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GOVERNO 
DEFENDERÁ 
MODERNIZAÇÃO DO 
SERVIÇO PÚBLICO 
EM AUDIÊNCIA  
NA CÂMARA. 
SERVIDOR, P. 10

MULHERES 
REFORÇO NAS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE 
ATENDIMENTO ÀS 
VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA  
INFORME DO DIA, P. 2

Saiba se está no novo lote
da extensão do benefício
Pagamento de parcelas atrasadas de 2020 será feito de uma só vez, hoje, para mais de 34,6 mil pessoas.  ECONOMIA, P. 9 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 

CONFIRA MAIS DE 1.800 VAGAS DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ. P. 9

COVID
LEI ESTABELECE 
PROTOCOLO 
PARA EVITAR 
ERROS E FRAUDE 
NA VACINAÇÃO. P. 3

GESTANTES E 
PUÉRPERAS SEM 
COMORBIDADES 
RECEBEM A 
PRIMEIRA DOSE. P. 3

DIVULGAÇÃO
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PARA GERSONPARA GERSON

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

EM MEMÓRIA DAS 
500 MIL VÍTIMAS500 MIL VÍTIMAS

Ato na escadaria da 
Câmara no Centro 

reverencia os mortos 
e pede por justiça. P. 3

A grávida Pamela Leal foi vacinada no posto 
de Saúde municipal Heitor Beltrão, na Tijuca

Lotado no 41º BPM (Irajá), Eduardo Maia Rodrigues, 
conhecido como Magrinho, e seu bando costumavam 
torturar as vítimas e até filmar estupros. P. 5 

PM que liderava 
quadrilha é preso

Com auxílio de retroescavadeira, Polícia Civil descobre 
ossadas e documentos durante operação contra 
traficantes que atuam no bairro de Guaxindiba, em 
São Gonçalo. Cinco bandidos são presos. P. 6 

Moradores da Muzema denunciam uso do material 
em construções na comunidade. Segundo a SuperVia, 
ocorreram cinco casos de furto de trilhos este ano. P. 4 

Trilhos de trens em 
prédios irregulares
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PELO EX. P. 13
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Prefeito e Liesa estudam realizar evento com agremiações em novembro. Prefeito e Liesa estudam realizar evento com agremiações em novembro. 
Projeto com novo visual para a Cidade do Samba (foto) é apresentado.Projeto com novo visual para a Cidade do Samba (foto) é apresentado. P. 4  P. 4 

Paes planeja teste no Sambódromo Paes planeja teste no Sambódromo 

Thiago Mendes (foto), ex-São Paulo e atualmente no 
Lyon, está na mira do Flamengo para a vaga do meia. P. 8

ENCONTRADO 
CEMITÉRIO 
CLANDESTINO 

REGINALDO PIMENTA LUCIANO BELFORD

REPRODUÇÃO DE VÍDEO
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As mais lidas
Online

Ao vivo, Fátima 
Bernardes quebra 

protocolo e manda 
recado para o Faustão

TELEVISÃO

Flamengo negocia com 
ex-volante do São Paulo 

para substituir Gerson
FLAMENGO

Bando liderado por 
PM preso em operação 

humilhava vítimas e 
usava extrema violência

RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO DO RIO 
DE JANEIRO EM 2022

 N Deputados estaduais dis-
cutem hoje na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janei-
ro, em regime de priorida-
de, projeto de lei do poder 
executivo sobre diretrizes 
para elaboração da lei do or-
çamento anual de 2022, que 
inclui metas e prioridades da 
administração pública esta-
dual. Receita total do ano 
que vem está projetada em 
R$ 89,8 bilhões.

N
a última semana, foram dois movimentos do gover-
nador Cláudio Castro: Max Lemos, ex-candidato à 
prefeitura de Nova Iguaçu, agora ocupa a secretaria de 

Infraestrutura e Obras; e Glória Heloiza, ex-juíza e ex-candi-
data à Prefeitura do Rio, se tornou subsecretária estadual de 
Políticas para Mulheres. Para a coluna, Glória falou sobre o 
novo cargo: “Assumir essa responsabilidade, nesse momen-
to de vulnerabilidade em meio à pandemia, principalmente, 
diante do aumento dos casos de violência contra as mulheres 
de todas as idades é um grande desafio. Nosso foco é reforçar 
as políticas públicas que promovem o acolhimento e aten-
dimento à mulher vítima da violência. Estamos trabalhando 
para reforçar a nossa presença em todo o estado, inclusive 
com novos equipamentos. Nosso trabalho vai se concretizar 
através da transversalidade, principalmente com a educação, 
que permite a divulgação e vivência dos valores de liberdade, 
igualdade, solidariedade, cooperação, tolerância, harmonia e 
paz”, contou. 

PÚBLICO E PRIVADO
“O nosso compromisso está pautado na transparência das 
informações e serviços, capacitação e articulação com os ór-
gãos governamentais, além da sociedade civil. Somente com 
a união de todas as esferas públicas e privadas traremos os 
resultados multiplicadores esperados pela sociedade, prin-
cipalmente no que concerne ao papel da mulher no mundo. 
Aderindo, assim, à ODS 5, da ONU”, explicou.

GLÓRIA HELOIZA

Mudança na 
Política para 
Mulheres

 N Alerj lança oficialmente 
hoje a Frente Parlamentar 
Pela Democratização da Co-
municação, que conta com 
os deputados Waldeck Car-
neiro (PT); Enfermeira Re-
jane (PCdoB); a bancada do 
PSB (Carlos Minc e Rubens 
Bomtempo) e a bancada do 
PSOL (Flávio Serafini, Rena-
ta Souza, Mônica Francisco, 
Dani Monteiro e Eliomar 
Coelho).

DIVULGAÇÃO

DEMOCRATIZAÇÃO DA 
COMUNICAÇÃO

Somente 
com união 
de todas 
as esferas 
públicas e 
privadas 
traremos 
resultados”

OCTACÍLIO BARBOSA/ALERJ

Florianópolis quer incentivar a vacinação contra a Covid-19 dando 
o dia de folga. O principal incentivo que uma pessoa pode ter é a 
imunização. Se querem incentivar, que seja apoiando uma retoma-
da. Façam parcerias com centros culturais, por exemplo, e movi-
mentem a economia.

O atraso no pagamento das contas básicas, como luz e água, 
atingiu esse ano mais de 60 milhões de brasileiros. O desemprego 
bateu na porta de muitas famílias. Por isso falo sempre: vacinação, 
investimento e empregos, é o que o país precisa.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Alerj

Ex-juíza Glória 
Heloiza assumiu 
a Subsecretaria 

Estadual de 
Políticas para 

Mulheres

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Cadastro de imóveis no Rio 
pode dar desconto no IPTU
Início se dará em quarenta bairros, mas expansão prevê todas as regiões da cidade

C
omeçou ontem, com 
prazo final até o dia 
31 de julho, a De-
claração Anual de 

Dados Cadastrais (Decad), 
medida adotada pela Pre-
feitura do Rio que permite 
a proprietários de casas e 
apartamentos em bairros na 
Região Central, Zona Sul e 
parte da Zona Norte do mu-
nicípio atualizar as informa-
ções pessoais dos imóveis 
através de um documento 
eletrônico. Os contribuintes 
do IPTU na cidade precisa-
rão fazer a ação anualmen-
te. Para incentivar a popula-
ção, a Secretaria Municipal 
da Fazenda e Planejamento 
incluiu um desconto de 5% 
no imposto do ano seguinte 
no projeto, que ainda pre-
cisa ser aprovado e está em 
tramitação na Câmara dos 
Vereadores.

O benef ício vale tan-
to para quem paga à vista 
quanto para os que parce-
lam o imposto. A declaração, 
que antes valia apenas para 
quem realizasse alguma mo-
dificação na área construí-
da, permitirá aos que não 
atualizaram suas informa-
ções com o fisco uma nova 
oportunidade de regulari-
zar seu cadastro sem sofrer 
cobrança retroativa.

“A Decad não é obriga-
tória, mas quem atualiza o 
seu cadastro ganha um bom 

desconto e quem o regulari-
za, além do abatimento, re-
cebe o perdão do passado. 
Ou seja, com a Decad, todos 
ganham”, afirmou o Secretá-
rio Municipal de Fazenda e 
Planejamento, Pedro Paulo.

A cobrança referente 
a anos anteriores pode-
rá acontecer, porém, para 
aqueles que não fizerem a 
Decad ou declararem dados 
incorretamente, que pode-
rão ser constatados a partir 
da fiscalização da prefeitu-
ra. O contribuinte poderá, 

contudo, apresentar uma 
única retificadora, no caso 
de erro, também dentro do 
mesmo período da declara-
ção. O benefício não valerá 
para quem deixou de pagar 
IPTU e está inscrito na dívi-
da ativa do município. 

A Decad deverá ser preen-
chida e entregue por meio 
do Portal Carioca Digital, 
podendo ser feita da mesma 
forma a declaração retifica-
dora, que poderá ser apre-
sentada por uma única vez.

Nesta primeira fase, o ci-
dadão deve acessar o portal, 

A Decad deverá 
ser preenchida e 
entregue por meio 
do Portal Carioca 
Digital

DECAD 2021

 N Tipologia de casa ou 
apartamento;

 N Utilização residencial ou 
não residencial

 N Área construída
 N Upload da conta de luz do 

imóvel
 N Upload de um croqui do 

imóvel (apenas para imó-
veis com alteração da área 
construída)

 N Upload de documento de 
identidade do contribuinte;

 N E-mail do contribuinte;
 N Telefone celular do contri-

buinte e fixo (opcional)
 N Número da matrícula do 

imóvel e do ofício do registro 
de imóveis (opcional);

 N Outras informações 
complementares que julgar 
necessário (opcional)

O secretário Pedro Paulo 
destaca que quem 
atualiza o seu cadastro 
ganha um bom desconto

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

O que deve ser declarado

clicar na opção Decad e di-
gitar o número da inscrição 
imobiliária. Entre os dados 
que deverão ser confirma-
dos estão endereço, nome e 
CPF do contribuinte e área 
edificada. A novidade des-
burocratiza o processo, que 
antes exigia 12 documentos 
e hoje pode ser feito com 
quatro.
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O
 governador Cláudio 
Castro sancionou a 
Lei 9340/21, do depu-
tado Márcio Canella 

(MDB), que visa padronizar 
o protocolo de transparên-
cia sobre a vacinação contra 
a covid-19 no Estado do Rio. 
O objetivo é evitar que o imu-
nizante seja injetado errada-
mente que não haja aplicação 
da dose. A norma foi publicada 
ontem, no Diário Oficial.

De acordo com o texto, os 
médicos, enfermeiros e de-
mais agentes de Saúde respon-
sáveis pela aplicação da vacina 
contra o coronavírus deverão 
observar e seguir o procedi-
mento previsto na legislação 
que entrou em vigor. Pelo pro-
tocolo adotado, o medicamen-
to deve ser obrigatoriamente 
apresentado a pessoa que será 
imunizada, ao seu responsável 
legal ou ainda ao seu acompa-
nhante, caso seja solicitado.

De acordo com o Diário Ofi-
cial, o protocolo a ser seguido 
determina que, a seringa des-
cartável deve ser retirada na 
presença do vacinando ou seu 
responsável, assim como a in-
serção da agulha na seringa. O 
frasco com vacina precisa ser 
mostrado antes da sua aplica-
ção permitindo a leitura do 
rótulo que identifique a vaci-
na contida. A aspiração do lí-
quido do frasco para a seringa 
também deve ser feita na fren-
te do vacinando.

Antes da aplicação, a serin-
ga deve ser mostrada com o 
líquido dentro, com a quanti-
dade recomendada pelo fabri-
cante. Logo depois, a seringa 
deve ser imediatamente apre-
sentada a pessoa que foi imu-
nizada para que o vacinando 
se certifique de que ela está 
completamente vazia e o cilin-
dro da seringa em sua posição 
inicial. A seringa vazia deve ser 
descartada às vistas do vaci-
nando ou seu responsável.

A lei também deixa clara 
a permissão para que a apli-
cação da vacina seja gravada 
por quem está sendo imuni-
zado ou por terceiro, sendo 
vedada qualquer proibição 
neste sentido.

