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Durante feirão digital, banco vai oferecer mais de seis mil unidades para pagamento em até 35 anos.  ECONOMIA, P. 9

ALIANÇAS 
O FUTURO DE 

ANDRÉ 
CECILIANO, 

PRESIDENTE DA 
ALERJ, NAS 

ELEIÇÕES 2022 
SIDNEY 

REZENDE, P. 2

MAIS DUAS 
EMPRESAS DE 
ÔNIBUS ENTRAM 
COM PEDIDO DE 
RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

Fogão tenta 
a primeira 
vitória como 
visitante 
Equipe de Marcelo Chamus-
ca enfrenta hoje, às 16h30, o 
Sampaio Corrêa em São Luís 
do Maranhão. Sem vencer há 
duas partidas, Alvinegro quer 
encostar no G4 da Série B. P. 8

Até 29 de agosto, Feira de São Cristóvão promove tradicio-
nal evento com lotação reduzida e regras sanitárias. P. 4 

Polícia suspeita que Ulysses Carlos 
Pourchet tenha assassinado a mu-
lher, Janaína Pourchet, e depois se 
matou. Letícia Souza (foto), cunha-
da de Janaína, diz que os dois ti-
nham um casamento feliz. P. 5

Casal é 
encontrado 
morto no 
Recreio

Segundo a Polícia Civil, principal li-
nha de investigação é queda aciden-
tal. A vítima despencou do quarto 
andar do edifício na Rua Conde de 
Bonfim na manhã de ontem e atin-
giu a fiação elétrica da via. P. 5

Menina de 
12 anos cai 
de prédio 
na Tijuca

Caixa financia até 100% do 
imóvel e dá 6 meses de carência

PARA SAIR DO ALUGUEL

Pesquisa aponta que Estado 
do Rio, ao lado do Amapá, re-
gistrou a maior redução no 
país em 2020 na cobertura de 
campanhas tradicionais por 
causa da pandemia. P.  3

QUEDA NA 
TAXA DE 
VACINAÇÃO

Aposentados: Justiça libera 
R$ 1,3 bilhão em atrasados
Segurados do INSS que ganharam ações judiciais em maio vão receber o dinheiro no 
quinto dia útil de agosto. Mais de 89 mil beneficiários serão contemplados. P. 10 

EM NOVO DECRETO, 
BOATES, SALÕES 
DE FESTAS E 
EVENTOS SEGUEM 
PROIBIDOS. P. 3
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Prefeitura 
do Rio fará 
levantamento 
para identificar e 
punir os cariocas 
que repetiram
a primeira
 dose. P. 3
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INTERNACIONAL 
Após lançar clipe com modelo 

americana, Luan Santana 
planeja parcerias com artistas 

estrangeiros. P. 12

P. 12

CAZUZA TEVE UM 
CASO COM A SOGRA 
DO CANTOR LEONI

FábiaOliveira

COVID

ANARRIÊ! 

ATAQUE

Sete homens foram presos em operação em Caxias. P. 6

Traficantes tinham 
atividades de milícia 
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

O barulho do sino me alertou que al-
guém estava no portão. Já passava 
das 8 horas da matina e eu já estava 

trabalhando desde mais cedo. O mascate 
que vende pães, biscoitos, leite, jornal e o que 
você tiver encomendado, aguardava minha 
chegada. “Bom dia, seu Luar. Vai querer o 
que, hoje?”. Apontei para o pão e o jornal.

Foi então que notei uma fila enorme, vi-
rando a esquina. “Que fila é essa, é da vacina, 
ô Mateus ?”. O mascate, com sorriso cúm-
plice, respondeu: “Hoje é dia do pastel de siri 
e da empada de mexilhão... Já deixei meu 
cunhado lá, para não ficar sem os mimos 
para o final de semana. O senhor esqueceu?”. 

