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CONFIRA MAIS DE 
2 MIL VAGAS DE 
EMPREGO NAS 
REGIÕES 
METROPOLITANA E 
SERRANA DO RIO. 
ECONOMIA, P. 9

FALTOSOS 
VEREADOR 
RESPONSABILIZA 
GOVERNO 
BOLSONARO POR 
AUSÊNCIA DE 
VACINADOS  
INFORME DO DIA, P. 2

Lojistas do 
Cristo Redentor 
são despejados
Seis pontos comerciais localizados 
no monumento foram desocupa-
dos por determinação judicial. P. 4 

Assaltantes 
disfarçados de 
entregadores 
em Vila Isabel
Moradores e comerciantes do bair-
ro denunciam que crimes são pra-
ticados sempre à noite. P. 7 

Vítima foi baleada durante incur-
são de policiais civis no Morro do 
Fubá, na Zona Norte, para a reali-
zação da reconstituição da morte 
do adolescente Ray Pinto Faria em 
fevereiro deste ano. Outra pessoa 
ficou ferida na ação. P. 6 

Morto em 
simulação 
de crime no 
Campinho

Secretaria Municipal de Saúde  enfatiza a necessidade dos cariocas concluírem o 
ciclo para garantir a eficácia da imunização. Antonio Barra Torres (foto), presidente 
da Anvisa, faz apelo para que todos os brasileiros tomem o reforço.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

MAIS DE R$ 10 BILHÕES EM AUXÍLIOS PAGOS INDEVIDAMENTE. P. 9

Especialista alerta para o 
número de infecções leves 
e graves causadas pela 
doença especialmente 
em pessoas dos grupos de 
risco. Campanha vai até o 

dia 9 de julho.   P. 3 

Apenas 
28% 
vacinados 
contra 
a gripe

NOVA VARIANTE DO VÍRUS DA COVID-19 
É IDENTIFICADA NO ESTADO DO RIO. P. 3

EQUIPAMENTOS INÉDITOS AJUDAM NA 
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES. P. 3
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FLAMENGO PEGA O FORTALEZA 

FLU ENFRENTA O ATLÉTICO-GO  

SELEÇÃO ENCARA A COLÔMBIAAtor conta como tem vivido 
durante a pandemia. “Já fui 
vacinado e uso máscara”. P. 12 PÁGINA 8

A VIDA DE JOSÉ 
MAYER FORA DA TV 

FábiaOliveira
REPRODUÇÃO

COVID 
Vacina: 78 mil 
não voltaram 

para receber
a segunda 

dose 

POLICIAIS E BOMBEIROS 
PROTESTAM CONTRA 
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO
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Em frente à Alerj, agentes pedem que governador 
do Rio entenda necessidades da categoria. P. 4 

Edelson Ribeiro apresenta 
quadro no ‘Mestre do Sabor’. P. 15 
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Quadrilha desviava cartões de 
crédito para compra de bebidas 
distribuídas em bailes funk. P. 5 

Dois presos e 
veículos de luxo 
apreendidos 
pela polícia 

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

Pode até parecer saga de filme, mas 
essa coluna não cansa...

Preste atenção na resposta da 
Dona Prefeitura sobre o sumiço de linhas 
importantes para os passageiros do BRT, 
que nós cobramos aqui na segunda.

A nota é longa, mas a gente vai ao que 
interessa...

“As linhas 30 (Galeão X Alvorada) e 43 
(Fundão X Santa Efigênia) estão suspen-
sas, sem previsão de retorno, devido à que-
da acentuada na demanda de passageiros, 
em consequência das medidas restritivas de 
combate à pandemia. Foram mantidas as 
linhas 42A (Galeão X Madureira - Parador) e 
a 38 (Fundão X Alvorada - Parador), ambas 
no corredor Transcarioca.”

Oi? Como assim? Mas as medidas res-
tritivas não foram relaxadas há muito 
tempo????

Primeiro ponto: mesmo com as medidas 
restritivas, os governos tinham que subsi-
diar para que as empresas não fossem obri-
gadas a socar todo mundo numa verdadeira 
lata de sardinha!

PINGO NO I

 n O pai de uma amiga se foi, mais uma vítima do 
vírus. Ele era muito conhecido lá na minha cida-
de... Toda foto que postaram dele não era sobre 
o que fazia, profissão, sucesso... Mas sobre sua 
paixão na vida, a música.

Nunca foi famoso, apenas alegrava as rodas, 
os amigos e qualquer festinha... Da caipira ao 
aniversário de uma mera conhecida de bairro, lá 
estava ele batucando e cantando de “Morena 
Tropicana” a “Olha pro céu, meu amor... Veja como 
ele está lindo!”

E nas redes sociais, fiquei observando. Foi as-
sim que todo mundo quis prestar a homenagem 

de despedida dele... Cada um tinha no seu rolo de 
câmera, a alegria dele com um violão na mão e um 
microfone no pedestal.

No grupo das amigas, refletimos sobre isso: 
como que a gente quer ser lembrada na vida 
quando tudo isso acabar?

Bora colocar o Pingo no I...
No fundo, o que a vida espera de você é a sua 

felicidade, o que você marcou por onde passou, 
quem você transformou... Seja em forma de mú-
sica, de palavras ou de sorrisos.

E é sempre bom lembrar disso quando ainda há 
caminho para trilhar.

TÁ FEIO!

 n O pessoal de Jacarepaguá tá brabo com a RioLuz, hein...
Segundo os moradores, eles estão há 2 semanas pedin-

do o conserto de um semáforo na Estrada dos Bandeiran-
tes, em frente a um

Laboratório na Merck.
“Tá uma confusão só, porque esse sinal fica bem num 

retorno. A gente liga, pede ajuda e ninguém chega pra re-
solver”, conta nosso leitor Jonas.

Alô, RioLuz! Bora lá salvar o povo de Jacarepaguá? É 
coisa simples de resolver... Não tem nem porque demorar 
tanto!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... 
Ilumina esse caminho, e tenho dito!

Sem Diretão 2 - A resposta
n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

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

DANIEL CASTELO BRANCO

Clique de maio deste ano mostra BRT lotado

A cidade do Rio de Janeiro já vacinou mais de 2,7 mi-
lhões de pessoas com a primeira dose do imunizante 
contra a covid-19. Dessas, mais de 975 mil tomaram 

a segunda. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 
78 mil pessoas já aptas a tomarem a segunda dose ainda 
não compareceram a um posto de vacinação. Para o verea-
dor Paulo Pinheiro (PSOL), que também é médico, a falta 
de compromisso do governo Bolsonaro com a vacinação é 
a principal causa da ausência. “Responsabilidade exclusiva 
do governo federal, do Ministério da Saúde, que foi incapaz 
de fazer uma campanha robusta de defesa da vacinação, da 
primeira e da segunda doses, informar o que a vacina real-
mente faz, que as pessoas possam entender que precisam 
tomar a vacina. Nós não temos outro caminho que não seja 
a vacinação. Nós não estamos fazendo o distanciamento. A 
quantidade de pessoas infectadas na rua é muito grande. A 
transmissão comunitária é muito grande. Então, é absoluta-
mente necessária a vacinação”, disse.

FAKE NEWS ATRAPALHAM

Desde o início da pandemia, a quantidade de notícias falsas 
sobre a doença e também relacionadas aos imunizantes 
chega para quem não recebe informações oficiais adequa-
das. “As pessoas precisam perder o medo, ser informadas, 
ser convencidas de que é importante tomar a vacina e que 
não adianta tomar uma dose só que você não vai estar pro-
tegido como teria que estar. Vejo como única solução que os 
governos municipais, estaduais e o governo federal lancem 
imediatamente uma campanha com artistas, com pessoas 
importantes na sociedade brasileira, com formadores de 
opinião, mostrando a importância de tomar a vacina, mos-
trando que não há tecnicamente nenhuma contra-indica-
ção para qualquer vacina, que não tem que escolher vacina, 
que a vacina boa é a vacina no braço”. 

SEGUNDA DOSE

Ausência de vacinados 

 n O deputado Pedro Augus-
to protocolou indicação ao 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, de adoção de me-
didas para reativar hospital 
estadual do idoso Eduardo 
Rabello, no Rio. “Lamenta-
velmente, o hospital encon-
tra-se com portas fechadas 
por conta da falta de atenção 
do Poder Público”.  

 n A prefeitura de Teresópo-
lis, na região serrana do es-
tado, acertou em cheio com o 
evento “Carreata Solidária”, 
que reuniu 52 colecionado-
res de carros antigos do mu-
nicípio, Guapimirim, Rio de 
Janeiro e de Além Paraíba. 
Seguindo todos os protoco-
los sanitários, eles desfila-
ram com suas raridades, ori-
ginais e customizadas, pelas 
ruas da cidade.

CARREATA 

DO BEM EM 

TERESÓPOLIS

BRUNO NEPOMUCENO, FERNANDA COSTA

FALTA DE CUIDADO 
COM OS IDOSOS

As mais lidas

Online

InformedoDia
CONTRA O 
ATAQUE A 
JORNALISTAS

EMPREENDE-

DORISMO NO 

BRASIL

Deputada Mô-
nica Francisco 
criticou agressão 
de Bolsonaro à 
imprensa. “Atitu-
des autoritárias 
nos lembram 
tempos que não 
queremos mais 
voltar. Para que 
democracia siga 
forte o trabalho 
livre da imprensa 
é imprescindível”. 

Para o economista 
Mauro Osório, “o 
mais difícil não é 
abrir uma em-
presa. É manter 
micro e pequenas 
empresas abertas. 
Facilitar o crédito 
para esses setores 
é decisivo. A ques-
tão chave é man-
tê-las abertas”.

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

O Parque Olímpico da Barra da Tijuca se tornou palco de di-
versas atividades esportivas gratuitas para crianças e adoles-
centes. Os pais estão felizes e elogiam o nível da arena e dos 
professores. Aproveitar o legado é fundamental. Projeto da 
prefeitura que vale o elogio.

A falta de vacina contra a Covid-19 que atinge alguns Estados 
não chegou no Rio. Porém, não há justificativa na demora para se 
repassar doses às prefeituras, se elas existem. A vacina chegou, 
precisa ser entregue. Nessa altura do campeonato, não há espa-
ço para desorganização.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

No Rio, 78 mil pessoas ainda não tomaram segunda dose da vacina

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Thiago Gagliasso cobra 
de Samantha Schmütz 

explicações sobre cachê de 
evento virtual
FÁBIA OLIVEIRA

Vídeo! William Bonner 
manda recado para 

Bolsonaro após 
insultos contra repórter

TELEVISÃO

EXCLUSIVO Guia dos 
famosos na Disney usa 
passe de portadores de 

necessidades especiais para 
Sasha e João Figueiredo

FÁBIA OLIVEIRA

Segundo ponto: as medidas restritivas 
foram relaxadas e as ruas parecem ter suas 
vidas “normais”, com muita — eu digo — 
muita gente usando o BRT!

Então não falta passageiro... Isso é con-
versa fiada.

Detalhe: apesar do ponto inicial se cha-
mar Galeão, o BRT não é usado para turista, 
e sim para trabalhador! E, como eu disse na 
segunda, a maioria dessas pessoas nunca 
parou de trabalhar.

Assalariado não tem privilégio de home-
-office! É o jardineiro como o seu Moacir, 
que deu origem a essa novela, é a caixa do 
supermercado... Isso sem falar do motorista 
do próprio ônibus!

Tirar ônibus de circulação já é absurdo, 
com essa desculpa esfarrapada aí , é ainda 
pior... Pura conversa pra boi dormir.

3,2,1... É DEDO NA CARA!



RIO DE JANEIRO

CONFIRA DO CALENDÁRIO

Cobertura vacinal da gripe no Rio é de apenas 28%
Especialista alerta para o número de infecções leves e graves que a doença causa por ano, em especial nas pessoas dos grupos de risco

prioritários de procurar os 
postos de saúde para receber 
a imunização contra gripe.

Para aqueles que recebe-
ram a vacina contra covid-19 
recentemente, é necessário 
aguardar 15 dias após a se-
gunda dose da CoronaVac 
ou 15 dias após a primeira 
dose da Oxford e Pfizer para 
tomar a vacina da influenza.

“As medidas de prevenção 
recomendadas permanecem 
as mesmas. Elas são conside-
radas eficazes contra qual-
quer vírus de transmissão 
respiratória, seja ele da gripe, 
do novo coronavírus, ou as va-
riantes do coronavírus. Nesse 
momento, ainda é importan-
te o uso de máscara, lavagem 
das mãos com frequência ou 
uso de álcool em gel, além de 
evitar aglomerações e manter 
o distanciamento social”, com-
pletou a secretaria, em nota.

Apesar da ampla divulgação 
da campanha de vacinação 
contra gripe, a Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio 
apontou que a cobertura 
vacinal do público-alvo na 
cidade é de apenas 28%. A 
imunização contra a doença 
começou em abril ano e vai 
até 9 de julho.