LEI ESTABELECE PROTOCOLO DE

TRANSPARÊNCIA
Sancionada pelo governador Cláudio Castro, legislação visa evitar fraudes na aplicação da vacina. 
Agentes de Saúde deverão seguir procedimentos para injetar imunizantes em quem for aos postos

Aérike recebeu 
a 1ª dose. ‘Dia 19 
de julho, tomo a 
2ª dose e depois 
esperar o bebê 
nascer saudável’

REGINALDO PIMENTA

 > O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afir-
mou que o país deve re-
ceber hoje, 1,5 milhão 
de doses da vacina da 
Janssen contra covid-19. 
Segundo o ministro, o 
imunizante chegará pelo 
Aeroporto de Guarulhos 
(SP). Ele destacou que o 
imunizante de dose úni-
ca deve acelerar a vacina 
no Brasil. Queiroga, que 
participou de audiência 
no Senado, lamentou 
que tenha ocorrido atra-
so na entrega da vacina 
fabricada pela Johnson 
& Johnson. A farmacêu-
tica deveria ter enviado 
três milhões de doses na 
última terça-feira.

A empresa suspen-
deu o envio das vacinas, 
sem explicar o motivo do 
atraso, e declarou que se-
guia dialogando com as 
autoridades brasileiras. 
O ministério não expli-
cou o atraso.

Segundo o secre-
tár io-executivo do 
Ministério da Saúde, 
Rodrigo Cruz, ainda 
nesta semana podem 
ser anunciadas novas 
antecipações de doses 
adicionais da Janssen.

Brasil recebe 
hoje doses
da Janssen

Gestante e puérpera sem comorbidade imunizadas
 > O calendário de vacina-

ção contra a covid-19 está 
acelerando na maioria das 
cidades da Região Metro-
politana. No Rio, há a possi-
bilidade de todas as pessoas 
com 18 anos ou mais serem 
imunizadas com a 1ª dose 
até 31 de agosto. Até sexta-
-feira, gestantes e puérpe-
ras sem comorbidades, com 
mais de 18 anos, podem se 
vacinar na capital. Homens 
de 48 anos também vaci-
nam na sexta.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, somente imunizan-
tes CoronaVac e Pfizer serão 

aplicados nesse grupo, confor-
me disponibilidade. Pâmela 
Leal, grávida de sete meses, to-
mou a 1ª dose ontem no posto 
Heitor Beltrão, na Tijuca, e dis-
se estar aliviada.

“Estava ansiosa, mas gra-
ças a Deus deu tudo certo. Só 
esperar agora meu bebê che-
gar com saúde e com anticor-
pos. Estava apreensiva de não 
conseguir tomar, mas graças 
a Deus deu tempo. Acho que 
agora ele vai nascer com um 
pouquinho de anticorpos e vai 
nascer um pouco mais seguro, 
diante de tudo que a gente está 
vivendo”, disse.

Para garantir as doses, ges-
tantes e puérperas devem assi-
nar o termo de consentimento 
disponível no site. A gestante 
Aérike Rodrigues, de 37 anos, 
também recebeu a 1ª dose on-
tem e contou a ODIA que to-
mou o imunizante Coronavac.

“A espera foi tensa e com 
a expectativa lá em cima. Eu 
cheguei vir aqui, tentei em 
outros postos tomar, mas fi-
cavam como habilidade, mas 
só com comorbidades, ‘aí’ eu 
tive que esperar a minha vez. 
Ansiosa. Hoje foi emocionan-
te. Chorei. Tive que chorar. Dia 
19 de julho eu vou tomar a se-

gunda dose e depois espe-
rar o bebê nascer saudável. 
Se Deus quiser, imunizado”, 
disse emocionada Aérike, 
grávida de cinco meses.

Ao todo, estão sendo 
disponibilizados 280 pon-
tos de vacinação em toda 
a cidade, funcionando de 
segunda-feira a sábado. A 
lista desses pontos, seus ho-
rários de funcionamento, 
o calendário de vacinação 
e mais informações sobre 
grupos prioritários, docu-
mentos, estão disponíveis 
em no site e nas redes so-
ciais da secretaria.

 > Com a chegada do in-
verno, o Município do 
Rio começou a campa-
nha de imunização con-
tra a gripe, feita para 
trabalhadores da Saúde 
que não foram contem-
plados anteriormente, 
pessoas com comorbi-
dades e idosos com 60 
anos ou mais. A Secre-
taria Saúde tem dispo-
nível lista em sua pági-
na para quem verificar 
quais as doenças con-
templadas nos grupos 
prioritários.

O prazo para se va-
cinar vai até o dia 9 
de julho e o compare-
cimento pode ser feito 
nos postos de saúde da 
prefeitura. Quem to-
mou vacina contra a 
covid-19 deve aguardar 
14 dias para se receber 
a contra a gripe.

No estado, foi lan-
çada em abril e prio-
riza os grupos elenca-
dos pelo PNI, dividida 
em etapas. A primeira 
contemplou profissio-
nais de Saúde, crianças 
de 6 meses a menores 
de 6 anos, gestantes e 
puérperas. Na segunda 
fase, foram priorizados 
os idosos acima de 60 
anos e professores. 

Campanha 
para vacinar 
contra gripe

CALENDÁRIOS

Municípios da Região Metropolitana aceleram vacinação contra covid-19

 NNiterói começou a vacinação 
de pessoas acima de 49 anos 
sem comorbidades. O calendário 
segue baixando um ano por dia, 
até os 45 anos, na sexta-feira, 
com repescagem no sábado. 
Também poderão ser vacinadas 
as mães que estejam amamen-
tando, independentemente da 
idade do bebê, gestantes, traba-
lhadores da educação superior 
privada, estadual e federal e de 
cursos profissionalizantes de 
Niterói, além de portuários.

Para receber a vacina é neces-
sário apresentar comprovante 

de residência, identidade e, no caso 
das gestantes e lactantes, laudo 
com indicação médica. Os trabalha-
dores da Educação, além de com-
provante de residência e identidade, 
devem apresentar contracheque. A 
vacina fica disponível nos 11 pontos, 
com entrada liberada das 8h às 16h 
e aplicação das vacinas até 17h. 

Em São Gonçalo começou on-
tem a vacinar pessoas com mais de 
43 anos, portuários, lactantes com 
bebês de até seis meses e puérpe-
ras sem comorbidades (todos com 
mais de 18 anos). Estarão disponí-
veis 12 pontos de vacinação, quatro 

deles com drive thru, das 8h às 17h. 
Na próxima semana, as idades con-
tinuarão caindo três a cada dois 
dias. Pessoas com mais de 40 anos 
poderão se vacinar a partir de ama-
nhã e com mais de 37 anos a partir 
de sexta-feira. 

Segundo o calendário de Nova 
Iguaçu, o município começou a imu-
nizar mais faixa etária por dia de 51 
a 48 anos esta semana. Mulheres 
serão pela manhã e os homens à 
tarde. A repescagem para os de-
mais grupos que perderam a 1ª dose 
acontece às quartas e sábados, res-
peitando o horário e o gênero.

Em Maricá, além do retorno 
da imunização dos cidadãos sem 
comorbidades por idade, come-
çando pelas mulheres de 59 ou 
mais, voltam a ser vacinadas 
gestantes e puérperas, com ou 
sem comorbidades. Além delas, 
as lactantes foram incluídas no 
calendário. Para esta semana 
está previsto ainda o início da 
vacinação dos motoristas do 
transporte público. Outro grupo 
que começa a ser imunizado nos 
próximos dias será o de traba-
lhadores da limpeza urbana, a 
partir do dia 29.

Vacina deve ser 
obrigatoriamente 
apresentado a 
pessoa que será 
imunizada

MANIFESTAÇÃO

 NEm memória às mais de 
500 mil  vít imas da co-
vid-19, religiosos e ativistas 
se reuniram ontem em ato 
na Cinelândia. No manifesto, 
que aconteceu em outras ci-
dades do país e contou com a 
presença do teólogo e escri-
tor Leonardo Boff e do pastor 
Henrique Vieira, 500 velas 
foram acesas na escadaria 
da Câmara do Rio. Para evitar 
aglomerações, a manifesta-
ção teve transmissão online.

500 velas 
pelas vítimas 
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Alunos podem 
escolher de maneira 
facultativa ou 
remotamente

Prefeitura aumenta 
as aulas presenciais

LUCIANO BELFORD

Carga passa de 15 para 20 horas

Alunos das escolas da prefei-
tura do Rio ganharam mais 
tempo de aula presencial. 
Escolas que tinham dois tur-
nos diários aumentaram de 
três para quatro o número de 
horas de aulas, e as unidades 
de turno único tiveram o pe-
ríodo de ensino estendido de 
três para seis horas. 

Com a mudança, a carga 
horária presencial por sema-
na vai passar de 15 para 20 
horas nas escolas com dois 
turnos, e de 15 para 30 horas 
em unidades de turno úni-
co, que representam cerca de 
30% da rede. 

A prefeitura do Rio já reto-
mou o ensino presencial em 
cerca de 97% da rede muni-
cipal de ensino. A partir de 
hoje, outras 20 escolas mu-
nicipais vão voltar ao mode-
lo antigo. Os alunos podem 
escolher de maneira faculta-
tiva se continuarão estudan-
do remotamente através de 
atividades assíncronas (que 
não ocorrem de maneira 
ao vivo) ou se vão retornar 

presencialmente. 
As crianças matriculadas 

no Berçário, nas unidades 
municipais e nas creches 
parceiras, tanto em horário 
parcial quanto turno único, 
terão 3 horas diárias de aten-
dimento presencial, totali-
zando 15 horas por semana.

Para o segmento de Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA), alunos do EJA I (alfa-
betização ao 5º ano) que re-
tornaram ao ensino presen-
cial terão 4 horas de aulas e 
demais atividades pedagógi-
cas por 4 dias na semana, to-
talizando 16 horas semanais. 
Os estudantes matriculados 
na EJA II (6º ao 9º ano) te-
rão 4 horas de aulas e demais 
atividades pedagógicas por 5 
dias na semana, completan-
do 20 horas.

Pré-vestibular 
social oferece 
80 vagas na 
Mangueira
Com apoio de Fernanda Montenegro, curso grátis 
no Museu do Samba vai durar quatro meses

DIVULGAÇÃO

Carlos Ferrão, Ygor Lioi e Nilcemar Nogueira estão à frente do pré-vestibular D. Zica, no Museu do Samba

C
andidatos que vão fa-
zer as provas do Exa-
me Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) no 

mês de novembro terão uma 
grande oportunidade para 
se preparar melhor. Fruto de 
uma parceria entre o Museu 
do Samba, na Mangueira, e o 
projeto EducaSamba, o pré-
-vestibular social Dona Zica 
vai oferecer aulas presen-
ciais e a distância durante 
quatro meses, gratuitamen-
te. As inscrições para as 80 

vagas estarão abertas a par-
tir do dia 26 de junho. 

O curso, que tem a atriz 
Fernanda Montenegro 
como madrinha, contará 
com aulas de história do 
samba, sob a curadoria do 
escritor Luiz Antonio Si-
mas, além das disciplinas 
tradicionais. O nome es-
colhido homenageia Dona 
Zica (1913-2003), baluarte da 
Mangueira e viúva do com-
positor Cartola (1908-1980).

O edital e o formulário de 
inscrição estarão disponí-
veis, a partir do dia 26, nas 
redes sociais facebook.com/

museu.do.samba e @museu-
dosamba, com informações 
detalhadas sobre o processo 
seletivo, incluindo requisitos 
e documentos necessários 
para a inscrição.

COMEÇA EM AGOSTO 
A seleção será feita após aná-
lise de documentos e entre-
vistas. A lista dos seleciona-
dos vai ser divulgada no dia 
2 de agosto, através das redes 
sociais do Museu do Samba e 
do pré-vestibular Dona Zica. 
Ministradas por voluntários, 
as aulas, que terão início no 
9 de agosto, vão acontecer 

de segunda a sexta-feira, das 
19h às 21h30, na sede do Mu-
seu do Samba. 

Para disputar uma das 
vagas, o candidato precisa 
ter concluído o Ensino Mé-
dio, estar no último ano, ou 
concluir o Ensino Médio até 
o final de 2021. Se for menor 
de 18 anos, o interessado 
deverá se apresentar para a 
entrevista com o responsá-
vel. Além disso, a organiza-
ção vai priorizar candidatos 
que comprovadamente não 
tenham condições de pagar 
um curso, tendo como crité-
rio o valor máximo de renda 
familiar mensal total, esta-

belecido para inscrição no 
CADúnico.

