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CONTA DE LUZ 
FICARÁ AINDA 
MAIS CARA NO 
ANO QUE VEM, 
COM 5% DE 
AUMENTO. 
ECONOMIA, P. 9

RACHADO 
APÓS SAÍDA DE 
MARCELO FREIXO, 
PSOL TENTA SE 
ORGANIZAR 
INTERNAMENTE 
PARA AS ELEIÇÕES  
INFORME DO DIA, P. 2

Demitido após 
acusar jovem 
negro de furto
Empresa Papel Craft diz que 
dispensou funcionário envol-
vido em caso de racismo no 
Leblon. Professor de surfe Ma-
theus Ribeiro foi acusado de 
furtar uma bicicleta elétrica. P. 5

Polícia prende líder de 
quadrilha que dava 
golpes na internet. P. 6

Paes proíbe reboque 
de veículos por não 
pagamento de taxa. P. 4 

Saiba se está na 
nova lista de 
aprovados para 
receber benefício
Site da Dataprev divulga relação de nomes de quem tem direito ao 
programa de ajuda do governo. Pessoas que tiveram o requerimento 
negado podem fazer a contestação em uma semana.  ECONOMIA, P. 9

AUXÍLIO EMERGENCIAL

MULHER ESFAQUEADA PELO EX-MARIDO SOFRIA AGRESSÕES.  P. 6

Miliciano morto pela polícia dava joias e dinheiro aos jogadores, numa espécie de “bicho”. P. 7 

ECKO PATROCINAVA TIME AMADOR 
DA COMUNIDADE NA ZONA OESTE

Sem tomar gol Sem tomar gol 
há quatro jogos, há quatro jogos, 

Flamengo de Flamengo de 
Rodrigo Caio pega Rodrigo Caio pega 
o Coritiba, hoje, no o Coritiba, hoje, no 
Maraca pela Copa Maraca pela Copa 

do Brasil.do Brasil.  P. 8 P. 8 

PARA PARA 
CARIMBAR CARIMBAR 

A VAGAA VAGA
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Funcionalismo 
estadual 
avança em 
diálogo com
o governo 
SERVIDOR, 

P. 10

MARIANA VIANNA
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Recuperado de lesão, za-
gueiro reforça a frágil defe-
sa cruzmaltina no confronto 
com o Avaí, hoje, em São Ja-
nuário, pela Série B. P. 8 

Vasco quer 
a ‘casinha’ 
fechada 
com Castan

ATAQUE

Secretaria Municipal de Assis-
tência Social flagrou 20 crian-
ças e adolescentes realizando 
vários tipos de atividades no 
mercado em Irajá. P. 4 

Ação contra 
o trabalho 
infantil na 
Ceasa

Secretário de Saúde explica que a folia fora de época ocorrerá 
apenas 14 dias depois de os participantes serem imunizados. P. 3 

COVID

PREFEITURA VAI ANTECIPAR CALENDÁRIO 
DE VACINAÇÃO NA SEXTA-FEIRA. P. 3
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Gestantes e Gestantes e 
puérperas recebem puérperas recebem 

imunizante da imunizante da 
Pfizer e devem Pfizer e devem 

apresentar apresentar 
documentos.documentos.  P. 3 P. 3 

GRÁVIDAS GRÁVIDAS 
VOLTAM A SER VOLTAM A SER 

VACINADASVACINADAS

CARNAVAL EM PAQUETÁ 
SÓ DEPOIS DA 2ª DOSE

O DIA D

UMA HISTÓRIA UMA HISTÓRIA 
DE AMOR E DE AMOR E 

SONHOS SONHOS 

Carol Castro Carol Castro 
fala de sua fala de sua 
personagem, personagem, 
uma garota uma garota 
de programa de programa 
romântica, romântica, 
no longa no longa 
‘Veneza’. ‘Veneza’. 
P. 15P. 15

Além de assinar 
com o canal, 
Arthur Picoli 

deve fazer 
entrevistas 

para o ‘Esporte 
Espetacular’, 
da Globo. P. 12

EX-BBB É O NOVO 
COMENTARISTA 

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

Todo mundo está acompanhando a 
prorrogação do auxílio emergencial...

A gente sabe que é mais do que 
necessário dar um suporte para as famílias 
enquanto o país está na crise com os refle-
xos da pandemia.

Mas não dá para esquecer da situação 
desesperadora de 423 mil famílias que 
sequer conseguiram o auxílio ou o Bolsa-
-Família... Ou seja, estão literalmente ao 
deus-dará!

Sem ter o que comer, o que está acon-
tecendo? Aquilo que a gente infelizmente 
já esperava e vê: aumento de pessoas em 
situação de rua, sem ter o perfil de um mo-
rador de rua!

Isso é muito grave... A gente tá falando de 
fome!

Essas famílias não podem ser invisíveis, é 
algo absurdo.

Não é possível que as autoridades não 
tenham sequer um fundo para socorrer as 
pessoas que estão neste limbo!

É claro, a gente também sabe, que os 
deputados lutaram para que o auxílio de R$ 
600 fosse liberado, mas a falta de perspecti-
va e de controle continua! Ninguém vê isso?

Quem deveria estar de olho, cobrando, 
está lá com os seus privilégios, sem fazer 
nada! E o pior: até investigação estão so-
frendo porque nem participar das sessões 
virtuais, participam! Dão a senha para as-
sessor votar. É brincadeira...

Que eu saiba, ninguém votou em 
assessor!

É... Enquanto você tá aí no sufoco, pas-
sando fome, o alto salário deles tá em dia! 
Pra eles, eu tenho certeza, que não falta o 
arroz e feijão.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n Essa “disputa pelas vacinas” está maravilhosa... 

A gente precisa disso! Vale muito ver políticos 
como Flávio Dino, João Doria e Eduardo Paes en-
volvidos numa ‘guerra’ pra ver quem vai adiantar 
o calendário primeiro... Isso traz esperança para 
o povo!

É claro que a gente não quer oba-oba... Nin-
guém vai deixar de cobrar, esquecer do mais 
importante que é a imunização e muito menos 
brincar com uma pandemia tão séria como essa, 
mas que isso traz leveza para os tempos tão difí-
ceis em que todo o país vive, ah traz!

Que isso seja só o começo, o estímulo para que 
outros estados entrem nessa batalha contra o ví-
rus e o negacionismo tão presente nos dias de hoje.

Bora colocar o Pingo no I...
Se tratando de disputa e de saber ser cariocão, 

isso aí ninguém ganha do Eduardo Paes... Só vê se 
não perde muito tempo com brincadeira sem virar 
coisa séria, hein Dudu! A gente continua de olho, 
acreditando... Então vai que é tuaaaa!

TÁ FEIO!
 n O assalariado não tem um dia de sossego, né? 

Ninguém aguenta mais tanto aumento! Depois 
do anúncio de mais um reajuste no botijão de gás, 
a 15ª vez em seis meses, eu fiquei pensando: você 
enfiar 6% a mais na goela do povo, que às vezes 
nem emprego tem, é muito bizarro!

E se tratando de Rio de Janeiro, isso fica muito 
pior. Os 6% vão ficar só no papel... Quem mora 
em área de milícia ou trafico tá cansado de saber 
que o reajuste lá é beeem maior! Vai lá pergun-
tar quanto tá agora... R$80, R$90? Vai chegar a 
R$120, R$150, e não é exagero! Pode até parecer, 
mas não é!

É um reajuste seguido do outro, mas reajustar 
o salário que é bom, ninguém quer.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou 
tá bonito... É créu atrás de créu, a real é essa, e 
tenho dito.

O critério é a fome!

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

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

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

‘Enquanto 

você tá aí 

no sufoco, 

passando 

fome, o alto 

salário deles 

tá em dia! Pra 

eles, eu tenho 

certeza, que 

não falta o 

arroz e feijão’

A coexistência tensa dentro do PSOL entre moderados 
e radicais não é de hoje. O deputado Glauber Braga, 
por exemplo, quer que o partido tenha candidatura 

própria à Presidência da República. Para isso, vê como natu-
ral que o seu nome seja avaliado. Com ele nesta estratégia 
seguem os deputados Sâmia Bomfim (SP), Vivi Rei (PA), 
David Miranda (RJ) e Fernanda Mechionna (RS). A saída 
de Marcelo Freixo e a entrada no PSB se deu exatamente 
porque a visão do ex-psolista é criar uma frente de oposição 
contra o presidente Jair Bolsonaro e a extrema-direita. Em 
nota, o PSOL-RJ escreveu que o parlamentar é combativo e 
sua atuação no Congresso tem sido importantíssima para 
a defesa das conquistas democráticas e para os direitos do 
povo. Ao longo de 15 anos de construção conjunta, tendo 
sido deputado estadual por três mandatos e candidato a 
prefeito em duas eleições, Marcelo Freixo deu voz a um pro-
jeto coletivo que consolidou o PSOL enquanto maior partido 
de esquerda do Rio de Janeiro e referência nacional na luta 
pelos direitos humanos. E acenou com um gesto de carinho 
e espírito republicano: “Diante das permanentes ameaças 
recebidas por Marcelo Freixo e da necessidade da segu-
rança proporcionada pelo cargo de deputado federal para 
seguir com sua atuação política, além do reconhecimento 
do papel que ele cumpre no Congresso Nacional, o PSOL-RJ 
decidiu não requerer à Justiça o mandato do parlamentar”.

QUEM FICA E QUEM SAI
Especula-se que o PSOL sofrerá um freio de arrumação. 
Deve sair o deputado Eliomar Coelho. Quem tem sido son-
dada para sair é a deputada Monica Francisco, vice-líder 
da bancada do partido na Alerj. O vereador Tarcísio Motta 
deverá ficar e o seu nome está sendo citado para disputar 
a vaga no Senado. Chico Alencar já anunciou que fica, e até 
escreveu uma carta externando isso. 

RACHA

O PSOL ferve por dentro

 n Projeto de lei do deputa-
do estadual Márcio Canella 
(MDB), que vai ser discutido 
na quinta-feira na Assem-
bleia Legislativa do Rio de 
Janeiro, quer tornar obriga-
tória a exigência de compro-
vação de vacina contra co-
vid-19 para quem frequente 
e participe de eventos espor-
tivos e culturais coletivos. 

 n Câmara aprovou projeto de 
lei do vereador Jorge Felippe 
(DEM) que cria Programa da 
Terceira Idade para incenti-
var inserção e manutenção 
de idosos no mercado de tra-
balho. Proposta prevê que 
empresas que aderirem ao 
programa, reservando 5% de 
vagas para empregados ido-
sos, terão isenção de 5% do 
valor devido do ISSQN; ou 
isenção de 5% do IPTU. 

PROJETO PARA 
EMPREGAR 
IDOSOS NO RIO

CLÉBER MENDES

EVENTOS ESPORTIVOS 
E CULTURAIS

As mais lidas
Online

Portal revela interesse da 
Juventus em contratar 

medalhão do Flamengo
ESPORTE

Ex-apresentadora do 
‘Vídeo Show’ chora 

ao relatar problemas 
financeiros

DIVERSÃO

Servidora do TJRJ 
desaparece na Tijuca.

RIO DE JANEIRO

InformedoDia
TRANSPLANTES 
DE FÍGADO NO 
RIO DE JANEIRO

CAMPANHA 
DE 
VACINAÇÃO

Associação Bra-
sileira de Trans-
plantes de Órgãos 
confirmou o Hos-
pital Adventista 
Silvestre, no Rio, 
como 1º coloca-
do no ranking de 
transplantes de 
fígado no país. 
Unidade comple-
tou 800 procedi-
mentos em dez 
anos.

O Corpo de 
Bombeiros do já 
imunizou mais de 
50 mil cidadãos 
do estado contra 
a covid-19 nos 
quartéis que parti-
cipam da vacina-
ção da população. 
Ação acontece em 
Copacabana, Hu-
maitá e Barra.

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

Certa a decisão da Aneel de não permitir o corte de luz por inadim-
plência para consumidores de baixa renda. Deveria ser ampliada 
também para classe média, que tem o poder de compra cada dia 
mais reduzido.

Pesquisa do Conselho Nacional de Juventude escancarou a triste 
realidade da Educação na pandemia: 56% dos jovens de 15 a 29 
anos, que estão atualmente afastados das aulas, interromperam 
seus cursos durante a pandemia. Isso é muito sério e precisa de 
atenção urgente.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Após Marcelo Freixo, é possível saída de outros deputados do PSOL

REPRODUÇÃO SITE MARCELO FREIXO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br
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EVENTO-TESTE APÓS

PERÍODO SEM CASOS
Secretário tira dúvidas sobre ‘Carnaval fora de época’ e estudo de vacinação contra 
covid em Paquetá. ‘Todas as etapas serão voluntárias, incluindo a participação’

E
m transmissão ao 
vivo da Associação de 
Moradores da Ilha de 
Paquetá (Morena), o 

secretário municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, explicou 
como será o evento-teste na 
ilha anunciado pelo prefeito, 
Eduardo Paes. Segundo Soraz, 
a iniciativa só ocorrerá após 14 
dias da aplicação da segunda 
dose da vacina contra covid-19 
nos participantes do “PaqueTá 
Vacinada”, com apoio da Fio-
cruz. E depois de um período 
sem novos casos da doença na 
região, garantiu. 