A vacina contra a influen-
za prioriza os grupos elenca-
dos pelo PNI do Ministério 
da Saúde e ocorre em três 
etapas. A primeira contem-
pla profissionais de Saúde, 
crianças de 6 meses a me-
nores de 6 anos, gestantes e 
puérperas, além da popula-
ção indígena.

Na segunda fase, estão 
idosos acima de 60 anos e 
professores. A terceira inclui 
pessoas com comorbidades, 
deficiência permanente, ca-
minhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo rodo-
viário de passageiros urba-
nos e de longo curso, por-

tuários, forças de segurança 
e salvamento, forças arma-
das, entre outros e adoles-
centes e jovens em medidas 
socioeducativas.

Em entrevista a O DIA, o 
infectologista Renato Kfou-
ri alertou para importân-
cia da vacinação da gripe e 
o número de infecções que 
a doença causa por ano. “A 
gripe é doença importante. 
Infecta anualmente cerca de 
10% a 20% dos adultos e 20% 
a 30% das crianças, levando 
a enormidade de consultas 
médicas, visitas a serviços 
de emergência, pronto-so-
corro, hospitalização, uso 
de antibióticos, exames e 
até mortes. Temos cerca de 
800 mortes que acontecem 
anualmente, às vezes até mil 
dependendo do ano, por gri-
pe”, destacou.

De acordo com Kfouri, a 
baixa taxa de adesão à vaci-
na contra influenza é preo-
cupante devido a volta da 

população ao convívio so-
cial, com a flexibilização do 
isolamento contra covid, e 
a mutação do vírus. “O que 
a gente está vendo, com a 
circulação de pessoas, é que 
deve ter temporada de gripe, 
no inverno, maior do que es-
tamos acostumados. A gen-
te deve insistir para que os 
grupos de risco, que são as 
mais vulneráveis para de-
senvolver formas graves da 
doença, completem a vaci-
nação. Esse é o estímulo que 
devemos dar: a recomenda-
ção insistente de se vacinar”, 
afirmou o especialista.

VACINAÇÃO NO ESTADO
De acordo com a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES), até 
esta segunda-feira, foram re-
gistradas 1.376.040 de doses 
da vacina contra a gripe apli-
cadas em todo o estado do 
Rio. Em nota, a SES reforçou 
a importância da população 
que se enquadra nos grupos 

Pelo menos 78 mil cariocas ainda 
não voltaram para 2ª dose da vacina
Secretaria de Saúde ressalta que apenas com a conclusão do ciclo é possível garantir eficácia da imunização

RÔMULLO ESPÍNDOLA

Outro problemas enfrentado pelo programa de vacinação são pessoas escolhem entre as marcas de vacina devido aos efeitos colaterais

P
elo menos 78 mil pes-
soas ainda não retor-
naram para tomar a 
2ª dose da vacina con-

tra covid-19 no Rio. A Secre-
taria Municipal de Saúde in-
formou que segue nas buscas 
pelos cariocas que não com-
pletaram o ciclo vacinal e es-
clarece que, somente com as 
duas doses, é possível garan-
tir a eficácia da imunização.

Segundo a pasta, a busca 
por quem não retornou no 
prazo é feita por equipes das 
unidades de Saúde a partir 
dos dados dos pacientes re-
gistrados. Em um primeiro 
momento, o contato é por te-
lefone. Caso não obtenham 
sucesso, outra tentativa pode 
ser feita pelo endereço de re-
sidência. A pasta recomenda 
que, as pessoas deem prefe-
rência para tomar a 2ª dose na 
mesma unidade em que rece-
beram a 1ª, portando o com-
provante de vacinação para 
verificar data indicada à 2ª.

Conforme o Painel Rio Co-
vid, atualmente, são 2,7 mi-
lhões de vacinados com a 1ª 
dose e cobertura vacinal de 
40,9% no município. Já com 
a 2ª dose, o número de vaci-
nados está abaixo de um mi-
lhão, com 975 mil vacinados 
e cobertura vacinal de 14,5%. 
A secretaria destacou que há 
duas situações possíveis: a de 
pessoas que não voltaram no 
tempo certo e aquelas que es-
tão no prazo de retorno.

“Diferentemente da Coro-
naVac, que tem período menor 
entre a D1 e a D2, para vacinas 
AstraZeneca e Pfizer esse in-
tervalo é de 12 semanas. Na 
comparação entre a D1 e a D2, 
sempre haverá diferença con-
siderável, o que não quer di-
zer que são pessoas atrasadas 
para tomar a segunda dose”, 
informou a pasta em nota.

Um outro problemas en-
frentado pelo programa de 
vacinação são pessoas que têm 
escolhido entre as marcas de 
vacina, como é o caso da As-

 > A presença de nova 
variante da covid-19 foi 
confirmada ontem no es-
tado. Seria a quinta iden-
tificada. O primeiro caso 
teria ocorrido em Porto 
Real, no Sul Fluminen-
se. Não há informações 
sobre a identificação 
desta nova variante.

A Secretaria Estadual 
de Saúde informou que 
o monitoramento genô-
mico da Rede Corona-Ô-
mica-RJ identificou em 
meados de abril nova 
linhagem, originária 
da B.1.1.28, no em Por-
to Real, divisa com São 
Paulo. A linhagem P.5 
tem a mesma estrutura 
da cepa original, porém 
sofre mutações no spike 
(“coroa” do vírus que se 
liga à célula). Até o mo-
mento, não é possível 
afirmar que ela seja mais 
letal ou transmissível.

Nova variante 
identificada 
no estado

trazeneca/Oxford. No início 
do mês, comentários sobre as 
reações adversas do imunizan-
te entraram no Trend Topics 
do Twitter e assustaram mui-
tas pessoas que ainda serão 
imunizadas. No entanto, o in-
fectologista Renato Kfouri ex-
plica que este é um equívoco e 
que os baixos efeitos colaterais 
não deveriam ser preocupação 
maior do que a prevenção.

“É um equívoco porque a 
gente não tem vacina para to-
dos, tem vacina para pequena 
parcela. Ter febre, dor no cor-
po, mal-estar, que se resolve 
rapidamente com analgésicos 
comuns e que são transitórias, 
duram no máximo 48 horas 
não devia ser motivo de per-
der a oportunidade de ser va-
cinado, muito pelo contrário, 
os danos pela covid são maio-
res”, explica.

JENIFER ALVES
jenifer.alves@odia.com.br

PRESIDENTE DA ANVISA

 N O diretor-presidente da An-
visa, Antonio Barra Torres, 
apelou às pessoas que já to-
maram a 1ª dose que, no mo-
mento indicado, tomem a 2ª, 
completando o ciclo. Torres 
enfatizou a importância do 
uso de máscaras e orientações 
como distanciamento social e 
a frequente e adequada higie-
nização das mãos, enfatizando 
a importância da 2ª dose da 
vacina contra a covid-19.

Renato Kfouri alertou sobre 
quem tem escolhido vacinas 
baseado na diferença de efi-
cácia. Segundo ele, apesar das 
diferenças de intervalo entre 
as doses, efeitos colaterais 

e contraste em termos de pro-
teção, todos os imunizantes 
distribuídos no Brasil têm alta 
eficácia contra o coronavírus.

“São diferentes, uma em uma 
dose, outra em duas, outra com 
intervalo de um mês, outro de 
três meses, um pouco mais de 
dor que a outra, dá menos fe-
bre, um pouco mais eficaz que 
a outra, mas em comum todas 
são muito seguras, com efeitos 
colaterais muito inferiores ao 
benefício. Todas são muito boas 
pra prevenção das formas gra-
ves da covid-19. Não vacinar é 
a pior escolha. Não é pra ficar 
escolhendo, o pior cenário é ficar 
desprotegido”, incentivou.

Apelo para tomarem o reforço
 > Quem foi acometido pela 

covid-19 e se recuperou se 
sente aliviado. Entretanto, 
alguns sofrem com efeitos 
que os acompanham nas 
semanas após o fim da in-
fecção. Dois equipamentos 
são grandes aliados no en-
frentamento às sequelas – a 
oscilometria de impulso e 
ultrassonografia pulmonar. 
De uso inédito na América 
Latina, os aparelhos são 
ambulatório pós-Covid da 
Policlínica Piquet Carneiro, 
ligada à Uerj e foram adqui-
ridos com verba destinada 
à pesquisa pela Faperj.

“Oscilometria de impul-
so mede o funcionamento 

do sistema respiratório de 
maneira muito simples. 
Não requer esforço do pa-
ciente e fornece dados pre-
cisos sobre o acometimen-
to da função pulmonar”, ex-
plicou o médico e professor 
do serviço de pneumologia 
da Uerj, Thiago Mafort.

Desde agosto de 2020, 
400 pacientes passaram 
pelo ambulatório. Em seis 
meses, 80% apresentam 
melhora no quadro.

Com ultrassom no diag-
nóstico de sequelas pode 
fazer comparativo clínico 
com tomografia computa-
dorizada, exame indicado 
na detecção dos sintomas.

Equipamentos inéditos

Reportagem da estagiária Tatiane 

Gomes, sob supervisão de Cadu Bruno
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Ato contra desconto previdenciário
PMs e bombeiros militares ativos, inativos e pensionistas, realizam ontem um ato em frente à Alerj

P
Ms e bombeiros mi-
litares ativos, inati-
vos e pensionistas, 
real izam um ato 

em frente à Alerj, contra 
o desconto previdenciá-
rio previsto na Lei Federal 
13.954/20. A manifestação 
foi convocada pela comissão 
de veteranos e pensionistas 
da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros. O Sub Tenen-
te do Corpo de Bombeiros, 
Adriano Costa Verde falou 
que o objetivo é fazer com 
que o governador Cláudio 
Castro entenda as necessi-
dades da categoria.

“Estamos aqui para mos-
trar a eles que sabemos ca-
minhar e vamos caminhar 
até chegar à direção dele 
porque ele tem que reco-
nhecer que está errado. 
Essa conta não é nossa, não 
é da nossa família”, disse 
durante a manifestação.

André Rios, da comis-
são de veteranos e pensio-
nistas da PM e Bombeiros, 
também discursou no ato 
e pediu atenção dos outros 
colegas da categoria para 
os pedidos ao governador 
Cláudio Castro.

“Já falei para os colegas 
que estou disposto a acam-
par na porta da Alerj, na 
porta do Palácio, seja aon-
de for. Eu não tenho medo 
mais. Vamos sair da inércia, 

 > O consumo em restau-
rantes, bares, lanchone-
tes e padarias do Rio de 
Janeiro teve queda de 
38,9% em abril, enquan-
to a média nacional foi 
de -33,2%, é o que apon-
tam os índices divulga-
dos pela Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas). Além dis-
so, os dados, calculados 
a partir da comparação 
com o mesmo período 
de 2019, mostram que 
os supermercados tam-
bém estão sofrendo com 
as medidas de restrição, 
registrando redução de 
13,5% no valor.

Os Índices de Con-
sumo em Restaurantes 
(ICR) mostram ainda re-
tração de 55,1% na quan-
tidade de vendas, impac-
to ainda maior que o ob-
servado no mês anterior 
(-50,1%). Somado a isso, 
o número de estabeleci-
mentos comerciais que 
efetivaram transações 
também foi inferior ao 
mesmo mês de 2019.

Restaurantes 
enfrentam 
período difícil

Já falei para os 
colegas que estou 
disposto a acampar 
na porta da Alerj

ANDRÉ RIOS, da 
comissão de veteranos 
e pensionistas da PM e 
Bombeiros

DANIEL CASTELO BRANCO

Lojistas devem sair dos comércios no Cristo Redentor
Pontos comerciais localizados no Santuário do Cristo Redentor, no Corcovado, precisaram ser desocupados, por determinação judicial

Igreja Católica e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) disputam o controle dos comércios do local há anos

Seis dos sete pontos comer-
ciais localizados no Santuá-
rio do Cristo Redentor, no 
Corcovado, precisaram ser 
desocupados, por determi-
nação judicial. A Igreja Ca-
tólica e o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) disputam 
o controle dos comércios do 
local há alguns anos. Para a 
Igreja, é direito dela ceder a 
concessão dos espaços. No 
entanto, a União contesta. 
As lojas vendem comidas e 
lembranças aos turistas que 
visitam o monumento.

Em 2019, o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), ór-
gão que administra o Parque 
Nacional da Tijuca, determi-
nou que os donos das lojas 
que ficavam no local saíssem 
em um prazo de apenas três 
meses para um grande pro-
jeto de revitalização. No en-
tanto, os lojistas recorreram.

Recentemente, a Justiça 
suspendeu a reintegração 
até que os espaços fossem 
vistoriados e avaliados por 
um perito, com o objetivo de 
apontar quais benfeitorias fo-
ram efetivamente pagas pelos 
lojistas para que, depois, eles 
fossem indenizados pelas su-
postas melhorias. 

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) afirmou que o 
ICMBio não adotou os pro-
cedimentos previstos na le-
gislação brasileira para es-
colher as instituições para 
utilizar os espaços comer-
ciais localizados no Alto do 
Corcovado. A partir da justi-
ficativa, o Cataratas, então, 

conseguiu a concessão de 
três das seis lojas do alto do 
Cristo, que, segundo os co-
merciantes, são as três mais 
lucrativas. Em nota, o Gru-
po Cataratas informou que o 
processo seguiu todos os trâ-
mites legais e teve forte con-
corrência. A Arquidiocese do 
Rio não quis se pronunciar.