Os organizadores do curso 
irão escolher, ainda, a partir 
de hoje, 12 monitores para 
compor a equipe responsá-
vel pelas disciplinas.

‘MISSÃO’
Para Nilcemar Nogueira, 
fundadora do Museu do 
Samba, esta “é mais uma 
oportunidade de cumprir 
nossa missão e realizar mais 
um sonho, o de abrir por-
tas para que jovens da fave-
la possam se tornar agentes 
transformadores de suas 
próprias vidas”. 

Carlos Ferrão, também 
responsável pelo projeto, faz 
coro. “Vamos trabalhar mui-
to para proporcionar opor-
tunidades de estudo e de em-
prego aos jovens das favelas”.

Já o professor Ygor Lioi, 
que completa o time do Edu-
caSamba, destaca que o pro-
jeto vai oferecer, ainda, aulas 
para interessados em traba-
lhar na correção da redação 
do Enem. “É uma ação orga-
nizada da sociedade civil dis-
ponibilizando mecanismos 
que facilitem a mobilidade 
social. Queremos ser a ponte 
entre quem emprega e quem 
está se formando”, analisa. 

Paes quer teste no Sambódromo
No posto da Portela, o número de vacinados passa de 10 mil

A Prefeitura do Rio estuda 
com a Liga Independente 
das Escolas de Samba (Lie-
sa) a realização de uma es-
pécie de evento-teste, no 
mês de novembro, no Sam-
bódromo da Marquês de 
Sapucaí. A informação foi 
divulgada primeiro na colu-
na ‘Radar’, da revista ‘Veja’, 
e confirmada pelo DIA. 

A proposta do prefeito 
Eduardo Paes é que cada 
agremiação faça um tripé e 
leve 80 componentes fanta-
siados. As 12 escolas de sam-

ba do Grupo Especial já es-
tão cientes da ideia.

ALTA PROCURA
A quadra da Portela, em Ma-
dureira, na Zona Norte, é um 
sucesso como posto de vaci-
nação da Covid-19. A prova 
é que no fim de semana o 
espaço bateu a marca de 10 
mil pessoas vacinadas. O 
vice-presidente portelense, 
Fábio Pavão, falou com o site 
‘Carnavalesco’ sobre o núme-
ro alcançado.

“É um número marcante 

bater 10 mil pessoas vacina-
das. A gente já contava que a 
quadra viraria esse sucesso 
de vacinação. As escolas de 
samba já exercem essa fun-
ção social. O lugar é estraté-
gico para região”.

Fábio Pavão também citou 
que torcedores de outras es-
colas de samba estão se vaci-
nando na quadra da Portela. 
Além do espaço, a quadra da 
Mocidade, o Sambódromo e 
o Cacique de Ramos são lu-
gares procurados pelos sam-
bistas da cidade.
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Conforme O 

DIA antecipou, 
a Cidade 

do Samba, 
ganhará novos 

ambientes 
e um centro 

gastronômico. 
O arquiteto 

Alex de Oliveira, 
ex-Rei Momo, 

apresentou, 
ontem, croquis 
com sugestões 

para o espaço 
(ao lado). A 

Liesa, porém, 
ainda não fez o 
anúncio oficial 

do projeto.

A NOVA CIDADE DO SAMBA

Muzema: trilhos roubados em obras
Morador denuncia que milícia usa material para fundações de construções irregulares

ARQUIVO PESSOAL

Trilhos são roubados da SuperVia

Milicianos estariam uti-
lizando trilhos roubados 
de trens nas construções 
irregulares da Muzema, 
na Zona Oeste, segundo 
denúncias de moradores 
da região. Um morador 
da comunidade, que não 
quis se identificar, contou 
ao DIA que os paramili-
tares compram o material 
roubado por criminosos. 

“Os trilhos são usados 
para fazer os calços das 
fundações dos prédios 
que cedem e quando es-

tão construindo os edifícios. 
É fácil saber quando uma 
construção é da milícia ou 
tem um miliciano envolvido, 
é só ver os trilhos: se tiver, 
tem milícia”, disse. Segundo 
ele, diversos criminosos en-
volvidos com imóveis irre-
gulares também têm lojas de 
material de construção.

Recentemente, a Prefeitu-
ra afirmou que construções 
irregulares no local serão 
demolidas caso sejam iden-
tificadas. No dia 14 de junho, 
moradores de oito prédios ti-

RAPHAEL PERUCCI
raphael.azevedo@odia.com.br

veram que deixar suas casas, 
às pressas, após estalos.

O morador revelou que 
houve uma movimentação 
dos bandidos para realocar 
pessoas para imóveis que 
seriam demolidos e, assim, 
evitar que os edifícios sejam 
afetados. Os trilhos seriam 
utilizados, ainda, em Rio das 
Pedras e no Anil. 

A SuperVia informou que 
desde janeiro ocorreram 
cinco casos de furtos de tri-
lhos. Em nota, a PM alegou 
que atua em toda a malha.
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Bando liderado por PM 
preso humilhava vítimas 
Investigações apontam que ‘Bonde do Magrinho’ torturava e até filmava estupro

REPRODUÇÃO

PM preso e comparsa são alvos de investigações contra milícia que atua em bairros das zonas Norte e Oeste

S
essões de torturas se-
guidas de espanca-
mento e até estupro 
filmado. Era dessa for-

ma que o temido ‘Bonde do 
Magrinho’, liderado pelo PM 
da ativa Eduardo Maia Rodri-
gues, conhecido como Magri-
nho, agia contra suas vítimas. 
A informação é do delegado 
Willian Pena Júnior, diretor da 
Draco, responsável pela ope-
ração “Barbárie”, que resultou 
ontem na prisão do agente. 
“Uma das vítimas, para que 
fosse obrigada a fornecer di-
nheiro para essa quadrilha, 
foi empalada pelos marginais”, 
explicou o delegado.

Conforme a polícia, o ban-
do guardava materiais audio-
visuais com sessões de tortu-
ras sofridas pelas vítimas. “A 
gente não sabe ainda porque 
guardavam os vídeos, que por 
conta da humilhação que as 
vítimas sofreram não serão 
divulgados, mas fazem parte 
o inquérito policial”.

Além do PM, foi preso o 
comparsa Cristiano Jorge 
Braga Sanches, o  Tazinho. 
A polícia apreendeu uma ré-
plica de fuzil, duas armas, 
celulares, dinheiro e reló-
gios. Segundo o delegado, o 
inquérito não foi concluído. 
Outros dois suspeitos são in-
vestigados por participarem 
da quadrilha. A dupla agiria 
como informante do PM.

Braço financeiro da 
milícia é desmontado
Força-tarefa da Polícia Ci-
vil desmontou ontem par-
te do braço financeiro da 
milícia liderada por Dani-
lo Dias Lima, vulgo Tan-
dera, em Nova Iguaçu e 
Seropédica, na Baixada. 
A ação, fruto de inves-
tigação da inteligência 
das unidades do Depar-
tamento Geral de Polícia 
Especializada, fechou de-
pósitos de gás, provedo-
res de internet ilegal, esta-
belecimentos comerciais 
explorados e prendeu 11 
pessoas, sendo uma dela 
responsável por coman-
dar o ‘gatonet’.

Segundo a unidade, a 
operação teve com prin-
cipal arma as denúncias 
recebidas pelo Disque De-
núncia, que identificaram 
estabelecimentos usados 
pela milícia na lavagem de 
recursos. Entre os imóveis, 
chamou a atenção mercea-
ria onde eram vendidos, 
inclusive, alimentos fora 

da validade. Outro estabeleci-
mento comercializava equipa-
mentos do tipo TV-Box usado 
pela milícia no esquema de ga-
tonet e gatointernet. 

O miliciano Tandera é o 
líder da milícia em Santa 
Cruz, Manguariba e Palma-
res, na Zona Oeste, além de 
partes de Nova Iguaçu e Se-
ropédica. Com a morte do 
seu rival, Wellington da Sil-
va Braga, o Ecko, ele passou 
a ser agora o miliciano mais 
procurado no Rio. A recom-
pensa por informações que 
resultem na sua prisão, se-
gundo o Portal dos Procura-
dos, é de R$ 5 mil.

Entre os crimes investiga-
dos estão exploração de ati-
vidades ilegais controladas 
pela milícia: cobranças irre-
gulares de taxas de seguran-
ça e de moradia; instalações 
de centrais clandestinas de 
TV a cabo e de internet (gato-
net/gatointernet); e armaze-
namento e comércio irregu-
lar de botijões de gás e água.

Homem que matou 
juíza vai a júri popular
O engenheiro Paulo José 
Arronenzi, 52, vai a júri po-
pular por matar a facadas 
a ex-esposa, a juíza Viviane 
Vieira do Amaral Arronen-
zi, 45, na véspera de Natal, 
na Barra da Tijuca. O juiz 
Alexandre Abrahão Dias 
Teixeira, titular da 3ª Vara 
Criminal da Capital, acei-
tou a denúncia do MPRJ, 

por meio da 2ª Promotoria de 
Justiça junto ao III Tribunal 
do Júri da Capital.

Pela decisão, os indícios 
sugerem que o crime foi co-
metido mediante recurso que 
impossibilitou a defesa da ví-
tima. Abrahão destacou que 
o crime foi de feminicídio. A 
expectativa é que o julgamen-
to ocorra ainda este ano.

Soldado é lotado no batalhão de Irajá
 > O soldado Eduardo 

Maia Rodrigues é lota-
do no 41º BPM (Irajá). A 
PM informou que a Cor-
regedoria da corporação 
acompanhou a operação, 
seguida da prisão. O po-
licial vai cumprir prisão 
temporária por 30 dias. 
Ele deve ser encaminha-
do ao batalhão da PM em 
Niterói. O PM preso e o 

comparsa são alvos de inves-
tigações contra uma milícia 
que atua em bairros das zo-
nas Norte e Oeste do Rio. 

Magrinho é apontado como 
líder do Bonde do Magrinho. 
Tazinho seria homem de con-
fiança do PM. Contra eles fo-
ram cumpridos mandados de 
prisão temporária por 30 dias 
na Taquara, Rocha Miranda, 
Praça Seca e Guaratiba. Magri-

nho e Tazinho são acusados 
dos crimes de extorsão, es-
tupros, roubo e associação 
criminosa. “Os presos res-
pondem por vários crime. 
Usavam falsos pretexto de 
que as vitimas seriam mar-
ginais, as extorquiam, ba-
tiam e espancavam, para 
conseguir dinheiro”, disse 
delegado Willian Pena Jú-
nior, diretor da Draco.

ANDERSON JUSTINO

anderson.jutino@odia.com.br

O DIA I TERÇA-FEIRA, 22.6.2021 RIO DE JANEIRO   5



Traficantes são alvos de 
operação em São Gonçalo
Segundo investigação, Fábio Sodré tem loteado terrenos e expulsado moradores 

DIVULGAÇÃO

Fábio Sodré, conhecido como Cachorrão, é um dos alvos da operação

P
oliciais civis da 74ª 
DP (Alcântara) e 
agentes da Polícia 
Rodoviária Federal 

(PRF) realizaram, na ma-
nhã de ontem, uma opera-
ção para cumprir mandados 
de prisão contra traficantes 
que atuam na comunidade 
de Guaxindiba, em São Gon-
çalo, na Região Metropolita-
na do Rio. Entre os manda-
dos, havia dois contra Fábio 
Sodré da Silva, o ‘Cachorrão’, 
líder do tráfico da comuni-
dade, que não foi encontra-
do pelos agentes. De acordo 
com as investigações, Fábio 

Sodré tem loteado terrenos 
e expulsado moradores que 
não aceitam pagar a quantia 
imposta pela área, que pode 
variar de R$ 3 mil a R$ 5 
mil. Cinco mandados foram 
cumpridos.

A polícia também infor-
mou que quem não aceita 
realizar o pagamento des-
ses valores é expulso de sua 
casa ou tem seu terreno inva-
dido. O criminoso também 
é apontado como um dos 
autores do duplo homicí-
dio contra uma mulher que 
negociava os terrenos na re-

gião, e seu marido. Além dos 
segundos mandados, outras 
duas pessoas suspeitas foram 
conduzidas para a delegacia, 
onde prestarão esclarecimen-
tos. Um carro e uma moto 
roubadas também foram 
apreendidas pelos agentes. 

