral-esquerdo Zeca, que 
será poupado. Ricardo Gra-
ça e Riquelme serão os ti-
tulares. Como defendeu o 
Tombense na Copa do Bra-
sil, o atacante Daniel Amo-
rim volta a ser opção para o 
ataque. A expectativa é que 
Marquinhos Gabriel volte 
ao time no lugar do argenti-
no Sarrafiore.

O Vasco, portanto, deve 
entrar em campo, com a se-
guinte formação: Vanderlei, 
Léo Matos, Ernando, Ricar-
do Graça e Riquelme; Mi-
chel, Galarza e Sarrafiore 
(Marquinhos Gabriel); Ga-
briel Pec, Léo Jabá e Cano.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nFluminense e Red Bull Bra-
gantino se enfrentam nova-
mente neste fim de semana. 
Após a classificação do Flu às 
oitavas da Copa do Brasil, mas 
com uma vitória para cada 
lado, a parada é pelo Brasilei-
rão e creio que as chances au-
mentam em relação ao último 
jogo. O time paulista precisava 
do resultado de todas as for-
mas e foi pra cima. Agora são 
três pontos e o Flu, mais expe-
riente, tem condições de fazer 
um jogo de sabedoria, até por-
que vive grande fase.

REPETECO DA 
RODADA

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

DIFÍCIL DE ENTENDER...

G
abigol não se apresentou ao Flamengo de-

pois da polêmica que agitou os bastidores 

do Rubro-Negro e também da Seleção. A 

partida era pela Copa do Brasil, na quinta-feira, e 

diagnósticos da CBF e do departamento médico 

do Fla divergiam sobre um possível edema mus-

cular na coxa direita do atacante. Até seu empre-

sário entrou em jogo e afirmou que o jogador fez 

exames em São Paulo, de forma individual, para 

constatar a lesão. O Flamengo não gostou, disse 

que o atacante descumpriu o pedido da equipe de 

apresentação para avaliação e, quem sabe, parti-

cipação na partida contra o Coritiba. Tudo bem. 

O time carioca venceu o Coxa com gol de Rodrigo 

Muniz, centroavante que substituiu o camisa 9. 

Mas, no dia seguinte, o edema parece não ter apa-

recido. Gabigol participou da reapresentação da 

Seleção e deixou todos confusos com a situação. 

Fica difícil defender e não acreditar que a não 

participação no jogo contra o Coritiba foi para 

se preservar e jogar a Copa América. No fim das 

contas, parece que o Flamengo estava certo...

Gabigol: diagnósticos 
da CBF e do Flamengo 
divergiam 

 n O Vasco vai pra sua ter-
ceira partida na Série B. 
Enfrenta o Brasil de Pelo-
tas, com apenas um ponto 
somado. Apesar da classi-
ficação na Copa do Bra-
sil, a pressão para cima de 
Marcelo Cabo (foto) está 
enorme. Se não vencer no 
Estádio Bento de Freitas, 
não se espantem se o mo-
vimento para a saída do 
treinador acontecer. Es-
pero que o Vasco apresen-
te bom futebol e o coman-
dante ganhe sobrevida e 
a confiança novamente.

SE NÃO VENCER, 
COMPLICA

ATÉ TÚLIO. NADA DE DINAMITE

 nDigo “até” não porque Túlio Maravilha, um dos grandes 
artilheiros da história do futebol brasileiro, não mereça. 
Mas sim, mais uma estátua foi inaugurada no Brasil e num 
clube carioca e ainda não é a de Roberto Dinamite em São 
Januário. Não consigo entender, há anos, o que falta para o 
maior ídolo da história do Vasco receber essa homenagem. 
Já passou da hora há muito tempo! Alô, Jorge Salgado...
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Clube é um dos mais prejudicados com as 
convocações para o torneio continental

Rubro-Negro vai ao 
STJD por paralisação 
durante Copa América

Após a vitória diante do Co-
ritiba, na quinta-feira, a tor-
cida do Flamengo foi pega 
de surpresa com uma infor-
mação. Isso porque, segun-
do o vice-presidente do Fla-
mengo, Rodrigo Dunshee, o 
Rubro-Negro entrou com 
um pedido no STJD para 
paralisar o Campeonato 
Brasileiro. A decisão já foi 
tomada internamente e a 
diretoria do Flamengo irá 
até o fim para não sofrer 
com desfalques durante a 
Copa América.

O Flamengo é um dos 
clubes que mais será preju-
dicado com as convocações 
para o torneio continental. 
Ao todo, cinco jogadores 
irão representar suas sele-
ções na Copa América, que 
será realizada no Brasil. São 
eles: Arrascaeta (Uruguai), 
Isla (Chile), Piris da Motta 

(Paraguai), Everton Ribeiro e 
Gabigol (Brasil).

MICHAEL PODE SAIR
O atacante Michael pode es-
tar de saída do Flamengo. De 
acordo com o portal “Goal”, re-
presentantes do jogador estão 
com viagem marcada para o 
mundo árabe, onde se reuni-
rão com dirigentes do Al Ain, 
que devem formalizar uma 
proposta. O site não revelou 
informações sobre os valores 
de uma possível transação. 

No entanto, essa não é a 
primeira vez que os árabes se 
interessam por Michael. No 
início deste ano, o Flamen-
go recebeu uma proposta de 
R$ 8 milhões pelo emprés-
timo do jogador com opção 
de compra em torno de 12 
milhões de euros. A oferta 
foi recusada pela diretoria 
rubro-negra.

FLUMINENSE

Nino se reapresenta ao Tricolor
O Fluminense teve uma novi-
dade no treino de ontem, no 
CT Carlos Castilho. Após de-
fender a Seleção olímpica em 
dois amistosos contra Cabo 
Verde e Sérvia, Nino se rea-
presentou e está à disposição 
da comissão técnica tricolor 
para o jogo de amanhã, con-
tra o Bragantino, em Bragan-
ça Paulista, pelo Brasileiro.

Titular da Seleção olímpi-
ca, Nino desfalcou o Flumi-
nense em três partidas (os 
dois confrontos contra o Bra-
gantino pela Copa do Brasil e 
o jogo contra o Cuiabá, pelo 
Brasileirão). Outra ausência 
nesses duelos, Cazares não 
retornará amanhã.

O meia, que defendeu o 
Equador nas Eliminatórias — 

BOTAFOGO

Acerto com Diego Gonçalves
O Botafogo resolveu todas as 
questões burocráticas e vai 
assinar contrato com o ata-
cante Diego Gonçalves até 
dezembro de 2022. Diego já 
negociava com a equipe ca-
rioca e tinha a transferência 
engatilhada. A informação 
é do repórter Thiago Veras.

O jogador foi comprado 
pelo Mirassol junto ao Lou-
letano, de Portugal, e foi um 
dos destaques do último 
Campeonato Paulista pela 
equipe paulista, quando ain-
da estava por empréstimo. 
Diego Gonçalves será o sexto 
reforço do Botafogo no novo 
pacote de contratações de 
olho na Série B.

Estátua: Túlio é homenageado 

Depois da péssima campa-
nha no Estadual, o Alvinegro 
contratou o lateral-direito Da-

niel Borges, os volantes Luís 
Oyama e Barreto e os atacan-
tes Chay e Rafael Moura.