DANIEL CASTELO BRANCO

NÚMERO

10,5%
Desconto passou a incidir 

sobre a totalidade dos 

proventos dos PMs e 

bombeiros inativos e de 

seus pensionistas

 > A Procuradoria Geral 
do Município (PGM) 
do Rio deu parecer po-
sitivo para que a pre-
feitura volte a analisar 
os pedidos de transfe-
rência de autonomia 
de taxistas da cidade. 
Há cerca de quatro mil 
pedidos no município. 
Os processos estavam 
suspensos há pouco 
mais de três meses, 
por conta da decisão 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

A expectativa do 
secretário municipal 
de Fazenda e Planeja-
mento, Paulo Paulo, é 
que os processos vol-
tem a ser analisados 
nas próximas duas 
semanas. 

Prefeitura 
estuda 
autonomias

PMs, bombeiros militares ativos, inativos e pensionistas fizeram ato contra desconto previdenciário

DANIEL CASTELO BRANCO

Manifestação realizada ontem foi convocada pela comissão de veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

 N A Prefeitura do Rio, por meio 
da Secretaria de Cultura (SMC), 
lança hoje, o programa “Apren-
diz Cultural”, que vai oferecer 
renda e formação para jovens 
da cidade. De acordo com a 
pasta, o programa oferecerá 
bolsa e cursos de preparação 
em equipamentos culturais 
da cidade para preparar es-
tes jovens para trabalharem 
como profissionais da cultura 
no futuro. Ao todo, serão con-
templados um total de 500 
jovens, de 18 a 24 anos. 

Durante 12 meses, os jovens 
poderão aprender técnicas de 
luz, som e gestão em equipa-
mentos culturais do município 

do Rio por meio de capacitação 
teórica e prática para o mer-
cado cultural. Para ajudar a 
reverter a situação de vulnera-
bilidade da juventude carioca, 
o programa vai oferecer bolsas 
mensais de R$ 800, além de 
vale-transporte. Além disso, 
outros jovens terão acesso às 
formações de forma online. A 
meta é certificar cinco mil jo-
vens de forma virtual até 2024.

“Será um ano de aprendi-
zagem nas áreas de luz, som e 
etc, para depois eles estarem 
preparados para trabalharem 
em grandes eventos”, ressal-
tou o secretário de Cultura da 
cidade do Rio, Marcus Faustini.

CARIOCA

Prefeitura lança projeto para 
formação de jovens na cultura

são nossas famílias, é nosso 
futuro. Não adianta pensar 
só no hoje. A situação será 
insuportável com a reforma 
da previdência aqui no esta-
do do Rio”, disse. 

Uma das medidas ado-
tadas de forma automática 
pelos governos estaduais foi 
a forma de aplicação da alí-
quota de contribuição previ-
denciária: o desconto (hoje, 
de 10,5%) passou a incidir 
sobre a totalidade dos pro-
ventos dos PMs e bombeiros 

inativos e de seus pensio-
nistas, até mesmo daqueles 
que ganham abaixo do teto 
do Regime Geral de Previ-
dência Social (RGPS), de R$ 
6.433,57. Antes, quem ga-
nhava menos que o teto era 
isento. Com a mudança, esse 
grupo passou a cobrar fre-
quentemente dos deputados 
da Alerj uma interlocução 
com o governo e a aprovação 
de medidas que retomassem 
a regra anterior.

O objetivo dos militares 
é que o governador isente 
os reformados por invali-
dez ou doenças graves e em 
outros casos, desconte so-
mente sobre o que exceder 
ao teto simples.
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Veículos de luxo são apreendidos
Carros, motocicleta e moto aquática valem R$ 1,2 milhões. Operação prende suspeitos das fraudes

V
eículos de luxo apreen-
didos pela Polícia Civil 
do Rio na ‘Operação 
Fomentus’ realiza-

da ontem estão avaliados em 
cerca de R$1,2 milhão. Carros, 
motocicleta e motoaquática 
pertenciam a membros de um 
grupo criminosos especiali-
zado em fraudes milionárias 
com uso de cartões de crédito, 
destinados para a compra de 
bebidas alcóolicas. Os produ-
tos eram distribuídos em fes-
tas clandestinas e bailes funk 
em comunidades cariocas. 

Dois acusados de envol-
vimento nos crimes foram 
presos na Barra da Tijuca e 
no Recreio e identificados, 
segundo a polícia, como An-
dré Rodrigues de Oliveira, o 
Pateta, e Robson de Carva-
lho, o Sargento.

A Justiça do Rio acatou o pe-
dido da polícia e determinou 
o sequestro de 18 veículos e o 
bloqueio de contas bancárias. 
Foram expedidos dois manda-
dos de prisões temporárias e 
15 de busca e apreensão. 

Os carros de luxo apreen-
didos pela operação são um 
Porsche Boxter 2020, avalia-
do em aproximadamente R$ 
471 mil; um Porsche Macan 
2019, avaliado em aproxi-
madamente R$ 429 mil; um 
Jeep Compass, avaliado em 
aproximadamente R$ 144 
mil. Além de uma motoci-
cleta BMW, que custa cerca 
de R$ 100 mil, e uma moto 
aquática (jet ski) Yamaha Vx 
Cruiser, com valor aproxima-
do de R$ 100 mil.

A polícia também apreen-
deu cartões de crédito, apa-

relhos telefônicos, relógios, 
cordões e pulseiras douradas. 
Segundo as investigações, que 
são conduzidas pela Delega-
cia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA), as be-
bidas alcoólicas adquiridas 
de forma fraudulenta eram 
fornecidas ostensivamente à 
crianças e adolescentes que 
frequentam os eventos pro-
movidos por organizações 
criminosas que atuam nos 
territórios das comunidades.

Conforme apurado no 
inquérito, foram feitas 25 
compras de bebidas alcoó-
licas em uma loja atacadis-
ta com uso de um cartão de 
crédito corporativo desviado 
de uma empresa, totalizando 
um prejuízo de aproximada-
mente R$ 700 mil. Motoaquática avaliada em mais de R$ 100 mil também foi encontrada

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

DIVULGAÇÃO

PARA COMPRAR BEBIDAS

 N Agentes de várias delegacias 
do Rio foram em endereços nas 
zonas Norte e Oeste da cidade. 
Os policiais identificaram os 
galpões onde as bebidas fica-
vam estocadas. Durante a ope-
ração, os agentes estiveram 
nos depósitos em Madureira e 
Campo Grande que eram usa-
dos pelo bando e foram fecha-
dos pelas autoridades.

Centenas de caixas de cer-
veja, energético e bebidas 
destiladas foram apreendi-
das durante a operação Fo-
mentus promovida ontem 
pela Polícia Civil do Rio. 

A polícia garante que o in-
quérito vai prosseguir para 
a identificação dos traficantes 
responsáveis por organizar os 
bailes nas comunidades. 

Bando desviava cartões de crédito

 > O delegado Pedro Bra-
sil, diretor da Delegacia 
de Proteção à Criança e 
ao Adolescente (DPCA), 
disse ontem que a Polícia 
Civil investigará se houve 
participação de funcioná-
rios da empresa respon-
sável pelo cartão de cré-
dito corporativo desviado 
para compra de bebidas 
alcoólicas vendidas em 
depósitos ilegais para tra-
ficantes abastecerem bai-
les funks e festa clandesti-
nas. Dois homens aponta-
dos como receptadores do 
cartão foram presos.  

“As investigações ain-
da estão em andamento, 
o inquérito ainda não foi 
encerrado. O que sabe-
mos é que era um cartão 

corporativo de uma em-
presa, que tinha o limite 
muito alto. A gente ainda 
não descobriu como ele 
foi desviado da empre-
sa. O cartão foi recebido, 
utilizado e retornou para 
a empresa. Temos quase 
certeza de que alguém da 
empresa participou, mas 
ainda não chegamos nes-
sa pessoa”, disse o delega-
do Pedro Brasil.

O diretor da DPCA in-
formou ainda que as de-
núncias que chegaram à 
sede da especializada, 
dando conta de que as be-
bidas eram comercializa-
das para crianças e ado-
lescentes deram origem 
à ‘Operação Fomentus’ 
realizada ontem. 

Polícia investiga se há 
envolvimento de funcionários

Três carros de luxo foram 
apreendidos pela polícia 

na Operação Fomentus
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Outra pessoa ficou ferida durante incursão de policiais civis no Morro do Fubá, em Campinho, na Zona Norte 

Ray: reprodução simulada deixa um morto
REPRODUÇÃO

O menino Ray morreu em fevereiro

Uma pessoa morreu e outra 
ficou ferida ontem, durante 
incursão de policiais civis no 
Morro do Fubá, em Campi-
nho, na Zona Norte do Rio, 
para realização da reprodu-
ção simulada da morte do 
adolescente Ray Pinto Faria, 
de 14 anos, em uma ação da 
Polícia Militar na comunida-
de, em fevereiro deste ano. 
As informações foram divul-
gadas pela TV Globo. 

Mesmo com o confronto, 
agentes da Delegacia de Ho-

micídios da Capital (DHC) 
realizaram a perícia e re-
constituíram os últimos pas-
sos de Ray. A ação teve início 
às 8h e terminou por volta 
do meio-dia. Ainda não há 
informações sobre a identi-
ficação das vítimas.

A reconstituição aconte-
ceu depois de quatro meses 
da morte do adolescente. Em 
entrevista ao RJTV, da TV Glo-
bo, o procurador da Comissão 
de Direito Humanos da Or-
dem dos Advogados do Bra-

Homicídios dolosos no estado caem 
9% nos primeiros cinco meses de 2021
Este é o menor valor para o período desde 1991, quando se iniciou a série histórica do Instituto de Segurança Pública 

REPRODUÇÃO DE TV

Estado registrou 1.495 mortes nos primeiros cinco meses do ano

O
s homicídios dolosos 
no estado do Rio de 
Janeiro caíram 9% 
nos cinco primeiros 

meses deste ano na compa-
ração com o mesmo período 
de 2020. No total, foram 1.495 
mortes, chegando ao menor 
valor para os meses desde 
1991, quando se iniciou a série 
histórica do Instituto de Se-
gurança Pública (ISP). Hou-
ve ainda redução de 3% em 
maio de 2021 contra maio do 
ano passado, também sendo o 

menor valor para o mês desde 
1991, com 266 vítimas. 

O indicador de crimes vio-
lentos letais intencionais, que 
agrega homicídios dolosos, le-
são corporal seguida de morte 
e latrocínio, teve queda de 8% 
nos cinco meses, com 1.560 
casos, e de 2% em maio deste 
ano, com 274 casos, na compa-
ração com 2020. Os dados são 
os mais baixos para o indica-
dor desde 1999, tanto para o 
acumulado quanto para maio. 

A letalidade violenta, que 
inclui homicídio doloso, roubo 
seguido de morte, lesão corpo-
ral seguida de morte e morte 
por intervenção de agente do 

todo o estado, sendo 30 fuzis. 
Nos cinco primeiros meses do 
ano, 3.136 armas foram con-
fiscadas, 190 delas, fuzis. Em 
média, um fuzil foi apreendido 
por dia em 2021 no estado. 

O estado registrou 1.896 ca-
sos de roubo de carga nos pri-
meiros cinco meses de 2021 e 
389 em maio. Na comparação 
com 2020, o indicador mos-
trou redução de 12% no acu-
mulado do ano e de 15% em re-
lação a maio de 2020. Os rou-
bos de rua tiveram redução de 
10% na comparação com 2020 
em relação ao acumulado do 
ano, e aumento de 48% em re-
lação a maio de 2020. 

sil (OAB), Rodrigo Mondego, 
que acompanhou a ação, disse 
que existem diferentes versões 
dadas pela PM e por testemu-
nhas sobre a morte do meni-
no. Ainda segundo ele, apenas 
um policial militar participou 
da reprodução, apesar de ou-
tros policiais terem partici-
pado da ação que resultou na 
morte de Ray. O resultado da 
reconstituição deve ficar pron-
to em 30 dias, prazo estimado 
para a produção de um laudo 
pericial. 

“A informação que a gente 
teve é que apenas um policial 
militar participou da recons-
tituição, sendo que no dia 
tinham mais policiais parti-
cipando. A informação é que 
estavam de férias, alguma 
coisa nesse sentido”, contou o 
procurador. “(Segundo a PM) 
Houve troca de tiros e depois 
encontraram o Ray baleado 
no chão. O Ray seria um des-
ses opositores que teria tro-
cado tiro com os policiais. A 
versão das testemunhas é que 

não sabiam qual era o para-
deiro do Ray. Procuraram na 
delegacia local, nos hospitais 
mais perto e acharam no Sal-
gado Filho. Há uma testemu-
nha que viu o Ray vivo em do-
mínio dos policiais no local”, 
continuou Mondego. 