Soranz explicou que todas 
as etapas do estudo serão vo-
luntárias, incluindo a parti-
cipação no evento, que será 
em local aberto, com público 
monitorado. A pesquisa terá 
duração de 12 meses, mas o 
secretário esclareceu que os 
resultados das etapas serão di-
vulgados ao longo do estudo, e 
não após a finalização. 

“Como a gente ainda não 
sabe o momento ideal de ti-
rar a máscara, ou de liberar 
do distanciamento, a gente 
está fazendo isso só depois de 
100% da população vacinada, 
em um evento de testagem. 
Não é uma coisa que a gente 
vai poder fazer a qualquer mo-
mento, mas vai ser importante 
que comece a testar quando 
vai ser o momento de voltar 
a ter maior contato físico. Al-
guns países fazem com menos 
de 100% das pessoas vacina-

Não é uma coisa que 
a gente vai poder 
fazer a qualquer 
momento, mas vai 
ser importante que 
comece a testar”

DANIEL SORANZ, 
secretário municipal de 
Saúde

Ação ‘PaqueTá Vacinada’ vai contar com o apoio da Fiocruz

A pesquisa terá duração 
de 12 meses. Daniel 
Soranz esclareceu que 
resultados das etapas 
serão divulgados ao 
longo do estudo

REGINALDO PIMENTA

ALEXANDRE MACIEIRA/DIVULGAÇÃO

das, a gente quer com 100% 
vacinadas”, disse. 

Ainda de acordo com So-
ranz, todas as etapas conta-
rão com termo de consenti-
mento dos envolvidos, que 
podem deixar de participar 
a qualquer momento, já que 
uma fase não é condicionante 
a outra. Ele explicou que Pa-
quetá foi escolhida porque o 
cadastro da Saúde da Família 
é antigo e estável. 

O pesquisador da Fiocruz 
José Cerbino Neto explicou 
que a população de Paquetá 
será divida em três grupos, 
sendo o primeiro de pessoas 
que já foram vacinadas pelo 
Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI), o segundo de pes-
soas que não podem tomar 
a vacina, sejam elas meno-
res de 18 anos ou adultos 
que tiveram alguma con-
traindicação ao imunizan-
te, e o último, denominado 
grupo de intervenção, que 
vai receber a vacina. 

Os três grupos serão tes-
tados para mapear quantas 
pessoas tiveram contato com 
o novo coronavírus e quantas 
já se infectaram, mesmo sem 
sintomas. A coleta de sangue 
para os estudos acontecerá 
nos dias 17, 18 e 19 deste mês. 
Quem perder o dia da coleta, 
poderá fazer o teste no dia 20, 
quando haverá repescagem.

“Pelo fato de nós termos 
ali 4,1 mil pessoas, ao invés 
de 100 mil, possibilita que a 
gente faça um censo soroepi-
demiológico, para a gente 
entender qual foi a carga de 
doença que já foi colocada 
em Paquetá. Isso tudo vai 
ajudar a gente a responder 
perguntas sobre a vacina-
ção em pessoas que já têm 
anticorpos”, esclareceu o 
pesquisador.

Intervalo entre a 1ª e 2ª doses será de oito semanas
 > O intervalo entre a apli-

cação da primeira e se-
gunda doses será de oito 
semanas para o estudo, 
segundo o pesquisador 
da Fiocruz José Cerbino 
Neto. Para a pesquisa será 
usada a vacina Astrazene-
ca, oferecida a partir do 
próximo dia 20 deste mês 
aos participantes do estu-
do, no Iate Clube, na Uni-
dade Integrada de Saúde 

Manoel Arthur Villaboim 
(UISMAV), na Casa das Artes 
e no Parque Darke Mattos. 

A inclusão de menores de 
idade na pesquisa não foi 
descartada, mas ainda não 
se sabe quando poderão ser 
incluídos para os testes. 

“No final do ano, vamos 
repetir e comparar quem re-
cebeu a vacina com duas do-
ses agora, quem já havia sido 
vacinado anteriormente, que 

não foi vacinado, qual foi a 
diferença de soroconversão 
nesses grupos. Vamos com-
parar a incidência de trans-
missão fora e dentro da Ilha”, 
continuou Neto, que ressal-
tou que o período entre do-
ses será para observar os ca-
sos de eventos adversos da 
vacina e os casos suspeitos 
de contaminação. 

A Associação de Mora-
dores de Paquetá (Morena) 

recebeu com surpresa o 
anúncio do prefeito do 
Rio, Eduardo Paes, so-
bre a possibilidade de 
realizar um evento-teste 
na Ilha, na manhã desta 
segunda-feira. 

Para esclarecer dúvi-
das da população sobre o 
evento e sobre o estudo, 
convocou a transmissão 
ao vivo no Facebook e no 
YouTube da Morena. 

 > A Secretaria Munici-
pal de Saúde informou 
que a repescagem por 
idade será feira todos 
os dias durante esta 
semana. Já no sábado, 
será a chance para tra-
balhadores da Saúde e 
pessoas com deficiên-
cia a partir de 18 anos 
que não se vacinaram 
até o dia 29 de maio, 
de acordo com o calen-
dário dos dois grupos 
prioritários.

Esta semana, o ca-
lendário para a popula-
ção em geral chega aos 
50 anos e o objetivo é 
completar esse grupo 
antes do início da pró-
xima faixa etária, de 49 
anos para baixo.

O município volta 
a aplicar a vacina da 
Pfizer para gestantes e 
puérperas com a vacina 
nas unidades de Saúde. 
Segundo a pasta, quem 
for receber a imuni-
zante deve apresentar 
identificação original 
com foto, número do 
CPF e, se possível, a ca-
derneta de vacinação.

A secretaria informou 
que o grupo prioritário 
também deve levar lau-
do médico detalhado 
justificando a recomen-
dação e avaliação da re-
lação risco-benefício, 
além da assinatura do 
termo de esclarecimen-
to disponível no link.

Veja novas 
datas de 
repescagem

‘RINHA DE VACINAS’

 N A prefeitura fará nova an-
tecipação do calendário de 
vacinação na sexta-feira. Ain-
da não há detalhes sobre as 
idades que devem ser contem-
pladas. No Twitter, o prefeito 
Eduardo Paes tem marcado 
presença na ‘Rinha de Vacinas’ 
e disse, na segunda, pensava 
se iria desafiar o governador do 
Maranhão, Flavio Dino, para a 
brincadeira.

“Esse Flavio Dino está im-
possível. Até rave da vacina 
está fazendo no Maranhão. 
Ainda vou pensar se dá para ar-
rumar confusão com ele”, brin-
cou Paes, que foi respondido 
pelo governador. Até a cantora 
Alcione foi marcada na disputa.

“Já arrumou confusão, pre-
feito. É Arraial da Vacinação, 
com bumba-meu-boi, forró e 
mingau de milho. Para igualar, 
só se convidar a maranhen-
se/mangueirense Alcione. 

Abraços, boa sorte e corra!”, 
respondeu.

Há cinco dias o Rio já havia 
antecipado a vacinação para 
o público em geral, para acima 
de 50 anos nesta semana. 

Ontem, o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite, 
também provocou Paes ao dizer 
que a vacinação seguia ‘na fren-
te’, marcando João Doria, de SP.

“Aí, Paes! Se o João Doria 
é pai da vacina e você diz que 
adotou o imunizante, é bom 
alertar que ela fez amizade 
forte com o guri do RS! A gente 
segue na frente nas 2 doses e, 
do jeito que vai, a gauchada 
estará imunizada pra semana 
Farroupilha, 20/09!”.

Paes respondeu em tom ca-
rioca: “Esses caras dos pampas 
querem gastar onda conos-
co. Bora vacinar e atropelar 
o Eduardo Leite”, marcando 
Dória e Dino.

Prefeitura do Rio vai antecipar 
outra vez calendário na 6ª feira
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 > Servidores públicos, pais 
e estudantes do Colégio 
Pedro II realizaram uma 
manifestação em frente à 
reitoria da instituição, em 
São Cristóvão, em defesa 
da democracia interna do 
colégio, da liberdade de ex-
pressão e pelo fim dos cor-
tes orçamentários.

“Existe uma reforma ad-
ministrativa de banqueiros, 
empresários para destruir 
todo o serviço público. Para 
tirar verbas da educação, 
verbas da saúde, verbas da 
segurança. Essa reforma 
administrativa só tem um 
objetivo, acabar com o ser-
viço público”, disse Sérgio 
Ribeiro, coordenador-geral 
do Sindicato dos Servidores 

do Colégio Pedro II.
Segurando placas e fai-

xas escritas “Liberdade de 
expressão é nosso direito” 
e “Educação não é merca-
doria”, estudantes protesta-
ram, segundo eles, por uma 
série de atos e medidas an-
tidemocráticas do reitor 
Oscar Halac. A movimenta-
ção se acentuou com uma 
nota divulgada por Halac, 
na última quinta-feira, proi-
bindo a afixação de faixas 
com mensagens críticas, 
“favoráveis ou contrárias”, 
ao governo Bolsonaro e de-
terminando a abertura de 
sindicância contra o diretor 
do campus que teria autori-
zado o exercício da liberda-
de de expressão.

Pedro II: Protesto pela democracia 
e contra corte de verbas no colégio 

Secretaria 
combate 
o trabalho 
infantil
Assistência Social fez ações de 
combate ao trabalho infantil no 
Mercado da Ceasa, em Irajá

DIVULGAÇÃO

Foram mapeadas 20 crianças e adolescentes que se encontravam na região realizando vários tipos de trabalhos, como venda ambulante

A 
Secretaria Municipal 
de Assistência So-
cial do Rio realizou 
na manhã de ontem 

ações de combate ao trabalho 
infantil no Mercado da Cea-
sa, em Irajá, na Zona Norte 
do Rio. Foram mapeadas 20 
crianças e adolescentes que 
se encontravam na região rea-
lizando vários tipos de traba-
lhos, como venda ambulante 
de doces e balas e coleta de 
alimentos. As equipes da As-
sistência Social conversaram 
com as famílias e comercian-
tes, com entrega de material 
de conscientização sobre os 
prejuízos dessa prática. No 
total, foram mais de 100 abor-
dagens, que incluíram a distri-
buição de máscaras.

A ação também contou 
com as secretarias munici-
pais da Juventude, Mulher, 
Saúde, Educação e Cultura, 
além do Ministério Público 
do Trabalho, o Fórum Esta-

dual de Combate ao Trabalho 
Infantil e Proteção ao Traba-
lhador Adolescente (FEPETI) 
e o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA/Rio). Foi 
realizado um mutirão de ser-
viços e atividades em dez ten-
das montadas com a disponi-
bilização dos serviços da rede, 
como vagas para oficinas de 
desenvolvimento profissional.

“Nosso trabalho aqui é 
para resgatar a consciência 
da população carioca quanto 
à importância do combate ao 
trabalho infantil, de denun-
ciar essa prática perversa. 
Criança foi feita para estar na 
escola e não para trabalhar”, 
afirmou a secretária de Assis-
tência Social, Laura Carneiro. 
“É uma forma de conscienti-
zar, sem punir, mas demons-
trando a necessidade de que 
a gente cumpra o que diz a 
Organização Internacional 
do Trabalho no ano de 2021: 

erradicar o trabalho infantil 
no Rio de Janeiro”.

A secretária elogiou a 
Comlurb pela criação de 
900 vagas no programa Jo-
vem Aprendiz: “Sabemos da 
questão econômica que leva 
as famílias a essa situação, 
mas nesse programa se ga-
rantem os direitos da criança 
e adolescente, com máximo 
de quatro horas de trabalho e 
acompanhamento para que 
ela esteja na escola”.

A operação realizou 13 
atendimentos que incluíram 
orientação jurídica e encami-
nhamento para documenta-
ção civil; 17 estabelecimen-
tos comerciais receberam as 
equipes para sensibilização 
sobre os temas do trabalho 
infantil, abuso e exploração 
sexual da criança e do adoles-
cente. Também foram aborda-
das 35 pessoas em situação de 
rua, das quais 23 já possuem 
acompanhamento. 