ESTÁTUA DE TÚLIO
Túlio Maravilha foi eterniza-
do no Botafogo. O ex-atacan-
te virou estátua no Setor Les-
te do Estádio Nilton Santos 
no fim da manhã de ontem. 
Campeão brasileiro de 1995, 
Túlio foi o quinto jogador a 
ganhar uma estátua no Nil-
ton Santos, entrando em uma 
lista ao lado de Nilton Santos 
— que dá nome ao estádio —, 
Garrincha, Zagallo e Jairzi-
nho, ídolos do Botafogo. 

COPA AMÉRICA

Gabigol treina na Seleção
Após não se apresentar ao 
Flamengo em Curitiba com 
base no diagnóstico de lesão 
da CBF, o atacante Gabigol 
participou normalmente do 
treino da Seleção na tarde de 
ontem, no CT do São Paulo.

Antes de ir a campo com 
os demais convocados do 
técnico Tite, Gabigol parti-
cipou de um trabalho indi-
vidual com o fisioterapeuta 

da Seleção. Na manhã de on-
tem, o jogador realizou um 
novo exame de imagem, e 
sua evolução está dentro do 
esperado pela CBF.

A lesão de Gabigol dei-
xou os ânimos exaltados no 
Flamengo. O clube não con-
cordou com o diagnóstico 
da CBF e pediu que o atleta 
se apresentasse em Curiti-
ba, na última quinta-feira, 

TORNEIO DE ROLAND GARROS
Após 4h11 em quadra, o tenista sérvio Novak Djokovic venceu de virada o 

espanhol Rafael Nadal, por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3, 7/6 (4) e 6/2, e 

confirmou a vaga na decisão de amanhã, contra grego Stefanos Tsitsipas.

Com informações do Lance

jogou apenas poucos minutos 
contra o Brasil e não entrou 
contra o Peru —, ficou fora da 
Copa América, mas foi libe-
rado pela diretoria do Flumi-
nense para visitar a família.

A delegação tricolor viaja 
hoje. Ontem, os titulares rea-
lizaram um trabalho regene-
rativo, enquanto os reservas 
treinaram no campo.

para o duelo contra o Coxa, 
pela Copa do Brasil. Porém, o 
atleta não apareceu na capi-
tal paranaense, o que causou 
um desgaste com o clube.

A seleção do Chile irá trei-
nar no Ninho do Urubu. Se-
gundo o site “Globo Esporte”, 
os chilenos usarão o CT do Fla-
mengo nos dias 15 e 16, após a 
partida contra a Argentina, no 
Nilton Santos.
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Tarifa do Bilhete Único 
Carioca fica mais cara
A tarifa do Bilhete Único 
Carioca vai ficar mais cara a 
partir de segunda-feira en-
tre metrô-ônibus e metrô-
-vans. De acordo com a pu-
blicação no Diário Oficial, o 
valor da integração vai pas-
sar de R$ 6,05 para R$ 6,90 
no município do Rio.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Transportes 
(SMTR), o aumento acon-
tece devido ao reajuste da 
tarifa padrão do sistema 
de transporte metroviário, 

que passou de R$ 5 para R$ 
5,80, em 11 de maio. “A tarifa 
de integração acordada pelos 
operadores dos sistemas (me-
trô, vans e ônibus) oferece aos 
usuários 30% de desconto em 
relação ao preço cheio das pas-
sagens”, disse a SMTR em nota.

O MetrôRio havia alegado 
prejuízos que ultrapassam R$ 
600 milhões. Antes da pande-
mia da covid-19, 900 mil pas-
sageiros circulavam no siste-
ma por dia; hoje esse número 
reduziu para 390 mil por dia.

Projeto estabelece que laboratórios informem 
casos de alteração da hemoglobina glicada
Segundo o autor da lei, a medida poderá identificar pessoas com diabetes mal controlados

Vigilância do diabetes

O Projeto de Lei da Notificação 
da Hemoglobina Glicada que 
obriga os laboratórios públi-
cos e privados a comunicar a 
Secretaria do Estado do Rio de 
Janeiro (SES) todos os exames 
que se mostrarem alterados 
com a finalidade a prevenção 
do diabetes, de autoria do De-
putado Estadual Samuel Ma-
lafaia, teve o veto do governa-
dor Cláudio Castro derrubado 
pela Assembleia Legislativa do 

Rio de Janeiro (Alerj) na quin-
ta-feira, tendo que ser aprova-
do em 48h pelo governador ou 
ser promulgado pela pasta.

De acordo com o autor da 
lei, essa medida possibilita-
rá a vigilância do diabetes no 
Rio, caso a caso, respeitando 
a LGPD (Lei Geral de Prote-
ção de Dados) identificando 
as pessoas com diabetes mal 
controlados e também aquelas 
que estejam começando a se 

tornar com diabetes.
Para Malafaia, a lei é um im-

portante instrumento de saú-
de pública, inclusive na pan-
demia da covid-19, que poderá 
identificar antecipadamente 
as pessoas com maiores ris-
cos de complicações e óbi-
tos. Ainda de acordo com Sa-
muel, o Rio é o primeiro esta-
do do Brasil a legislar com esta 
metodologia, sendo que Nova 
Iorque já o faz desde 2005. 

Suíte do Shalimar, em São Conrado: protocolos serão seguidos 

Motéis reforçam medidas de segurança
Com aval para funcionar seguindo todos os protocolos, o setor aposta no Dia dos Namorados

H
oje, os casais terão 
que comemorar, 
mais uma vez, o Dia 
dos Namorados du-

rante a pandemia. Em meio 
às restrições por conta da co-
vid-19, motéis do Rio apostam 
nos protocolos de segurança, 
após mais de um ano lutando 
para manter as portas abertas.

De acordo com as regras 
da Prefeitura do Rio, os mo-
téis têm aval para funcionar, 
seguindo os protocolos. Os do-
nos de motéis apostam na data 
para conquistar novos clien-
tes, devido à visibilidade dos 
estabelecimentos nessa época.

Everton Lessa, gerente do 
hotel Shalimar, em São Con-
rado, conta que a pandemia 

as reservas para o Dia dos Na-
morados. “Eu me surpreendi, 
na verdade, porque a gente 
está com a maioria das suí-
tes já reservada”, contou. Para 
Sergio Veiga, diretor do Love 

Time, a pandemia tem sido 
difícil, principalmente pela 
localização do motel, na Gló-
ria, perto do Centro do Rio. 
Com a maioria das empresas 
aderindo ao home office e o 

tem sido um momento difí-
cil para o mercado, mas que, 
com a chegada do dia 12, há 
grande expectativa. Dentre 
as medidas tomadas, ele con-
ta que as suítes terão um in-
tervalo de quatro horas entre 
cada locação, o uso de más-
cara é obrigatório fora dos 
quartos, além de o estabeleci-
mento garantir a disponibili-
zação de álcool e máscaras no 
local para todos os clientes. 

Márcia Costa, gerente do 
Nosso Hotel, também locali-
zado em São Conrado, explica 
que a pandemia tem afetado 
o movimento na casa e deses-
timulado o setor. Para este 
ano, em especial, o Nosso Ho-
tel optou por trabalhar com 

consequente esvaziamento 
do Centro, Sergio aponta que 
grande parte de sua clientela 
deixou de frequentar o local: 
“Geralmente, nesse período, 
a maioria motéis até traba-
lha com a tarifa mais eleva-
da. Neste ano, vamos manter 
nossos preços”.

Rubens Soares, diretor re-
gional no Rio da Associação 
Brasileira de Motéis e dono do 
Ouro Motel, em Sepetiba, na 
Zona Oeste, afirma que é mui-
to importante a união do setor, 
para a manter a segurança e 
bem-estar dos funcionários e 
clientes durante a pandemia. 