Procurada por O DIA, a 
Polícia Civil ainda não havia 
divulgado informações so-
bre o confronto ocorrido na 
comunidade e sobre a iden-
tificação das vítimas até o fe-
chamento desta edição.

Estado, fez 2.267 vítimas nos 
cinco primeiros meses de 2021 
e 385 em maio, sendo o menor 
valor para o mês e para o perío-
do desde 2016. Na comparação 
com 2020, o indicador regis-
trou redução de 7% em relação 
ao acumulado do ano e de 6% 
em relação a abril de 2020.

O Rio registrou 707 mortes 
por intervenção de agentes do 
estado nos cinco primeiros 
meses de 2021 e 111 em maio. 
Na comparação com 2020, o 
indicador registrou queda de 
5% em relação ao acumulado 
do ano e de 15% em relação a 
maio de 2020. Em maio, 662 
armas foram apreendidas em 
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Falsos entregadores 
assaltam em Vila Isabel
Moradores dizem que crimes acontecem à noite, quando não há Segurança Presente

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Criminosos fingem ser entregadores de comida para praticar assaltos no bairro de Vila Isabel

M
oradores e comer-
ciantes de Vila Isa-
bel, na Zona Norte 
do Rio, estão recla-

mando de uma onda de as-
saltos praticados por falsos 
entregadores de aplicativo 
de comida. Em um flagrante 
gravado no domingo, um fal-
so motoboy armado rendeu 
e roubou um casal na Rua 
Conselheiro Paranaguá. De 
acordo com eles, os crimes 
acontecem à noite, quando 
não há mais a atuação do Se-
gurança Presente.

Segundo imagens de uma 
câmera de segurança, divul-
gadas pelo ‘Bom Dia Rio’, da 
TV Globo, um criminoso 
se aproxima de moto com 
uma mochila de entrega-
dor nas costas. O casal que 
está passando na calçada é 
abordado com uma arma. 
Na sequência, ele leva os ce-
lulares do casal, além de um 
cordão que estava no pesco-
ço da mulher.

“Comerciantes têm portas 
arrombadas, mercadorias e 
letreiros roubados. Um pro-
blema grande que acontece 
durante a noite. A situação 
melhorou muito com o Se-
gurança Presente durante 

checam documentos e reali-
zam prisões em flagrante na 
região. “O batalhão obteve 
redução de -27,6% nos cri-
mes de roubo a transeunte 
e queda de -16,5% no indi-
cador estratégico de roubo 
de rua quando comparados 
os meses de janeiro-abril de 
2021 e janeiro-abril de 2020, 
segundo dados compilados 
e divulgados pelo Instituto 
de Segurança Pública (ISP)”, 

disse a corporação em nota.
“É importante ressaltar 

que esses crimes precisam 
ser registrados em delega-
cia, assim como os materiais 
de câmeras de segurança 
precisam ser incluídos nas 
investigações. Essas comu-
nicações são fundamentais 
para a detecção de pistas que 
levem aos criminosos que in-
sistem em atuar na região”, 
acrescentou a PM.

o dia. Mas, à noite, as ruas 
ficam muito vazias, inclusi-
ve pelo fato de muitas lojas 
terem fechado”, disse Yolan-
da Braconnot, presidente da 
Associação de Moradores de 
Vila Isabel, ao ‘Bom Dia Rio’. 

A Polícia Militar informou 
que o 6ºBPM (Tijuca) em-
prega ações ostensivas nos 
bairros de Vila Isabel, Gra-
jaú e Tijuca. As equipes fa-
zem abordagens constantes, 

Um policial penal foi baleado, 
na segunda-feira à noite, ao 
reagir a uma tentativa de as-
salto perto do Top Shopping, 
na Avenida Governador Ro-
berto Silveira, em Nova Igua-
çu. Segundo relatos, homens 
armados passaram e anun-
ciaram o assalto, o policial 
reagiu e foi baleado. A vítima 
foi identificada como João 
Batista das Neves, de 52 anos. 

Policiais da 166ª DP (An-
gra dos Reis) prenderam 
dois homens e uma mulher 
apontados como adminis-
tradores do tráfico de dro-
gas nas comunidades da 
Fortaleza, Japuíba e Areal, 
próximas ao centro do mu-
nicípio da Costa Verde. Hou-
ve um confronto durante o 
cumprimento dos manda-
dos de prisão.

Um corpo carbonizado foi en-
contrado na manhã de ontem 
dentro de um carro, em São 
Gonçalo. Segundo a Polícia 
Militar, o caso aconteceu no 
Piscinão de São Gonçalo, às 
margens da BR-101. Agentes 
do 7º BPM (São Gonçalo) fo-
ram acionados, por volta das 
9h, para verificar uma denún-
cia de que havia um veículo 
incendiado no local. 

DIA A DIA

CORPO 
CARBONIZADO

PRESOS POR 
TRÁFICO 

POLICIAL PENAL 
É BALEADO 

Agentes prendem em flagrante o dono 
de um ferro velho em Duque de Caxias

Suspeitos de roubar 
casas são presos

DIVULGAÇÃO

Segundo a Polícia Civil, Felipe Ramos Ferreira foi preso na segunda

Policiais civis da 105ª 
DP (Petrópolis) prende-
ram dois homens acusados 
de roubo a residências de 
alto padrão em Petrópolis, 
na Região Serrana do Rio. 
De acordo com a corpora-
ção, Felipe Ramos Ferreira 
foi pego na segunda-feira, 
em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. 

Já Roberto da Concei-
ção foi capturado na se-
mana passada. Dois in-
tegrantes da quadrilha, 
identificados como Fabrí-
cio de Souza Ventura, o 
Buiu, e Felipe do Santos 
da Silva, o Tilipe, seguem 
foragidos da Justiça. 

Na segunda, os agen-
tes ainda prenderam em 
flagrante Luiz Thiago Ro-

drigues da Silva. Segundo os 
policiais, ele é um dos donos 
de um ferro velho em Duque 
de Caxias, onde foi localizado 
parte de um carro roubado em 
uma das mansões.

Ainda de acordo com os 
investigadores, Luiz é sócio 
do ex-policial militar Lean-
dro Lopes, conhecido como 
Leandrão, expulso da policia 
por integrar a milícia de Jo-
nas Gonçalves da Silva, co-
nhecido como Jonas é nós.

O primeiro roubo ocorreu 
no dia 27 de abril deste ano, 
causando um prejuízo de R$ 
300 mil às vítimas. Segundo 
as investigações, os crimino-
sos agiam com extrema vio-
lência e mantinham as víti-
mas em cárcere privado por 
longos períodos.
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BOTAFOGO

VASCO

Acordo salarial com Navarro
A diretoria do Botafogo acer-
tou as bases salariais para 
renovação com o atacante 
Rafael Navarro. Segundo 
o “Lance”, as partes já che-
garam a um denominador 
comum e o Glorioso agora 
irá intensificar a negociação 
para finalizá-la.

Um dos motivos para a 
pressa do Botafogo é que Na-
varro tem contrato apenas 

até o fim deste ano, o que o 
libera para assinar pré-con-
trato a partir de julho. O Glo-
rioso sabe que o bom desem-
penho do jogador neste iní-
cio de temporada pode atrair 
os olhos do mercado.

Rafael Navarro chegou ao 
Botafogo em 2019, para com-
por o elenco do sub-20. Com 
o tempo, buscou seu espaço 
entre os profissionais. 

Repúdio a 
drone com 
ameaça
Três dias depois de um dro-
ne sobrevoar o gramado de 
São Januário no jogo con-
tra o CRB com uma faixa 
ameaçando os jogadores, 
o Vasco publicou uma nota 
de repúdio. No texto, o clu-
be diz que “as autoridades 
competentes seguem apu-
rando o trajeto feito pelo 
drone assim como os res-
ponsáveis pelo ato”.

Além disso, o Vasco afir-
mou repudiar “veemente-
mente qualquer tipo de 
violência, intimidação 
ou ameaça” e que tem o 
“compromisso em tomar 
todas as medidas neces-
sárias para proteger seus 
atletas e colaboradores 
contra qualquer ato que 
possa, de qualquer forma, 
colocar em risco sua inte-
gridade física, psíquica ou 
seu bem-estar”.

O drone levava uma faixa 
com a mensagem “O Vasco 
vale mais do que suas vidas. 
Joguem por elas”. 

COPA DO BRASIL

No sorteio dos confron-
tos das oitavas de final da 
Copa do Brasil, o Vasco foi 
o primeiro carioca com o 
nome retirado da urna e 
terá o São Paulo como ad-
versário. O primeiro jogo 
será no Morumbi e o deci-
sivo, em São Januário.

FLAMENGO FLUMINENSE

Na despedida de Gerson, 
Mengão pega o Fortaleza
Volante defende o Rubro-Negro pela última vez antes de seguir para o Olympique

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

No Maracanã, Gerson dá adeus ao Flamengo rumo ao futebol francês

O 
Flamengo entra em 
campo hoje para pe-
gar o Fortaleza, no 
Maracanã, às 19h, 

pela sexta rodada do Cam-
peonato Brasileiro. A partida 
marcará a despedida de Ger-
son do Rubro-Negro carioca. 
Negociado ao Olympique de 
Marselha, o volante jogará 
pela última vez antes de iniciar 
a trajetória no time francês.

A ida de Gerson ao Olym-
pique de Marselha renderá 
ao Flamengo 20 milhões de 
euros, cerca de 120 milhões 
de reais pela cotação atual, 
que serão pagos da seguinte 
forma: 11 milhões de euros à 
vista, após a apresentação do 
jogador, e 9 milhões de euros 
parcelados até 2023. O volante 
terá metas em contrato. Se fo-
rem atingidas, o Rubro-Negro 
desembolsará mais 5 milhões 

de euros. O acordo prevê que 
o clube carioca tenha direito a 
20% de uma futura venda.

Se o jogo contra o Fortaleza 
é uma despedida para Gerson, 
para Thiago Maia será um re-

começo. Fora dos gramados 
desde novembro de 2020, 
quando machucou o joelho es-
querdo e passou por cirurgia, o 
volante voltará a ser relaciona-
do pelo técnico Rogério Ceni e 

Time de Roger 
Machado busca 
primeira vitória 
como visitante

Fora de casa, Tricolor 
enfrenta o Atlético-GO

Invicto e com nove pontos 
em cinco rodadas, o Flumi-
nense tem bom início no 
Brasileiro, mas ainda não 
venceu jogando fora de 
casa. Um dos melhores vi-
sitantes na edição de 2020, 
o Tricolor terá nova chance 
de conquistar os três pon-
tos longe do Rio hoje, quan-
do enfrenta o Atlético-GO 
às 19h, em Goiânia.

Mesmo sem perder, o 
Fluminense poderia ter 
melhor desempenho fora. 
Contra o São Paulo, no Mo-
rumbi, Nenê desperdiçou 
um pênalti e o time jogou 
melhor no empate em 0 a 
0. Por outro lado, contra o 
Bragantino, o Tricolor es-
teve muito perto derrota, 
sendo salvo nos acréscimos, 
num pênalti convertido por 
Abel Hernández. E, contra o 

Fortaleza, fez duelo equilibra-
do no 1 a 1.

O Fluminense terá refor-
ços. Após cumprir suspen-
são, Yago retorna no lugar de 
André. Samuel Xavier está 
recuperado de dores na coxa 
esquerda e se juntou à dele-
gação, com grandes chances 
de jogar após ficar fora dos 
dois últimos jogos.

COPA DO BRASIL

Pelo sorteio dos duelos das 
oitavas da Copa do Brasil, o 
Fluminense terá o Criciúma 
como oponente e fará o se-
gundo jogo no Maracanã.

a palinha do apolinho

RODRIGO COCA / AGÊNCIA CORINTHIANS

O MENINO DE CHUTEIRA VERDE

HORA DO ADEUS 
PARA GERSON

PEDALADAS

 N Flamengo e Fortaleza, 
nesta noite, no Maracanã, 
marcará a despedida do 
meio-campista Gerson, 
que chegou de mansinho 
depois de passagem pela 
Europa, ganhou seu espa-
ço, fechando o ciclo como 
o mais importante joga-
dor num elenco de estre-
las. Não acho que tenha 
feito boa escolha do pon-
to de vista técnico, mas, se 
financeiramente atendeu 
as suas necessidades e am-
bições, que tenha sorte e 
paciência no convívio com 
o técnico argentino Sam-
paoli no Olympique de 
Marselha.

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

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

 NO futebol está passando 
por fase tão difícil que, mes-
mo depois de dezenas de jo-
gos das duas divisões do Bra-
sileirão, Copa América e até 
Eurocopa, o noticiário espor-
tivo ficou focado nas escapa-
das noturnas dos jogadores 
do Palmeiras e nas chuteiras 
verdes do atacante Jô (foto), 
do Corinthians. Os assuntos 
salvaram os programas de 
debates esportivos, nos casos 
dos perdidos na noite discu-
tindo as diferenças entre ca-
sas noturnas, cassinos, res-
taurantes e festas clandesti-

nas e, no caso do atacante Jô, 
a cor de suas chuteiras. Corin-
tianos furiosos porque ver-
de, nas suas dependências, 
só o gramado e assim mesmo 
por enquanto. Especialistas 
em calorimetria foram acio-
nados para opinar porque o 
fabricante afirmou que são 
azuis. Imagino que a solução 
venha através de perícia téc-
nica. É importante lembrar 
que a bola existe e ainda rola. 
O Brasil de Neymar jogará 
esta noite no Estádio Nilton 
Santos, com a Colômbia, pela 
Copa América.