A segunda fase da ação, no-
meada de ‘Operação Estrada 
Segura’, tem como objetivo 
combater crimes na BR-101, 
na altura de São Gonçalo. Os 
agentes foram às ruas para 
cumprir mandados de prisão 
contra suspeitos de roubos de 
cargas e outros bandidos en-

Matheus Ribeiro afirma que não sabia 
ter comprado bicicleta elétrica furtada

‘A gente nunca faria 
uma coisa desse tipo’

O instrutor de surfe Ma-
theus Ribeiro disse que 
não sabia que a bicicleta 
elétrica que havia compra-
do em um site era fruto de 
roubo. O veículo que estava 
com Matheus foi devolvi-
do ao seu proprietário e ele, 
assim como o homem que 
lhe vendeu o equipamento, 
é investigado pela Polícia 
Civil por receptação. 

“A gente nunca faria 
uma coisa desse tipo. As-
sim como a gente está lu-
tando para brigar pela nos-
sa inocência, que a gente 
não roubou uma bicicleta 
que foi o que aconteceu no 
momento passado, a gente 
também está dizendo a ver-
dade agora. Se fosse uma bi-
cicleta que a gente soubes-
se que foi roubada, a gente 
não compraria”, disse o ra-
paz  ao “Fantástico”, da TV 
Globo. O DIA apurou que 

a bicicleta comprada pelo ins-
trutor foi furtada às 17h30 de 
18 de fevereiro, na Rua Aníbal 
de Mendonça, em Ipanema. 
Matheus teria visto o anúncio 
por menos da metade do pre-
ço, em um site da internet. 

Matheus procurou a dele-
gacia do Leblon após ser abor-
dado no dia 12 por Tomás Oli-
veira e Mariana Spinelli, que 
haviam tido uma bicicleta pa-
recida com a comprada por 
ele furtada minutos antes. O 
instrutor de surfe registrou 
ocorrência contra o casal por 
racismo, mas o caso é tratado 
pela delegacia como calúnia. 
Já o casal afirmou que não 
abordou Matheus “em razão 
da cor da pele” do jovem.

Na quinta-feira, agentes da 
14ªDP (Leblon) identificaram 
e prenderam quem furtou a 
bicicleta do casal: Igor Mar-
tins Pinheiro, homem branco 
de 22 anos. 

O Tribunal de Justiça do Rio 
marcou para 28 de julho, às 
14h30, a primeira audiência 
do processo em que o bom-
beiro João Maurício Correia 
Passos é réu pelo crime de ho-
micídio culposo, por atropelar 
e matar o ciclista Cláudio Leite 
da Silva, de 57 anos. A decisão 
é da juíza Luciana Fiala de Si-
queira Carvalho, da 31ª Vara 

Criminal do Rio. O crime acon-
teceu em janeiro deste ano, na 
altura do posto 10, na Avenida 
Lúcio Costa, no Recreio dos 
Bandeirantes.

O capitão do Corpo de Bom-
beiros foi preso em flagrante por 
uma equipe da Corregedoria do 
Bombeiro com agentes da 42ª 
DP (Recreio dos Bandeirantes) 
a 1 km do local do acidente. 

DIA A DIA

MARCADA AUDIÊNCIA DO BOMBEIRO 
QUE ATROPELOU CICLISTA

EM GUAXINDIBA

Cemitério 
clandestino 
é encontrado 

 N A Polícia Civil ainda en-
controu, na manhã de on-
tem, um cemitério clan-
destino usado por crimino-
sos durante uma operação 
em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio. Os 
agentes utilizaram retroes-
cavadeiras para encontrar 
possíveis restos mortais. 
No ‘cemitério’, localizado 
no bairro de Guaxindiba, 
foram encontrados ossa-
das, gasolina usada para 
colocar fogo nos cadáve-
res, e documentos. 

Em agosto, a Polícia Ci-
vil localizou outro cemité-
rio clandestino em Itaoca, 
no Complexo do Salguei-
ro. Na ocasião, um infor-
mante ajudou nas buscas 
e a suspeita era de que o 
cemitério encontrado ti-
vesse cerca de 40 covas 
abertas pelo crime orga-
nizado, com capacidade 
de até quatro corpos em 
cada uma delas. Os agen-
tes também utilizaram 
retroescavadeiras para 
encontrar possíveis res-
tos mortais, mas nada foi 
localizado.

Fábio Sodré não foi 
encontrado pelos 
agentes. Cinco 
mandados foram 
cumpridos

volvidos em assaltos com pri-
vação de liberdade, roubos de 
veículos, crimes de extorsão, 
tráfico e associação ao tráfico 
de drogas.

A operação também tem 
como objetivo retirar veícu-
los irregulares que são usa-
dos nos deslocamentos dos 
bandidos, reprimir a ação de 
mototaxistas associados ao 
tráfico de drogas e remover 
barricadas que possam im-
pedir o direito de ir e vir dos 
moradores da região. Contra 
Fábio, também há dois man-
dados de prisão em aberto. 
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Um grupo de juristas já estuda quais crimes podem ser imputados ao presidente
AFP

O 
grupo majoritário da 
CPI da Covid no Sena-
do quer avançar nos 
próximos dias em de-

cisões internas importantes, 
como a discussão sobre incluir 
ou não o presidente Jair Bolso-
naro no rol de investigados. Na 
semana passada, a comissão 
anunciou que investiga 14 pes-
soas, entre elas o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, e o 
antecessor, Eduardo Pazuello.

Um grupo de juristas já 
estuda, a pedido da CPI, os 
crimes que podem ser impu-
tados ao presidente e outras 
autoridades por ações e omis-

sões no combate à pandemia 
de covid-19. Desde o dia 11 de 
junho, especialistas avaliam 
em quais delitos poderiam 
ser enquadrados atos como 
escolhas administrativas de-
liberadamente equivocadas e 
desinformação.

A possibilidade de Bolsona-
ro entrar na relação de inves-
tigados passa por um debate 
jurídico, que discute se a co-
missão teria o poder de inves-
tigar o presidente da Repúbli-
ca. Quando divulgou a relação 
dos 14 investigados na sexta-
-feira passada, o relator, Renan 
Calheiros (MDB-AL), indicou 

a intenção de colocar Bolso-
naro na mesma lista. Mas res-
salvou que a competência da 
CPI para isso ainda é analisa-
da. “Se pudermos investigar, 
se a competência nos permitir, 
vamos investigar, sim”, disse 
Renan. A Presidência foi pro-
curada pela reportagem, mas 
não retornou os contatos.

‘GABINETE PARALELO’

Enquanto definem os ru-
mos dos trabalhos, a CPI tem 
marcados depoimentos im-
portantes nesta semana, es-
pecialmente sobre o suposto 
“gabinete paralelo” de acon- Uma possível investigação de Bolsonaro envolve um debate jurídico

Serial killer 
diz a reféns 
que quer ‘sair 
de Goiás’
Acusado de matar cinco pes-
soas nas últimas duas se-
manas, o serial killer Lázaro 
Barbosa de Sousa vem fugin-
do da polícia há 13 dias em 
Goiás, numa operação que 
conta com cerca de 300 agen-
tes. Uma família feita de re-
fém por ele em Cocalzinho de 
Goiás concedeu  entrevista ao 
“Fantástico”, da TV Globo.

“Tinha hora que ele já fala-
va assim: ‘A hora que ele parar 
de avoar, eu vou deixar vocês 
e vou seguir. Mas é para vocês 
mandarem uma mensagem 
para eles, para os policiais, que 
eu quero sair de Goiás e do DF. 
Enquanto eles não deixarem, 
eu vou continuar fazendo isso 
que eu estou fazendo com vo-
cês’”, revelou o dono da casa.

O homem foi feito de refém 
junto da esposa e da filha de 16 
anos por quase duas horas. Lá-
zaro amarrou o dono da casa e 
mandou a esposa fazer comida 
para ele e entregar o celular. 
Antes de entregar o celular, a 
adolescente enviou uma men-
sagem, pedindo socorro, a um 
policial que havia passado na 
residência no dia anterior. Sob 
comando do serial killer, a fa-
mília andou por um rio. A polí-
cia conseguiu encontrá-los por 
causa da mensagem enviada 
pela adolescente. Houve troca 
de tiros e Lázaro feriu de ras-
pão um policial. A família foi 
resgatada e ele fugiu.

selhamento ao presidente Bol-
sonaro em sentido contrário 
às orientações da ciência no 
enfrentamento à pandemia. 
O colegiado espera ouvir o ex-
-ministro e deputado federal 
Osmar Terra (MDB-RS) e o as-
sessor especial para Assuntos 
Internacionais da Presidên-
cia, Filipe Martins. Ambos são 
apontados como integrantes 
do suposto grupo extraoficial.

Após pedido do presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), a convocação de Terra 
transformou-se em convite. 
O deputado pode não com-
parecer ou deixar a audiência 
quando quiser. “Caso ele não 
tenha um comportamento 
adequado, a gente muda de 
convite para convocação”, dis-
se o presidente da CPI, Omar 
Aziz (PSD-AM).

CPI avalia investigar Bolsonaro

Com Estadão Conteúdo

BRASIL

Com IG
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BOTAFOGO

‘Não vamos aceitar’, diz presidente
Durcesio Mello, presiden-
te do Botafogo, corroborou 
com o discurso do técnico 
Marcelo Chamusca após a 
derrota contra o Náutico, no 
domingo, pelo placar de 3 a 
1. O mandatário viu o Alvine-
gro prejudicado pela arbitra-
gem no Estádio dos Aflitos.

“A arbitragem errou em 
lances capitais que interfe-
riram diretamente no resul-
tado da partida. O que vimos 
hoje (no domingo) foi uma 
atuação péssima e abaixo da 
crítica por parte dos árbi-
tros. Não vamos aceitar que 
o Botafogo seja prejudicado 
dessa forma. Estamos traba-
lhando com muita seriedade 
e este tipo de erro é inadmis-
sível” disse o presidente do 
Botafogo em entrevista ao 
site “ge.globo”.

Durcesio critica arbitragem

VITOR SILVA/BOTAFOGO

O Botafogo reclama mui-
to por conta de dois lances 
capitais da partida. No pri-
meiro gol do Náutico, que se 
originou de um escanteio, 
o último desvio foi de um 
jogador da equipe pernam-

bucana. Após a cobrança, 
um desvio na primeira tra-
ve matou o goleiro Douglas 
Borges. O segundo lance que 
gerou muita reclamação foi 
o segundo pênalti assinala-
do por Wanderson Alves de 
Sousa (MG). Após o contato 
feito pelo lateral-esquerdo 
PV, o árbitro apontou pena-
lidade máxima para o Náu-
tico. O Botafogo alega que a 
bola não estava mais em jogo 
após saída para tiro de meta.

A diretoria do clube cario-
ca reclama também de uma 
pressão exagerada de dire-
tores do Náutico presentes 
na arquibancada dos Aflitos. 
Marcelo Chamusca, técni-
co do Botafogo, denunciou 
atitudes antidesportivas 
de membros da Federação 
Pernambucana.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nNão que a gente já não es-
pere, mas amanhã, no Nilton 
Santos, às 21h (de Brasília), é 
dia de vermos show da Sele-
ção. A equipe de Tite já está 
classificada, vai servir para o 
comandante fazer testes e ver 
o que tem em mãos para a reta 
final, mas principalmente dar 
alegria com o futebol brasi-
leiro. Aqui no continente não 
vejo ninguém do nosso nível, 
mas é importante encarar o 
jogo como chance de seguir 
evoluindo a equipe, com aque-
le show característico.