Para os casais ou solteiros 
que procuram algo especial 
para o Dia dos Namorados, 

mas preferem manter o isola-
mento social, é possível sair da 
rotina com as compras online. 
Para Simone Carvalhaes, dona 
da rede de Sex Shop Chocolate 
com Pimenta, com franquias 
no Centro e na Zona Sul do Rio, 
a pandemia teve um impacto 
diferenciado. “As pessoas em 
casa, sem poder se encontrar 
com o parceiro, investiram em 
produtos para usar sozinhas 
e existem uma infinidade de-
les. Nós notamos que houve 
um aumento, principalmente 
um investimento da parte das 
pessoas em comprar produtos 
melhores “, explicou.

Reportagem da estagiária Maria Nobre, 

sob supervisão de  Gustavo Ribeiro

RIO DE JANEIRO
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 n O relatório final da CPI do 
Rioprevidência, instalada 
na Alerj, foi aprovado ontem 
com quatro votos favoráveis 
e um contrário — do deputa-
do Alexandre Freitas (Novo). 
O parecer aponta prejuízo de 
mais de R$ 17 bilhões no fundo 
previdenciário entre 2005 e 
2015 e sugere ações judiciais 
para a recuperação de recursos 
financeiros. 

Uma das propostas é que 
se interrompa o pagamento 
de dívidas relativas a opera-
ções de crédito contratadas 
pelo Rio naquele período. O 
documento será publicado no 
DO na próxima semana e, em 
seguida, seguirá para o plená-
rio da Alerj. 

Presidente da comissão, 
Flavio Serafini (Psol) afirmou 
que a intenção do grupo é con-
seguir votar o parecer — ela-
borado pelo relator Waldeck 
Carneiro (PT) em conjunto com 

Serafini — antes do recesso 
parlamentar, em julho.

Para Serafini, a conclusão 
dos trabalhos ajuda a enten-
der a crise fiscal que o estado 
vivencia hoje: “O trabalho da 
CPI mostra como de 2005 a 
2015 cerca de R$ 17 bilhões que 
deveriam ter ido pro Rioprevi-
dência acabaram tendo outras 
finalidades, como para pagar 
custeio da máquina publica, 
e isso agravou a situação da 
crise quando houve a redução 
no valor do barril do petróleo”.

Vice-presidente da CPI, Ale-
xandre Freitas apresentou rela-
tório divergente: defendeu uma 
nova reforma previdenciária. 
Segundo ele, em 17 anos, a fo-
lha de pagamentos de inativos 
cresceu 401%, “quase o dobro 
da inflação acumulada no mes-
mo período medida pelo IPCA, 
que foi de 212%, passando de 
R$ 5,5 bilhões em 2004 para R$ 
26,5 bilhões em 2018”. 

CPI DO RIOPREVIDÊNCIA

Relatório final agora vai ao plenário

Flavio Serafini pedirá que votação ocorra antes do recesso

REPRODUÇÃO

As entidades represen-
tativas das mais diversas 
categorias de servidores 
públicos municipais, es-
taduais e da União farão 
uma mobilização no pró-
ximo dia 23 contra a refor-
ma administrativa (PEC 
32). Em nota conjunta, a 
UPB, Fenadepol, ADPF, 
Fonacate e Sindpesp, en-

tre outras, afirmam que a 
PEC 32 “é tão prejudicial 
ao povo brasileiro pelos 
graves danos que trará ao 
país que conseguiu unir 
todos contra ela”.

“Manter um funciona-
lismo público com vín-
culo e responsabilidade 
funcional nos protege de 
ingerências”.

Pressão das categorias
CONFIRA

PEC 32

DIA 23

Texto reformula as regras 
do serviço público: extingue 
a estabilidade para futuros 
servidores e benefícios

Categorias dos municípios, 
estados e União farão um 
grande ato nacional nessa 
data em protesto à reforma

Cenário atual pode atrasar 
andamento da reforma

DANILO CABRAL/DIVULGAÇÃO

Oposição entregou a Arthur Lira documento com mais de 100 mil assinaturas contra a reforma administrativa

A 
atual conjuntura po-
lítica — com a falta 
de articulação do 
governo Bolsonaro 

e a proximidade do período 
eleitoral — deve influenciar 
o andamento da reforma 
administrativa (PEC 32) no 
Congresso Nacional. Nos 
bastidores em Brasília, essa 
avaliação tem pesado entre 
os parlamentares. 

O texto propõe o fim da 
estabilidade e de benefícios 
— como licença-prêmio e 
triênios — e está na Comis-
são Especial da Câmara dos 
Deputados, cujo relator é Ar-
thur Maia (DEM-BA). Presi-
dente da Casa, Arthur Lira 
(PP-AL) já manifestou apoio 
para dar andamento à pro-
posta. Inclusive, em reunião 
com parlamentares de opo-
sição esta semana, Lira de-
fendeu a aprovação da refor-
ma para futuros servidores, 
deixando claro que os atuais 
funcionários públicos não 
serão afetados.

Ainda assim, congressistas 
apontam a pressão das cate-
gorias, principalmente das 
forças de segurança, como 
crucial para atrasar os traba-
lhos na comissão. O poder de 
articulação e influência das 
categorias no Parlamento vem 
sendo motivo de preocupação 
entre os deputados.



ECONOMIA

Consumidor tem 
direito de se 
arrepender de 
aquisição pela internet

Evite 
problemas 
na compra 
online

No Dia dos Namorados é 
importante estar atento na 
hora de fazer uma compra 
online e presentear a pessoa 
amada. O direito de arre-
pendimento, garantido pelo 
Código de Defesa do Consu-
midor, pode ser aliado para  
evitar problemas. Segundo 
Art. 49 do CDC, clientes que 
adquirirem serviços fora do 
estabelecimentotêm direi-
to de se arrepender em pra-
zo de até sete dias corridos 
após o recebimento da com-
pra. Apesar de não estar in-
cluso explicitamente na lei, 
os adeptos ao e-commerce 
também estão resguardados. 

A lei evita, principalmente, 
que o consumidor tenha do-
res de cabeça após compra que 
não saiu como o planejado por 
falta de conhecimento do pro-
duto. Muitos fornecedores não 
indicam essa possibilidade ao 
consumidor, que acaba dei-
xando de fazer uso do direito.

Para o mestre em Direito, 
Leandro Nava, é importante 
ressaltar que, mesmo que o 
consumidor tenha ido ao es-
tabelecimento comercial ve-
rificar o produto (no caso de 
bens de consumo duráveis, 
como motos, apartamentos e 
carros), se a compra foi finali-
zada online ou por telefone, a 
regra permanece.

O direito de arrependimen-
to não permite que o cliente 
faça troca do produto de for-
ma online. O CDC garante a 
desistência do contrato e, nes-
se caso, a loja deve restituir o 
consumidor. Algumas dispo-
nibilizam a troca. O cliente 
deve estar atento às condições.

Com placar em 5 a 5, sessão vai ser 
retomada na próxima quinta-feira

STF: julgamento da 
‘Revisão da Vida Toda’ 
está empatado

O julgamento da ‘Revisão 
da Vida Toda’ pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) foi 
suspenso ontem e deve ser 
retomado na quinta-feira. 
Após o placar empatar em 
5 a 5, com o voto do minis-
tro Ricardo Lewandowski, 
a decisão do desempate so-
bre o direito dos aposenta-
dos ficou nas mãos de Ale-
xandre de Moraes. 