 N O técnico uruguaio 
Diego Aguirre assume o 
Internacional com a pro-
messa de transformar o 
que sobrou do espanhol 
Miguel Ángel Ramírez, 
demitido no dia 11, numa 
equipe competitiva e 
ganhadora. Vai ter um 

trabalhão.
 N Silvinho começa a ser co-

brado no Corinthians. Gale-
ra não quer saber de explica-
ções, quer resultados.

 N No Grêmio, Tiago Nunes 
também sente cheiro de bor-
racha queimada. Vidinha di-
fícil a dos professores.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Hulk tem razão ao re-
clamar que árbitros não 
dão faltas e ainda aplicam 
cartão alegando que, por 
ser forte, não deveria cair. 
Golias era maior e olha o 
que Davi fez com ele.

 NJogos de Tóquio com 
público nas arenas sem 
necessidade de testes, 
mesmo contra opiniões 
técnicas de autoridades 
sanitárias e apoio irrestri-
to dos intere$$ados.

Fred é a esperança de gols
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SELEÇÃO

Brasil encara a Colômbia

Já classificada para as quar-
tas da Copa América, a Sele-
ção enfrentará a Colômbia 
hoje, às 21h, no Nilton San-
tos, com pelo menos uma no-
vidade. Como aproveitará os 
próximos dois jogos para fa-
zer observações, Tite optou 
por dar uma chance a Wever-
ton, seguindo com o rodízio 
de goleiros.

O jogador do Palmei-
ras ainda não entrou em 
campo nesta Copa América. 
E no gol, viu Alisson e Eder-
son jogarem uma partida 
de Eliminatórias e outra de 
Copa América, cada um.

“A gente sabe realmente o 
quanto é concorrida a posi-
ção de goleiro, e sempre foi 
em todo o histórico da sele-
ção brasileira. É procurar fa-
zer o melhor, agarrar a opor-

Weverton terá oportunidade

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

tunidade, fazer um grande 
jogo, manter o nível que to-
dos estão tendo, aproveitar 
a oportunidade e se firmar, 
que esse é o objetivo”, afir-
mou Weverton, em entrevis-
ta coletiva ao lado de Tite.

EUROCOPA

A Inglaterra venceu a República Checa por 1 a 0, em Wembley, 

e avançou em primeiro lugar no Grupo D da Eurocopa. A Croácia 

ficou com a segunda vaga na chave no mata-mata.

ficará como opção no banco 
de reservas.

Outro jogador que vol-
tará a campo com a camisa 
do Flamengo é o atacante 
Pedro, desfalque nos últi-
mos três jogos por conta da 
covid-19. O jogador treinou 
normalmente e está à dispo-
sição da comissão técnica.

A provável equipe do Fla-
mengo para pegar o Forta-
leza é: Diego Alves; Matheu-
zinho, Arão, Rodrigo Caio e 
Filipe Luís; Diego, Gerson, 
Michael, Vitinho, Bruno 
Henrique e Pedro.

COPA DO BRASIL

O Flamengo teve sorte no 
sorteio dos confrontos das 
oitavas de final da Copa do 
Brasil e enfrentará o ABC na 
próxima fase, mas disputará 
o segundo jogo em Natal.

Goleiro Weverton terá uma chance 

DANIEL CASTELO BRANCO

Cabo enfrentará o São Paulo
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Mais de R$ 10 bi de auxílios 
pagos indevidamente 
CGU aponta que governo destinou R$ 139,6 milhões a beneficiários que morreram

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Documento reforça, ainda, que somente 1,5% do alor foi devolvido aos cofres públicos espontaneamente

R
elatório de avaliação 
da Controladoria Ge-
ral da União (CGU) 
apontou que,  em 

2020, o governo Bolsonaro 
pagou pelo menos R$ 10,1 bi-
lhões de forma indevida em 
auxílio emergencial. O do-
cumento reforça, ainda, que 
somente 1,5% desse valor foi 
devolvido aos cofres públicos 
espontaneamente. O Ministé-
rio da Cidadania, por sua vez, 
“ainda não possui estimativa 
de beneficiários que faltam 
providenciar o ressarcimen-
to”, apontou o órgão. 

A CGU mostra que R$ 139,6 
milhões teriam sido destina-
dos a 74,5 mil pessoas que já 
morreram, R$ 2 bi creditados 
a quem tem renda familiar 
acima do limite previsto pelas 
condições do benefício, R$ 1,2 
bi pagos a agentes municipais 
e distritais e R$ 4 bi destina-
dos a pessoas com empregos 
formais. Outros R$2,9 foram 
creditados de maneira indevi-
da por razões distintas.

Outro balanço divulgado 
pelo TCU estimou que o nú-
mero pode ser maior, chegan-
do a R$ 54,7 bi pagos indevi-
damente, ou seja, os beneficiá-
rios que sacaram o auxílio não 
estavam dentro dos critérios 
de elegibilidade. Como servi-
dores (civis e militares) ou be-
neficiários da Previdência.

Rio tem 2,5 mil vagas 
de empregos abertas

DIVULGAÇÃO

São oportunidade de trabalho em várias regiões do estado

Quem procura emprego 
tem 2.258 vagas nas re-
giões Metropolitana, Mé-
dio Paraíba e Serrana. São 
chances de soldador, pintor, 
eletricista, supervisor, ins-
petor, açougueiro, tesourei-
ro, motorista, entre outras, 
oferecidas pela Setrab, Oc-
yan, SMTE, Comunidade 
Católica e Luandre.

Para consultar na Se-
trab, o candidato deve 
ter cadastro no Sine e ir 
presencialmente em uma 
unidade ou através de em-
pregabrasil.mte.gov.br ou 
aplicativo Sine Fácil.

A Ocyan abriu 500 va-

gas de manutenção e serviços 
offshore. Duzentas são para ju-
lho. Interessados devem aces-
sar a página Nossa Gente no 
site da empresa até 9 de julho.

A Comunidade Gerando 
Vidas tem  236 vagas para di-
versas regiões. Informações 
no Facebook, https://www.
facebook.com/sougerandovi-
das/. A Luandre tem 80 opor-
tunidades. Interessados de-
vem se cadastrar em candida-
to.luandre.com.br ou no app 
da Luandre. A SMTE captou 
mais de 440 vagas. Currículo 
para vagas.smte@gmail.com 
ou ir um dos centros munici-
pais de emprego.

A Receita abre hoje, partir das 
10h, consulta ao 2º lote de res-
tituição do Imposto de Renda 
2021. A leva contempla tam-
bém restituições residuais dos 
exercícios de 2008 a 2020.

O crédito para mais de 4,2 
milhões de contribuintes será 

em 30 de junho, no valor de R$6 
bi. Do total, R$ 2,3 milhões para 
prioridade legal, sendo 97.082 
idosos acima de 80 anos, 
779.763 entre 60 e 79 anos, 
54.240 com deficiência física 
ou mental e 385.591 cuja maior 
fonte de renda seja o magistério.

DIA A DIA

CONSULTA AO 2º LOTE DO IR LIBERADA

Controladoria fez cruzamento de dados
 > A CGU informou que 

“tem atuado por meio do 
cruzamento de informa-
ções para dar suporte às 
ações e decisões do Ministé-
rio da Cidadania relaciona-
das ao pagamento do Auxí-
lio Emergencial no período 
de enfrentamento à crise 
causada pela pandemia. O 
trabalho é fruto acordo de 

cooperação técnica (ACT) fir-
mado entre a CGU e o MCid 
em abril de 2020. O objetivo é 
evitar desvios e fraudes, garan-
tindo que o auxílio seja pago a 
quem realmente se enquadra 
nos requisitos definidos para 
o seu recebimento”. 

O ministério informou 
que retornaram aos cofres 
da União cerca de R$ 4,8 bi 

referentes ao auxílio. O 
montante inclui as estor-
nos feitas em 2020 e 2021 e 
contemplam as devoluções 
voluntárias por meio da 
emissão de GRU, restitui-
ção por Darf e recursos não 
movimentados nos prazos 
legais, além de revisões e 
fiscalizações quanto à ele-
gibilidade de beneficiários.
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BRASIL

Osmar Terra defende 
imunidade de rebanho
Deputado presta depoimento na CPI e tem fala rebatida por senadores

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Deputado Osmar Terra presta depoimento à CPI da Covid

O 
deputado Osmar Ter-
ra (MDB-RS), apon-
tado como um dos 
principais influen-

ciadores do presidente Jair 
Bolsonaro na pandemia de 
covid-19, prestou depoimen-
to ontem na CPI da Covid. 
A aposta na imunidade de 
rebanho por meio da conta-
minação com o vírus é uma 
das linhas de investigação 
da CPI da Covid, colocando 
o chefe do Planalto no centro 
da apuração.

Em um momento do depoi-
mento, o parlamentar defen-

Rapaz foi baleado por policiais após postagem 

sobre o serial killer Lázaro de Souza

Jovem com transtorno 
mental é morto 

REPRODUÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

Segundo a mãe, Hamilton sequer teve a chance de se defender

Um rapaz de 23 anos, que 
sofria de transtornos men-
tais, foi morto por três agen-
tes da Polícia Civil, em Pre-
sidente Prudente, no Mara-
nhão. Antes de ser morto, 
Hamilton Cesar Lima fez 
postagem desejando ‘boa 
sorte’ ao serial killer Láza-
ro Barbosa de Souza, pro-
curado por autoridades há 
15 dias, em Goiás. O jovem, 
que foi atingido por um dis-
paro, chegou a ser encami-
nhado ao hospital, mas não 
resistiu.

Segundo a corporação, 
os policiais receberem de-
núncia sobre a publicação e 
teriam sido ameaçados pelo 
rapaz, que supostamente 
estaria com uma faca. O 
caso ocorreu sexta-feira. 

“Para conter a situa-
ção, os agentes atiraram 
e um dos disparos atingiu 

ao rapaz”, alegou o comuni-
cado. Os três agentes foram 
afastados.

A família contesta a versão. 
“Não tinha sentido chegarem 
lá assassinando ele. Não usa-
va ferramenta nenhuma. A 
polícia não falou nada, quan-
do chegou, foi metendo bala 
e quase matou idoso de 100 
anos”, contou Antônio Bandei-
ra, pai de Hamilton. Segundo 
ele, o filho não era agressivo e 
tinha deficiência mental. 

Para Ana Maria, mãe do ra-
paz, ele sequer teve a chance 
de se defender. “Essa de falar 
que atiraram no Hamilton 
porque não atendeu a ordem 
policial é mentira. Ele tomava 
remédio controlado. Isso não 
justifica a injustiça que fize-
ram com ele”, desabafou. 

A polícia do Maranhão la-
mentou o ocorrido e se soli-
darizou com a família. 

Marcelo Queiroga será investigado 
A cúpula da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid citou o preço das 
vacinas compradas pelo 
Brasil como justificativa 
para investigar o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiro-
ga. Conforme o Estadão re-
velou ontem, documentos 
do Ministério das Relações 
Exteriores mostram que o 
governo comprou a vacina 
indiana Covaxin por um pre-
ço 1.000% maior do que seis 
meses antes era anunciado 
pela própria fabricante.

A CPI aprovou ontem a 

decisão do relator, Renan 
Calheiros (MDB-AL), de in-
cluir 14 pessoas como inves-
tigadas, incluindo Queiroga. 
De acordo com o presidente 
da comissão, Omar Aziz (PS-
D-AM), é preciso investigar 
por que o governo federal 
deixou de comprar doses no 
ano passado e resolveu ad-
quirir vacinas neste ano com 
preços maiores. A lista de in-
vestigados foi anunciada por 
Renan na semana passada e 
já se tornou oficial. Após pro-
testos de governistas, no en-
tanto, a decisão foi colocada 

em votação e aprovada.
“A gente sabia que todos 

os laboratórios iam investir 
fortunas para fazer a pesqui-
sa porque com certeza quem 
descobrisse a vacina primei-
ro ia ter um retorno enorme 
financeiro, tanto é que o Bra-
sil já comprou vacina de R$ 
50 que agora está R$ 83. Essa 
da Índia, o Brasil está com-
prando a mais de 15 dólares”, 
disse Aziz ontem, durante a 
sessão da CPI. “Não era só 
salvar vidas, era interesse 
também de pesquisar e in-
vestir porque ia ter retorno, 

coisa que está ocorrendo”, 
declarou o senador, sendo 
acompanhado em seguida 
pelo relator, Renan Calhei-
ros (MDB-AL): “Sem dúvida. 
Sobretudo para a Covaxin.”