Nosso trabalho 
é para resgatar 
a consciência da 
população no 
combate ao trabalho 
infantil
LAURA CARNEIRO, 
secretária

NÚMERO

100 
abordagens feitas pelas 

equipes da Assistência 

Social que conversaram 

com as famílias e 

comerciantes

Uerj: representação contra vereador
A Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (UERJ) entrou 
com uma representação na 
Câmara dos Vereadores pedin-
do a abertura de processo con-
tra Gabriel Monteiro (PSD) 
por ofensas ao corpo docente 
da instituição. De acordo com 
o documento, representado 
pelo reitor da instituição, Ri-
cardo Lodi Ribeiro, o verea-
dor acusou os professores da 
unidade de usarem maconha 
na frente dos alunos durante 
uma entrevista no programa 
‘Pânico’, da rádio Jovem Pan, 
no dia 04 de junho.

O pedido, enviado à mesa 
diretora da Câmara dos Ve-
readores, presidida por Car-
los Caiado (DEM), traz tre-
chos da entrevista, onde o 
ex-PM relata que começou 
sua vida acadêmica na Uerj 
aos 19 anos e menciona ter 
presenciado professores 
fumando maconha na uni-
versidade. “Sinceramente, 
meus professores chegavam 
fumando maconha”, disse 
Monteiro. A universidade 
definiu a fala como do par-
lamentar como “leviana, ab-
surda e ultrajante”.

“Trata-se de imputação 
ofensiva e gravíssima decla-
rar, de forma genérica, sem 
nenhuma indicação concre-
ta de fatos e em um progra-
ma assistido por milhares de 
pessoas, que todos os profes-
sores utilizam drogas ilícitas 
no ambiente de trabalho. A 
conduta torna-se ainda mais 
grave por não ser acompanha-
da de provas, o que demonstra 
o nítido intuito do Vereador de 
se promover politicamente às 
custas do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecno-

logia e Inovação Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
Gabinete da Reitoria honra 
e da reputação dos docentes 
da Uerj”, afirma Ribeiro, na 
representação enviada para a 
mesa diretora da Câmara dos 
Vereadores.

Para a universidade, a res-
posta negativa de Monteiro 
para a situação relatada por 
ele prova que trata-se de uma 
mentira. O DIA procurou a as-
sessoria da Câmara de Verea-
dores e do vereador Gabriel 
Monteiro, mas até o momento 
não recebeu retorno.

Belford Roxo: produção cultural
Secretário de Educação ressalta maior interação e dinamismo com os alunos da cidade

RAFAEL BARRETO/DIVULGAÇÃO

Professores de Belford Roxo trabalham a escrita e leitura dos alunos

“Seus sonhos são as letras do 
livro que sua vida está escre-
vendo.” A frase do escritor 
Paulo Coelho, autor de “O 
Alquimista”, por exemplo, 
mostra que através da es-
crita a pessoa pode buscar 
um mundo melhor. Muitos 
professores de Belford Roxo 
(o trocadilho é inevitável) le-
varam a ideia ao pé da letra.

Em 2018, alunos da Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA) de Belford Roxo rea-
lizaram um trabalho sobre 
o livro “Quarto de Despejo”, 
de Carolina Maria de Jesus, 
e abordaram a relação étni-
co-racial. A chefe de Divisão 
de Jovens e Adultos, Tha-
tiana Barbosa, elaborou um 
texto sobre o projeto. A pro-
dução foi parar na coletânea 
“Um Livro entre Livros”, or-
ganizada por Amanda Guer-
ra, com relatos de autores, 
todos professores, que par-
ticiparam de lives semanais 

no IG “Nós entre livros”. 
A carta, publicada da pá-

gina 43 a 45 do livro, relata 
todo o trabalho feito na EJA, 
mostrando ainda a impor-
tância de Carolina Maria de 
Jesus para os alunos. Thatia-
na explicou que o tema para 
o livro era de livre escolha. 

“Resolvi falar da Carolina 
Maria de Jesus porque em 
2018 desenvolvemos um tra-
balho sobre ela. Carolina re-
presenta a luta das mulhe-
res pobres e negras. Muitos 
alunos se identificam com 
a Carolina, que estudou so-
mente até a antiga segunda 
série do ensino fundamen-
tal, mas relatou todo o seu 
cotidiano de sofrimento e 
superação com muita perso-
nalidade e coragem. Fiquei 
muito feliz com a publica-
ção do livro”, finalizou Tha-
tiana Barbosa, que é peda-
goga e mestra em Educação 
com pesquisa em EJA.

Na avaliação do secretá-
rio municipal de Educação, 
Denis Macedo, a produção 
cultural dos professores da 
rede é vasta, propiciando as-
sim uma maior interação e 
dinamismo com os alunos. 

“Fico feliz em saber que te-
mos muitos talentos na Edu-
cação. Escrever é um dom. 
Só através da Educação é que 
poderemos ter um país com 
melhores perspectivas”, re-
sumiu o secretário.

BRT Seguro diminui 
calotes nas estações
Lançado no dia 2 de ju-
nho, o Programa BRT Se-
guro, da Secretaria Mu-
nicipal de Ordem Pública 
(Seop), registrou 12 pri-
sões nas primeiras duas 
semanas de operação. 
As ocorrências mais co-
muns são furto, recepta-
ção e dano ao patrimônio 
público em estações do 
Corredor Transoeste. 

As ações foram feitas 
durante patrulhamento 
ou após acionamento pela 

equipe de monitoramento 
do Centro de Controle Ope-
racional (CCO), no Terminal 
Alvorada.

Segundo a pasta, o pro-
grama é responsável por 
coibir a criminalidade e 
para evitar calotes nas 
estações. 

Dados oficiais apontam 
que houve uma redução de 
26% dessa prática no com-
parativo entre a primeira se-
mana de maio e a primeira 
semana de junho.

Lei proíbe a 
remoção do 
veículo, mas não 
exime da multa

Proibido reboque de 
veículos sem o talão

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, sancionou um proje-
to de lei do vereador Rafael 
Aloísio Freitas (Cidadania) 
que proíbe o reboque de 
veículos estacionados em 
local permitido por razão 
de não pagamento da taxa 
de estacionamento, por 
não exibição do talão de pa-
gamento ou por não reno-
var o pagamento o período 
de estacionamento. 

Assim, está proibida a 
remoção de veículo esta-
cionado quando o respon-
sável deixar de pagar pelo 
período de estacionamen-
to; quando o responsável 
não exibir o talão efetiva-

mente pago; ou quando dei-
xar de renovar o período de 
estacionamento.  

O reboque de veículos es-
tacionados em local proibi-
do continua autorizado, sem 
qualquer tipo de mudança, 
bem como o reboque de veícu-
los abandonados.

A Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (Seop) infor-
mou que “a lei sancionada 
impede a remoção de veículos 
nos seguintes casos: deixar de 
pagar pelo período de estacio-
namento; deixar de exibir o 
talão de estacionamento efe-
tivamente pago; deixar de re-
novar o período do estaciona-
mento. Isso não impede que o 
veículo seja multado por essas 
infrações durante fiscalização 
da vaga rotativa realizada pela 
Ordem Pública e pela Guarda 
Municipal. A Coordenadoria 
de Fiscalização de Estaciona-
mentos e Reboques cumprirá 
a lei e já orientou seu efetivo”.
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Mulher envolvida foi identificada como 
Mariana Ribeiro Spinelli e vai depor na DP

Homem que acusou 
jovem negro de furtar 
bicicleta é demitido

REPRODUÇÃO

Homem acusou jovem de furto

A empresa Papel Craft diz 
ter demitido o funcioná-
rio envolvido em um caso 
de racismo contra um jo-
vem negro, no Leblon, na 
Zona Sul do Rio, no últi-
mo sábado. A informação 
foi publicada nos comen-
tários do Instagram da 
loja após diversos inter-
nautas pedirem um posi-
cionamento oficial sobre 
o ocorrido. 

O professor de surfe 
Matheus Ribeiro foi acu-
sado por dois jovens bran-
cos de ter furtado uma bi-
cicleta elétrica enquanto 
esperava pela namorada 
próximo ao Shopping Le-
blon. O vídeo do momento 
da abordagem foi filmado 
pela vítima e publicado 
nas redes sociais. 

Além do jovem bran-
co, uma mulher também 
aparece no vídeo. Segun-
do o boletim de ocorrên-
cia registrado por Ma-
theus online e encami-
nhado para a 14ª DP (Le-
blon), ela foi identificada 
como Mariana Ribeiro 
Spinelli e será chamada 
a prestar depoimento na 
distrital.

Segundo Matheus, o 
casal o abordou pergun-
tando se ele havia pego a 
bicicleta e afirmando que 
o equipamento era deles. 

“Eu estava esperan-
do minha namorada em 

frente ao shopping Leblon 
quando do nada me apare-
cem esses dois jovens com 
as seguintes frases: ‘Você 
pegou essa bicicleta ali ago-
ra, não foi?’. ‘É sim, essa bi-
cicleta é minha’, replicou a 
jovem moça. E daí, eu sem 
entender nada, fui tentar 
mostrar para os dois que a 
bicicleta é minha, com fo-
tos antigas com ela, chave, 
o que foi possível naquele 
momento de segundo”, con-
tou o jovem em publicação 
nas redes sociais.

Empresária denuncia 
racismo em loja no Rio
Juliane Ferraz diz que foi seguida e abordada por um fiscal da loja após olhar roupas

REPRODUÇÃO

Segundo o relato, todas as medidas legais estão sendo tomadas. Caso foi registrado como calúnia

U
ma jovem empre-
sária negra denun-
ciou a loja Leader 
por calúnia e falsa 

acusação de roubo nas redes 
sociais. Juliane Ferraz, de 24 
anos, diz que foi seguida e 
abordada por um fiscal da 
loja após olhar roupas para 
sua enteada em uma unida-
de do Norte Shopping, na úl-
tima quinta-feira. “Eu fui lá 
ver um vestido para minha 
enteada. Como eu tinha le-
vado um vestidinho de casa 
para medir o tamanho dela, 
porque sempre confundo, eu 
peguei o vestido que estava 
na minha bolsa, olhei e com-
parei com o vestido da arara. 
Eu vi que não cabia, devolvi 
o vestido e ainda tive o cui-
dado de levantar minha bol-
sa bem no alto, pra câmera 
gravar bem eu devolvendo o 
vestido”, conta.

Segundo Juliane, ela foi 
até outra loja, comprou a 
roupa que queria e quando 
saiu foi chamada pelo fun-
cionário no meio do sho-
pping: “Quando eu saí da 
loja, esse mesmo supervisor 
ficou me vigiando mas eu 
deixei pra lá e segui minha 
vida. Andei no shopping, fui 
na Alphabeto, comprei umas 
roupas pra minha enteada, 
fui muito bem tratada, muito 
bem atendida e quando saí 
eu ouvi um ‘ou, ou, ou, se-
nhora’. Veio um rapaz e me 
acusou de ter furtado um 
vestido de R$ 25 reais. Um 

vestido que eu teria coloca-
do no braço e depois na bol-
sa. Na mesma hora eu abri a 
bolsa e mostrei que o único 
vestido que eu tinha coloca-
do na bolsa era o meu pró-
prio vestido, que era listrado 
e colorido. E ele falou que eu 
tinha pego sim esse vestido 
branco, e que, de repente, eu 
esqueci de pagar”.

“Ele falou que estava fil-
mado e nós fomos ver. Fomos 
caminhando, tinha um segu-
rança do shopping acompa-
nhando ele e, chegando per-
to da praça de alimentação, 
ele veio me mostrar o vídeo, 
que mostra claramente que 

eu peguei esse vestido, com-
parei com o meu e devolvi o 
meu para a sacola. Ele falou 
‘é, realmente, desculpa’. Só 
que nesse momento o sho-
pping inteiro já estava olhan-
do pra mim. Eu falei que não 
aceitava as desculpas dele e 
ele falou ‘realmente eu fui 
despreparado na hora que 
te abordei’”, completa.

Segundo o relato da empre-
sária, todas as medidas legais 
estão sendo tomadas. “Eu falei 
com policiais, fui na delegacia, 
abri um boletim de ocorrên-
cia, processo, tudo como deve 
ser feito, já acionei advogado. 
Independente do desdobra-

mento, o que eu passei ontem 
eu nunca vou esquecer. Eu 
não desejo isso pra ninguém, 
nunca. Dói saber que uma 
pessoa te olha e acha que sim-
plesmente pela cor da sua pele 
você não tem direito nem ao 
benefício da dúvida”.

Procurada, a Polícia Civil 
informou que “o fato foi re-
gistrado na 23ª DP (Méier) 
como calúnia. Os envolvidos 
foram ouvidos e o caso foi 
encaminhado para o Juizado 
Especial Criminal (Jecrim)”.

Em nota, a assessoria da 
Leader informou que está 
tratando o caso com toda 
atenção e cuidado. 
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Esfaqueada pelo ex sofria 
agressões e ameaças
Delegado relata que vítima passou a ser perturbada após o fim do relacionamento  

REPRODUÇÃO INTERNET

Aline Alves teve cortes na mão e já foi liberada do hospital

A 
funcionária de su-
permercado Aline 
Alves, 30 anos, re-
latou ao delegado 

titular 58ª DP (Posse), Wil-
lians Batista, um histórico de 
agressões e ameaças que viveu 
antes e depois do relaciona-
mento com Thiago Moraes 
Tavares. Ele foi preso, na se-
gunda-feira, após tentar ma-
tar a facadas a ex-namorada e 
um colega dela em um super-
mercado em Santa Rita, Nova 
Iguaçu, Baixada Fluminense.  