A paralisação ocorreu 
após o ministro Moraes pe-
dir vista do processo sobre 
os argumentos contrários 
e favoráveis na mudança 
no cálculo previdenciário. 
Com isso, o presidente do 
STF, Luis Fux, determinou 
que a sessão acabasse após 
perceber que faltaria tempo 
devido a quantidade de sus-
tentações orais.

Em favor dos aposen-
tados votaram os minis-
tros Marco Aurélio Mello, 
Edson Fachin, Rosa We-

ber e Cármen Lúcia e, nesta 
sexta-feira, se juntou Lewan-
dowski. Para não conceder a 
revisão do benefício, os mi-
nistros Nunes Marques, Gil-
mar Mendes, Luiz Fux, Dias 
Toffoli e Luís Roberto Barro-
so votaram a favor do INSS.

Para o advogado João Ba-
dari,a expectativa é de que 
Moraes vote em favor dos 
aposentados do INSS. “Des-
de que processo chegou no 
Supremo, o voto que estou 
mais confiante é do Moraes, 
pois é constitucionalista, 
professor de Direito Consti-
tucional. Essa ação trata do 
respeito muito claro a uma 
cláusula pétrea”, afirmou. 

O julgamento definirá se 
o INSS deve levar em conta 
todas as contribuições pre-
videnciárias fetias por segu-
rados fizeram no cálculo da 
aposentadoria. A ‘Revisão da 
Vida Toda’ incluiu os salários 
de contribuição anteriores a 
1994, início do plano real. O 
INSS considera os valores a 
partir de julho daquele ano. 

MARINA CARDOSO 
marina.cardoso@odia.com.br

PIB paulista deve fechar 
o ano com alta de 7,6%
Segundo Fundação Seade, crescimento foi de quase 2% no 1º trimestre de 2021

SERGIO ANDRADE/GOVERNO DE SP

Doria: “São Paulo cresceu quase o dobro do crescimento do Brasil”

A
pesar da pandemia 
de covid-19, a Econo-
mia de São Paulo deve 
crescer acima de 6% 

este ano, podendo chegar a 
7,6%, segundo projeção feita 
pela Fundação Seade. Na últi-
ma quarta-feira, o governador 
João Doria (PSDB), anunciou 
que Produto Interno Bruto 
(PIB), conjunto de riquezas 
produzidas pelo estado, au-
mentou quase 2% no primeiro 
trimestre de 2021 em relação 
ao último de 2020, conforme 
dados da Seade. 

“Os números da Fundação 
Seade indicam que a Econo-
mia de São Paulo cresceu qua-
se 2% no primeiro trimestre 
de 2021, diante de um cresci-
mento nacional de 1,2%. São 
Paulo cresceu, portanto, neste 
primeiro trimestre, quase o 
dobro do crescimento do Bra-
sil”, afirmou Doria, ao compa-
rar que o PIB nacional foi de 
1,2% no período.

O resultado mostra que se 
mantém a tendência de acele-
ração de São Paulo. Em 2020, 
enquanto o PIB brasileiro 

recuou 4,1%, em linha com a 
economia mundial, São Paulo 
cresceu 0,3%, mesmo sob os 
efeitos da crise sanitária cau-
sada pelo coronavírus.

De acordo com o economis-
ta e professor da FGV/IBRE, 
Cláudio Considera, o estado 
apresenta o maior PIB do país, 
sendo responsável por cerca 
de 31% do PIB nacional. Em 
relação à importância da Eco-
nomia paulista para o resto 
do Brasil, ele explica que em 
SP está o principal parque in-
dustrial, concentrando 37% da 
Indústria de Transformação. 

“Em termos de indústria, 
Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul têm em torno de 10% e 9%, 
respectivamente. Enquanto o 
Rio registra 5,5%”, indica. 

“Como é o estado mais po-
puloso do país, há um efeito di-
reto no dinamismo da Econo-
mia nacional, impulsionado 
tanto pela demanda quanto 
pela oferta. O estado abriga a 
maior parte da produção in-
dustrial nacional”, esclarece 
Thiago Sayão, economista e 
professor do Ibmec RJ.

PIB NACIONAL

 NO economista Mauro Osório 
comenta que a Economia bra-
sileira deve acelerar entre 4% e 
5% neste ano, “mas parte disso 
será recuperação relacionada às 
quedas passadas”. “Não temos 
perspectiva de crescimento con-
sistente”, avalia, acrescentando 
que, para isso, serão necessárias 
investimentos públicos.

Sayão pondera que há pers-
pectiva de retomada do cresci-
mento reforçada pela estimati-
va de 4,5% para o PIB em 2021, 
divulgada pelo Banco Mundial. 
“Mas o desemprego (14,7% no 
1º trimestre) e expectativa de 
elevação da inflação são variá-
veis preocupantes, e impedem 
retomada sustentável”.

País pode recuperar quedas passadas
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Quem não lembra o quanto o boné de aba curva 

personalizado usado por Rodolffo Mathaus, no ‘BBB 

21’, fez sucesso aqui fora entre o público do reality? 

Pois bem. O sertanejo aproveitou para empreender e 

encher ainda mais o cofrinho após deixar o reality. Ele 

assinou contrato com uma marca de bonés para criar 

sua própria linha exclusiva. Essa parceria tem rendido 

uma boa quantia para Rodolffo e para a marca, que 

registrou recorde de vendas na live realizada pelo 

cantor após sua eliminação do reality.

EX-BBB RODOLFFO 

VERSÃO EMPREENDEDOR

Nem mesmo a pandemia de Covid-19 
impediu a cantora Lexa de encher o 
cofrinho. Apesar da ausência de shows, a 
funkeira tem faturando alto com 
publicidade. A mais recente delas foi para 
uma montadora de carros. E para ser uma 
das estrelas da campanha de lançamento 
de um novo automóvel da marca, ao lado 
de outros grandes artistas como Falcão, 
do Rappa e do trio Melim, Lexa faturou a 
bagatela de R$ 1 milhão. Tá pouco não!

LEXA FATURA 
ALTO COM 
CAMPANHA
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Dona Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, usou suas 
redes para lembrar da importância da máscara no com-
bate ao coronavírus. “Eu assino embaixo. Usem máscara, 
amigos”, escreveu ela ao compartilhar o seguinte Tweet: 
“Um aviso: quem disser a você para deixar de usar más-
cara durante a pandemia descontrolada é um assassino. 
Saia de perto, corte relações. Não presta”.
Na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) afirmou que discutiu com o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, sobre o fim da obrigatoriedade do 
uso de máscaras de proteção individual para quem já 
foi vacinado contra a Covid-19 e também para quem já 
foi contaminado pela doença. 

CONSCIENTIZANDO 

ATRIZ ARRASA NO FORRÓ E ROCK

E
m 2019, Dandara Mariana perdeu 
por apenas um décimo o título da 
‘Dança dos Famosos’ para Kaysar 

Dadour. A derrota, aceita frente às 
câmeras, mas engasgada na garganta 
da atriz nos bastidores da atração e 
nas conversas com os amigos, a moti-
vou entrar com tudo na semifinal da 
‘Super Dança dos Famosos’. A etapa foi 
gravada, ontem, na Globo de São 
Paulo para ser exibida amanhã no 
programa comandado por Tiago Lei-
fert, já que Fausto Silva foi afastado 
para cuidar de uma infecção urinária.