Caramba, esse tal de home office é uma 
droga. Esqueci do tira-gosto do final de 
semana. Corri para o celular (detesto zap, 
QR Code) e liguei para o dono do antro 
alcoólico, o Refogado (apelido próprio para 
quem cozinha), que produz os salgadinhos 
disputadíssimos, no Tem Tudo aqui do lado. 
“Dá tempo de fazer encomenda ?”.

Ih, deu para notar que o comerciante 
estava atolado de serviço. Os sons de uma 
cozinha comercial são característicos de 
correrias em dia agitado. “Ô seu Luar, porque 
não falou antes? Vou ver o que posso arran-
jar. É o de sempre ?”.  Quase não deu tempo 
de responder. “Reforça o pedido com mais 
uns 102 nacos de carne-seca à milanesa !”

aparecer. Nunca aparecem. O Caio (cam-
peão brasileiro de jogo chamado Porri-
nha), Marlos e o Athos, também. Marcelo 
Vitor anda sumido. Domingos Meireles já 
veio umas duas ou três vezes. Ih, quase 
esqueço do pessoal lá de Angra dos Reis, 
Antônio e a Leni. Ficam no quarto de hós-
pedes e ajudam nos preparativos do Fur-
dunço na Praça dos Crentes (um cercado 
que construí no quintal, equipado com WC 
e sombreado com parreiras).

Vocês pensam que parou aí ? Que nada. 
Ainda temos os vizinhos, sempre com 
desculpas, aceitáveis, para quase aglo-
merarem. Como prezo a saúde de todos, 
incluindo a minha, estendi cordões de iso-
lamento em todo o espaço. Cada quadra-
do (lembram que o Crivella queria fazer 
os quadrados nas praias, final de ano?) 
suporta cinco pessoas.

O plano de distanciamento foi bola-
do por amigo-vizinho, o Fred, porreta em 
cálculos e estratégia. Ele me mostrou todo 
o esquema. Explicou que foi baseado nos 
compartimentos de tripulantes de sub-
marinos e navios cargueiros. Os vacinados 
ficam de um lado. Os semi vacinados, do 
outro. Quem não foi, não entra.

Só ele para organizar uma aglomera-
ção, sem aglomeração. Garrafinhas com 
álcool gel espalhadas pelo ambiente. O 
detalhe final é digno de um jogador de 
pôquer. No portão, uma placa, com fundo 
branco e letras vermelhas: Encontro de 
torcedores do América Futebol Clube. 
Será que afasta intrusos?

Ufa, consegui. Calma, gente. Não fu-
rei a fila. Apenas usei a dos idosos. Finais 
de semana são épocas que, geralmente, 
aparecem amigos, parentes, netos, sobri-
nhos, vizinhos, agregados e coleguinhas da 
profissão. A despensa, geladeira e o fogão a 
lenha têm que estar abastecidos e prontos 
para a quebra do isolamento social, dentro 
dos princípios legais e sanitários da pande-
mia. Alguns dos visitantes são compreensi-
vos e chegam com um reforço, pelo menos, 

das cervejas. Mas, claro, a maioria, propor-
ção de oito por dez, só traz a boca. Infalível.

O Elias, lá da Ilha Grande, é um deles. E, 
de quebra, ainda fica hospedado por dias, 
aboletado em rede... A desculpa é sempre a 
mesma: “Tô longe de casa. Ele só pensa em 
comer churrasco. Mas, todos são bem vin-
dos, com máscaras, à caverna com wi-fi. Em 
neon, vermelho-mariposa, coloquei aviso 
que pisca a cada cinco segundos: trouxe 
cervejas ? Já elogiaram a ideia (que, até 
hoje, não deu certo).

A Martita e a Paloma sempre ameaçam 

A fila dos idosos serviu 
para garantir o tira-gosto

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“O plano de distanciamento 
social foi bolado por amigo-
vizinho, o Fred, porreta em 
cálculos e estratégia”

O estilo agregador do presidente da Alerj, André Ceci-
liano, abriu um horizonte político para ele, ao mesmo 
tempo que alargou possibilidades no jogo da sucessão. 