“Eles viveram um relacio-
namento por cerca de cinco 
anos e ela relatou um histó-
rico de agressões e ameaças, 
especialmente após o térmi-
no, cerca de duas semanas 
atrás. Um dia antes do ata-
que, ele a procurou bastan-
te alterado e disse que se ela 
não fosse dele, não seria de 
mais ninguém”, disse o de-
legado com base no depoi-
mento da vítima, que tam-
bém ouviu testemunhas que 
estavam presentes no mo-
mento da agressão.

Agentes da 58ª DP (Posse) 
receberam a denúncia no 
Hospital Geral de Nova Igua-
çu (HGNI), na Posse, onde 
Aline e Cláudio Lobo foram 
receber socorro. As investi-
gações apontam que Thia-
go planejou o crime, já que 
comprou a faca momentos 
antes do ataque. 

O homem estaria insatis-

feito com o novo relaciona-
mento da ex-namorada, que 
estaria namorando um cole-
ga de trabalho. 

Thiago foi encontrado na 
Pavuna, na Zona Norte do 
Rio, horas depois da tentati-
va de homicídio. Ele confes-
sou o crime e indicou o lo-
cal em que havia escondido 
a arma, que foi apreendida 
pela Polícia Civil.

De acordo com testemu-
nhas, o agressor abordou 
Aline visivelmente alterado. 
A vítima estava atendendo 
um cliente e pediu para que 
ele esperasse. Em seguida, 
Thiago a puxou pelo braço 
e a levou para o lado de fora 
do mercado, onde começou 
a esfaqueá-la. 

AMIGO TENTOU AJUDAR

Cláudio tentou ajudar a colega 
e também foi atingido. A ação 
foi flagrada por câmeras de se-
gurança do estabelecimento, 
que foram fornecidas poste-
riormente à polícia.

Aline teve cortes na mão e 
foi liberada. Cláudio foi per-
furado no abdômen, preci-
sou passar por uma cirurgia 
de urgência. Ele continua in-
ternado, mas seu estado de 
saúde é estável.

O supermercado informou 
que está colaborando com as 
investigações. Além de forne-
cer as imagens da câmera de 
segurança, o estabelecimento 
está dando assistência aos fun-
cionários agredidos.

 NA Polícia indiciou um homem 
que trabalha como escultor de 
areia na Avenida Atlântica, em 
Copacabana, pelo crime de in-
júria qualificada em razão da 
orientação sexual por homofo-
bia contra um casal de influen-
ciadores digitais. Segundo as 
investigações da 13ª DPª (Ipa-
nema), Juliano Gomes Soares 
teria xingado o apresentador 
Rafael Vieira e o DJ Felipe Fer-
reira quando os dois andavam 
de mãos dadas na orla do bairro 

na noite de 23 de maio.
O casal passava por quios-

que quando foi abordado por 
Juliano, que proferiu os comen-
tários ofensivos. Nas redes so-
ciais, o apresentador e o DJ di-
vulgaram imagens e relataram 
que o homem ficou gritando 
que eles precisavam “virar ho-
mens”. Juliano foi reconhecido 
pelas vítimas e confessou o 
crime. Ele tem anotações cri-
minais, inclusive por injúria, 
ameaça e furtos.

CRIME DE HOMOFOBIA

Escultor de areia é indiciado 

Preso líder de grupo 
que aplicava golpes
Policiais Civis prenderam 
ontem o líder de um gru-
po que aplicava golpes na 
internet através da ven-
da de veículos clonados. 
Pablo Fernandes de Sou-
za, 30, e outro parceiro in-
vestigado foram detidos 
em Juiz de Fora (MG), em 
ação batizada de Opera-
ção Escroque. 

Pelo menos dez pessoas 
foram vítimas das ações 
do grupo até o momento 
de acordo com a investiga-
ção. Cerca de R$ 500 mil 
foi movimentado pela or-
ganização, mas os números 
podem ser maiores e a po-
lícia continua levantando 
informações.

Os golpes eram aplicados 
por meio dos pagamentos 
que as vítimas faziam em si-
tes de vendas na intenção de 
comprar veículo novo, mas 
recebiam um clonado no lu-
gar. Em seguida, um segundo 
golpe era através dos dados 
usados na compra, quando os 
criminosos efetuavam a aber-
tura de contas em bancos e 
confeccionavam cartões de 
crédito com as informações 
dos clientes.

O delegado Márcio Braga 
divulgou um vídeo com ba-
lanço da operação Escroque, 
compartilhando informações 
sobre os resultados da ação re-
sultou na prisão de dois sus-
peitos até o momento.

Presa quadrilha de 
falsos sequestradores
A Polícia Civil prendeu 
dois integrantes de uma 
quadrilha especializada 
em extorsão a comercian-
tes por golpes de falso se-
questro. Marlon Borges 
Caetano Veloso, foi preso 
em Nova Friburgo, Já Fer-
nando Bianco da Rocha 
Alves, foi capturado em 
Duque de Caxias. Policiais 
da 79ª DP (Jurujuba) se 
deslocaram até Nova Fri-
burgo, onde prenderam 
Marlon. Depois, localiza-
ram Fernando em Caxias. 

Marlon, através de li-
gações telefônicas do in-
terior de uma unidade do 

sistema prisional, simulava 
ter sequestrado algum pa-
rente das vítimas, exigindo 
queo dinheiro fosse depo-
sitado ou transferido para 
contas de Fernando e de Si-
mone, que recebiam 10% do 
valor do golpe, para que a su-
posta vítima fosse liberada.

Em outras vezes, a extorsão 
era praticada a comerciantes 
e os marginais exigiam altas 
quantias em dinheiro e, caso 
não houvesse o pagamento, 
afirmavam que traficantes 
iriam invadir o comércio e 
causar grande prejuízo finan-
ceiro. As ligações eram feitas 
de dentro de um presídio.

JESSYCA DAMASO 
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Com drone, 
polícia 
vigiou casa 
de Ecko
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Casa foi monitorada pela Civil

A Polícia Civil monitorou a 
rotina de Wellington da Silva 
Braga, o Ecko, durante seis 
meses antes da operação onde 
o miliciano foi morto. Já com 
drones, os investigadores con-
seguiram monitorar durante 
um mês a casa e estiveram no 
local dias antes, na comunida-
de das Três Pontes, em Paciên-
cia, na Zona Oeste, considera-
do o reduto do miliciano.

Através do drone e da 
planta da casa, além de ima-
gem aérea da casa e até do 
sistema de segurança da 
casa, a polícia sabia como 
funcionava cada cômodo e 
como estavam distribuídos.  

A Polícia Civil também es-
tudou onde o criminoso fica-
va até chegar na residência, 
onde morava a mulher e os 
filhos, e a quantidade de se-
guranças e carros que Ecko 
dispunha. 

Ecko dava ‘patrocínio’ para time
Inteligência da Civil aponta que miliciano distribuía joias e dinheiro para time amador da comunidade

REPRODUÇÃO

Ecko e Carlinhos Três Pontes aparecem na foto posada do time, vestido sempre com o uniforme completo e mais recente do Flamengo

O
s torneios de pela-
das no campo do 
Sete de Abril, em 
Paciência ,  Zona 

Oeste do Rio, reúnem cen-
tenas de pessoas nos alam-
brados. Atletas amadores e 
até ex-profissionais batem 
bola aos finais de semana, 
com direito a troféu e narra-
ção ao vivo. Anos atrás, em 
tempos de menos fama nas 
páginas de jornais, quem 
dava as caras pelo Três Pon-
tes era a dupla de irmãos mi-
licianos Carlos Alexandre da 
Silva Braga, Carlinhos Três 
Pontes, e Wellington da Silva 
Braga, o Ecko. Informações 
de inteligência da Draco-IE 
(Delegacia de Repressão 
as Ações Criminosas Orga-
nizadas e Inquéritos Espe-
ciais) apontam que Ecko 
tinha o hábito de distribuir 
premiação em dinheiro e 
cordões de ouro aos joga-
dores, numa espécie de ‘bi-
cho’ do poder miliciano.

No último campeonato, 
mês passado, Ecko presen-
teou alguns peladeiros do 
time que representa a co-
munidade de Três Pontes. 
Ele não era tão presente 
nos encontros de futebol, 
ao contrário do irmão Carli-
nhos Três Pontes, morto em 
operação policial em 2017. 
Carlinhos assistia e parti-

cipava dos jogos pelo time 
amador local. Em setembro 
de 2016, a Delegacia de Ho-
micídios chegou a fazer um 
cerco ao miliciano durante 
a semifinal de um campeo-
nato, mas ele conseguiu es-
capar. Morreu sete meses 
depois, em abril. O irmão de 

Ecko chegou a ganhar ban-
deira personalizada.

Em um dos raros registros 
juntos, em 2012, Ecko e Car-
linhos Três Pontes aparecem 
na foto posada do time, ves-
tido sempre com o uniforme 
completo e mais recente do 
Flamengo. Carlinhos está em 

pé, Ecko agachado.
Segundo moradores, Ecko 

não era visto no dia a dia da 
comunidade, mas o seu po-
der era percebido de outras 
formas, como no patrocínio 
ao time de pelada, ou nos re-
servados passeios a cavalo 
em um rancho em Paciência. 

Ecko tinha o hábito 
de distribuir 
premiação em 
dinheiro e cordões 
de ouro, numa 
espécie de ‘bicho’

PARCERIA

 NA Polícia Civil abriu inqué-
rito para investigar as linhas 
de sucessão de Ecko. Uma 
delas é uma aliança entre o 
ex-policial militar Toni Ân-
gelo de Souza Aguiar, o Toni 
Ângelo ou Robin, e o milicia-
no Danilo Dias Lima, conhe-
cido como Tandera. A infor-
mação é do delgado Willian 
Pena Júnior, diretor da Dele-
gacia de Repressão as Ações 
Criminosas Organizadas e 
Inquéritos Especiais (Draco).

“O primeiro cenário é Tan-
dera tentar retomar o territó-
rio, já que a área foi rachada 
no ano passado. O segundo 
cenário é a maior facção cri-
minosa tentar invadir, já que 
a região era originalmente 
deles, e a última hipótese é 
a própria milícia se organizar 
e tentar fazer uma escolha 
de um sucessor para Ecko”, 
pontuou o delegado.

Tandera passou a ser 
considerado como o crimi-
noso mais procurado do Rio. 
Disque Denúncia aumentou 
para R$ 5 mil a recompensa 
que levem à sua prisão. 

Aliança entre 
milicianos
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FLAMENGO VASCO

Fla encara o Coritiba  
de olho em classificação
Mauricio Souza, que substitui Ceni, deve repetir o time que bateu o América-MG

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Segurança na defesa, Rodrigo Caio é titular hoje contra o Coritiba

E
m grande fase na tem-
porada, o Flamengo 
volta a campo hoje 
para pegar o Coritiba, 

no Maracanã, às 21h30, pelo 
jogo da volta da Terceira Fase 
da Copa do Brasil. O Rubro-
-Negro está há quatro jogos 
sem sofrer gol, algo que não 
acontecia desde 2019, quan-
do Marcelo Salles, o Fera, co-
mandou o time enquanto a 
diretoria acertava a contra-
tação de Jorge Jesus.

Caso não volte a tomar gol 
diante do Coxa, o Flamengo 
ficará perto da marca obtida 
em 2018, sob o comando de 
Maurício Barbieri, quando 
ficou seis confrontos sem ser 
vazado. Os duelos na ocasião 
foram com River Plate, Atlé-
tico-MG, Bahia, Corinthians, 
Fluminense e Paraná.

Para o jogo contra o Coriti-

ba, o técnico Mauricio Souza, 
que substitui Rogério Ceni, 
com Covid-19, deve repetir 
o time que bateu o Améri-
ca-MG no último final de 
semana, com Rodrigo Caio 

e Arão na zaga. O camisa 3 
falou sobre o bom desempe-
nho do setor defensivo do 
Flamengo.

“É gratificante, mostra a 
força desse grupo e do tra-

Recuperado de 
uma lesão 
muscular, 
zagueiro é opção

Castan é aposta para 

fechar ‘peneira’ na defesa

Com a defesa em xeque, o 
Vasco conta com o reforço 
de Leandro Castan para 
fechar a ‘casinha’ no con-
fronto com o Avaí, hoje, às 
19h, em São Januário, pela 
quarta rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro. O 
fim do jejum na competi-
ção, na vitória, de virada, 
por 2 a 1, sobre o Brasil, em 
Pelotas, não minimizou o 
crônico problema no siste-
ma defensivo. Recuperado 
de uma lesão na coxa es-
querda, o capitão cruzmal-
tino não entra em campo 
desde o primeiro jogo da 
final da Taça Rio.