Como a coluna não é baú para guar-
dar segredo, a gente já avisa aqui que 
Dandara atropelou o ex-atleta Robson 
Caetano, vencedor de 2006, e a atriz 
Sophia Abrahão, vice-campeã da 
disputa em 2016, nos dois ritmos, forró 

e rock, e deixou claro que quer brigar 
pela conquista. “Não crio expectativas. 
Mas é óbvio que darei o meu melhor 
para chegar de novo à final. Adoro ser 
desafiada”, assume a atriz que dançou 
e aprovou seu partner Diego Maia.

Em tempo: Que Tiago Leifert foi o 
escolhido para substituir Faustão nas 
gravações do ‘Domingão’, todo mundo 
já sabe. O que pouca gente sabe é que, 
para evitar comparações entre os  
apresentadores à frente da atração 
dominical, o diretor poderoso e muito 
amigo de Leifert, Boninho, escalou o 
humorista Ed Gama para fazer as 
famosas videocassetadas. Sendo 
assim, o comandante do ‘BBB’ e do 
‘The Voice’ ficará com a parte do mer-
chandising e responsável por conduzir 
o ‘Super Dança dos Famosos’.

REPRODUÇÃO

Dandara Mariana vence 

Robson Caetano e Sophia 

Abrahão e avança na 

‘Super Dança dos Famosos’

‘LOKKO’ É O NOME DA NOVA 

MÚSICA DE  GIULIA BE

Atriz, que foi 
bem no forró 
e rock, 
dançou e 
aprovou o 
professor 
Diego Maia

‘Lokko’ é o nome da  nova música de trabalho da cantora Giulia 

Be, de 21 anos. A faixa chega marcando uma fase mais madu-

ra e segura da artista, que explodiu no mercado musical com 

‘Menina Solta’. A canção, que fala sobre um ‘amor louco’, chega 

acompanhada de um clipe super produzido com algumas refe-

rências dos anos 1970, 1980 e 2000 e gravado no parque Hopi 

Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Giulia fez questão de 

chamar convidados bem especiais, como o cantor Pedro Sam-

paio e Lucas Jagger, quem vem a ser o melhor amigo da cantora.

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM
 

12    SÁBADO, 12.6.2021  I  O DIA



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

PARA O ‘GRAN HERMANO’

EX-’NO LIMITE’ ESTÁ COTADA 
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Angélica Ramos está bem cota-

da no mercado de realities. Após 

sua participação no ‘BBB 15’, ela 

integrou neste ano o elenco dos 

guerreiros do ‘No Limite’, também 

da TV Globo. De volta à Bélgica, 

país onde mora desde 2018 com o 

marido, Laurent Mougeot, e os três 

filhos, Angélica já está cotada para 

mais um reality, mas desta vez, 

internacional. Ela recebeu convite 

para participar do Gran Hermano, 

o ‘Big Brother’ da Espanha. 

Procurada para falar sobre o as-

sunto, Angélica tentou se esquivar 

de comentar sobre. “Eu prefiro não 

dar detalhes sobre este assunto 

ainda. Que posso garantir é que 

estou muito grata à TV Globo pela 

oportunidade. Estou recebendo 

muito carinho de todos e alguns 

convites de trabalho. Estou ana-

lisando todas as propostas com 

meu marido e minha advogada. 

Em breve eu posso contar todas 

as novidades”.
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Em entrevista ao ‘Cortes Podcast’, a atriz pornô Marcia 

Imperator deu detalhes de uma situação inusitada 

que aconteceu durante a gravação de um filme com 

Alexandre Frota. Segundo Marcia, ela acabou mens-

truando em cima do companheiro de trabalho, jus-

tamente enquanto a cena da ‘hora H’ estava sendo 

rodada. “Eu fiz uma cena com o Frota e a produção 

quase morreu, porque no meio da cena eu menstruei. 

A hora que a produção viu, eu estava sentando nele 

e começou a encher o lençol de sangue. Botaram as 

mãos na cabeça, porque ele (Frota) era ogro, e fala-

ram: ‘acabou a cena’. Mas ele simplesmente me pegou 

pelas pernas assim (na mesma posição em que ela 

já estava sentada), levantou comigo, sentou na beira 

da hidromassagem comigo acoplada e falou assim: 

‘bom, agora eu vou (te) tirar e você vai se arrumar e 

tomar um banho’. Fui lá, me arrumei, coloquei um al-

godão lá (na vagina), porque geralmente a menina 

que está menstruada ela coloca uma bola de algodão 

lá e tá pouco se fud*ndo pro que vai entrar. E a gente 

continuou a cena. Só que a produção até então ficou 

apavorada achando que o Frota ia dar um piti e iria 

acabar a cena. E não acabou”, conta.

“Frota sempre foi meu amigo. A gente só se afastou 

depois que ele começou a namorar, porque geral-

mente as mulheres não aceitam, né. Sempre tive uma 

admiração por ele”, afirma a atriz, que ainda revelou 

se Frota é bom de cama. “Ele manda bem com todo 

mundo. No profissional ele manda bem. Eu não tran-

sei com ele sem ser no profissional. Eu era amiga dele 

de verdade e a gente foi transar porque estávamos 

ganhando pra isso. A gente não transava à toa”. 

Depois de voltar de São Paulo, onde esteve na primeira fase da 
‘Super Dança dos Famosos’, do ‘Domingão do Faustão’, da TV Glo-
bo, o ator Nelson Freitas participou, no Rio, do clipe da música ‘Girl 
from Garopaba’, do cantor Gabriel O Pensador, que foi lançado à 
meia-noite, na véspera do Dia dos Namorados. 
Na gravação, dirigida por Rodrigo Rossi, Nelson interpreta um fotó-
grafo paparazzi que fica a caça de cliques do cantor ao lado da sua 
nova namorada, Gabriela. “Foi uma delícia participar. O Gabriel é 
um amigo de longa data e, para mim, é uma honra estar no clipe, 
que está uma graça”, diz Nelson Freitas.
O novo trabalho de Gabriel O Pensador fala sobre o seu atual re-
lacionamento, que, até então, era mantido em segredo, e, agora, 
o artista resolveu expor em forma de música.

CLIPE DE O PENSADOR

EPISÓDIO INUSITADO
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POR AÍ
 n ‘Injusto’ é o nome do novo EP do forrozeiro Raí Saia 

Rodada. O projeto conta com seis faixas, sendo quatro 
inéditas, e chega hoje nas plataformas de músicas.

SURPRESA NO PALCO DO ‘MEGA SENHA’

O amor está no ar no ‘Mega Senha’ de hoje. Marcelo de Carvalho recebe dois casais apaixonados 
para participarem da edição especial de Dia dos Namorados: os youtubers Julio Cocielo e Tata 
Estaniecki e o ex-BBB Caio Afiune e a noiva, Waléria Mota. Em meio a declarações românticas no 
palco do game show, Cocielo surpreende ao se ajoelhar, com um buquê de rosas vermelhas, e propor 
à Tata que a família aumente: “Meu grande amor, desde o dia em que te conheci nossa relação foi 
intensa. Nos casamos duas vezes, tivemos uma filha, tudo muito rápido e é assim que desejo que 
seja nosso próximo filho: rápido! Tenha mais um filho comigo, eu te amo!”, disse o youtuber, que 
ganhou uma resposta da amada em tom bem-humorado: “Do nada?”. Juntos desde 2017, os dois já 
são pais da pequena Beatriz, de um aninho. 

DIVULGAÇÃO/REDETV!