PARA SEGUIR 
O SHOW

LUCAS MERCON/FLUMINENSE

MARCAS E CONSTATAÇÕES

A
pesar do empate em 1 a 1 com o Fortale-
za, fora de casa, time que até então era o 
líder do Brasileiro, o Fluminense segue 

dando vida aos números que vêm alimentan-
do o imaginário tricolor e constatando o que 
está acontecendo desde o ano passado: os bons 
tempos estão de volta. São 14 jogos sem saber 
o que é perder no Brasileiro, somando a cam-
panha de Marcão, em 2020/21 com a de Roger 
Machado nesta temporada. É a terceira maior 
sequência invicta do Tricolor na história da 
competição, ficando atrás de Muricy Rama-
lho, com 15 partidas sem perder em 2010, e 
Carlos Alberto Parreira, com 16 duelos, nos 
anos de 1984 e 1985. Os números empolgam 
quem torce para o Flu, que mostra sua força 
mais uma vez no cenário do futebol brasileiro e 
continental. A diretoria trabalha com os pés no 
chão, reconstrói o clube por dentro e por fora 
e o reflexo tem sido em campo. Vivo na Copa 
do Brasil, na Libertadores e bem no Brasileiro, 
o Fluminense é uma equipe que os tricolores 
param para ver e sentem esperança no que é 
apresentado. Grande fase!

Caio Paulista, ao lado de Nenê: jovem marcou contra o Fortaleza

 nEra de se esperar que a 
partida contra o CRB fosse 
de vida ou morte para Mar-
celo Cabo (foto). Ele ganhou 
mais tempo com a vitória 
por 3 a 0, que não foi com 
um grande futebol, mas 
pelo menos vimos efetivi-
dade e vontade de mudan-
ça. Cabo colocou um 4-4-2, 
abrindo mão do engessado 
4-3-3. Deu certo. Agora é se-
guir tentando recuperar a 
confiança do torcedor por-
que ela, mesmo com a vitó-
ria, está baixa.

MUDOU E, PELO 
MENOS, VENCEU

O SUBSTITUTO DE GÉRSON

 nThiago Maia está próximo de voltar a vestir oficialmente 
a camisa do Flamengo. Sem atuar desde novembro por 
conta de lesão no joelho, ele participou por 45 minutos do 
coletivo e deve ser relacionado para pegar o Fortaleza, ama-
nhã. Creio que ele seja o substituto ideal para Gérson. Não 
estou comparando os jogadores, mas olhando o plano de 
jogo do Fla. Se encaixa bem se estiver em boas condições.
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COPA AMÉRICA
Após o domingo de folga, a Seleção voltou aos treinos na Granja Comary, em 

Teresópolis, para o duelo contra a Colômbia, amanhã, no Nilton Santos. Com a 

classificação garantida, Tite aproveitará para fazer testes e avaliações.

FLAMENGO

Mengão à procura de 
substituto para Gerson
Volante Thiago Mendes, de 29 anos, já trabalhou com Rogério Ceni no São Paulo 

DIVULGAÇÃO

Thiago Mendes, ex-São 
Paulo, está na mira do 
Flamengo

O 
Flamengo definiu 
seu alvo para subs-
tituir Gérson, que 
está de saída para 

o Olympique de Marselha. 
De acordo com o “Globo Es-
porte”, o desejo da diretoria é 
contratar Thiago Mendes, de 
29 anos, ex-São Paulo e que 
atualmente está no Lyon, da 
França. As conversas, no en-
tanto, ainda estão em estágio 
inicial.

A negociação conta com o 
aval do técnico Rogério Ceni, 
que trabalhou com Thiago 
no São Paulo, em 2015, ainda 
como jogador, e em 2017, já 
como treinador. O Flamengo 
está em contato com o Lyon 
para saber a viabilidade do 
negócio e deseja um emprés-
timo com valor fixado para 
compra.

Thiago Mendes está na 
França há quatro tempora-
das. Comprado pelo Lille 

em 2017 ao São Paulo, foi 
repassado dois anos depois 
ao Lyon. Com a chegada de 
Bruno Guimarães e Lucas 

FLUMINENSE

Renovação de Caio Paulista 
está em pauta no Tricolor

Com empréstimo até o fim 
deste ano, Caio Paulista pode 
ter o contrato renovado com 
o Fluminense. O empresário 
do jogador, Eduardo Uram, 
concedeu entrevista ao site 
“Netflu” e explicou um pouco 
sobre a situação contratual 
do atacante no Tricolor das 
Laranjeiras, que não tem op-
ção de compra.

“A gente está conversan-
do e eu não posso dar mais 
detalhes. Existem conversas. 
Pode ser que tudo flua posi-
tivamente. Se houver um 
acordo (para comprar) não 
precisa fazer empréstimo 
nenhum mais. Se fizer esse 
acordo, substitui a opção de 
compra que não tem. Um 
acordo é determinar algo 

Caio Paulista foi contratado por empréstimo pelo Tricolor em 2020

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

que não estava determina-
do. E a opção de compra é ter 
uma coisa (valor de compra) 
determinada em contrato. O 
Caio está feliz no Fluminen-
se. Evoluiu demais em um 
ano e meio. Vamos seguir 
conversando.”

Com passagem por Xe-
rém, Caio Paulista atuou 
pelo Avaí em 2018-2019 e foi 
contratado por empréstimo 
pelo Tricolor em 2020, mas 
só teve sequência como titu-
lar neste ano sob o comando 
de Roger Machado.

Empresário do jogador está negociando com a cúpula do Fluzão

VASCO

MT se destaca em 
retorno ao clube

RAFAEL RIBEIRO/VASCO DA GAMA

MT foi titular no meio-campo

Foram praticamente três 
meses sem poder jogar, mas 
o retorno ao Vasco rendeu 
mais alguns pontos a MT. 
O jovem de 20 anos, que se 
destacou no início da tem-
porada improvisado na la-
teral esquerda, foi titular 
no meio de campo contra o 
CRB, em sua posição de ori-
gem, e a atuação agradou ao 
técnico Marcelo Cabo.

Recuperado de um ede-
ma ósseo por estresse na 
vértebra lombar L5, MT 
não jogava desde 21 de mar-
ço, no empate em 1 a 1 do 
Vasco com o Botafogo, pelo 
Carioca. Chegou a ser rela-
cionado contra Brasil de Pe-
lotas e Avaí, mas o retorno 
aos gramados só aconteceu 
na vitória por 3 a 0 sobre o 
CRB. Mesmo sem jogar há 
quase três meses, o jovem 
aguentou 55 minutos e foi 
peça importante para cair 
pelo lado esquerdo e pro-
teger esse setor vascaíno, o 
que rendeu elogios.

“A ideia de jogo que cons-
truí era que criássemos o 
jogo na forma de um lo-

sango, que ele pudesse, com 
a bola, ser o meia esquerda da 
equipe e, sem a bola, encai-
xasse na subida no Reginaldo. 
Trabalhamos isso e ele cum-
priu a função muito bem. Ape-
sar do tempo de inatividade, 
ele suportou o máximo possí-
vel e nos entregou o que espe-
rávamos”, avaliou Cabo.

Inicialmente emprestado 
pelo Volta Redonda, MT teve 
70% de seus direitos econô-
micos comprados pelo Vasco 
neste ano.

Paquetá, o volante viu a con-
corrência crescer, mas ainda 
assim entrou em campo 35 
vezes na última temporada, 
25 delas como titular

PEDRO: IMPASSE COM CBF
O Rubro-Negro não quer 
mesmo liberar Pedro para os 
Jogos Olímpicos e vai fazer 
de tudo para segurar o seu 
jogador. Até o dia 8 de julho, 
ele pode atuar normalmente 
pelo Flamengo seja por qual 
competição for.

A partir desta data, como 
ficará indisponível no siste-
ma da CBF, o clube entrou 
ontem com um pedido ur-
gente de liminar no Superior 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva (STJD) para que possa 
escalar o atacante sem res-
trições, quando ficaria à dis-
posição da seleção brasileira 
para a disputa da Olimpíada 
de Tóquio.
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Entidade também oferece chances para 
jovem aprendiz. Sabia como se cadastrar

CIEE tem 1.824 vagas 
para estagiários no RJ

DIVULGAÇÃO

Vagas podem ser conferidas no site: https://portal.ciee.org.br/

Jovens e estudantes que 
procuram ocupação no 
mercado de trabalho devem 
ficar ligados. O O CIEE/Rio 
oferece 1.824 vagas de está-
gio e jovem aprendiz nesta 
semana para todo estado. 
São 1.066 oportunidades 
para Ensino Superior e 758 
para Ensino Médio. A insti-
tuição também recruta pes-
soas com deficiência (PCD). 
Os interessados podem en-
viar o currículo para pro-
gramapcd@cieerj.org.br. 
As demais vagas podem ser 
conferidas no site: https://
portal.ciee.org.br/.

Entre as vagas de Ensino 
Superior (1.066) estão as de 
Duque de Caxias – Admi-
nistração (9), Ciências Con-
tábeis (3), Comunicação (1), 
Direito (5), Educação (7), 
Engenharia (2), Farmácia 
(1), Informática (1), Logísti-
ca (1) e Recursos Humanos 
(1); Niterói – Administra-
ção (12), Comunicação (5), 
Direito (54), Educação (45), 
Engenharia (10), Farmácia 

(1), Informática (3) e Moda (1); 
Nova Iguaçu – Administração 
(28), Comunicação (8), Conta-
bilidade (4), Direito (45), En-
genharia (4), Educação (11), 
Informática (4) Psicologia (1) 
e RH (2); Rio de Janeiro – Ad-
ministração (112), Arquitetura 
(10), Arquivologia (5), Biblio-
teconomia (4), Comunicação 
(48), Ciências Contábeis (13), 
Ciências econômicas (4), Gas-
tronomia (1), Logística (3), 
Design (7), Direito (51), Edu-
cação (38), Engenharias (51), 
Estética (1), Farmácia (6), In-
formática (28), Medicina ve-
terinária (5), Nutrição (2), Psi-
cologia (3) e RH (2).

As de Ensino Médio (758) 
são em Duque de Caxias – 
Aprendiz (21), Ensino Médio 
(11), Técnico em Administra-
ção (1), Técnico em Eletrotéc-
nica (1), Técnico em Enferma-
gem (2) e Técnico em Segu-
rança no Trabalho (1); Niterói 
– Aprendiz (70), Ensino Médio 
(17), Técnico em Administra-
ção (1) e Técnico em Enferma-
gem (3); entre outras.

Veja se você está no lote 
da extensão do auxílio
Parcelas atrasadas de 2020 serão liberadas de uma só vez hoje aos contemplados

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Quem fez o pedido e 
não teve a liberação 
pode conferir agora no 
site www.cidadania.
gov.br/auxilio

M
ais de 34 mil tra-
balhadores vão 
receber as par-
celas da exten-

são do auxílio emergencial 
referente ao ano de 2020. 
Pedido conjunto do Con-
selho Nacional de Justiça 
e da Defensoria Pública da 
União resultou na liberação 
do benefício a 34.629 cida-
dãos elegíveis com o objeti-
vo de reduzir os processos 
judiciais relativos às con-
cessões da extensão. Os be-
neficiados terão até quatro 
parcelas de R$ 300, no caso 
do público em geral, e de R$ 
600, para mulheres prove-
doras de famílias monopa-
rentais. O pagamento será 
feito hoje em parcela única.

Quem fez o pedido e não 
teve a liberação feita até 
agora pode conferir se está 
neste novo lote no site www.
cidadania.gov.br/auxilio. O 
valor total liberado nessa 
nova remessa será de R$ 
46,07 milhões. Segundo o 
Ministério da Cidadania, os 
trabalhadores contempla-
dos receberão de uma só vez 
todas as parcelas a que têm 
direito. Os recursos estarão 
disponíveis hoje, tanto para 
transferências e pagamen-
tos quanto para saques. 

A extensão do auxílio 
emergencial  de quatro 

parcelas foi destinada aos 
trabalhadores de famílias 
que já tinham recebido as 
cinco parcelas anteriores 
do benefício e que perma-
neceram elegíveis confor-
me as regras estabelecidas 
pela MP 1.000, publicada 
em 2 de setembro de 2020. 
Os 34.629 novos contem-
plados terão os dados pro-
cessados para verificar a 
elegibilidade ao auxílio 
emergencial 2021.