Durante a sua ausência, 
Ernando e Ricardo Graça 
formaram a dupla titu-
lar. Em má fase, os dois za-
gueiros foram os que mais 
jogaram sob o comando 

de Marcelo Cabo, com um re-
trospecto de 11 gols sofridos 
em nove jogos. Ao avaliar o 
desempenho da defesa na 
suada vitória sobre o Brasil 
de Pelotas, no sábado, Cabo 
reconheceu a falta de ajuste.

“É claro que incomoda 
muito levar gol em todos os 
jogos. O sistema defensivo 
teve muita dificuldade no 
primeiro tempo. Mas no se-
gundo tempo tivemos uma 
linha alta, os zagueiros fize-
ram boas coberturas e tive-
mos uma melhora defensiva. 
É claro que sempre analiso 
todo contexto do jogo”.

a palinha do apolinho

AFP

FOGO OLIMPICO NÃO MATA VIRUS

OS IMPROVÁVEIS

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

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

 n A Olimpíada de Tóquio 
vai ser realizada sejam 
quais forem as consequên-
cias. O adiamento no ano 
passado gerou enorme pre-
juízo que não tem como ser 
recuperado e o pânico pela 
possibilidade de novo adia-
mento ou mesmo cancela-
mento. levou os organiza-
dores a confirmar a realiza-
ção, mesmo contra a von-
tade da população que se 
manifestou pelo adiamento 
ou cancelamento em todas 
as pesquisas realizadas e 
por esmagadora maioria.  
A situação no Japão neste 
momento talvez seja pior 
do que no ano passado e as 

duras medidas anunciadas 
para tentar evitar contami-
nação em massa pela chegada 
ao país de cerca de, no míni-
mo, 50 mil pessoas só consi-
derando as delegações. de-
mais envolvidos na estrutura 
e cobertura do evento vindas 

 n Brasileirão está só co-
meçando e muitos se sur-
preendem ao verem Athlé-
tico PR e Fortaleza largan-
do na frente enquanto os 
favoritos de sempre, com 
exceção do Flamengo, pati-
nam. Faz tempo que alerto 
para o fato da distância en-
tre melhores e piores estar 
cada vez menor, mesmo as-
sim no final devem chegar 
os de sempre. Ano passado 
Vasco era líder na terceira 
rodada e acabou rebaixado. 
A corrida é de resistência e 
está só começando.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Lisca Doido se anteci-
pou ao inevitável e pe-
diu demissão do América 
MG.  Saiu com dignidade, 
depois de excelente cam-
panha, assim que perce-
beu que o vento virou.

 nDirigentes e médicos no 
Flamengo tentando en-
tender como Gabigol, que 
não se apresentou para jogo 
com Coritiba quinta-feira 
alegando lesão , jogou do-
mingo pela seleção.

Zagueiro está recuperado
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FLUMINENSE

BOTAFOGO

Esfria interesse por PH Ganso

O retorno do meia Paulo 
Henrique Ganso ao Santos 
ficou mais distante. De acor-
do com o site “Globo Espor-
te”, mesmo com o negócio 
com o Fluminense se enca-
minhando para um final fe-
liz, o Peixe acabou recuando 
e não oficializou a proposta 
pelo camisa 10.

A chegada de Ganso foi 
aprovada pelo técnico Fer-
nando Diniz, mas sofreu 
grande rejeição interna. 
Membros da diretoria fo-
ram contra a volta do joga-
dor, o que acabou gerando 
um desgaste nos bastidores 
e impactando na negociação.

Além disso, enquanto ne-
gociava a volta de Ganso, o 
Santos fechou recentemente 
a contratação dos meias Ca-
macho, que estava no Corin-

Ganso tinha interesse em voltar ao Santos e tentava uma liberação

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

thians, e Vinicius Zanocelo, 
da Ferroviária. O uruguaio 
Carlos Sánchez também teve 
seu contrato renovado.

Ganso tinha interesse 
em voltar ao Santos e ten-

tava uma liberação do Flu-
minense, clube com o qual 
tem contrato até o fim de 
2023. A divisão de salário 
era o principal entrave do 
negócio.

Zagueiro Souza perto de sair

O zagueiro Sousa, de 19 anos, 
está perto de ser vendido ao 
Cercle Brugge, da Bélgica. 
O Botafogo já recebeu o pa-
pel oficial do clube belga e 
acerta os últimos detalhes. 
O valor gira em torno de 2,5 
milhões de euros, cerca de 
R$ 16 milhões, com gatilhos 
estabelecidos em contrato.

As conversas entre Botafo-
go e Cercle Brugge, da Bélgi-
ca, estão em andamento há 
cerca de dez dias, e as partes 
já estão no estágio final para 
sacramentar a negociação. A 
reportagem não teve acesso 

Sousa surgiu no time profissional do Botafogo na temporada passada

DIUVLGAÇÃO

aos detalhes de como o time 
belga irá pagar ao Alvinegro, 
mas será parcelado.

Cria das categorias de 
base do Botafogo, Sousa sur-
giu no time profissional na 

temporada passada, quando 
o time foi rebaixado para a 
Série B do Campeonato Bra-
sileiro. Em 2020, ele fez 15 
jogos e, neste ano, sete, mar-
cando um gol.

SELEÇÃO BRASILEIRA
Tite esboçou novidades na escalação do Brasil para o confronto com o Peru, amanhã, 

às 21h, no Nilton Santos, pela segunda rodada da Copa América. Thiago Silva, 

Fabinho, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Gabigol ficaram entre os titulares. 

balho que está sendo feito. 
Muito feliz pelas partidas 
sem levar gols, é algo que a 
gente vinha cobrando mui-
to. Mas sempre pontuo que 
não é só mérito da defesa, é 
da equipe toda. É preciso um 
time solidário, que se ajuda. 
Isso nos dá mais chances de 
chegar aos nossos objetivos”.

Sofrendo com o desfalque 
de quatro de seus principais 
jogadores durante a Copa 
América, o Flamengo pode 
ter mais baixas em breve. De 
acordo com a ESPN, o Rubro-
-Negro possui quatro jogado-
res na pré-lista de convocados 
para as Olimpíadas: Gerson, 
Pedro, Gabigol e Rodrigo Caio. 
Os atletas fazem parte de uma 
lista com 50 nomes, mas que 
serão reduzidos a 18 definiti-
vos. André Jardine divulgará 
a lista definitiva amanhã.

Membros da diretoria do Santos foram contra a volta do jogador

Alvinegro acerta os 
últimos detalhes da 
negociação do 
jovem defensor com 
o Cercle Brugge

das mais diversas partes do 
mundo, uns vacinados ou-
tros não, tendo que se sub-
meter as rigorosas regras 
estabelecidas e controladas 
eletronicamente, no que po-
deríamos chamar de Tóquio 
Expo Vírus 2021.

PEDALADAS

 nEspanha e Suécia empata-
ram sem gols em jogo cheio 
de lances bizarros. Euro-
copa na fase de grupos é a 
Copa América com teto so-
lar e bancos de couro.

 nFlamengo joga com vanta-
gem do empate esta noite no 
Maracanã contra o Coritiba 
pela Copa do Brasil.

 nArgentinos reclamam do 
gramado do Engenhão com 
razão, mas já jogaram em pi-
sos bons sem mostrar futebol.
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Novos aprovados para auxílio
Dataprev atualiza lista com requerimentos para receber benefício. Veja como conferir

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Também é possível fazer a consulta pelo site da Caixa Econômica

O 
s i t e  d o  D a t a -
prev, responsável 
pela análise dos be-
neficiários do au-

xílio emergencial 2021, di-
vulgou ontem nova lista de 
aprovados para receber o 
benefício. A página foi atua-
lizada com novos reque-
rimentos e está disponível 
para consulta pelo https://
consultaauxilio.cidadania.
gov.br/consulta/#/. 

Para consultar a situação, 
o beneficiário deve acessar a 
plataforma e informar o nú-
mero do CPF, o nome com-
pleto, nome da mãe e data de 
nascimento. Além da análise 
do benefício, a plataforma in-
forma resultados das análises, 
data de recebimento e envio 
dos pedidos, motivo para ne-
gativa  do benefício, situação 
da segunda solicitação e con-
testação do pedido negado.

Também é possível fazer a 
consulta pelo site da Caixa: 
auxilio.caixa.gov.br ou pelo 
telefone 111.

Tem direito ao benefício 
atual quem recebeu o auxílio 
emergencial em 2020, é tra-
balhador informal ou benefi-
ciário do Bolsa Família, tem 
renda familiar mensal de até 
três salários mínimos (R$ 
3.300) ou tem renda familiar 
por pessoa de até meio salá-
rio mínimo (R$ 550).

Em 2021, 45,6 milhões de 
famílias recebem o auxílio. 
No ano passado esse número 
era de 68,2 milhões.

PEDIDO NEGADO

 NOs beneficiários têm uma se-
mana para fazer a contestação 
do auxílio emergencial 2021. O 
pedido vale para pedido nega-
do devido à revisão mensal de 
junho. Para verificar a possibili-
dade de retomar o pagamento, 
o cidadão deve entrar no site 
https://consultaauxilio.cida-
dania.gov.br, verificar se há par-
cela com a situação cancelada 
e clicar no botão “contestar”.

Se a razão do cancelamento 
permitir contestação, o registro 
será reanalisado e o trabalhador 
pode voltar a receber.

O endereço eletrônico www.

cidadania.gov.br/auxilio reme-
te ao serviço de atendimen-
to via Facebook do Ministé-
rio da Cidadania. Por meio da 
hashtag #IssoÉCidadania é 
possível conferir nas redes so-
ciais do ministério todas as in-
formações atualizadas sobre o 
auxílio emergencial 2021.

Há ainda atendimento tele-
fônico pelo 121 e Ouvidoria por 
meio de formulário eletrônico. 
Outra opção é enviar carta para: 
SMAS - Setor de Múltiplas Ati-
vidades Sul Trecho 03, lote 01, 
Edifício The Union, térreo, sala 
32, CEP: 70610-051 - Brasília/DF.

Uma semana para contestação

 > A Caixa antecipou o ca-
lendário da 3ª parcela, que 
começará na sexta-feira 
com crédito para nascidos 
em janeiro. Inicialmente 
encerraria em 12 de agos-
to, com saques para nasci-
dos em dezembro e agora 
termina em 19 de julho.

A mudança mais signi-
ficativa será para nascidos 
em dezembro, que passam 
a ter direito em junho, dia 
30, junto com quem faz 
aniversário em novembro. 

Antes, sairia em 21 de julho.
Há impacto nos saques. 

O calendário original pre-
via retirada em 13 de julho e 
passa a ser 1º de julho, para 
nascidos em janeiro. Nos 
créditos em conta, a altera-
ção é mais perceptível para 
nascidos no fim do ano. 
Aniversariantes de novem-
bro, que fariam saques em 
10 de agosto, passarão para 
16 de julho. Para aniversa-
riantes de dezembro, foi an-
tecipado para 19 de julho.

3ª parcela é antecipada

 > Os ‘órfãos da covi-19’ po-
dem passar a ter um bene-
fício especial dentro da re-
formulação do programa 
Bolsa Família. O valor em 
estudo está entre R$ 240 e 
R$ 250 por mês por crian-
ça e adolescente, segundo 
simulações do Ministério 
da Cidadania.

O benefício seria auto-
mático para crianças e ado-
lescentes de famílias incluí-
das no programa de trans-
ferência de renda em que 
um responsável familiar, 
cônjuge ou adulto tenha 
falecido em decorrência da 

covid-19 desde o início da 
pandemia. O benefício será 
pago até os 18 anos.

O governo estima gas-
tar R$ 196,2 milhões em 
2022 para ajudar 68 mil 
crianças e adolescentes de 
35 mil famílias que, neste 
momento, se enquadram 
nesses critérios. 

A identificação será por 
meio do Cad Único de pro-
gramas sociais, instrumen-
to de coleta de informações 
que identifica famílias de 
baixa renda para incluir em 
programas de assistência e 
redistribuição de renda. 

R$ 250 para ‘órfão da covid’

Conta de 

luz ficará 

ainda 

mais cara

Com o Brasil enfrentando 
a pior crise hídrica dos úl-
timos tempos, a  Aneel es-
tima aumento de pelo me-
nos 5% nas contas de luz 
do ano que vem, conforme 
relatou o diretor-geral da 
agência, André Pepitone. 
Ele afirmou também que o 
valor das bandeiras tarifá-
rias devem ser reajustadas 
em mais de 20%, afetando 
em cheio o bolso do con-
sumidor já nas próximas 
semanas. Neste mês de ju-
nho, a bandeira em vigor é 
a vermelha patamar dois, 
que acrescenta na conta 
de luz R$ 6,243 para cada 
100kWh consumidos. 