A família de Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba, da dupla com Fernando, vai ganhar mais um membro. A 
influenciadora revelou, ontem, que está grávida do segundo filho do casal. “A minha família cresceu e agora 
somos 4. O Theozinho foi literalmente promovido a irmão mais velho. Estamos radiantes de alegria, graças 
a Deus. Não víamos a hora de poder compartilhar essa notícia com vocês”, contou Biah.

MAIS UM MEMBRO NA FAMÍLIA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

 n A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) pror-
rogou as inscrições dos processos seletivos para profis-
sionais bolsistas e para ingresso nos cursos profissiona-
lizantes. Os interessados poderão se candidatar até às 
14h, do próximo dia 16, no site: www.faetec.rj.gov.br.
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Conservar. Palavra que vem do 
Latim “Conservare”, que sig-
nifica manter intacto, guar-

dar, preservar. Essa é a missão nú-
mero 1 da Seconserva – cuidar do 
patrimônio comum, que pertence 
a todos os moradores e frequenta-
dores da nossa cidade.

Mais do que o trabalho, valori-
zar essas áreas é de fundamental 
importância para a manutenção da 
qualidade de vida de todos nós. Traz 
sensação de pertencimento, orgu-
lho, vontade de manter e mais segu-
rança. E é no trabalho conjunto que 
o resultado aparece. Na ação efetiva 

Anna Laura Va-

lente Secco Freire 
secretária munici-
pal de Conservação

OPINIÃO

Relaxar por que?

O noticiário do final da quin-
ta-feira surpreendeu o pú-
blico com o anúncio de que 

o governo estuda adotar uma im-
portante medida de relaxamento 
das regras de proteção contra a 
disseminação da covid-19. Trata-
-se de liberar as pessoas que já te-
nham tomado duas doses da vaci-
na ou contraído a covid-19, do uso 
da famigerada máscara que irrita 
alguns, mas que, para a oposição, 
tem felizmente reduzido a dissemi-
nação do coronavírus, embora não 
o suficiente para impedir o número 
assustador de mortes que ocorreu 
até agora (até anteontem, cerca de 
482 mil mortes), o que demonstra 
insuficiente vacinação.

Penso que devemos perguntar se se 
trata de uma mera reafirmação da po-
lítica de “imunização de rebanho” que, 
apesar do alto número de mortes, vem 
sendo seguida de forma não muito 
explícita desde o início da pandemia, 
como em breve confirmaremos na CPI 
do Senado pela exposição do deputado 
Osmar Terra na próxima semana, um 
de seus principais expoentes.

Ou se tem a ver com a novíssima 
visão otimista sobre o desempenho 
da Economia que surgiu há pouco. 
Para alguns, especialmente nos mer-
cados financeiros, é alta a probabili-
dade de o PIB brasileiro crescer 5% 
este ano, o que demonstraria que, 
apesar de tudo, os empregos estão 
subindo, e – quem sabe – talvez de-
vêssemos aprofundar ainda mais as 
saídas adotadas até agora. 

A primeira hipótese sugere uma 
teimosia para lá de indesejável. Já 
sob a segunda, o fato é que o fecha-
mento da nossa Economia após a 
pandemia, combinado com a que-
da de renda que se seguiu, derrubou 
o PIB mensal calculado pelo Banco 
Central em não menos que 12,9% 
em abril versus março de 2020, sen-
do o país, ali, jogado no fundo de 
um profundo “poço”. De lá para cá, 

A nova missão da Seconserva

Raul Velloso 

consultor 
econômico

da Prefeitura do Rio, sempre aliada 
à participação da população – que 
também pode e deve agir como par-
ceira do poder público na preserva-
ção e no combate ao vandalismo.

Estamos fazendo a nossa parte. 
Trabalhando diuturnamente para 
que a nosso município possa voltar 
a dar certo, com foco no que é neces-
sário para o bom andamento da ci-
dade. Nos cinco primeiros meses do 
ano, foram cerca de 40 mil buracos 
tapados, mais de 18 mil caixas-ralo 
limpas, 60 mil metros de galerias de 
águas pluviais desobstruídas, quase 
dez mil metros de calçadas recupe-
radas, 1.600 unidades de grelhas e 
tampões substituídas e recuperadas 
e 329 demolições de construções ir-
regulares, incluindo as demandas 
da Defesa Civil.

Mas também queremos entregar 

recuperamos em julho a borda do 
mesmo poço e crescemos levemen-
te até dezembro, de tal forma que o 
índice desse mês ficou 5% acima da 
média de 2020, em face do “buraco” 
de abril, para depois cair de novo em 
janeiro e fevereiro de 2021.

É verdade que logo no mês se-
guinte (março) demos nova recu-
perada, de forma tal que o índice 
médio do PIB no primeiro trimes-
tre de 2021 ficou praticamente igual 
ao índice de dezembro de 2020. A 
partir daí – diria a visão otimista - 
bastaria manter os índices médios 
trimestrais no mesmo nível do re-
lativo ao primeiro, para o PIB aca-
bar crescendo aos desejáveis 5% na 
comparação 2021-2020. Só que essa 
seria uma vitória de Pirro, porque 
somente refletiria o carregamento 
do crescimento ocorrido dentro do 
ano precedente (ou seja, resultando 

da comparação do índice de dezem-
bro de 2020 contra a média desse 
mesmo ano), enquanto, na verdade, 
quem projeta crescimento do PIB 
de 5% em 2021, algo aparentemente 
muito bom por estar bem acima da 
média dos últimos não sei quantos 
anos, está simplesmente se atendo 
(sem revelar com clareza) ao “carre-
gamento” do que teria ocorrido den-
tro do ano precedente, nem mais, 
nem menos.por que não manter as 
máscaras e tentar vacinar mais, e, 
assim, diminuir as mortes simul-
taneamente com a tarefa de fazer o 
PIB crescer mais que 5% com a ajuda 
de maiores investimentos?

Moral da estória: por que não 
manter as máscaras e tentar vacinar 
mais, e, assim, diminuir as mortes 
simultaneamente com a tarefa de 
fazer o PIB crescer mais que 5% com 
a ajuda de maiores investimentos? 

um Rio melhor e mais bonito para 
o carioca, resgatando parte de sua 
história. De janeiro a março, recu-
peramos 224 monumentos e chafa-
rizes, instrumentos de valorização 
da identidade das pessoas. Nossa 
busca é devolver o orgulho e a au-
toestima do povo.

E cada dia mais precisamos da 
ajuda deles para preservar – não 
só nossas ruas, estátuas, calçadas 
e parques – a verdadeira beleza do 
Rio: o amor por cada canto dessa 
cidade e o cuidado com as suas be-
lezas e particularidades. O Rio é a 
nossa casa! Vamos cuidar bem dela! 
Vamos fazer nossa cidade voltar a 
dar certo!

“As nossas paixões são os prin-
cipais instrumentos da nossa 
conservação”.

Jean-Jacques Rousseau

Viva o 
Museu 
Imperial!

Marcus Vinícius 

deputado estadual 
pelo PTB-RJ

Considerado Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco, o 
Museu Imperial, em Petrópo-

lis, é um dos mais visitados do Bra-
sil e da América Latina. Principal 
ponto turístico da cidade serrana, 
abriga acervo de valor histórico ine-
gável, além de ser fundamental para 
a Economia local.