A compra da Covaxin, pro-
duzida pelo laboratório in-
diano Bharat Biotech, repre-
sentado no Brasil pela Preci-
sa Medicamentos, entrou na 
mira da CPI. A ordem para a 
aquisição da vacina indiana 
partiu pessoalmente do pre-
sidente Jair Bolsonaro. 

deu que a imunidade produzi-
da pela infecção seria melhor 
que a adquirida na própria va-
cinação. A fala de Osmar Terra 

foi rebatida por senadores na 
sessão.

Após o relator da CPI, Re-
nan Calheiros (MDB-AL), 

questionar Osmar Terra so-
bre a fala, o deputado res-
pondeu que “a tendência 
desse vírus é produzir mais 
anticorpos do que esse vírus 
inerte”. Em ocasiões anterio-
res, o deputado Osmar Terra 
já defendeu a imunidade de 
rebanho.

O senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) rei-
terou a necessidade de que 
a pandemia não pode ser 
“palco para desinforma-
ção” e afirmou ser impossí-
vel comparar a infecção do 
vírus à vacina.

Com  Estadão Conteúdo
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CENTRO T.96474-4263
David Gomes R$125.000,00. 
Rua Santa Luzia Prédio Mixto 
junto Academia de Letras, 
apartamento, sala, quarto, 
banheiro, cozinha (cabe fo-
gão/geladeira).  (21)3553-
0874 CR.21219
 

ENG.NOVO R$245.000
Bezerra ueto vende na Araú-
jo Leitão junto morto Alegre, 
varanda, sala, 2dormitórios 
(suite) vaga . Aceita CEF. 
T.3872-2242 /99916-2886 
C.21144.
 

RECREIO R$680.000
Bezerra ueto vende na Ge-
naro de Carvalho, varandão, 
sala, 3dormitorios (1rever-
tido) suite,  todo armários, 
113m2, vaga, impecável 
.T.3872-2242 /99916-2886 
C.21144.
 

ARARUAMA R$16.000
Lotes local com água, luz, 
ônibus. Próximo Centro. 
Sinal R$600,00 mensais 
R$328,00. Últimas Uni-
dades. Levamos ao Local. 
Tel:(22) 98817-2952 what-
sapp
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2/ 600m2. 
Ideal para Moradia/ Investi-
mento/ Lazer. RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
PMS. Partir R$398,00 men-
sais (+pequena entrada fa-
cilitada) . "RJ-106/  Km. 54". 
Próximo  Praias, Lagoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-
0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0.

 

CENTRO R$240.000
(Castelo) Bezerra ueto vende 
conjunto de 2salas com ba-
nheiro, 60m2 alto, vazio, Rua 
Anfilófio Carvalho. Excelente 
oportunidade. T.3872-2242 
/99916-2886 C.21144.
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua uavarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307

 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada decreto 
57.654-20/01/1966, Porta-
rias anistiadoras anuladas, 
495, Pensão Militar, Direito 
Familia. Procure seus direi-
tos,  (21)98191-8844 What-
sapp,
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, 
benefício demorando, inde-
ferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-
8738 Whatsapp.

 

ATENDENTE V/TEXTO
Precisa-se Atendente e Cozi-
nheiro com experiência para 
padaria na Freguesia. Com-
parecer na Estrada dos Três 
Rios 1156. Tel.: 3392-2894.
 

TÉC.ELETRÔNICA 
Para Conserto de TV e som, 
para trabalhar na Barra da 
Tijuca, ótima remunera-
ção. Tratar T.3565-5636/ 
99922-9782 Whatsapp, 
e-mail: eletronicabw@hot-
mail.com

 

MARCENEIRO V/TEXTO
Fino acabamento, conhecer 
desenho, desenvolvimento 
profissional, serviço temporá-
rio. Tirar o material, montar 
na marcenaria e montar no 
cliente.  Tratar  99917-2013
 

SOLDADOR V/TEXTO
MIG MAG Eletrodo caldei-
reiro exp corte em maçari-
co. Com experiência, para 
trabalhar em Parada de Lu-
cas. Encaminhar currículo 
para e-mail:comercial@
irontrain.com.br

 

CONCRETO BOMBEADO 
Laje pré-fabricada/ piso con-
creto polido. marcelamos 12X 
cartões, menor taxa merca-
do. WhatsApp 97006-6176/ 
97007-5050/ 96403-1836. 
Atendemos até os domingos.
 
SERRALHERIA V/TEXTO
Toldos e Coberturas. maga-
mento em até 6x no cartão ou 
à vista com 10% de descon-
to. Contatos Tel.:(21)98174-
1920/ 98743-2172 What-
sapp
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo Rio e Grande Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

CONJ. SOFÁ V/TEXTO
Vendo um Conjunto de sofá 
em peroba, semi novo valor 
R$ 1.500,00. Contato no te-
lefone (21) 99753-5041
 

IMPERIO TRANCARUA 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
Entidade. Tel 3269-0177/ 
98558-9091 whatsapp
 

ADMITE-SE URGENTE 
Moças maiores, mesmo sem 
experiência, para Termas na 
Baixada, casa com muitos 
clientes. Ambiente discreto.   
Início  imediato. T.99329-
3204/  whatsapp
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca e gelada. Entrega no 
Gde. Rio e Caxias. 2a. a 6a. 
feira. Carregar em Jacare-
pagua ou Ceasa. Whatsapp  
96422-0205. Ronaldo
 



FábiaOliveira

APOSENTADO DA TELEVISÃO

D
epois que esta coluna noticiou sobre a 
vida simples e tranquila que o ator José 
Mayer tem vivido em sua casa de Itaipa-

va, na Região Serrana do Rio de Janeiro, ao lado 
de seus animais de estimação e da família, o 
eterno galã da TV entrou em contato conosco 
para contar um pouco sobre como tem sido sua 
vida fora da TV. Ele começou deixando claro 
que suas idas à casa de Itaipava e ao sítio que 
possui em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, são 
duas opções que ele tem para descansar com a 
família. Seu endereço fixo mesmo é na Barra da 
Tijuca, onde mora há 31 anos, embora na pan-
demia venha se dividindo entre seus três 
endereços. 

Ele também falou um pouco sobre como 

anda sua vida fora dos holofotes. “Sigo proto-
colos (da pandemia), já fui vacinado e continuo 
usando máscara. Vivo com Vera (Fajardo, com 
quem é casado há 45 anos), visito minha filha, 
Júlia, e meu neto Antônio, em Visconde de 
Mauá (RJ). Estou muito feliz e tranquilo, ao 
contrário do que uma certa imprensa insiste em 
dizer”, contou o ator à coluna. 

Atualmente no ar na reprise de ‘Império’, José 
Mayer está afastado de novos trabalhos na TV 
desde 2017, quando foi alvo de uma acusação 
de assédio sexual de uma figurinista da TV 
Globo. Recentemente, o ator vem comparti-
lhando em seu perfil no Instagram algumas 
imagens de suas casas e da vida pacata que 
tem levado agora que está aposentado da TV. 
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Quarto colocado do ‘BBB 21’, Gil do Vigor está feliz da 

vida comemorando a aprovação de seu visto para 

estudar o PHD nos Estados Unidos. Mas antes da 

aprovação, Gil se mostrou bem nervoso com a en-

trevista no consulado americano. “Coração acelera 

porque nunca imaginei que este dia chegaria. Vontade 

louca de chorar (e ainda não fiz a entrevista) pois se 

conseguir o visto, poderei finalmente dizer que meu 

sonho se tornou realidade. Gente, sonhem, o sonho 

transforma”, escreveu o ex-BBB. Em seguida, Gil já 

estava só alegria com a aprovação do visto: “Consegui 

meu vistooooo”. 

VISTO APROVADO 
PARA O PHD NOS EUA

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

De férias na Europa, Aguinaldo Silva tem 
tido dificuldade de circular livremente por 
conta de sua vacinação. O autor recebeu o 
imunizante Coronavac, aqui no Brasil, mas 
a vacina chinesa não tem sido aceita por 
lá. Ele contou no Twitter como tem sido 
sua experiência ao apresentar seu 
comprovante de vacinação.

“Tanto sacrifício na fila para tomar a 
vacina chinesa e, quando chego aqui na 
Europa e mostro o certificado de 
vacinação, me dizem a mesma coisa em 
toda parte: ‘essa daí aqui não vale’”, 
escreveu o autor de 78 anos, que foi 
vacinado no início de março deste ano. O 
relato de Aguinaldo gerou polêmica nas 
redes sociais, pois alguns internautas 
consideraram a fala do autor sobre a 
Coronavac como um ‘desserviço’, já que 
isso pode estimular as pessoas a não 
querem mais tomar a vacina chinesa.

AGUINALDO 
GERA POLÊMICA
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BRUNO DE LUCA EXPÕE GOLPISTA

Bruno De Luca fez um alerta aos amigos e familiares sobre um 

criminoso que tem usado o nome e a imagem dele, através de 

um número de celular desconhecido, com objetivo de se passar 

por ele para aplicar golpes. O apresentador compartilhou um 

print de uma conversa no WhatsApp, no qual o golpista afirma 

ser ele. “Oii, esse é meu número. Anota aí, ok. Meu celular caiu e 

danificou a tela. Deixei na assistência técnica e eles me deram 

um prazo de 3 a 4 dias. Usarei este temporariamente. Qualquer 

novidade pode me chamar por aqui, ok”, escreveu o criminoso, 

que logo foi desmentido. “Galera, esse número está entrando 

em contato com meus amigos e familiares, se passando por 

mim. Não sou eu. Sigo com o mesmo número. Peço que se rolar 

com mais alguém, por favor me avisem”, escreveu De Luca.

REPRODUÇÃO/IN
STA
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‘Estou tranquilo e muito 

feliz’, diz José Mayer 

sobre vida fora da TV
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Ontem, o ator João Fernandes, que interpretou o 

Picolé de ‘Avenida Brasil’, usou as redes sociais para 

lamentar a morte de sua mulher e mãe de seu filho, 

Mabel Calzolari. Aos 21 anos, atriz e modelo foi inter-

nada após ser acometida por uma inflamação na me-

dula. O diagnóstico raro era de aracnoidite torácica. 

Mabel deixa o filho Nicolas, fruto do relacionamento 

com João Fernandes. 

O ator fez uma homenagem à mãe de seu filho em 

publicação no Instagram. “Sim, Mabel. Eu sempre 

enxerguei suas fraquezas, seus medos, mas ninguém 

nunca lutou tão bem contra eles quanto você. Você 

nunca chegou a ter a real noção do tamanho da sua 

grandeza e força... Desde o dia que decidiu entrar 

naquele ônibus, quando decidiu tomar aquela anes-

tesia... Você nunca deixou que ninguém te diminuisse 

ou desacresitasse dos seus sonhos, Ari e Selena teriam 

muito orgulho. Você é rara, meu anjo. Hoje eu perdi 

minha vizinha, minha amiga, inspiração, namorada, 

noiva, ex, amiga, parceira e mãe do meu filho. E o 

mundo ganha mais um capítulo sobre a história da 

mulher mais sinistra que eu já vi. Obrigado por lutar 

tanto por nós, pela nossa familia, por ter me escolhido 

e me dado o maior presente que existe no mundo”, 

escreveu.
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O DJ e produtor Mister Jam, um dos grandes nomes da track 

nacional e revelador de jovens talentos, está recuperado 

da Covid-19, após duas semanas de internação na unidade 

de terapia intensiva do Hospital Santa Catarina, em São 

Paulo. “Passei 12 dias na UTI, e nesses 12 dias eu renasci. O 

que eu posso dizer é que foi uma experiência de muita luta 

e de muita fé com 80% do meu pulmão acometido”, disse 

Mister Jam.

Mesmo no hospital, o produtor não esconde o desejo de vol-

tar o mais rápido possível ao estúdio para finalizar algumas 

surpresas para seus seguidores, como o lançamento de um 

novo hit com uma cantora internacional. “Estou tendo alta 

em breve, e muito em breve vamos voltar a fazer muita 

música. ‘So Happy’ mais do que nunca!” completou.

RECUPERADO

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

EX-SÍTIO DO PICAPAU VIRAM 

Famosa por ter trabalhado como atriz mirim e na pele da perso-

nagem Narizinho no seriado infantil ‘Sítio do Picapau Amarelo’ 

(1977-1981), Rosana Garcia hoje ainda trabalha na TV, mas agora, 

nos bastidores. Atualmente ela desempenha o papel de 

instrutora de dramaturgia da 

Record TV e prepara boa parte 

do casting infantil da emissora. 

Longe das novelas desde que 

fez uma breve participação em 

‘Flor do Caribe’ (2013), Rosana 

tem trabalhado com a prepara-

ção de atores há quase 20 anos, 

tendo peparado, inclusive, atores 

da Globo. 