Segundo o diretor, com 
o novo reajuste, essa ban-
deira deve ultrapassar os 
R$7 a cada 100 kWh. 

“O que acontece é que 
todo ano, após período 
úmido, em abril, a Aneel 
discute com o valor que 
será o patamar da bandei-
ra. Neste ano, nós estamos 
diante da maior crise hídri-
ca que o país vivencia. Nós 
não temos praticamente 
água para atender a gera-
ção de energia (via hidrelé-
tricas) até novembro. Até 
lá, teremos que atender 
com as térmicas e isso tem 
um custo”, explicou Pepito-
ne em audiência pública na 
Câmara dos Deputados.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Categorias criam ponte 
com governo do Rio

RAFAEL WALLACE/ALERJ

Governador Cláudio Castro e presidente da Alerj, André Ceciliano, passaram seus recados na segunda-feira

E
m articulação com o 
Legislativo para con-
seguir avançar com 
algumas pautas em 

meio às restrições do novo 
Regime de Recuperação Fis-
cal (RRF), o funcionalismo 
do Rio começa a criar uma 
ponte de diálogo com o Exe-
cutivo. O Fórum Permanente 
dos Servidores Públicos do 
Estado (Fosperj) se reunirá 
amanhã com o líder do go-
verno na Alerj, Márcio Pa-
checo (PSC). 

Integrantes do grupo vão 
tratar de temas que vêm sen-
do colocados nos últimos 
meses: recomposição infla-
cionária, abertura de con-
cursos, desbloqueio das pro-
gressões e promoções, além 
da manutenção do adicional 
por tempo de serviço. 

Há intenção também de 
conseguir uma reunião com 
o governador Cláudio Castro 
(PL), principalmente diante 
da proximidade do envio de 
um novo pacote de ajuste fis-
cal à Assembleia.

Na última segunda-feira, 
representantes do fórum 
estiveram com o presidente 
da Comissão de Servidores 
da Alerj, Rodrigo Amorim 
(PSL). Inclusive, uma au-
diência pública para dis-
cutir todos esses itens deve 
ser realizada no dia 24.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

 nA Câmara do Rio aprovou on-
tem, em segunda discussão, o 
projeto que cria o regime de pre-
vidência complementar para 
futuros servidores do municí-
pio. Foram 31 votos favoráveis e 
12 contrários. O texto será san-
cionado pelo prefeito Eduardo 
Paes nos próximos dias.

A medida alcançará aqueles 
que tiverem remunerações aci-
ma do teto previdenciário (hoje, 

de R$ 6.433,57). Líder do gover-
no, Átila Nunes (DEM) enfatizou 
que a adesão não será obrigató-
ria: “O servidor poderá escolher 
se quer participar ou não. Im-
portante lembrar que a medida é 
necessária para conter desequi-
líbrio financeiro que coloque em 
risco o pagamento de aposenta-
dorias de quem entra no serviço 
público com salários superiores 
ao teto previdenciário”.

Projeto passa na Câmara do Rio

 n Relator da reforma adminis-
trativa (PEC 32/20), o deputa-
do federal Arthur Maia (DEM-
-BA) apresenta hoje o plano de 
trabalho à Comissão Especial. 
O parlamentar pretende en-
tregar seu relatório em agosto 
e incluir os Poderes no texto. 

A proposta do governo fe-
deral mexe com as regras do 
funcionalismo de todo o país, 
mas não alcança os membros 
do Judiciário (magistrados) e 

Legislativo (parlamentares), 
além de promotores e procu-
radores de Justiça. Militares 
também ficaram de fora.

Na segunda-feira, Maia já 
havia deixado clara a intenção 
de englobar os Poderes na PEC: 
“Não me sinto à vontade de tra-
tar do ascensorista que ganha R$ 
3 mil e deixar de fora da reforma 
administrativa o Judiciário e Le-
gislativo” declarou. Ontem, ele 
voltou a fazer essa afirmação.

PEC 32

Relator quer Poderes na reforma

Deputado 

Arthur Maia 

(DEM-BA), 

relator da 

PEC 32 na 

Câmara

NAJARA ARAUJO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O 1º Vice-Presidente Nacional do PATRIOTA, provocado pela maioria da Comissão Executiva Nacional e do Diretório 
Nacional, nos termos do artigo 38, I, do Estatuto Partidário, vem CONVOCAR a Convenção Nacional do PATRIOTA 
a ser realizada de forma presencial em Brasília/DF, no endereço SHS, Qd.05, Bl.H/I, Asa Sul, CEP70322-912 (Hotel 
Windsor Plaza Brasília) e virtual por meio eletrônico, sistema Zoom em razão das medidas de prevenção e combate do 
contágio por COVID-19, link de acesso https://us02web.zoom.us/j/88408993043?pwd=cVRFTVpoMTFIbmhlTTdLTE9
Pb3ViZz09, podendo ser regerado em caso de oscilação ou indisponibilidade, datada para o dia 24 de junho de 2021, 
das 11:00 horas às 13:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.Deliberar sobre atos do Presidente 
Nacional do PATRIOTA e possíveis sanções e consequências; 2.Eleição e posse para suprimento de cargo vacante 
por morte de Membro do Diretório Nacional e Secretário de Organização Interna Nacional do PATRIOTA; 3.Deliberação 
sobre alteração estatutária; 4.Deliberar sobre a possibilidade do PATRIOTA vir a ter candidatura própria à Presidência 
da República; 5.Outros assuntos de ordem legal e estatutária. Brasília/SP, 14 de junho de 2021. Ovasco Roma Altimari 
Resende - 1º Vice-Presidente Nacional; Antonio da Cruz Filgueira Junior - 2º Vice-Presidente Nacional; Bárbara M. 
C. A. R. Freitas - 3ª Vice-Presidente Nacional; Jorcelino José Braga - Secretário Geral Nacional; Ulisses Ramalho 
de Almeida - 2º Tesoureiro Nacional; Heitor Cherulli Resende - Secretário de Relações Internacionais; Jorge Luiz 
de Paula Martins - Secretário de Comunicação Nacional; Frederico Borges da Costa - Líder da Bancada na Câmara 
dos Deputados; Eliane Santos da Cunha - Membro Diretório Nacional; Mirley Altimari Resende - Membro Diretório 
Nacional; Carla Machado Cherulli Resende - Membro Diretório Nacional; André Luiz Alves - Membro Diretório Nacional; 
Margareth D´Arc A.R.Mattis - Membro Diretório Nacional; Onofre Rufino dos Santos - Membro Diretório Nacional; Vera 
Aparecida de Oliveira Masson - Membro Diretório Nacional; Bruno Altimari Resende de Mattis - Membro Diretório 
Nacional; Camila Altimari R.M.Martins - Membro Diretório Nacional; Severino José Coelho Neto - Membro Diretório 
Nacional; Frederico de Castro Escaleira - Deputado Federal; Alcides Rodrigues Filho - Deputado Federal; Antônio da 
Cruz Filgueira Neto - Deputado Federal.

LEI

178

Lei Complementar 
(federal) prevê novas bases 
do Regime de Recuperação 
Fiscal dos estados. Acordo 
suspende pagamento da 
dívida com a União nos 12 
primeiros meses

 > Presidente da Alerj, An-
dré Ceciliano (PT) decla-
rou  a Cláudio Castro, na 
segunda-feira, que a Casa 
não vai retirar direitos de 
servidores. O governador, 
por sua vez, aproveitou a 

ocasião para dizer que o 
anúncio da antecipação de 
metade do 13º foi uma vi-
tória. E sinalizou intenção 
de conceder recomposição 
inflacionária e de pagar os 
salários no 5º dia útil.

Recados no plenário
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FábiaOliveira

DO BBB PARA O CANAL ESPORTIVO

E
sta coluna de apenas seis leitores 
já havia antecipado que o ex-BBB 
Arthur Picoli estava em negocia-

ção avançada com o SporTV. Pois bem. 
Na última segunda-feira, o instrutor de 
Crossfit finalmente assinou sua contra-
tação com o canal para ser um dos 
comentaristas da casa. 

Sem dizer exatamente do que estava 
falando, Arthur usou o Twitter para 
comemorar a assinatura do contrato: 
‘Meu Deus do céu. Muito obrigado por 
tanto em minha vida. Nunca imaginei 
chegar até aqui. Gente, queria muito 
falar pra vocês agora, mas vocês não 
perdem por esperar”, escreveu o educa-
dor físico.

Recentemente Arthur Picoli desmar-

cou participações em programas de 
outras emissoras para não prejudicar o 
andamento das negociações com o 
SporTV. Além de atuar como comenta-
rista da programação do SporTV, Ar-
thur também deve gravar entrevistas 
para o ‘Esporte Espetacular’, que vai ao 
ar aos domingos pela TV Globo. Na 
redação do canal esportivo, há uma 
certa insatisfação com a contratação 
do ex-BBB, uma vez que recentemente 
houve uma série de demissões de 
jornalistas e agora surge a contratação 
de um ex-reality. 

O ex-BBB usou os stories do Insta-
gram para negar a contratação. Então 
tá bom, a gente aguarda os próximos 
capítulos!
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‘É DESGASTANTE’, DIZ 
GKAY SOBRE ATAQUES

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Rapper mais escutado nas plataformas 
digitais atualmente, Kawe se prepara 
para lançar a faixa ‘Mds 2’, uma 
continuidade do maior viral no Tik Tok 
Brasil. O ‘challenge Mds’ conquistou a 
internet no início do ano, foi responsável 
por desbancar Anitta no Spotify e 
alcançar as paradas musicais 
internacionais. Com apenas 21 anos, o 
cantor ‘das quebradas de São Paulo’ 
promete mais um super lançamento.

KAWE LANÇA 
CONTINUAÇÃO 
DE MDS

Arthur Picoli é o novo 

comentarista 

contratado pelo SporTV
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BRUNO DIEGUES EM TURNÊ PELOS EUA

Ex-BBB 
também 
deve gravar 
entrevistas 
para o 
‘Esporte 
Espetacular

Além de sua retomada no cenário 

musical nacional, Bruno Diegues, 

ex-vocalista do Jeito Moleque, 

prepara sua primeira turnê inter-

nacional em vôo solo. O destino 

escolhido pelo pagodeiro foram 

os Estados Unidos e a maratona 

de shows por lá deve acontecer no 

mês de agosto.

“É um momento importante de 

retomada não são para mim, 

mas eu faço parte da volta do 

entretenimento depois de um 

cenário tão caótico que vivemos 

devido à pandemia. Acho que é 

a volta da música aos palcos no 

geral, da vida voltando ao rumo 

normal das coisas. Certamente 

essa turnê nos EUA será muito 

mais do que especial para mim e 

para toda a minha equipe”, disse 

o cantor.

IS
IS

 LACOM
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Mal acordou na manhã desta terça-feira (15), Gkay 

foi bombardeada com vários comentários de haters 

em uma das suas redes sociais. A influenciadora e 

atriz não suportou as críticas e resolveu desabafar em 

uma série de vídeos no Instagram reclamando sobre 

a pressão e disse que não aguentava mais pessoas 

‘sem noção infernizando sua vida’ com opiniões que 

ela não precisava. Em conversa com a coluna, Gkay as-

sumiu que anda cansada. “Receber sempre ataques é 

muito desgastante e eu acabo me desabafando nas 

redes sociais porque as pessoas precisam entender 

que é preciso parar e ser mais cuidadosas na hora de 

fazer um comentário. Esse comentário pode realmen-

te ferir alguém, magoar alguém e acabar com o dia 

daquela pessoa”, explicou,

 Segundo Gkay, as últimas críticas são por causa da 

mudança no visual. Ela escureceu os cabelos e tem 

sido chamada de ‘feia’. Quando eu estava loira, fala-

vam que estava feio, que estava horrível. Agora estou 

morena, e falam que está feio, que está horrível. Deixa 

eu, pelo amor de Deus, só parem, é toda hora. Eu abro 

o meu direct pra ter o feedback de alguma coisa, e é 

só desgosto, gente, de verdade”.
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UMA ILHA REÚNE FAMOSOS

OUTRO REALITY EM 

D
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U
LG

AÇ
ÃOO influenciador Lucas Rangel já co-

meçou a produzir mais uma edição 

do reality ‘A Ilha dos Famosos’, que 

vai ao ar através de seu canal no 

youtube. Mas neste ano, diferente 

das três edições anteriores, o in-

fluencer está escalando famosos 

da TV, em vez de apenas criadores 

de conteúdo que costumam se des-

tacar na internet.

 Seguno a coluna apurou, a ex-B-

BB Gizelly Bicalho e o ex-Fazenda 

JP Gadêlha estão entre os selecio-

nados para participarem da atra-

ção. As gravações dos momentos 

de aventura dos participantes de-

vem começar ainda neste mês de 

junho, em uma ilha. 