Segundo a pasta, no ano 
passado, o auxílio e sua ex-
tensão beneficiaram direta-
mente mais de 30% da po-
pulação brasileira, 68 mi-

 NA Caixa Econômica paga hoje 
a terceira parcela do auxílio 
emergencial 2021 para bene-
ficiários do Bolsa Família com 
final de NIS número 4. O recebi-
mento do auxílio emergencial 
2021 é feito da mesma forma e 
nas mesmas datas do benefício 
regular para quem recebe o Bol-
sa Família. Amanhã será credi-
tado para final 5; na quinta-feira 
para quem tem final 6; na sexta, 
final 7; e na próxima semana 
sairá para final 8 (28/6); final 9 

(29/06); e final 0 (30/6).
O valor médio é R$ 250, va-

riando de R$150 a R$ 375. 
Para quem recebe por meio 

da Poupança Social Digital, os 
recursos podem ser movimen-
tados pelo aplicativo Caixa Tem 
e na Rede Lotérica, ou sacados 
com Cartão Bolsa Família ou 
Cartão Cidadão. A central 111 da 
Caixa funciona de segunda a 
domingo, das 7h às 22h, gratui-
tamente. Além disso, o banco 
possui o site auxilio.caixa.gov.br.

GRANA LIBERADA 

Caixa paga a terceira parcela

ECONOMIA

lhões de pessoas, em um in-
vestimento federal de cerca 
de R$ 295 bilhões para pa-
gamento das parcelas. Ti-
veram direito aos repasses 
integrantes do Bolsa Famí-
lia e do CadÚnico, além de 
trabalhadores informais, 
contribuintes individuais 
do INSS e microempreen-
dedores individuais.

BENEFICIADOS

34.629

Pedido conjunto do CNJ e da 
DPU resultou na liberação 
para 34.629 cidadãos
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Governo defende setor 
público mais moderno

NAJARA ARAUJO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Relator, Arthur Maia quer tirar trecho que amplia cargos comissionados

I
ntegrantes da equipe 
econômica do governo 
federal participam hoje 
da primeira audiência 

pública da comissão especial 
formada na Câmara dos De-
putados para analisar a re-
forma administrativa (PEC 
32/20). O secretário especial 
de Desburocratização, Ges-
tão e Governo Digital do Mi-
nistério da Economia, Caio 
Mario Paes de Andrade, e 
outros defenderão a moder-
nização do serviço público e 
mais produtividade no setor. 
Será feita uma apresentação 
ao colegiado na tentativa de 
emplacar o projeto.

A avaliação, neste mo-
mento, é de que a maioria 
dos deputados da comissão 
aprovará a PEC. No entanto, 
o texto deve ser desidrata-
do: o próprio relator, Arthur 
Maia (DEM-BA), afirmou 
que pretende retirar item 
que amplia a contratação de 
comissionados (com a cria-
ção de cargos de liderança e 
assessoramento) e incluir no 
projeto os membros de Pode-
res — parlamentares, magis-
trados, além de promotores.

A oposição também ten-
tará incluir emendas que su-
primem alguns itens e, prin-
cipalmente, que garantem 
a estabilidade para todo o 
funcionalismo.

EM DISCUSSÃO NA ALERJ

 n O Legislativo fluminense 
também discute hoje dois pro-
jetos relacionados ao funcio-
nalismo. Um trata da capaci-
tação de guardas municipais 
para atendimento de ocorrên-
cias relacionadas à Lei Maria da 
Penha. Pelo projeto, de Sérgio 
Fernandes (PDT), os agentes 
capacitados poderão receber 

gratificação. Outra proposta — 
das deputadas Martha Rocha 
(PDT) e Alana Passos (PSL) 
— cria o Serviço Voluntário de 
Interesse da Área de Segurança 
Pública. O texto prevê que po-
liciais militares e civis inativos, 
e outros, possam voltar a atuar 
nas áreas técnico-administra-
tivas dos respectivos órgãos.

Guardas e agentes de segurança

 n A Alerj vota hoje, em discus-
são única, a proposta de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(PLDO) de 2022. O texto es-
tima um déficit de R$ 21,5 bi-
lhões, que deverá ser reduzido 
com a adesão do Estado do Rio 
ao novo Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF). 

Neste momento, o governo 
ainda calcula o déficit que será 
apresentado no projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA). 

Mas já se sabe que será um va-
lor menor, pois quando a PLDO 
foi apresentada o Executivo 
decidiu ser conservador e in-
cluiu na conta as dívidas do es-
tado com a União — naquele 
momento, o Rio só estava sob 
vigência do regime por força de 
liminar do Supremo Tribunal 
Federal.

Com a entrada do governo 
fluminense no novo regime, o 
cenário muda.

COM RECUPERAÇÃO FISCAL

PLOA de 2022 terá déficit menor

Deputados da Assembleia Legislativa analisam PLDO hoje

OCTACÍLIO BARBOSA/ALERJ

CONFIRA

PEC 32/20 12

Proposta chegou em setembro 
de 2020 ao Congresso. Texto 
reformula as regras do serviço 
público e equipara o setor à 
iniciativa privada

Relator Arthur Maia 
apresentou plano de trabalho 
da comissão: serão realizadas 
12 audiências públicas com 
todos os setores envolvidos

 > A reforma prevê mu-
danças nas regras do 
funcionalismo público 
de todo o país: extingue 
o regime jurídico único 
para futuros servidores 
e, consequentemente, a 
estabilidade, manten-
do essa garantia ape-
nas para as carreiras 
de Estado — que ainda 
serão definidas por lei 
específica.

As categorias do 
setor público e depu-
tados que integram 
frentes parlamentares 
que discutem o tema, 
porém, têm afirmado 
que a PEC atinge sim 
os atuais servidores. 

Como a coluna mos-
trou no último domin-
go, foi entregue na úl-
tima quarta-feira ao 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), 
documento que apon-
ta todos os trechos da 
PEC que afetam os pro-
fissionais que já estão 
em cargos públicos.

Texto pode 
afetar atuais 
servidores
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>Isis Valverde 
surpreendeu 
seguidores e até 
amigos mais 
próximos ao 
compartilhar 
fotos em que 
aparece de 
franjinha. O novo 
visual, que 
deixou a atriz 
linda de viver, 
como diria a 
apresentadora 
Hebe Camargo, 
fez parte de um 
recente trabalho 
para a badalada 
marca Dior. Aos 
34 anos, mãe de 
um menino de 
dois anos e meio, 
Rael, Isis está 
cada dia mais 
maravilhosa.

FábiaOliveira

ISIS É MARAVILHOSA

EM ORLANDO Guia dos famosos na Disney 

usa passe de portadores de 

necessidades especiais para 

Sasha e João Figueiredo 

Anda circulando pelas 

redes sociais o anúncio 

de um composto para 

emagrecer e a estrela 

da ‘campanha’ é Cleo. 

Na propaganda, a atriz 

e cantora aparece sor-

ridente e com um selo 

apontando a perda de 

12 kg ao fazer uso do 

produto vendido em um 

site especializado. Só 

que a esta coluna des-

cobriu que a filha mais 

velha de Glória Pires e Fá-

bio Júnior não tem a me-

nor ideia do que se trata 

o medicamento. “Ela não 

fez esse trabalho, e estão 

usando a imagem da Cleo 

indevidamente. Os advo-

gados já estão notificando 

essa empresa”, admitiu a 

assessoria da famosa.

Vale lembrar que no início do ano, Cleo 

contou ter perdido 20 kg após uma 

luta de dois anos contra a depressão e 

transtorno alimentar. “Não conseguia 

parar e ficava mais nervosa porque não 

tinha controle. Quando você tem com-

pulsão, qualquer coisa vira gatilho. Hoje, 

trato a ansiedade e a compulsão. Não 

estou curada, mas elas não são mais 

tão dominantes”, explicou na época. 

ANÚNCIO DE PRODUTO PARA 
EMAGRECER USA IMAGEM DE CLEO
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C
omo esta coluna não sabe se Sasha Me-
neghel e o marido João Figueiredo estão 
cientes, nós devemos fazer um alerta: o 

guia do casal pelos parques da Disney, Rodrigo 
Branco, anda burlando regras para proporcio-
nar uma visita vip dos pombinhos recém-casa-
dos às principais e mais disputadas atrações da 
Disney. A gente explica: uma das mais recentes 
atrações da Disney é a Star Wars: Rise of the 
Resistence, que é fechada para qualquer visi-
tante que entre no parque Hollywood Studios 
sem antes efetuar uma reserva. As reservas 
podem ser feitas antes das 7 da manhã, para 
poucas vagas que logo esgotam e só é possível 
se aventurar nela caso escolha o parque em 
questão como o primeiro a ser visitado no dia. 

Sasha, João, Rodrigo e mais uma quarta 
pessoa que estava com eles marcaram presen-
ça na Star Wars: Rise of the Resistence após 
terem visitado o Epcot e o Animal Kingdom, 
como bem mostrou Rodrigo Branco em seus 
stories do Instagram. Ou seja, o Hollywood 
Studios não foi o primeiro parque que eles 
visitaram naquele dia, sendo assim, você, caro 
leitor, deve estar se perguntando como eles 
conseguiram assistir a atração mais disputada 
do local sem agendamento prévio… A gente 
responde: não foi através do Fast Pass, uma vez 
que o benefício foi suspenso e segue fora do ar 
até o momento por conta da pandemia. Rodri-
go Branco usou o passe de portadores de ne-
cessidades especiais para ingressar com seus 
convidados na atração por uma entrada espe-
cial. Inclusive, é possível ver nas imagens que o 
próprio empresário postou, que há um cadei-
rante junto ao seleto grupo de pessoas que 
estava no mesmo ambiente que eles. Para 
conseguir esse modelo de pass para portadores 
de necessidades especiais que permite acesso 
vip a todas as atrações, é necessário ir ao Guest 
Relations (atendimento ao cliente), informar 
que em seu grupo há uma pessoa com alguma 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

deficiência e preencher um documento.
E essa não é a primeira vez que Rodrigo Bran-

co utiliza truques para favorecer seus convida-
dos nos parques da Disney. Fontes seguras da 
coluna afirmam que o empresário costuma 
utilizar passes anuais de conhecidos para não 
precisar pagar ingressos para seus convidados 
famosos terem acesso aos parques. Além disso, 
ele costuma se apresentar para todos como 
‘parceiro’ da Disney, coisa que nunca foi. Inclusi-
ve, esta colunista soube que ele é persona non 
grata por lá de tanto que costuma burlar as 
regras fazendo manobras ilegais para dar con-
forto aos seus visitantes. Não por acaso ele já 

foi preso pela polícia americana após ser alvo 
de denúncias pela suposta venda ilegal de 
ingressos dos parques. Mas pagou fiança e foi 
solto alguns dias depois. Ele também já foi visto 
na companhia de famosos brasileiros entrando 
nos parques da Disney sem pagar. Isso mesmo, 
caro leitor, sem pagar. 

Vale lembrar que Rodrigo Branco é o mesmo 
empresário que teve fala racista contra Maju 
Coutinho e Thelma Asssis, no ano passado, e foi 
duramente criticado por internautas. Na oca-
sião, ele declarou em uma live que tanto Maju 
quanto Thelma estavam em evidência por 
serem mulheres negras. 
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‘CALÚNIA É CRIME’, 
DISPARA EX-BBB 
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Anitta usou as redes sociais ontem para criticar diretamente o 

presidente Jair Bolsonaro e, por tabela, mandou uma indireta 

àqueles que não se posicionam claramente sobre os mais de 

500 mil mortos pela Covid-19. “Quinhentas mil mortes... é so-

bre Fora Bolsonaro sim! A favor da democracia, da economia, 

da saúde, da educação, do senso coletivo”, escreveu a cantora.

Logo após a publicação no Twitter, a Anitta recebeu vários 

comentários negativos pelo seu posicionamento contra o 

governo. Ela foi xingada e alguns internautas resolveram ata-

cá-la mandando refazer, de forma nada delicada, a tatuagem 

íntima feita recentemente. A Poderosa rebateu: “Lá vem os 

‘bolsonarers’ (sim, o presidente tem um fã-clube) me ‘ataca-

rem’ com um grandessíssimo insulto mandando eu retocar a 

tatuagem do meu c*. Ainda não desbotou, quando desbotar 

eu retoco porque é linda (duvido que os machões não iam 

adorar). Até porque, o cara [Bolsonaro] está empurrando 

no c* de vocês sem pena e vocês ainda vão para a rua de 

motoca pedir mais”, disparou.