Quem também seguiu o mesmo 

caminho e está na Record é a atriz 

Suzana Abranches, que deu vida 

à terceira Emília da primeira ver-

são do ‘Sítio do Picapau Amarelo’ 

(1977-1986), uma das mais elo-

giadas da produção. Atualmente, 

ela faz parte do elenco de ‘Gênesis’ 

como uma feiticeira. Em seu cur-

rículo, Suzana coleciona doze no-

velas, cinco séries, dois filmes, sete 

peças de teatro, além de também 

atuar como preparadora de elenco.
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Menos de 24 horas após Ricardo Hilgenstieler ter agredido a ex-na-

morada e apresentadora do ‘Cidade Alerta’ da Record de Goiânia, 

Silvye Alves, ele já está solto novamente. O empresário pagou 

fiança e foi liberado na manhã de ontem, mesmo com o pedido de 

prisão preventiva feito pela promotora que cuida do caso. 

Ricardo teria invadido o prédio onde Silvye 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 condu-

zido 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.

PAGOU FIANÇA E FOI SOLTO

POR AÍ
 n A cantora 

carioca Dani 
Coimbra lança 
amanhã o  seu 
mais novo tra-
balho: o single e 
o clipe da mú-
sica ‘A Beleza é 
Você, Menina’, 
uma releitura do 
sucesso do rei 
do samba rock, 
Bebeto.

 n  Matheus e 
Kauan vão co-
mandar mais 
uma live junina, 
direto da Vila 
Forró em Campi-
na Grande (PB), 
nesta sexta-feira 
(25) a partir das 
20h. A transmis-
são será no canal 
do YouTube da 
dupla sertaneja.

UM PROJETO GRANDIOSO

Rômulo Deu Cria, conhecido por sua artes embarcou numa parceria que 
promete ser sucesso com Whindersson Nunes. Lil Whind é o nome do 
personagem do humorista que o artista ajudou na criação. Para as próximas 
fases do projeto, a dupla imagina algo grandioso, desde uma nova versão do 
personagem em 3D até um lançamento de artes do mesmo em formato NFT, 
a nova sensação do mercado.

DIVULGAÇÃO

Depois de anunciar um cruzeiro temático para 2022, Xuxa Meneghel revelou que os ingressos do primeiro  
lote foram esgotados em menos de 24 horas. Só para lembrar que  pacote mais barato do cruzeiro, no primeiro 
lote, custava R$ 3.714,04. Para curtir o mais completo, o fã precisava desembolsar R$ 14.938,00. Serão 72  
horas de shows, festas temáticas, gincanas, filmes, exposições e até convidados especiais dentro de um navio.

XUXA EM ALTO MAR

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

PREPARADORAS DE ELENCO
REPRODUÇÃO INSTAGRAM 
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Nos últimos anos, vimos o au-
mento da expectativa de vida 
e da longevidade. Com a me-

lhora na saúde da população mun-
dial, a meia idade foi prolongada para 
a além da sexta década de vida. No 
Rio de Janeiro, por exemplo, segun-
do dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em dez 
anos, a população idosa cresceu 47%. 
O que representa 22% da população. 
Em 2010, o percentual de idosos era 
de 16% na cidade.

É mais do que natural que muitos 
idosos decidam voltar para o merca-
do de trabalho. Seja por necessidade, 
que devido ao grande déficit previden-
ciário buscam uma forma de comple-
mentar a renda, seja por ocupação e 
disposição para manter-se ativo. Mas, 
infelizmente, ainda há muito precon-
ceito e desinformação que permeiam 
a contratação e manutenção desses 
profissionais em atividade. Neste ce-
nário, torna-se de grande importância 
a implementação de políticas públicas 
que estimulem as empresas na con-
tratação de pessoas nesta faixa etária. 

Sendo assim, aprovamos na Câma-
ra Municipal do Rio, o Projeto de Lei 
1951/2020, que estimula a inclusão da 
terceira idade no mercado de traba-
lho, criando o Programa da Terceira 
Idade. O projeto prevê, por exemplo, 
que as pessoas jurídicas sediadas no 
município que aderirem ao programa 
e reservarem o percentual de 5% de 
vagas para empregados idosos, terão 
isenção de 5% do valor devido mensal-
mente a título de Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
ou isenção de 5% do valor do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territo-
rial Urbana (IPTU) devido pela pessoa 
jurídica por imóvel de sua proprieda-
de, utilizado na respectiva atividade. 

No cenário de longevidade que nos 
encontramos, o projeto estimula as 
empresas que terão grandes oportuni-

Jorge Felippe 
vereador do Rio 
pelo DEM

dades e benefícios com a inclusão do 
idoso no mercado de trabalho, apro-
veitando a valorosa experiência e ca-
pacidade de inúmeros idosos que ain-
da têm muito a contribuir em diversos 

safortunados. Seja pelo corpo físico ou 
mesmo pelo saldo de suas conquistas.

Ainda no exercício de auto esti-
ma, até no campo religioso temos os 
exemplos de mitos que entram em 
contato com a morte e ressuscitam, 
aumentando seu lugar de poder, ou 
até mesmo como no salmo 91 da bí-
blia que afirma “Mil cairão ao teu 
lado, e dez mil à tua direita, mas tu 
não serás atingido, somente com os 
teus olhos olharás, e verás a recom-
pensa dos ímpios.”

“Infelizmente há 
muito preconceito 
e desinformação 
que permeiam 
a contratação e 
manutenção de 
idosos em atividade”

“É provável que 
esse instinto nos 
induza a esquecer 
do coletivo, 
reforçando o 
lugar heroico de 
destaque”
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 NA visita dos deputados federais da comissão do voto au-
ditável rendeu surpresas que o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) ainda vai revelar no pente-fino que passa nos títu-
los de eleitores. Apenas um caso: um cidadão de Goiânia 
(Zona eleitoral 135) possuía 70 títulos, todos com a sua 
biometria, mas com nomes diferentes – começavam com 
Cláudio, Claudionor, Claudiosnar.. etc. Além disso, tinha 
fotos com camisas de diferentes cores para identificação. 
Questionados por mais casos, os técnicos da Secretaria 
de Segurança da Corte alertaram que, até agora, foram 
detectados (e anulados) mais de 70 mil casos de cidadãos 
com mais de um título – alguns com dezenas.

Modus operandi
 N A investigação avança 

para descobrir como os 
fraudadores atuavam – já 
que neste caso supracitado 
o elemento estava registra-
do na mesma zona eleito-
ral com todos os títulos.

Mágica ao avesso
 N Carlos Wizard deve rees-

crever sua biografia. De 
como se meteu no Palácio 

do Planalto com acesso fá-
cil e em poucos dias quei-
mou toda a sua bela traje-
tória empresarial.

Omertà
 N Quem mandou matar a 

vereadora Marielle Fran-
co? E, com advogados 
caros para um ‘pobre coi-
tado’, vale também a per-
gunta: Quem ordenou a 
facada em Jair Bolsonaro?

ILE
 N Com sítios trancados, 

currais e pastos vazios, 
atividades paralisadas em 
comércios de margens de 
estradas, centenas de ci-
dadãos em casa e até obras 
suspensas em chácaras, 
pode-se criar já o Índice 
Lázaro de Estagnação

Av. Dormitório
 N Foi-se o tempo em que o 

coração financeiro do Rio 
de Janeiro era palco de até 
400 ambulantes por dia. 
Um leitor da coluna con-
tou, segunda-feira à noite, 
cerca de 50 moradores de 
rua dormindo na Av. Rio 
Branco.

Rumo incerto
 N Pernambuco sente falta 

de liderança para coorde-
nar a política no estado. 
Sempre muito atuante, 
o ex-governador e sena-
dor Jarbas Vasconcelos 
(MDB) não dá indício do 
futuro partidário. Tal si-
lêncio faz com que muitos 
políticos arrumem malas 
para mudança de rumos. 

É que...
 N ...Não sabem se ficam na 

frente popular do governa-
dor Paulo Câmara, se vão 
lançar candidato próprio 
no Recife e principais ci-
dades, ou se vão continuar 
como sublegenda do PSB.

Tabelinha
 N Deputados federais e 

estaduais de São Paulo 
ligados aos prefeitos de 
suas cidades têm mais 
chance de ter seu traba-
lho aprovado pelo eleito-
rado. Pesquisa feita pela 
Consultoria Bateiah.
com, em 35 municípios 
paulistas, constatou que 
mais de 40% dos eleitores 
aprovam o trabalho dos 
parlamentares ligados 
aos seus prefeitos. 

Queimação
 N Mas o percentual cai 

drasticamente quando o 
parlamentar é apoiado 
por Bolsonaro: apenas 
24,3% disseram ter gran-
de chance de aprovar o 
trabalho de deputado fe-
deral ligado ao presiden-
te. O índice fica em 22,5%, 
quando se trata de depu-
tado estadual. 

Povo & vacinas
 N Novo levantamento da 

Paraná Pesquisas com 
2002 brasileiros, de 12 a 
16 de junho, revela que 
85,4% pretendem tomar a 
vacina contra a covid-19, 
enquanto 12% dizem re-
jeitar qualquer dose. E 
mais: 63,9% disseram 
não conhecer quem vai 
tomar vacina, 34,5% co-
nhecem a lguém que 
tomou. 

FESTIVAL DE TÍTULOS

FATOR LÁZARO

 N O estrago na Economia da microrregião de Cocalzinho de 
Goiás, Águas Lindas e serra de Pirenópolis vai aparecer, a granel, 
quando os holofotes saírem do criminoso foragido Lázaro Bar-
bosa e se voltarem para a população acuada.

Em tempos sombrios como estes 
que vivemos uma reflexão po-
deria nos servir: “O que somos 

capazes de fazer para suportar a dor 
numa realidade de mais de 500 mil 
mortes no Brasil? “

Para a psicologia, somos seres de 
natureza heroica. Aprendemos desde 
cedo a brigar por nosso espaço, direi-
tos e conquistas individuais. Nosso 
organismo age para a busca da eter-
nidade no processo de auto regula-
ção (biológico) e na ação de garantir 
nosso nome na história não impor-
ta a classe social a que pertencemos 
(comportamental).

É provável que esse instinto nos 
induza a esquecer do coletivo, refor-
çando o lugar heroico de destaque. 
Portanto, a morte sempre tratada 
como consequência dos fracos ou de-

Os 60 são os novos 40

Os heróis e a negação da morte
Carlos Arruza 
ator e psicólogo

ramos de negócios e serviços.
Além disso, a inclusão e manuten-

ção de pessoas idosas no mercado de 
trabalho, revela-se de grande impor-
tância para a nossa evolução como so-
ciedade, entendendo que as experiên-
cias de vida e o perfil comportamental 
maduro que esses idosos possuem por 
ter vivenciado diversas situações em 
suas jornadas profissionais agregam 
muito valor para as empresas e con-
tribui na queda de uma situação de 
vulnerabilidade que afeta tantos indi-
víduos da terceira idade.

Um grande desafio para garantir a 
inclusão plena do idoso na sociedade 
e favorecer sua qualidade de vida ao 
longo dos anos. Afinal, os 60, sem dú-
vidas, são os novos 40.

Poderíamos então localizar o que 
nos faz por vezes tão frios ou mesqui-
nhos com a dor alheira. Receber a no-
tícia de que este número de óbitos não 
para de crescer, mas que certamente 
eu faço parte de um grupo seleto, es-
colhido por Deus, que não deveria me 
preocupar tanto ou perder tempo com 
a dor de outros que, por algum moti-
vo, precisam passar por isso.

Assim criamos as justificativas 
mais perversas: a sexualidade, de-
terminada religião ou crença, com 
certeza fez alguma coisa errada... en-
tre outras frases para nos anestesiar, 
pretensiosamente, na torcida de que 
tudo passe logo e eu confirme toda a 
minha teoria narcísica.

É preciso reconhecer a grande-
za dos que partem. Suas lutas, seus 
exemplos e toda a construção coleti-
va a qual fazemos parte diretamente 
ou não. A roda sempre gira e a dife-
rença está em como significar a nossa 
existência. Acreditem “heróis e anti-
-heróis”: não importa o como vamos 
morrer. É só uma questão de tempo.

REPRODUÇÃO

ESPLANADEIRA

 N# Tatiana Lobato  lança portal ‘Vendas Club’, dedicado a conteúdos so-
bre vendas online. # Cantora Dani Coimbra lança, dia 24, single e clipe da 
música ‘A Beleza é Você Menina’, releitura de Bebeto. # Feninfra promove 
seminário digital, dia 25, “5G: tecnologia para gerar investimento, emprego 
e renda”. ## Empresário Rodolfo Oliveira, CEO da XR Hotéis, fecha aporte 
de R$ 30 milhões para fazer franquia reversa na hotelaria nacional. 

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

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

PAULO MÁRCIO
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Péricles lança novo clipe com Liniker
Sambista fala do convite para participar do projeto YouTube Black Voices e da parceria inédita 

Péricles e Liniker 
juntos no clipe de  
‘O Melhor do Mundo’, 
lançado no YouTube 

No início do ano, o YouTube Black Voi-
ces colocou telões com fotos do Péricles 
na Times Square, em Nova York. Foi um 
dos passos da divulgação do projeto 
que tem como foco promover a cultura 
negra e suas narrativas, através de per-
sonalidade negras mundiais. Urias, MC 
Carol e Rael também estavam no time 
de brasileiros escolhidos. Os artistas 
foram mentorados para a produção de 
conteúdo em seus canais oficiais.