Neste momento, o deputado tem se empenhado na constru-
ção de uma aliança em torno da candidatura de Lula à presi-
dência da República. Ceciliano se tornou um “articulador” na-
tural. A sua força é tão explícita que seu nome já foi lançado 
para disputar o Governo do Estado, assunto que ele descon-
versa. Fala-se que poderia vir ao Senado, mas o presidente 
da Alerj faz questão de anunciar que é tão amigo do prefeito 
de Caxias que se Washington Reis oficializar sua candidatura, 
ele (Ceciliano) se recandidata para deputado estadual. Em-
bora pudesse também lançar-se para federal. No entanto, há 
chances de Reis partir para ser vice numa chapa com Cláudio 
Castro para o Governo do Estado. Tudo está em aberto...

REALIZAÇÕES
“A minha energia hoje está voltada para a construção da 
unidade em torno de Lula. Aqui na Alerj, com o empenho de 
todos os deputados, nós economizamos R$ 500 milhões. 
Vamos inaugurar em agosto um único prédio com todas as 
atividades centralizadas. Cumprimos nossa missão num mo-
mento tão difícil do nosso povo”, diz Ceciliano. Sobre renova-
ção política, o presidente da Alerj prefere não comentar, mas 
o que se fala nos corredores da Assembleia é que pelo menos 
30% da casa estará aberta para novas candidaturas. Algo 
como se 36 dos 70 abrissem as portas para novos nomes. 

ELEIÇÕES 2022

Qual o destino 
político de 
Ceciliano?

 n Estado poderá aumentar 
arrecadação em R$ 300 mil 
com setor de pescado, se pro-
jeto de lei do deputado Ro-
senverg Reis (MDB) for apro-
vado. Texto propõe reduzir 
a base de cálculo do ICMS 
deste segmento. 

 n Com vistas às eleições do 
ano que vem, o governador 
do Rio de Janeiro, Cláudio 
Castro, intensifica as conver-
sas com a classe empresarial. 
Outro dia, um amigo da colu-
na viu Castro em um jantar 
particular com o empresário 
Alexandre Accioly, dono das 
academias Bodytech. No car-
dápio, como arregimentar 
pesos-pesados da economia 
fluminense em torno de sua 
campanha para permanecer 
no Palácio Laranjeiras. 

AMIGO DE 
AÉCIO NEVES 
VOLTOU

THIAGO LONTRA/DIVULGAÇÃO

Presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) ainda não definiu que cargo disputará em 2022.

SETOR DE PESCADO 
FLUMINENSE

A minha 
energia 
hoje está 
voltada para 
construção 
da unidade 
em torno de 
Lula”
ANDRÉ CECILIANO,
Presidente da Alerj

PICADINHO

Plataforma Árvore tem congresso gratuito “Conversas que trans-
formam” com Conceição Evaristo, Flávia Oliveira e Drauzio Varella.

3ª Edição do Festival Online da Orquestra Petrobras Sinfônica 
termina amanhã. Festival é gratuito, no Youtube.

MetrôRio ‘veste’ escada da estação Central com as cores do arco-íris 
para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, na próxima segunda.

Alexandre Accioly

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

SISTEMA CARCERÁRIO
 n Apesar de requisitos legais para prisão domiciliar, 27% 

das mulheres presas em flagrante, de janeiro a abril deste 
ano, tiveram a reclusão mantida após audiência de custó-
dia, segundo dados da Defensoria Pública. 