TRETA COM BOLSONARISTAS

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Na próxima sex-

ta-feira (25) a can-
tora Gaah lança o 
seu primeiro single 
chamado ‘Pegando 
Fogo’.

 n Karol Conká será 
entrevistada nesta 
quinta-feira (24), 
às 18h, pela canto-
ra Paula Lima em 
um novo episódio 
da Janela UBC, 
série de lives da 
União Brasileira 
de Composito-
res: https://www.
instagram.com/
ubcmusica/

Ricardo Hilgenstieler, ex-namorado da apresentadora do ‘Cidade Alerta’ da Record de Goiânia, 
Silvye Alves, foi preso na manhã de ontem. O empresário teria invadido o prédio onde ela mora e 
a agredido com socos no rosto, chutes e tapas. As agressões teriam acontecido na frente do filho 
da jornalista, de apenas 11 anos. Ricardo foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher 
(DEAM) por policiais do 9º BPM, de Goiânia. Segundo informações preliminares, ele ia pegar um 
avião quando foi interceptado pelos militares. 
 Logo após a agressão, a apresentadora foi até a Delegacia da Mulher para registrar queixa 
contra Ricardo Hilgenstieler. Silvye foi encaminhada para um hospital da capital goiana. Ela fez 
um desabafo em seu Instagram: “Não está sendo fácil... A dor física só não é pior do que a dor na 
alma... A maior tristeza de tudo isso foi ver meu filho sofrer... Prometi nunca fazê-lo sofrer e hoje 
aconteceu o pior... Peço orações a vocês, cessem o ódio, por favor, isso não leva a lugar nenhum...”.

APRESENTADORA DA RECORD É 
AGREDIDA PELO EX

Ex-BBB Victor Hugo Teixeira decidiu ser cantor e abriu uma vaquinha 
virtual para conseguir gravar um CD. Só que a arrecadação da grana 
virou uma grande confusão para o maranhense, que foi acusado de ter 
comprado um automóvel com o dinheiro das doações. “O processo vem! 
Vou exigir retratação na Justiça por influenciarem as pessoas a acredi-
tarem que o dinheiro da vaquinha foi pra pagar um carro de consórcio! 
Sendo que a vaquinha só somou 4 mil e nem teve seu dinheiro sacado! 
Isso é muito sério e vocês precisam ter responsabilidade!”, comentou 
Victor sobre a notícia divulgada em vários portais.
O ex-BBB compartilhou foto provando que o dinheiro da vaquinha não 
havia sido retirado, e explicou: “Provando que sequer o dinheiro doado foi 
sacado! Calúnia é crime! Me ajudem a combater essa fake news grotesca 
e nojenta! E mandem prints no meu direct para eu denunciar todos os que 
fizeram qualquer relação entre o carro e a vaquinha! Obrigado! Internet 
não é terra sem lei”, disparou o ex-BBB que conseguiu o carro após quitar 
um consórcio. “Desde 2017 pagando! Consegui quitar, peguei o carro!”.

Sonho do nariz de boneca
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A modelo e ex-Miss Bumbum, Suzy 
Cortez, passou por uma 
rinomodelação para ter o seu tão 
sonhado ‘nariz de boneca’. Segundo 
Suzy, ela optou pela rinomodelação 
para não precisar se submeter a 
procedimentos mais invasivos. “Era 
meu sonho ter um nariz bonito, de 
boneca e agora alcancei. Não queria 

fazer nada definitivo porque já tive 
muitos problemas com cirurgia, por 
isso optei pela rinomodelação. Eu 
afinava o nariz com maquiagem e 
isso me incomodava muito, me 
deixava insegura na hora das fotos. 
Aproveitei e dei uma revisada no 
botox pra ficar com o rosto 
harmonioso”, conta a modelo. 

SORRISO VOLTANDO AOS POUCOS 
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Na noite do último domingo, Maria Lina, noiva de 
Whindersson Nunes, fez um post para tranquilizar 
os fãs do casal. Ela compartilhou uma foto sua 
sorrindo e um clique da tatuagem feita em home-
nagem ao filho deles, João Miguel, que morreu dois 
dias após nascer com 22 semanas de gestação. 
“Aos poucos o sorriso vai voltando para o rosto... 
E ele (João Miguel) com a mamãe, no pulso e no 
coração, para onde quer que eu vá”, escreveu ela 
na legenda da rede social.
 Ainda abalado com a perda do primeiro filho, 
Whindersson deixou seus seguidores preocu-
pados com sua saúde mental. Valdenice Nunes, 
mãe do humorista, se pronunciou publicamente 
para negar que o filho tenha alucinações após a 
morte de João Miguel. “Estou com muita raiva. 
Tem gente que não tem o que fazer... É chato você 
amanhecer o dia e ver certas pessoas, que não têm 
o que fazer na vida, postando foto do meu filho, 
dizendo que ele está apelando para a família, que 
está tendo alucinações. Parem com isso! Isso não 
está existindo! Eu sou mãe, vivo com ele. Estou com raiva”, 
desabafou Valdenice. “Meu filho está muito bem de saúde. 
Está sentido? Está! Ele perdeu o filho dele. Mas do que estão 
falando, que postaram, parem com isso”, acrescentou ela.

A mãe do atacante da seleção brasileira, Neymar, Nadine Gonçalves tomou, ontem, a primeira dose da vacina con-
tra a Covid-19.  Com 54 anos, ela comemorou a chegada do seu dia de vacinação, em São Paulo: “Obrigada Deus... 
Grata por ter me guardado até hoje e sempre”, escreveu na legenda do post que comprava a sua imunização par-
cial, já que é preciso tomar a segundo dose do imunizante, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. 

MÃE DE NEYMAR VACINADA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Ontem, Juliette Freire, campeã do ‘BBB 21’, usou as 
redes sociais para contar que seu pai e dois irmãos 
testaram positivo para o novo coronavírus. Segundo 
a advogada, os três, apesar do diagnóstico, passam 
bem, pois estão assintomáticos.
 “Hoje seria um dia feliz pra mim. Eu iria encontrar 
meu pai e alguns dos meus irmãos. Mas antes da gente 
se encontrar eles testaram positivo para a Covid, meu 
pai e dois irmãos. Graças a Deus eles estão assintomá-
ticos Meu pai tomou as duas doses da vacina e está 
bem. Eu sei que vou poder encontra-los novamente e 
abraça-los depois disso. Mas outras 500 mil pessoas 
não terão essa oportunidade e a gente tem um gover-
no que negligencia essa situação. Não canso de repetir: 
vacinem-se, protejam-se e acreditem na ciência, por-
que isso sim salva nossas vidas”, disse a paraibana.  

FAMÍLIA INFECTADA 
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 N O clima é tão tenso na polícia e tão propenso a palan-
ques que o cenário não seria outro. Ontem, uma dele-
gada da Polícia Civil do DF bateu boca com a deputada 
federal Magda Moffato (PL-GO), que fez sobrevoo de 
helicóptero e fuzil na mão, criticando a polícia de Goiás 
por não ter capturado ainda o serial killer Lázaro Bar-
bosa. Enquanto a gafe da parlamentar – sem qualquer 
experiência ou autoridade para capturar – irritou auto-
ridades, a imprensa portuguesa não entende como 300 
policiais, com todo aparato de armas, cães e aeronaves, 
caçam há 14 dias um homem sozinho, com uma arma 
e faminto: “Cadê o Lázaro?” foi manchete do Diario de 
Notícias de Lisboa ontem.  

Tenso 
 N Na visita de deputados 

ontem no TSE, o grupo re-
parou que o ministro Ale-
xandre de Moraes (STF) fi-
cou a maior parte do tem-
po em ligações no celular. 
Um pouco tenso. 

Aliás...
 N ...repousam na mesa do 

ministro do STF dois pe-
didos de relaxamento de 
penas de Sara Winter e 
Oswaldo Eustáquio, sobre 
as restrições no inquérito 
dos ataques à Corte.

Apelo ao Fux
 N Dia 26 completa um 

ano da prisão do jornalis-
ta Oswaldo Eustáquio. Se 
Moraes não acolher o pe-
dido de liberdade (e desa-
tivação da tornozeleira), 
a defesa vai recorrer ao 
presidente da Corte, Luiz 
Fux, para soltura em ha-
beas corpus.

Solar do Embaixador
 N A crise chegou para todo 

mundo, inclusivo do an-
dar de cima. O embaixa-
dor Sérgio Amaral, nome 
brasileiro mais reconheci-
do no RP de Washington 
(EUA), colocou à venda 
sua casa colonial em Pire-
nópolis (GO). Pede R$ 2 
milhões à vista.  

Memorial 
 N A mansão do século 19, 

muito bem conservada na 
Rua Aurora, tem histórico 
político. Era ali que o en-
tão presidente Fernando 
Henrique passava fins de 
semana com dona Ruth, e 
sentava à beira da calçada 
para tomar cerveja com o 
amigo embaixador. 

Liga o som 
 N Momento descontração 

(curto) ontem na visita 
dos deputados ao TSE. O 
ministro presidente Luís 
Barroso começou a res-
ponder uma pergunta de 
Eduardo Bolsonaro (PSL-

-SP) e o som falhou. O sis-
tema automático anun-
ciou: “Você precisa des-
bloquear as funções para 
continuar falando”. Risos 
no ambiente. 

Agora, o debate 
 N Em cima da hora, o go-

verno convidou o con-
selheiro André Maciel, 
chefe da Divisão de Meio 
Ambiente II do Ministé-
rio das Relações Exterio-
res, para participar da au-
diência sobre a COP 26 na 
Comissão sobre o tema na 
Câmara. Um deputado da 
oposição convidou qua-
tro integrantes de ONG 
e o governo ficou no alvo. 

Cadê o dinheiro?
 N O Banco Mundial não 

pegou leve com a Prefei-
tura do Recife, hoje sob 
comando de João Campos 
– e nas mãos do PSB há 10 
anos. Os dados mostram 
que a capital de Pernam-
buco é  campeã do desem-
prego nacional. Ele está 
pagando um alto preço 
pela má gestão do seu an-
tecessor, Geraldo Julio, 
que não o avisou sobre os 
cofres vazios.

Terceira onda
 N O governo espanhol 

prolongou até 6 de julho 
as restrições em vigor aos 
voos diretos provenientes 
do Brasil e da África do Sul, 
devido ao “impacto das va-
riantes”. E o brasileiro con-
tinua a pagar, com vidas e 
barrado no exterior.  

Vacina & povo
 N O sentimento de espe-

rança é predominante 
entre 47% dos brasileiros 
ouvidos pela TIM Ads ao 
serem questionados sobre 
a vacinação contra a co-
vid-19. Para 22% dos en-
trevistados, o imunizante 
simboliza alívio e apenas 
4% declaram estar inse-
guros ou com medo da 
vacinação. 

‘CADÊ O LÁZARO?’

NA MOITA TAMBÉM 

 N O  e x - m i -
nistro do Tu-
rismo Marcelo 
Alvaro sumiu 
do mapa do 
Brasil. Nem os 
amigos mais 
próximos sa-
b e m  d e le.  É 
ainda investi-
gado no caso 
do ‘ laranjal’ 
do PSL-MG. 

Pouco mais de um ano da des-
coberta da covid-19, o país vive 
o cenário mais devastador da 

pandemia, onde a fome tem sido o 
maior pesadelo de muitos brasilei-
ros. O coronavírus alavancou uma sé-
rie de gatilhos: mortes, desemprego, 
inflação e fome, muita fome. Mesmo 
depois de mais de um ano do anúncio 
do primeiro caso da doença confirma-
do no Brasil, hoje, ainda amarga uma 
realidade brutal: a fome, que atingiu 
19 milhões de brasileiros durante a 
pandemia em 2020. 

Ao todo, 116,8 milhões de pessoas 
no Brasil passaram por algum grau 
de insegurança alimentar no ano pas-
sado, o que corresponde a 55,2% dos 
domicílios. Os dados foram apresen-
tados no Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no Contexto 
da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 
produzido pela Rede Brasileira de 
Pesquisa em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (Rede Pens-
san). A sondagem inédita mostra que 

A redução substancial do valor 
da ajuda emergencial dada pelo 
governo federal no segundo ano 

da pandemia e grande quantidade de 
empresas e comércios que fecharam as 
portas definitivamente no Rio de Ja-
neiro, entre 2020-2021, foram os fato-
res que levaram a Alerj, através de uma 
proposta de minha autoria, a aprovar 
a lei 9191/21, que criou o Supera RJ. 
Aprovado em fevereiro e sancionado 
em março, desde o dia 7 de junho o 
programa estadual, financiado com 
recursos do Fundo da Pobreza e do 
Fecam, passou a garantir um auxílio 
emergencial até R$ 300 para pessoas 
em extrema pobreza. 