Quando falamos de Museu Impe-
rial, o que está em jogo não é somen-
te a preservação da história, mas a 
valorização da Cultura e da Educa-
ção, a sobrevivência de uma cidade 
turística, e o fomento ao desenvolvi-
mento econômico de toda a região 
serrana. Por isso, não posso me calar 
com especulações sobre o esvazia-
mento do equipamento turístico a 
partir da possível transferência do 
acervo ao Museu Nacional.

Alguns jornais publicaram ma-
nifestações do governo federal em 
transformar parte do Museu Nacio-
nal, na Quinta da Boavista, que está 
sendo reformado após incêndio de 
2018, em centro turístico dedicado 
à família imperial. Especulação ou 
não, considerando desdobramento 
que uma decisão pode gerar, o fato 
deve ser debatido para evitarmos 
tamanho absurdo. A decisão seria 
articulada por monarquistas dentro 
e fora do governo. 

Duas questões devem considera-
das diante dessa ideia descabida: 
transformar o Museu Nacional em 
museu dedicado à família imperial 
é insulto ao seu propósito original, 
que é funcionar como polo dissemi-
nador de conhecimento científico e 
de pesquisa, essencial na formação 
de profissionais nas áreas de antro-
pologia social, arqueologia, zoologia 
e botânica. Além de atentar contra a 
autonomia universitária, a propos-
ta seria duro golpe na comunidade 
científica brasileira e internacional 
que, há quase 130 anos, reconhe-
cem a importância de seu acervo, 
que contribui para protagonismo do 
país na área científica.

O Palácio de Verão de D. Pedro II 
se mistura à história de Petrópolis. 
Não à toa, é conhecida como Cidade 
Imperial. Esvaziar símbolo desta 
relevância é por em risco a sobre-
vivência de pessoas que dependem 
do museu que recebe, anualmente, 
mais de 400 mil visitantes. Além do 
acervo de 300 mil itens museológi-
cos, arquivísticos e bibliográficos, 
seus jardins, a decoração interna 
preservada, as pinturas raras e joias 
da Corte, fazem do Museu Imperial 
espaço que se iguala aos principais 
museus do mundo. Seria enorme 
incoerência sucatear o acervo e di-
minuir o valor na memória de di-
versas gerações que revisitaram a 
história do país ao passear por sa-
lões impecáveis.

Em nações desenvolvidas, a ati-
vidade turística é responsável pela 
geração de emprego e renda, cria-
ção de negócios e produção de bens 
e serviços. Negar essa realidade é o 
mesmo que retroceder.

“Por 
que não 
manter as 
máscaras 
e tentar 
vacinar 
mais e 
diminuir 
as mortes 
simultan-
eamente 
com a tarefa 
de fazer o 
PIB crescer 
mais?”

“Mas 
também 
queremos 
entregar um 
Rio melhor 
e mais 
bonito para 
o carioca, 
resgatando 
parte de sua 
história”

ARTE KIKO
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Rodrigo não gosta de saber que 
Ana e Lúcio estão namorando. 
Ana se entristece por Manuela 
não participar da festa de Júlia. 
Lúcio aconselha Celina a contar 
para o homem com quem se re-
lacionou que ele será pai. Cecília 
vence o torneio de tênis. 

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Luna comenta com Ermelinda 
que observou Mário de longe e 
gostou de vê-lo empolgado com 
o trabalho. Ermelinda aconselha 
Luna a se afastar de Helena e 
Téo depois do escândalo armado 
por Úrsula no hospital. Domini-
que diz a Hugo que Ivo morreu.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N Cora afirma que José Alfredo 
será considerado pai de Cristi-
na mesmo contra sua vontade. 
Ismael conta para José Pedro 
e Maria Clara sobre o paradeiro 
de seus pais. Cristina pede para 
todos irem embora de sua casa e 
liga para Vicente. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO
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d No Dia dos Namorados, a ex-BBB Marcela 

Mc Gowan e a cantora Luiza falam sobre 

relacionamento e revelam ‘lista de sonhos’

O 
amor está no ar. Mas também 
não é para menos! Já é espe-
rado que, no Dia dos Namo-
rados, os casais se declarem 

e abusem do romantismo para home-
nagear seus parceiros, como no caso 
da ex-BBB Marcela Mc Gowan e da 
cantora sertaneja Luiza. Juntas há seis 
meses, elas revelam ao DIA detalhes 
inéditos do relacionamento.

Apresentadora do GNT, Marcela 
conta o que fez ela se apaixonar pela 
cantora. “O olhar! Quando eu beijei a 
Lu e abri os olhos pela primeira vez, eu 
encontrei com o olhar dela e foi muito 
forte!”, derrete-se a médica. Já para Lui-
za, a virada de chave veio ao perceber 
a forma como a ex-BBB vê o mundo. 
“Marcela é extremamente empática, 
solidária, e tem sede de mudar o mun-
do, além de ser um espetáculo de gata, 
né!”, brinca a cantora.

Mas será que sempre foi assim? Antes 
de se tornarem um casal - o que acon-
teceu imediatamente após o primeiro 
beijo -, Marcela e Luiza já se conheciam. 
“Achava ela engraçada demais e muito 
gata, mas pensava que a gente era su-
per diferente. No final, somos bem pa-
recidas”, confidencia Marcela. Já Luiza, 
como boa parte dos brasileiros, se en-
cantou com a “fada” na época do reality. 
“Sempre simpatizei com a figura dela, já 
achava ela especial por tudo que tinha 
feito no ‘BBB 20’”, conta a sertaneja. 

TROCA DE ELOGIOS
E com o convívio intenso, principal-
mente em tempos de pandemia, as duas 
mostram que a admiração só aumen-
tou. “A Luiza é muito autêntica, e isso é 
algo que eu admiro demais nas pessoas. 
Além disso, ela tem o coração mais lin-
do desse mundo!”, descreve Marcela, 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

N site: odia.com.br N e-mail: odiad@odia.com.br N tel.: 2222-8000
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SINTONIA TOTAL
p a s s a n -
do recibo de 
apaixonadíssima. 
Mas, é claro, Luiza não 
fica muito atrás. 

“Me orgulho da proatividade 
dela, da capacidade de executar os 
sonhos, os projetos. Me orgulho tam-
bém da trajetória de vida dela, de como 
ela se importa com o próximo, de como 
ela vive a vida como se fosse sempre 
o último dia, do coração 
lindo dela, e de mais uma 
lista de milhões de coisas”, 
exalta a cantora.

HOBBIES E SACRIFÍCIOS
Sabe aquela história de 
que tudo fica melhor 
quando a gente está bem 
acompanhado? Então, 
Marcela pensa do mes-
mo jeito. “Ver filme, jo-
gar videogame, conver-
sar! Qualquer tempinho 
que a gente tem, gosta-
mos de grudar”, con-
fessa a ex-BBB. E para 
provar que o casal está 
em sincronia, a respos-
ta de Luiza não é muito 
diferente. “Amamos a 
companhia uma da ou-
tra. Jogamos videoga-
me, rimos de besteiras, 
vemos séries, filmes...”, 
conta a sertaneja.

Mas todo mundo sabe que, para um 
relacionamento dar certo, é preciso 
fazer concessões. Luiza, por exemplo, 
se dispõe a mudar sua rotina só para 
ver Marcela feliz. “Não gosto de dor-
mir cedo, mas tento dormir cedo junto? 
Consigo? Não, mas tento (risos)”, brinca 
a cantora. Marcela, por sua vez, ajuda 
na cozinha. Quer dizer, dá apoio mo-
ral, pelo menos. “A Lu adora e eu não 

sei nada! Mas fico lá na cozinha felizo-
na fazendo companhia!”, diverte-se a 
médica. 