“Ser convidado pelo YouTube para 
fazer parte de um projeto tão grande é 
o sonho de qualquer artista. Eu pude, 
através desse convite e com a ajuda da 
plataforma, mostrar um pouco da mi-
nha arte, que é cantar o samba, com 
uma visão mais popular, mas abran-
gente”, conta Péricles.

O projeto do sambista terá conteúdo 
exclusivo, com duas faixas e um mini-
documentário sobre black music bra-

sileira, dividido em duas partes. O pri-
meiro clipe, já disponível, conta com 
a participação da cantora Liniker na 
música ‘O Melhor do Mundo’, composta 

por Thiaguinho e Mr. Dan, colaborado-
res do repertório de Péricles há anos.

“Eu ouvia o trabalho da Liniker e 
sempre a considerei um talento nato e 
fora do comum. Além de cantar muito 
bem, ela tem uma presença incrível, en-
tão esta foi a chance de ouro que o You-
Tube nos proporcionou”, diz o cantor.

Liniker comemora o convite e a expe-
riência ao lado do sambista. “Eu cresci 
em uma família que ouvia muito samba 
e pagode. Durante algum tempo, me 
afastei dessa sonoridade por alguns 
motivos. Hoje, participar de uma mú-
sica com o Péricles, que é um ídolo e 
faz parte de muitas das minhas lem-
branças, é como se mais uma peça do 
quebra-cabeça da minha caminhada se 
encaixasse”, afirma. 

Reportagem da estagiária Bruna Fernandes,  

sob supervisão de Paulo Ricardo Moreira

DA INTERNET PARA A TV
E o sucesso do maranhense extrapo-
lou as fronteiras da internet e chegou 
à TV. Hoje, Edelson é responsável pelo 
quadro ‘VAR do Sabor’ na competição 
culinária da Globo e revela como reagiu 
ao convite da emissora. “Eu demorei a 
acreditar nessa história. Sou meio ca-
breiro com as coisas. A gente leva tanta 
porrada da vida que, quando as coisas 
começam a dar certo, a gente fica meio: 
‘hm, será?’. Quando o pessoal do pro-
grama entrou em contato, eu não acre-
ditei. Mas aí a conversa foi fluindo, dan-
do certo, o chefe me mandou direct me 
parabenizando, e aí a ficha caiu”, conta 
o humorista, que tinha medo de que seu 
trabalho fosse mal interpretado. 

A 
simplicidade é o carro-chefe 
das receitas de sucesso. Mas 
assim como vemos no ‘Mestre 
do Sabor’, alguns pratos são fei-

tos com ingredientes e técnicas para 
lá de inusitados. Sucesso na internet, 
Edelson Ribeiro viralizou justamente 
ao comentar, por vídeo e de um jeito 
muito único, as receitas diferentonas 
que chegavam até ele.

 “Meus amigos começaram a passar 
dia e noite no Tik Tok. Entrei para a 
plataforma, vi um monte de gente dan-
çando, mas não sei dançar. Só que aí 
começaram a aparecer também esses 
vídeos estranhos, de comidas de outros 
países... Fui assistir e comecei a fazer 
meus comentários aqui internamen-
te. Meu primo viu e disse: ‘você pode 
comentar e a gente te filma reagindo’. 
E aí, depois do primeiro, já era”, conta 
o humorista que, de dezembro para cá, 
virou celebridade nas redes sociais. 

No Instagram, Edelson já tem mais 
de 2,6 milhões de seguidores e, den-
tre eles, muitos admiradores famosos. 
“Agora já tem um bocado. Sempre so-
nhei em falar isso, mas se eu for falar 
de um só, todos vão se zangar. Mas dos 
primeiros que me seguiram, o que eu 
mais fiquei surpreso foi a Grazi. Me-
nino, quando a Grazi Massafera me 
seguiu eu endoidei. Eu falei: ‘não, não 
pode’. Foi emocionante! E aí começou: 
Marília Mendonça - meu Deus! -, Gust-
tavo Lima, Jonas Esticado... Moço, uma 
turma. Aí eu fiquei besta. Fiz a brinca-
deira com a Joelma e ela gostou, que 
mulher maravilhosa”, brinca. 

“A diferença é por conta da propor-
ção que toma. Quando eu faço para as 
minhas redes sociais, talvez eu não faça 
com tanto medo, ou tanto nervosismo. 
Quando a gente vai fazer sabendo que 
o negócio vai para a televisão, a emoção 
já toma conta. Até porque vai pegar um 
público, um pessoal que é de uma clas-
se mais elevada, que não é do Nordeste 
e tem a questão se eles vão entender 
ou não. Ainda mais por ser linguagem 
regional, com sotaque… E isso por mais 
que, de maneira nenhuma, minha in-
tenção seja tirar sarro, ou menosprezar. 
Deus me livre! Cozinhar é uma coisa sé-
ria, mas eu ficava naquela das pessoas 
não entenderem”, revela Edelson.

REPRESENTATIVIDADE
Além do sucesso e da responsabilidade 
de falar com um público muito maior 
do que os seus seguidores na internet, 
Edelson também percebeu que seu re-
conhecimento também afetou pessoas 
que se identificam com ele: pelos cos-
tumes e pela forma de falar. “Eu recebo 
muita mensagem do meu pessoal. Meu 
pessoal que eu falo, assim, do Nordeste 
inteiro, do Maranhão. Do povo dizendo 
que se sente orgulhoso, se sente repre-
sentado, de que eu falo a linguagem 
que eles falam. Então, agora, vendo 
essas respostas, o povo com esse cari-
nho todo, eu acredito que as pessoas 
sintam mesmo orgulho de mim”, con-
ta o humorista, que explica o sotaque 

carregado. 
“Eu sou do interior do Mara-

nhão. Me criei em um interior 
chamado Lago do Caboclo Mor-
to e lá a gente fala desse jeito. A 
nossa reação para essas coisas 
que fogem do nosso comum 
é desse jeito mesmo”, brinca.

Após viralizar na

internet comentando vídeos 

de culinária, Edelson Ribeiro 

comanda quadro de humor no 

programa ‘Mestre do Sabor’,  

na Globo 

Novelas

MALHAÇÃO

 n Marcelo fica arrasado depois 
de conversar com Pedro. João su-
gere que Pedro conte a verdade 
para Karina, antes de falar sobre 
o caso entre Roberta e Marcelo 
para Delma.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Nanda e Francisco estranham 
a frieza com que são tratados na 
casa do avô dele. Lourenço pede 
ajuda a Rodrigo para conhecer 
Tiago. Júlia não gosta de ser con-
trariada pelo pai.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Ermelinda implica com Na-
nico, e Zezinho tenta amenizar 
o clima. Gael promete a Úrsula 
não contar nada a Helena. Isaac 
entrega a cópia do laudo médico 
para Bia.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Juca leva Bia, Pata e Mosca até 
uma pista de skate. Mosca en-
sina Pata a andar de skate. Juca 
diz para Bia que ele adora andar 
de skate e também fazer grafite.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo chora na frente de 
Maria Clara. Maurílio chega para 
a festa. José Alfredo não deixa 
Maria Marta anunciar o cancela-
mento do casamento.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

GÊNESIS

 n Labão flagra Betuel dando 
em cima de Salma. Abimeleque 
recebe Ismael em seu palácio. 
Rebeca entra em trabalho de 
parto. Betuel discute com Labão. 
Rebeca dá à luz Jacó e Esaú.

21h | RECORD | 12 anos 

Edelson Ribeiro: 

“Quando a gente vai fazer 

sabendo que o negócio vai 

para a TV, a emoção já  

toma conta”

Quando o 
pessoal do 
programa 
entrou em 
contato, eu 
não acreditei
EDELSON 
RIBEIRO



Horóscopo

O seu lado aventureiro vai estar bastante em alta. 
Demonstre curiosidade e aprenda mais sobre o 
mundo. As cobranças podem azedar um pouco o 
romance. Cor: castanho.

Astral favorável a boas mudanças em sua vida. 
Reorganize a sua casa ou busque um novo emprego. 
Não se arrisque em viagens. A paquera pode 
surpreender. Cor: pink.

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Excelentes energias surgirão para as suas finanças. O 
esforço pode ser recompensado no momento atual. 
Batalhe pelos seus objetivos. Sinal de brigas na 
relação. Cor: terracota.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

As responsabilidades podem pesar um pouco para 
você. Se concentre e resolva as suas tarefas. Paquera 
com alguém de fora tem mais chance de dar certo. 
Cor: prata.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você deve se entender melhor com os seus colegas. 
Uma dose extra de sorte pode te gerar um dinheiro. 
Aposte no seu charme para arrasar no 
relacionamento. Cor: cereja.

LEÃO
23/7 a 22/8

Assuntos familiares vão ser muito do seu foco pela 
manhã. Tente resolvê-los. A paquera pode 
surpreender. Dia produtivo para quem trabalha em 
casa. Cor: magenta.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Faça planos mais ambiciosos para sua vida. A Lua 
agita a sua vida social, inclusive na paquera. Apenas 
tenha equilíbrio para se dividir entre trabalho e 
relações. Cor: preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

Boas chances de se destacar mais na vida profissional. 
Quem trabalha em home office vai se dar muito bem. 
Tome cuidado com a possessividade no amor, pode 
atrapalhar. Cor: ciano.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A sua comunicação vai se destacar bastante nos 
próximos dias. Vai encontrar novas formas de se 
aproximar dos clientes. Aposte no bom humor para 
animar o compromisso. Cor: branco.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Descanse e reponha as suas energias perdidas. 
Escolha bem as palavras para não dizer mais do que 
deve e magoar alguém. As críticas podem incomodar 
o parceiro. Cor: preto.

A Lua destaca a sua habilidade de reunir pessoas ao 
seu redor. Utilize isso para aproximar a galera de você. 
Pode receber uma ajuda no terreno da conquista, 
aproveite. Cor: nude.

Fique concentrada e conclua as suas tarefas mais 
importantes. A sorte te ajuda a ganhar sorteios, rifas e 
afins. Também pode ter sorte e arrasar na paquera. 
Cor: mostarda.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

Atacada por 
Bolsonaro, 
repórter rebate 
fake news
Laurene Santos, a repórter da TV 
Vanguarda, afiliada da Globo, que 
foi atacada por Jair Bolsonaro du-
rante uma entrevista, na última 
segunda-feira, vem sendo alvo 
de fake news. Após incomodar o 
presidente da República com suas 
perguntas sobre o uso de máscara, 
começaram a circular, pelas redes 
sociais, fotos nas quais Laurene 
também aparece sem usar más-
caras de proteção. 

As imagens, no entanto, eram 
de antes da pandemia, e a repór-
ter decidiu explicar que vem sen-
do alvo de notícias falsas em suas 
contas nas redes sociais. 

“Atenção: Esta foto está sendo 
compartilhada nas redes sociais 
com uma informação falsa. O 
registro foi feito antes da pan-
demia, na cidade de Aparecida. 
Aproveito para reiterar meu res-
peito às inúmeras manifestações 
de apoio”, escreveu a jovem. 

Faustão na Band ainda este ano 
Faustão não vai mais retornar para as te-
las da Globo e já ganhou diversas home-
nagens de colegas famosos. Com isso, a 
Band estaria planejando estrear o novo 
programa do apresentador ainda este 
ano. Segundo o site ‘Na Telinha’, a emis-
sora paulista gostaria de colocar Fausto 
Silva no ar no último trimestre, mas esses 
planos podem ser barrados pela Globo.

A rescisão do contrato de Faustão com 
a emissora da família Marinho ainda não 
foi assinada, e isso é um fator que complica 
bastante os planos da Band. O planeja-
mento da Globo era manter o apresenta-

dor no ar até 29 de agosto, data prevista 
para a final do ‘Super Dança dos Famosos’, 
após isso ele ficaria na geladeira até o fim 
do contrato no último dia de 2021.

A emissora carioca estaria incomoda-
da com a possibilidade de Faustão estrear 
um novo programa quando ainda estiver 
em alta. 

A Band já está planejando o novo pro-
grama de Faustão, mesmo com essa situa-
ção indefinida. A nova atração deve contar 
com muitos números musicais, e o apre-
sentador também deve levar alguns anun-
ciantes com ele para a emissora paulista.

Ivete se posiciona contra presidente
Conhecida por não emitir opiniões políti-
cas, Ivete Sangalo se posicionou contra o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido). 
A postagem aconteceu ontem após suces-
sivas cobranças dos fãs por um posiciona-
mento oficial da cantora contra o atual 
governo. Na segunda-feira, Ivete chegou 
a ser criticada ao fazer um post “isentão”.

“Entendo o quão necessário é nesse 
momento não estabelecer dúvidas so-
bre o que eu acredito. Esse governo que 
aí está não me representa nem mesmo 
antes da ideia dele existir”, disse. “E isso 
vamos resolver quando unirmos forças 
nas próximas eleições através do poder 
do voto”, completou a cantora.

DIVULGAÇÃOREPRODUÇÃO TV

Fausto Silva 

foi dispensado 

pela Globo
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