 Quem também resolveu investir 

em um reality na ilha foi a Record 

TV. As gravações da nova atração 

da emissora estão acontecendo a 

todo vapor em uma ilha de Paraty, 

na Costa Verde do Rio. O programa 

tem a apresentação de Sabrina 

Sato. 
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Muita gente ficou curiosa para saber quem é a tal 

moça para quem Neymar Jr fez símbolo de coração 

enquanto comemorava a vitória do Brasil na parti-

da da Copa América contra a Venezuela. Levando 

em consideração que o craque costuma flertar com 

muitas moças ao mesmo tempo, fica um pouco difícil 

de saber a quem exatamente ele se referia. Mas esta 

coluna descobriu que entre as moças que andam fler-

tando com Neymar está a influenciadora e youtuber 

Karoline Lima. 

 Recentemente, ela até recebeu flores que foram 

enviadas pelo jogador, mas nas redes sociais a loura 

fez mistério quanto ao pretendente por trás do mimo. 

O jogador Douglas Luiz, amigo do Neymar, chegou 

a comentar na publicação de Karoline dizendo que 

sabia quem tinha enviado o buquê, mas sem citar 

nomes, afinal, era pra ser segredo, mas esta colunista 

não é baú...

Depois de passar mal e ter sido socor-

rida por Jakelyne Oliveira e Mariano, 

ex-colegas do reality ‘A Fazenda’, 

Raissa Barbosa contou que foi diag-

nosticada com depressão. “Infeliz-

mente o diagnóstico que eu não que-

ria ouvir, eu ouvi ontem. Estou com 

depressão. Me desculpem por não ter 

sido forte o suficiente”, contou.

Raissa compartilhou a informação 

com seus seguidores e recebeu o 

apoio  de milhares de pessoas, incluin-

do famosos como Gilberto Nogueira, o 

Gil do Vigor, Sarah Andrade e Kerline 

Cardoso. Ela, que sofre de  transtorno 

de personalidade Borderline, teve 

uma crise e fez um vídeo chorando no 

Instagram. “Eu não aguento mais fin-

gir que estou bem quando não estou. 

Quero falar para alguém, mas não sei 

com quem eu falo, não sei o que eu 

faço. Estou pensando em um monte 

de merda”, desabafou nas imagens.

Raissa teve uma forte crise de ansie-

dade na madrugada de ontem, ma-

chucou a própria mão e precisou rece-

ber curativo e pontos no local ferido.

Através de um comunicado, a equipe 

da modelo informou que ela vai ti-

rar um tempo para descansar longe 

das redes sociais. “Raissa vai dar um 

tempo nas redes sociais para cuidar 

de sua saúde física e mental e em 

breve retomará aos seus trabalhos 

normais. Ela aproveita para agrade-

cer tantas manifestações de amor 

e carinho que recebeu de seus fãs 

e amigos”.

RAISSA BARBOSA ESTÁ COM 
DEPRESSÃO

FLERTE DO NEYMAR
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 n O cantor e 

compositor 
mineiro Moisés 
Navarro, lança 
dia 25, o single, 
‘Novo Samba’, 
em parceria com 
Ricardo Homem, 
em todas as 
todas as plata-
formas digitais e 
o videoclipe em 
seu canal oficial 
do YouTube.

 n O circuito Jazz 
na Feira é um 
programa imper-
dível no próximo 
sábado (19), a 
partir das 16h na 
Rua do Lavradio, 
no Centro do 
Rio. O evento é 
gratuito.

EM ASCENSÃO DO POP

MALLU: A ESTRELA 

A cantora Mallu, que foi descoberta por Rick Bonadio, vem com tudo para ser a 
próxima Anitta. Aos 23 anos e já com cinco singles na bagagem, ela se formou em 
canto lírico, mas optou pelo pop, e lança na próxima sexta-feira (18) seu trabalho 
mais ousado, o single ‘Roleta Russa’, uma canção que fala sobre 
relacionamentos abusivos”. “A letra conta a história de uma pessoa querer muito 
alguém e ter uma química sexual tão forte que, mesmo sabendo que outro te faz 
mal, não consegue se afastar. É sobre aceitar que aquele amor não tem como dar 
certo”, explica Mallu, também autora da canção.

DIVULGAÇÃO

O apresentador Fausto Silva recebeu alta, ontem, após seis dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, 
em São Paulo, para tratar uma infecção urinária. Faustão, que foi substituído por Tiago Leifert no último pro-
grama, exibido no domingo (13), já reuniu sua equipe e tudo indica que ele volta a comandar a próxima atração. 
As gravações estão programadas para acontecer nesta sexta-feira, dos dias antes da produção entrar no ar.

FAUSTÃO ESTÁ DE VOLTA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Começou uma discreta debandada de tucanos no eixo 
Rio-São Paulo-Belo Horizonte por causa da proximi-
dade dos ex-presidentes Fernando Henrique (PSDB) 
e Lula da Silva (PT). Essa turma tem dialogado muito 
com partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro e 
vai esperar o momento certo para pedir a desfiliação. 

Conselheiro 
 N Advogada do presidente 

Bolsonaro, Karina Kufa já 
não é vista com a mesma 
rotina de antes no Palácio. 
O chefe da nação tem tido 
mais consultorias de Fre-
derik Wassef.

À mesa
 N O entra-e-sai de empre-

sários na sede do governo 
com demandas para o go-

vernador do Rio de Janei-
ro, Cláudio Castro, o deixa 
bem na fita. Está atenden-
do a todos os pedidos.

Lá vem o Negão...
 N É cada vez mais certo 

entre bolsonaristas pró-
ximos do presidente que 
ele quer apostar no depu-
tado federal Hélio Negão, 
seu amigo e ex-segurança, 
para o governo do RJ.

Radar ligado
 N Não bastasse a surpresa 

no metiê político carioca 
da proximidade de Frei-
xo com Pereira, agora o 
federal depara-se com o 
estranhamento do pre-
feito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes. O prefeito 
ensaia coalizão pró-Lula 
da Silva no estado e sur-
ge como pré-candidato, 
também, ao Palácio Gua-
nabara. Paes não gos-
tou da parceria, dizem 
próximos. Pereira tem 
nome na praça e requisi-
tado por pré-candidatos 
majoritários. 

Provocação nessa hora?
 N Começou a fritura de 

“um tal de Queiroga, 
vocês sabem quem é...”, 
como disse Bolsonaro 
numa coletiva há dias, 
gesto deselegante com o 
médico ministro da Saú-
de. O presidente não en-
gole a saída de Pazuello 
da pasta. E desconta a 
raiva em todos à volta.

Bem longe
 N Será em terras gaúchas 

dia 27 a festa de aniver-
sário do ex-prefeito de 
Niterói e pré-candidato 
a governador do Rio de 
Janeiro pelo PDT, Rodri-
go Neves. Os pedetistas 
vão visitar os túmulos de 
Leonel Brizola, Jango e 
Getúlio Vargas em São 
Borja (RS).

Padim
 N Não há mais dúvida 

de que Miguel Coelho 
(MDB), o prefeito de Pe-
trolina, será o candidato 
de Bolsonaro ao governo 
de Pernambuco, mas por 

outro partido. Não faltam 
elogios, mas sobram críti-
cas ao governador Paulo 
Câmara (PSB). As bênçãos 
vieram com a visita do mi-
nistro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas. 

Além-mar
 N A imprensa portuguesa 

abre títulos diários sobre 
a caminhada do Brasil 
rumo a um cenário obs-
curo sob Bolsonaro. Um 
articulista citou a con-
trariedade do presidente 
com o certificado interna-
cional de vacinação – ele 
diz que vai vetar, caso seja 
aprovado.

Dedo na tomada 2
 N A Neoenergia Distri-

buição Brasília avisa que 
“não houve qualquer rea-
juste tarifário da conta de 
energia para os clientes do 
DF”, como publicado aqui. 
Uma conta de um cidadão 
que não visita sua casa há 
meses pulou de R$ 27,55 
para R$ 45,13, sem qual-
quer consumo na residên-
cia. A CEB foi privatizada 
há três meses.

Sobre Jacarezinho
 N A Prefeitura do Rio e 

o prefeito Eduardo Paes 
negam a participação na 
ideia ou na construção de 
um monumento na favela 
do Jacarezinho em memó-
ria dos mortos na opera-
ção da Polícia Civil. “Neste 
momento, não há sequer 
um pedido de tramitação 
nos órgãos do município 
para erguer o memorial, 
seja por parte do poder 
público, de entidade pri-
vada ou organização so-
cial”, informa.

REVOADA

QUEM DIRIA

 N Não é só a cor da camisa e o 
discurso que mudaram no de-
putado federal Marcelo Freixo 
(foto), que deixa o PSOL pelo 
PSB para se candidatar ao go-
verno do Rio de Janeiro. Está em 
vias de contratar o marqueteiro 
Renato Pereira para cuidar de 
sua campanha. Pereira foi quem 
tocou a vitoriosa campanha de 
Sérgio Cabral ao governo, em 
2006 – e pelo notório, compli-
cou muita gente na delação pre-
miada com o MP na Lava Jato.

Pedro cresceu em uma família 
com um pai dominante e uma 
mãe subserviente. Assistiu por 

muitas vezes às agressões dele contra 
ela. Mas, criança que era, restava-lhe 
o papel de testemunha passiva. Aliás, 
duplo papel, pois essa violência no 
seio da família também lhe vitimava. 

Pedro cresceu e formou seu próprio 
núcleo familiar. Ainda que se considere 
menos bruto que seu pai, também agri-
de sua companheira e, por esse motivo, 
foi preso em flagrante, vindo a respon-
der à ação penal. Tal e qual seu pai, fez 
de sua filha de 9 anos de idade a dupla 
vítima de seus momentos de fúria.

Pedro poderia ser apenas um perso-
nagem criado, mas, embora seu nome 
seja outro, ele existe, pois foi um dos en-
trevistados pelas historiadoras Elisiane 
Chaves e Lorena Gill, que escreveram o 
artigo “Histórias de agressores de mu-

Uma instituição de Ensino Su-
perior de pesquisa e assistên-
cia à Saúde necessita de re-

cursos como um paciente em estado 
grave de covid-19 necessita de oxigê-
nio. Na falta de um ou outro sabemos 
o resultado. A UFRJ está asfixiada 
financeiramente. Se olharmos seus 
orçamentos, ano a ano, desde 2004, 
verificamos que as dotações foram 
crescentes até 2012, quando atingiu 
R$ 773 milhões em recursos por meio 
da Lei Orçamentária Anual (em valo-
res corrigidos).

Houve ligeira redução deste mon-
tante nos orçamentos de 2013 a 2015, 
chegando neste último ano a R$ 606 
milhões. A partir de 2016, a queda vem 
se acentuando até chegarmos a 2021 
com a destinação vergonhosa de R$ 
299 milhões. Menos da metade do or-
çamento previsto entre 2011 e 2015. 

A triste realidade, que leva essas 
instituições a anunciarem que não há 
recursos para fechar o ano, é compar-
tilhada por outras 29 universidades 
federais. Um retrato do descaso e des-
compromisso para com instituições 
de Ensino Superior fundamentais 
para a formação, pesquisa e inova-
ção e, na maioria delas, pelo atendi-
mento à Saúde por meio de hospitais 
universitários. 

Esta tragédia tem nomes e sobreno-
mes. Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. 
Um presidente e um ministro que in-
sistem em manter um teto de gastos 
que deixa nossas universidades sem 
ar. Sem qualquer possibilidade de 
ampliação de investimentos necessá-
rios para seu funcionamento regular. 
Não estamos aqui falando nem em 
ampliar cursos, pesquisas ou atendi-
mentos, falamos de recursos apenas 
suficientes para a manutenção de seu 
funcionamento.

Para além do teto, é conhecida a po-
sição do governo contra o ensino e a 

Oxigênio para a UFRJ

Quebrando o ciclo da violência

Wagner Cinelli de 
Paula Freitas
desembargador do 
TJRJ

Jandira Feghali
deputada federal do 
PCdoB-RJ

lheres julgados por violência doméstica 
da Comarca de Pelotas (RS)” (Estudios 
Históricos – CDHRPyB – Año VIII – Di-
ciembre 2016 – Nº 17 – Uruguay).

Na verdade, existe um batalhão de 
Pedros, o que é confirmado por núme-
ros do Ministério da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos, que mos-
tram que, no Brasil, só no ano de 2020, 
o Ligue 180 e o Disque 100 receberam 
105.821 denúncias de violência contra a 
mulher. Portanto, quase 300 denúncias 
de violência por dia nessas duas plata-
formas, fora o que foi registrado direta-
mente em outros canais, sem contar a 
denominada cifra oculta, representada 
pelos casos que não foram reportados. 

O inverso não existe ou, se existe, 
não tem relevância estatística nem so-
ciológica. É que a sociedade tem raízes 
na família patriarcal, marcada pela 
dominação do homem e subjugação 
da mulher. Esse patriarcalismo traz 
consigo o machismo, que se reflete na 
língua, na literatura, nas artes, nas ins-
tituições, enfim, em todos os lugares. 