O programa, entretanto, vai além 
da ajuda aos mais necessitados. Ele 
garante também uma linha de crédi-
to de até R$ 50 mil para micro e pe-
quenos empreendedores, incluindo 
aí MEIs, empreendedores autônomos 
e informais, negócios de impacto so-
cial e agricultores familiares. A ideia 
é ajudá-los a prosperar e, assim, gerar 
empregos num estado que, segundo o 
IBGE, atingiu a marca de 1,6 milhão de 
desempregados no primeiro trimestre 
de 2021, um recorde histórico. 

O programa de crédito se destina a 
pessoas e empresas que não têm condi-
ção de obter crédito no sistema finan-
ceiro tradicional, seja porque as exigên-
cias são muito grandes ou os juros, mui-
to altos. Um exemplo é o Pronampe, 
programa do governo federal feito em 
parceria com os bancos privados des-
tinado a pequenas empresas afetadas 
na pandemia a juros baixos (6% mais 
Selic). Mesmo com a União garantin-
do 100% dos empréstimos, nem todos 
conseguem acessar o programa devido 
à burocracia e garantias exigidas.

SuperaRJ contra a fome e o desemprego

Protagonismo no combate à fome

Ivanir dos Santos

babalawô e prof-dou-
tor CCIR/CEAP/UFRJ/
IFCS

Andre Ceciliano

deputado estadual 
(PT) e presidente da 
Alerj

brasileiros conviveram com algum 
grau de insegurança alimentar no fi-
nal de 2020 e 9% deles vivenciaram 
insegurança alimentar grave, isto é, 
passaram fome. 

De acordo com os pesquisadores, 
os 19 milhões de brasileiros que pas-
saram fome recentemente é o dobro 
do que foi registrado em 2009, com o 
retorno ao nível observado em 2004. 
Revelando assim uma amarga desi-
gualdade social e as péssimas condi-
ções de vida que milhares de pessoas 
estão submetidas no país, sobretudo 
aquelas que vivem à margem da pátria 
querida, ou seja, os negros e pobres, 
grande parte nas áreas das periferias e 
comunidades, onde muitos perderam 
suas rendas e sustento, sejam com ga-
nhos formais ou informais. 

Vale ressaltar que a pandemia não 
inventou uma dificuldade nova, ela 
exacerbou as que já existiam. Na dé-
cada de 1990, Herbert de Souza, o Be-
tinho, tornou-se símbolo de cidadania 
no Brasil ao liderar a Ação da Cidada-
nia contra a Fome, conhecida popu-
larmente como a campanha contra a 
fome. O sociólogo mobilizou a socieda-
de brasileira para enfrentar desigual-
dades e a pobreza. Morreu em 1997, 
deixando um exemplo de solidarieda-

No caso do Supera RJ, o empréstimo 
é feito através da Age Rio, a agência 
de fomento do estado, a quem cabe 
avaliar os pedidos, que podem ser des-
tinados para diversos fins: reforço do 
fluxo de caixa; compra de mercado-
rias, máquinas e equipamentos; mó-
veis, utensílios e ferramentas; obras e 
reformas; aquisição de computadores 
e sistemas. Se aprovado o pedido, o 
dinheiro é liberado com juros zero e 
prazo longo de pagamento. 

O que aconteceu no lançamento 
do programa mostra o quanto a Eco-
nomia necessita de programas dessa 
natureza. Em menos de uma semana, 
foram mais de 30 mil solicitações de 

empréstimos de até R$ 50 mil, o que 
levou a suspenção de novos pedidos, 
por ora. A boa notícia é que o governo 
já avalia a possibilidade de aumentar o 
montante previsto para esse fim, para 
o qual estava reservado inicialmente 
R$ 300 milhões. 

Não se trata de gasto, mas de inves-
timento. Foram com iniciativas as-
sim que os Estados Unidos saíram da 
Grande Depressão dos anos 1930 e a 
Europa foi reconstruída no pós-guer-
ra. Guardadas as devidas proporções, 
o SuperaRJ é uma importante con-
tribuição para matar a fome de quem 
mais precisa e ajudar os pequenos a 
prosperar e gerar emprego e renda.

de e de luta pela transformação social. 
Essa desafiadora situação tem hoje 

outros protagonistas, inúmeras or-
ganizações voluntárias e até projetos 
locais estão realizando campanhas 
contra a fome. Diante desta situação 
de calamidade, uma gigantesca rede 
surgiu, no combate à fome. A Central 
Única das Favelas (Cufa), a Gerando 
Falcões e a Frente Nacional Antirra-
cista lançaram o Movimento Panela 
Cheia, para arrecadar recursos para 
a compra de dois milhões de cestas 
básicas a serem distribuídas pelo país. 

O “Panela Cheia” ainda conta com o 
apoio da União SP e com a cooperação 
da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco). Assim como a campanha 
nacional: “Se tem gente com fome, 
dá de comer!”, criada pela Coalizão 
Negra por Direitos, que se soma a inú-
meras iniciativas que visam respon-
der ao aumento da fome no país.

Agora é hora de unir forças e aju-
dar quem mais precisa, promovendo 
ações de combate à fome por todo o 
país, formando uma grande corrente 
de irmandade. A pandemia trouxe um 
aprendizado: a união e solidariedade, 
está longe de ser uma máxima, mas já 
é um começo.

ROBERTO CASTRO

ESPLANADEIRA

 N# Julian  Tonioli, partner da Auddas, fala dia 24 sobre Tech e Gestão: 
do early stage ao M&A, no CTO Talks. # Nando Reis e Allysson Mariano 
lançam música inédita “Ouçam Nossas Vozes” contra o preconceito aos 
pacientes de esquizofrenia. # HCor e Associação Médica Líbano-Brasileira 
oferecem consultas e exames gratuitos a refugiados. # FGV Conhecimento 
promove ciclo de webinars, e acontece dia 25 o primeiro  encontro “Aspectos 
gerais da nova Lei de Licitações e a etapa preparatória do certame”. 

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações 

sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de 

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior
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MALHAÇÃO

 n Gael e Lobão lutam, e Dandara 
e Bianca se desesperam. Lobão 
afirma que conseguirá tudo o 
que é de Gael. Bianca pergunta 
por que Gael mandou Duca se 
afastar dela.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Eva tenta arrumar um empre-
go. Alice se briga com Cícero por 
causa de Renato. Laudelino re-
clama da sessão com o terapeu-
ta. Ana consegue ser firme com 
Júlia e Rodrigo a apoia.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Luna mente e diz a Téo que se 
aproximou do rapaz por interes-
se e que nunca o amou de ver-
dade. Rafael e Júlia fingem para 
os funcionários da Labrador que 
não se conhecem.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Cris e Vivi perguntam para Bia 
qual o presente que ela ganhou 
de Juca. Bia diz que foi um CD 
com algumas músicas das quais 
ele gosta.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Maria Clara se desespera ao 
ver as imagens do noivo. José Al-
fredo fala com Cláudio e decide 
procurar Enrico. Cristina sente 
compaixão por Maria Clara.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n Uriala dá à luz. Abraão reen-
contra Ismael. Quetura dá uma 
notícia triste sobre Abraão. Um 
ano depois, Rebeca está grávida. 
Ela se emociona ao ouvir a voz 
de Deus. 

21h | RECORD | 12 anos 
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Confira as séries de língua não-inglesa que estão 
bombando na Netflix. A mexicana ‘Quem Matou Sara?’ foi 

vista por 55 milhões de assinantes em menos de um mês

INVASÃO 
HISPÂNICAA

lém da influência na 
comida e na música, a 
cultura de outros paí-
ses vem se solidificando 

no Brasil nos últimos anos tam-
bém através do audiovisual. Com 
um polo de entretenimento reco-
nhecido internacionalmente, as 
séries mexicanas, por exemplo, 
se encontram entre as produções 
mais assistidas no mundo. E os 
números falam por si. A série 
‘Quem Matou Sara?’, por exem-
plo, alcançou 55 milhões de as-
sinantes da Netflix em menos de 
um mês e se tornou o título de 
língua não-inglesa mais visto da 
plataforma de streaming.

E esse sucesso vem se esten-
dendo para outras produções. 
Na última sexta-feira, a Netflix 
disponibilizou a 4ª temporada 
de ‘Elite’, série que mistura dra-
ma, assassinatos, relacionamen-
tos e, claro, tudo isso no clássico 
ambiente escolar. E poucas ho-
ras após a estreia, ‘#elite’ já era o 
termo mais comentado do Brasil 
no Twitter. 

A repercussão positiva da sé-
rie espanhola logo mostrou o 
sucesso da trama em terras tu-
piniquins. “A única coisa que eu 
tenho a dizer sobre a temporada 
é que está perfeita”, disse um fã 
nas redes sociais. A continuação 
veio, por sinal, acompanhada 
de curtas que contextualizam 
os espectadores sobre o que 
aconteceu durante as férias dos 
personagens. 

Mesmo sem divulgar números 
específicos de acesso de cada sé-
rie no Brasil, a Netflix revela um 
dado importante sobre o avan-
ço de séries de outros países no 
mercado de streaming. De acor-
do com informações levantadas 
pela plataforma, nos últimos 10 
anos, dos 10 títulos mais assisti-
dos no Brasil, metade é de língua 
não-inglesa. 

E para quem se interessou em 
conhecer mais dessas produ-
ções, aqui vai uma lista das seis 
séries de língua espanhola que 
ficaram no TOP 10 do Brasil após 
sua estreias. Confira!

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

QUEM 
MATOU 
SARA?

Álex Guzmán precisa encarar seu pior pesadelo: a verdadeira perso-
nalidade de sua irmã Sara, que ele claramente não conhecia. Ao 

mesmo tempo, um misterioso cadáver enterrado em seu próprio 
quintal vira uma bomba-relógio que pode mandá-lo de volta 
à prisão a qualquer momento. Ele não tem escolha: precisa 

investigar e montar o quebra-cabeça da verdadeira e terrível 
história de Sara e sua relação com a família Lazcano. 

Nesta quarta temporada, a série 
‘Elite’ conta a história de três 

jovens da escola pública, que 
são transferidos para um 

conceituado colégio de 
elite e enfrentam um 

conflito de classes que aca-
ba levando a um assassinato. 

MÃE 
SÓ TEM 

DUAS

Duas mulheres desco-
brem que suas bebês 
foram trocadas 
na maternidade 
e decidem formar 
u m a  f a m í l i a  b e m 
diferente. 

O caos toma conta do Colégio Nacional depois que 
um hacker começa a expor os segredos mais ínti-

mos dos estudantes para toda a escola. Os alu-
nos mais populares viram vítimas de bullying. 

Aqueles para quem antes ninguém ligava 
ganham status. Agora, todos são suspeitos. 

A busca pelo culpado cabe a Sofia, uma aluna 
sabe-tudo com dificuldade de socialização e um 

talento especial para a dedução. Para evitar que 
novos segredos venham à tona, ela terá de correr 
contra o relógio.

Emilia Urquiza vai se tornar uma líder re-
volucionária. Ela verá que a corrupção 

tomou conta não só de seu país, mas 
também de sua própria família. Essa 

nova percep-
ção vem em 
meio a seus 
intensos es-
forços para 
salvar a filha 
María e des-
cobrir o que 
r e a l m e n t e 
há por trás 
d o  l e g a d o 
da família 
Urquiza.

DESEJO 
SOMBRIO

A presti-
giada ad-

vogada e pro-
fessora univer-
sitária Alma So-
lares vai passar 

um tempo com uma amiga 
que está vivendo o luto de uma separação. Nesse período, 
ela tem um encontro ardente com um jovem de 23 anos. 
Quando volta para sua família, ela decide esquecer o que 
aconteceu, mas as coisas não são tão fáceis como parecem. 
O que era para ser uma simples aventura se torna uma 
paixão arrebatadora e uma obsessão perigosa, trazendo 
à tona segredos que podem mudar o rumo de sua vida.

ELITE

CONTROL Z

INGOBERNABLE
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