CHEIAS DE PLANOS
Além do plano de Marcela, que é de 
que amor entre as duas siga com leveza 
por muitos anos, Luiza confessa uma 
lista de sonhos a serem realizados ao 
lado da amada. “Viajar muito, conquis-
tar tudo que queremos e merecemos, 

ter uma família maior - 
porque uma família 
nós duas já somos - e 
nos tornar cada dia 
mais esclarecidas para 
lidarmos com o mun-
do!”, declara. 

Esse amor tão con-
tagiante, por sinal, aca-
bou virando exemplo 
e referência para mui-
tos casais, principal-
mente os da comuni-
dade LGBTQIA+. Para 
Marcela, esse processo 
aconteceu de forma na-
tural. “Acho que fomos 
refletindo nossa felici-
dade, nossa sensação de 
liberdade! Estou longe 
de querer passar uma 
imagem de perfeição, te-
mos como qualquer ca-
sal nossas dificuldades e 
a internet é só uma parte 
de nós, mas fico feliz por 

encorajarmos outros amores”, declara 
a ex-BBB. 

“Acho que qualquer coisa que seja 
real, autêntica e verdadeira, tem seu 
lugar no mundo, e nosso amor é antes 
de tudo, uma das coisas mais lindas 
que já vi na vida. Nosso papel é ser 
feliz, e livre, se isso for exemplo pra 
pessoas, pra mim já tá ótimo”, com-
pleta Luiza.

Ex-BBB Marcela Mc Gowan e a cantora sertaneja Luiza estão namorando há seis meses
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Horóscopo

O astral será perfeito para relaxar e recarregar as 
energias. Resolva as pendências e curta o seu 
descanso. A vida de solteira pode andar devagar, 
então acalme-se. Cor: verde-limão.

Você pode sentir vontade de sair de casa. Contudo, 
tenha cautela com a sua saúde, a coloque em primeiro 
lugar. Não abuse. Pode se surpreender com um novo 
amor. Cor: coral.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: aval, bala, barão, base, bater, beata, berço, besta, bravo, calvo, 
cavar, coala, costa, cova, esta, estação, lata, lava, maçã, maço, ração, reta, 
saber, sala, seção, seta, terça, vala, varão, vasta.

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Excelentes surpresas para o seu bolso. Se esforce e 
assuma um trabalho extra, vai ser bom para você. Se 
quiser causar uma boa impressão, seja criativa na vida 
a dois. Cor: verde-musgo.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua protege os seus interesses. Aposte numa 
chamada de vídeo com os amigos. Tenha muito 
carinho com as pessoas próximas, inclusive com o 
companheiro. Cor: pérola.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Busque sossego no seu dia. Dedique-se aos 
autocuidados. O seu sexto sentido pode indicar quem 
merece ou não sua confiança. Tenha cautela na 
paquera. Cor: nude.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você pode se interessar por experiências novas. 
Assuntos ligados aos amigos ganham bastante 
destaque. Um romance com um conhecido pode 
surgir. Cor: amarelo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você vai querer dar um trato no visual e dar uma 
repaginada.  Cuidados com a saúde também serão 
bem-vindos. O astral favorece um bom papo com o 
parceiro. Cor: preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

O desejo de se aventurar vai te marcar muito. Contudo, 
busque ficar mais em casa, em segurança. Faça 
chamadas de vídeo e utilize as redes sociais para a 
paquera e amizades. Cor: branco.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Os astros movimentam a sua carreira. Pode 
conquistar um novo emprego.  Prepare um cenário 
romântico para curtir grandes momentos com o 
parceiro. Cor: amarelo. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Grande fase para o seu lado mais sociável aflorar. Vai 
conseguir estabelecer novos contatos e fortalecer 
antigas amizades. A relação a dois vai estar protegida. 
Cor: magenta.

Conclua algumas tarefas para aproveitar a folga. A 
saúde ganha destaque e indica praticar mais 
exercícios físicos. Vai ser difícil desenvolver um flerte. 
Cor: verde-água.

O dia será de muita diversão. Também é um excelente 
momento para participar de sorteios e apostas, sua 
sorte está em alta. Vai viver boas experiências com o 
companheiro. Cor: dourado.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

‘Fátima é 
carinhosa e 
muito 
romântica’
A apresentadora Fátima Bernar-
des recebeu uma mensagem sur-
presa do namorado, o deputado 
federal Túlio Gadelha, ontem, du-
rante o ‘Encontro’, da Globo.

“Pessoal, sei que vocês conhe-
cem a Fátima apresentadora e al-
guns de vocês conhecem a Fátima 
jornalista, mas eu conheço a Fáti-
ma namorada. Sim, ela é carinho-
sa, divertida, parceira e muito ro-
mântica. Mas ela tem outro lado”, 
começou Gadelha.

Em seguida, ele revelou que a 
apresentadora costuma ter mui-
ta fome, além de possuir um lado 
“dominadora”. “Por exemplo, não 
queiram ver esse ser humaninho 
com fome. É assustador! Eu pro-
curo sempre mantê-la alimen-
tada, pro meu próprio bem. Ela 
também é uma namorada domi-
nadora, esse pedaço (ombro direi-
to) aqui de mim, esse ombro, já é 
mais dela do que meu”, brincou o 
político pernambucano.

Visivelmente sem graça após 
ouvir a declaração, a apresenta-
dora admitiu que estava com ver-
gonha ao ver o namorado fazer 
revelações sobre a intimidade do 
casal. “Talvez tenha um pouco de 
exagero da minha parte, mas eu 
só queria dizer pra essa mulher, 
a minha Mulher-Gato, a minha 
Mulher-Maravilha, a minha Po-
wer Ranger azul, a minha ciclista, 
a minha parceira vida: eu te amo, 
te amo muito e te amo muito tam-
bém”, completou Túlio Gadelha, 
que adora postar fotos divertidas 
do casal nas redes sociais.

Refeita do “susto”, Fátima Ber-
nardes, que completará quatro 
anos de namoro no mês de no-
vembro, agradeceu a homenagem 
e se declarou ao amado. “Ai, meu 
Deus. Eu também te amo muito”, 
retribuiu.

Bonner deixa 
Camilla de 
Lucas radiante 
no Instagram 
Camilla de Lucas tem uma legião 
de mais de 11 milhões de fãs nas 
redes sociais. E seu mais novo se-
guidor é ninguém menos que Wil-
liam Bonner. Sim, o discreto jor-
nalista, que segue apenas 33 perfis 
no Instagram, passou a acompa-
nhar o perfil da vice-campeã do 
‘Big Brother Brasil 21’.

A poderosa influenciadora de 
Nova Iguaçu ficou chocada ao 
descobrir que é seguida pelo ân-
cora da TV Globo e comemorou 
bastante a descoberta no Twitter, 
ontem. “O William Bonner segue 
só 34 pessoas é uma delas sou eu. 
Como assim gente? Meu Deus”, es-
creveu Camilla. “Camilla só sabe 
lacrar na vida”, parabenizou um 
seguidor.

Além da ex-BBB, Bonner acom-
panha os perfis de colegas do jor-
nalismo, como Sandra Annenberg 
e Renata Vasconcellos, sua com-
panheira de bancada no ‘Jornal 
Nacional’. O âncora também segue 
os três filhos, Fátima Bernardes, 
sua ex-mulher, e o ator Hugo Bon-
nemer, seu sobrinho.

REPRODUÇÃO INTERNET
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