O machismo se sustenta na desi-
gualdade, na assimetria de poder, e é 

Saúde públicos. Ataque após ataque, 
o presidente atenta contra as univer-
sidades e não esconde sua intenção em 
vê-las sem ar, definhando. E quando, 
finalmente, não lhes restar outra op-
ção que não fechar suas portas, a rede 
privada agradecerá o presidente. 

Nada substitui o papel das universi-
dades públicas. Uma pesquisa inédita, 
coordenada pelo Colégio de Gestores 
de Comunicação das Universidades Fe-
derais (Cogecom), da Associação Na-
cional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes), 
revelou que 50 mil alunos foram gra-
duados em 2020. Os dados ainda cons-
tatam que a rede federal de hospitais 
universitários (50 hospitais vincula-
dos a 35 universidades), disponibilizou 
mais de dois mil leitos para pacientes 
com covid-19, entre enfermaria e UTI.

As universidades participantes da 
pesquisa atenderam quase 90 milhões 

de pessoas ao longo de 2020.
Esses dados comprovam que nos-

sas universidades devem ser valoriza-
das, pois cumprem um papel que vai 
muito além da necessária formação 
de nossos jovens. Durante a pandemia 
e no pós-pandemia, são e serão essas 
instituições a garantir a formação de 
profissionais da Saúde, a promover 
pesquisa sobre produtos e insumos 
em saúde, a formar cidadãos e cidadãs 
cientes de seus direitos e deveres. 

A UFRJ precisa de oxigênio. Precisa 
que a sociedade compreenda sua im-
portância e a valorize. Necessita que 
mais vozes gritem em sua defesa e exi-
jam que o governo federal atue para que 
ela continue aberta e prestando rele-
vantes serviços para todos. Sem as uni-
versidades públicas o cenário é devasta-
dor. E ainda mais perverso justamente 
para a parcela da população que mais 
depende dos serviços públicos.

o pai da violência de gênero. A criança 
exposta a essas agressões, que assis-
te à mãe ser martirizada, é candidata 
a se tornar reprodutora de violência, 
como algoz, como vítima ou como o 
adulto omisso que replica os três ma-
cacos que representam o “não vejo, 
não ouço, não falo”.

Pedro, quando criança, respirou a 
violência doméstica. Adulto, reprodu-
ziu esse comportamento. Sua história é 
exemplo de que não existe violência in-
ventada. Violência é violência reprodu-
zida. Assim, é necessário romper com o 
ciclo da violência e, para que isso ocorra, 
precisamos falar sobre esse tema que é 
antigo, árido e urgente.

O homem que reproduz a crueldade 
que vivenciou quando menino não pre-
cisa se tornar réu em ação penal para 
começar a pensar. A chave é a alteridade, 
rejeitando comportamentos que causem 
mal. Quebrar o ciclo da violência é possí-
vel, é necessário e é a porta da esperança 
para um mundo menos desigual. Mundo 
em que o machismo pertença apenas ao 
passado. Portanto, muito melhor para 
elas. E para eles também.

RICARDO STUCKERT

ESPLANADEIRA

 N # Exposição  Arte Contemporânea Feminina, com curadoria Tartaglia 
Arte Di Roma, termina dia 19, no Centro Cultural Correios RJ. # FUNAFRO 
e NURAP abrem inscrições para I Congresso Nacional de Empreende-
dorismo e Empregabilidade da Juventude Negra. # Núcleo de Mudas 
Pré-Brotadas da BP Bunge investe em variedades mais produtivas para 
abastecer canaviais. # Produtor musical e um dos maiores DJ’s do 
mundo, Alok fechou parceria com o Grupo Petrópolis fábrica cervejeira. 
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MALHAÇÃO

 n Jade e Bianca descobrem que 
Lírio as levou para fazer papel de 
figurante em uma novela e ficam 
furiosas. Sol vai com Dandara 
visitar Mari. Pedro não consegue 
se acalmar com Karina.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana e Rodrigo decidem ir à 
terapeuta de Júlia, que explica 
como Ana e Rodrigo devem falar 
para a filha que estão juntos. 
Laudelino reclama de Iná querer 
levá-lo a um médico. 

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Dominique orienta Edu a ir até 
sua casa e atirar contra o invasor. 
Agnes e Mário combinam de se 
encontrar. Tarantino escuta Alan 
dizer a Ignácio que está namo-
rando Kyra/Cleyde.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Paçoca procura por Farofa (que 
na realidade é Pipoca), mas não 
a encontra. Cícero diz para Vivi 
que quer falar com Tati para con-
tar que encontrou Pipoca na rua.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Enrico é avisado sobre o aci-
dente com sua mãe, Antônio 
conta para Cláudio. José Alfredo 
se surpreende com a solidarieda-
de de José Pedro.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Uriala leva uma invertida de 
Abraão. Leora e Omar seguem 
para Gerar. Quetura demonstra 
sabedoria. Leora e Omar chegam 
ao palácio. Omar é surpreendido 
pela decisão do rei.

21h | RECORD | 12 anos 
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FOTOS MARIANA VIANNA

Carol Castro vive 

uma garota de programa 

romântica no filme ‘Veneza’, de Miguel 

Falabella, e diz acreditar em todas as 

formas de amor

E
ntre  bo leros 
e fantasias, o fil-
me ‘Veneza’ estreia, 
amanhã, com a mis-

são de propor reflexões sobre o 
amor e a possibilidade de sonhar. 
Carol Castro, uma das estrelas do fil-
me escrito e dirigido por Miguel Falabel-
la, destaca o papel de sua personagem no 
longa. A atriz interpreta Madalena, a mais 
nova garota de programa do bordel de Gringa 
(Carmen Maura) que sonha em viver um gran-
de amor.

“A Madalena é uma menina corajosa e moderna. 
Ela tem uma bonita missão no filme, que é contar a his-
tória de amor com o Julio, lindamente interpretado 
pelo Caio Manhente. É um amor sem rótulos, sem 
gênero e livre. Por mais que ela seja uma garota de 
programa, existe um amor verdadeiro. O arco dra-
mático é muito poético, forte e tem um pouco de 
tudo: alegria, leveza, drama e tristeza. O filme todo 
é assim, mas a história da Madalena é uma das mais intensas”, 
conta Carol.

Baseada na peça argentina ‘Venecia’, o filme conta a história 
da cafetina Gringa, que quer realizar o sonho de reencon-
trar o amor de sua vida em Veneza, na Itália, mesmo cega e 
debilitada. Ela conta com o apoio de seu segurança, Tonho 
(Eduardo Moscovis), e suas meninas, como Rita (Dira Paes), 
Jerusa (Danielle Winits) e Madalena. Juntos, eles idealizam um 
lúdico e fantástico plano para realizar o último desejo de quem 
os acolheu.

“É um filme teatral e o realismo fantástico na linguagem cine-
matográfica ficou muito interessante. Todo o trecho que a gente 
gravou em Veneza ficou muito emocionante. Eu, Du e Dira nos 
olhávamos e falávamos: ‘a gente está gravando em Veneza, você tem noção?’. 
Realmente, é um filme mágico que traz essa poesia para os brasileiros. Não é à 
toa que está estreando nesse momento tão pesado. Apesar de ter histórias fortes, 
o filme traz o sonhar, o lúdico e o poético”, garante Carol.

MISSÃO ESPECIAL
Apesar de estrear somente em 2021, o longa foi rodado em março de 2018, nas redon-
dezas de Montevidéu, no Uruguai. Carol conta que o convite para o filme lhe surpreen-
deu porque ela havia acabado de dar à luz a sua filha, Nina, no semestre anterior.

“Fiquei surpresa pelo convite porque estava muito focada em ser mãe e vivendo 
o puerpério. Não me via como mulher ainda, só como mãe. E caiu no meu colo o 
convite para dar vida a Madalena, que é um fogaréu. Tive que me preparar física 
e psicologicamente, além de ter acompanhamento profissional. Foi uma mara-
tona e um ato muito corajoso porque fui com filha, babá e panela elétrica dentro 
da mala. Foi um movimento intenso, eu diria, mas deu tudo certo”, diz Carol, que 
ainda brinca: “Eu estava com silicone natural, era puro leite”.

BASTIDORES
Carol também relembra o clima familiar nos bastidores e a experiência de ser dirigida 
por Miguel Falabella. “Foi sensacional porque ele te conduz com maestria. Ele é muito in-
teligente, é um gênio. Durante o trajeto do hotel até a locação, ele contava milhares de histó-
rias. É realmente uma enciclopédia. Me senti conduzida em um bolero e só tenho a agradecer. 
E o clima do set era maravilhoso e a gente se tornou uma família durante o mês de gravação no 
Uruguai. De manhã, ele tomava café da manhã com a minha filha, que virou a mascote do filme. 
Foi uma grande aventura”, diz.

Ela ainda fala sobre como foi atuar ao lado de Carmen Maura, estrela espanhola conhecida 
pelos filmes de Pedro Almodóvar. “Eu cresci vendo os filmes que a Carmen fez. Quando sentei 
para fazer a primeira leitura com ela, fiquei nervosa e com a mão suando, mas ela foi maravilhosa. 
Se encantou pela minha filha também. Ela falava que eu era muito guerreira quando me via tirando 
leite”, relembra Carol.

CRENÇA NO AMOR
Na história de Miguel Falabella, Carol interpreta uma mulher romântica. Questionada se é assim na vida pessoal 
também, a atriz, que namora o ator Bruno Cabrerizo, garante que sim, além de ampliar o significado da palavra.

“Já levei muitas porradas, viu? Mas acredito no amor porque ele é o que salva, é o que move. Dizem que a es-
perança é a última que morre, mas eu acrescentaria o amor também. É a base de tudo, não só amor de homem 
com mulher, mulher com mulher, homem com homem, ou sem gêneros, mas o amor do dia a dia também, o 
amor pelo trabalho, pelos filhos. E eu sou pisciana, então, sou uma eterna sonhadora”, revela Carol.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Cadu Bruno

Carol Castro (alto) na pele da prostituta 
Madalena; acima, a atriz com Carolina 

Virgüez, Dira Paes, Danielle Winits, Carmen 
Maura, Laura Lobo, Eduardo Moscovis

Já levei muitas porradas, viu? 
Mas acredito no amor porque ele 
é o que salva, é o que move”

CAROL CASTRO,

Atriz



Horóscopo

A Lua promete muito trabalho duro. Não confie 
demais nos outros e faça um esforço extra hoje. A 
conquista não vive um bom momento, foque em 
outras coisas. Cor: vermelho.

O seu signo conta com uma dose extra de criatividade 
nesse momento. Inove em tarefas mais voltadas à 
comunicação. Atraia o par com carinhos e mais 
carinhos. Cor: nude.

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Bom momento para cuidar da casa e fazer algumas 
mudanças no ambiente. Priorize o mais importante no 
seu cotidiano. A paquera estará um pouco parada. 
Cor: azul-petróleo.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Bote o papo em dia com as pessoas mais próximas de 
você. Tenha foco para concluir as suas tarefas mais 
importantes. A conquista vai gerar novos contatos. 
Cor: preto.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Os astros destacam o seu lado mais possessivo. Tenha 
cautela com os ciúmes. Os nervos estremecem a vida 
a dois. Preste atenção com o dinheiro, não gaste 
demais. Cor: goiaba.

LEÃO
23/7 a 22/8

Organize as suas prioridades. Sonhos vão precisar ser 
adaptados à realidade. Use seu jogo de cintura. Brigas 
surgem no relacionamento, mantenha a calma. Cor: 
verde-água.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O seu sexto sentido se destacará. No trabalho, seja 
cautelosa com projetos importantes. Um crush 
compromissado pode pintar, cuidado com a confusão. 
Cor: verde-água.

LIBRA
23/9 a 22/10

Bom dia para ajudar um amigo que precise de você. 
Seja caridosa e escute bastante. Saia da rotina na 
relação amorosa. Novas amizades podem animar a 
sua rotina. Cor: castanho. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Muito foco e fé para os seus objetivos. Invista a sua 
grana para se cuidar melhor. Você e o parceiro podem 
fortalecer o romance se estiverem afinados e na 
mesma sintonia. Cor: pink.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Utilize a tecnologia para matar a saudade da família e 
dos amigos. Se esforce para superar obstáculos que 
aparecerem. O astral contagiará o seu amor. Cor: 
amarelo-ouro.

A Lua indica a boa fase para se organizar bem e 
melhor. Pode iniciar um novo trabalho ou se interessar 
por alguém novo. A sua sensualidade vai abalar na 
paquera. Cor: prata.

Apresente suas ideias ou teste uma nova parceria no 
trabalho. Também seja flexível para se dar bem hoje. 
A união vai se fortalecer com o seu par, aproveite bem. 
Cor: fúcsia.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03
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