As mais lidas
Online

Casal é encontrado 
morto dentro de 

apartamento no Recreio 
dos Bandeirantes

RIO DE JANEIRO

Mulher encontrada 
morta com o marido 
declarou amor pelo 

filho em último post: 
‘Te amo infinito’

RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO 
Detetive está na mira  

de Danilo Gentili
FÁBIA OLIVEIRA

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende
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Um dos estados com maior queda na taxa de vacinação
Cobertura de campanhas tradicionais de imunização diminuiu consideravelmente no Estado do Rio por influência da pandemia de covid

RAFAEL BARRETO / PMBR

A queda na cobertura ocorre de maneira gradativa desde 2015

As coberturas no Rio com 
os imunizantes de Pneumocó-
cica (que protege contra pneu-
monia, meningite e otite), He-
patite B, Meningococo C (que 
causa meningite) e Rotavírus 
(que causa diarreia grave, fe-
bre e vômitos) tiveram a pior 
cobertura vacinal em 2020, 
com piora acentuada em 2021: 
48,2% (Pneumocócica), 47,1% 
(Meningococo C), e 46,4% (Ro-
tavírus), não há informações 
sobre a cobertura da Hepatite 
B em 2021, mas o percentual 
do ano anterior foi de 40,1%, 
todos distantes da meta de 
90% estabelecidos pelo PNI.

Em nota, a secretaria infor-
mou que as vacinas disponí-
veis no calendário do Minis-
tério da Saúde para crianças 
com até quatro anos de idade 
são: BCG, Hepatite B, Rotaví-

rus, Poliomielite, Meningocó-
cica C Conjugada, Pneumocó-
cica 10 valente, Pentavalente, 
Febre amarela, tríplice viral, 
Hepatite A, DTP e varicela. 

Segundo o infectologista e 
secretário do Departamento 
de Imunizações da Sociedade 
de Pediatria de SP, Daniel Ja-
rovsky, a diminuição das co-
berturas de vacinação tradi-
cionais representa risco consi-
derável do retorno de doenças 
que já estavam controladas ou 
eliminadas. Entre os princi-
pais motivos, destacou o im-
pacto negativo da pandemia, 
que diminuiu a frequência da 
população aos postos, em con-
junto com menor divulgação 
de campanhas tradicionais.

O Estado do Rio registrou, 
em conjunto com o Amapá, 
a maior queda na taxa de va-
cinação do país em 2020, se-
gundo pesquisa publicada no 
último mês pelo Instituto de 
Estudos para Políticas de Saú-
de (IEPS). A Secretaria Esta-
dual de Saúde disponibilizou, 
a pedido de O DIA, as taxas 
de cobertura de oito vacinas, 
registrando nova redução na 
aplicação de todos os imuni-
zantes neste ano. O Ministé-
rio da Saúde foi procurado 
sobre os valores investidos e 
estratégias implementadas 
para a vacinação tradicional, 
mas não respondeu até a fe-
chamento desta edição.

A queda na cobertura ocor-
re de maneira gradativa des-
de 2015 e sofreu impacto ain-
da maior em 2020 por conta 

da pandemia. Especialistas 
apontam que há risco consi-
derável de retorno de doen-
ças que foram controladas 
ou extintas, e ressaltam a im-
portância de conscientizar a 
população sobre a vacinação, 
tanto para a covid-19 quanto 
as demais enfermidades. 

A meta de imunizantes tra-
dicionais é de 90% de cober-
tura segundo normas do PNI. 
Contudo, no estado, o índice 
de vacinação com a BGC (Baci-
lo de Calmette e Guérin), des-
de 1921 e previne a tuberculose 
pulmonar, atingiu a segunda 
menor cobertura do Brasil em 
2020, e taxas de 2021 tiveram 
queda ainda mais acentuada. 
Neste momento, o percen-
tual do público protegido é de 
48,7%. Além do Rio, houve pio-
ras em todas os estados.

Prefeitura investiga quem aproveita 
repescagem para escolher a vacina
Será feito um levantamento para identificar e punir cariocas que tomaram 1ª dose repetidamente 

REPRODUÇÃO

Soranz e Paes 
criticaram quem 

está aproveitando 
repescagem para 

atividade ilegal 

O 
prefe i to  do Rio , 
Eduardo Paes, fez on-
tem um apelo para 
que os cariocas não 

tentem burlar o sistema de va-
cinação contra a covid-19 nos 
postos de Saúde. Ele reiterou 
que todas as pessoas devem 
se imunizar com a vacina que 
estiver disponível, sem prefe-
rência por determinado fabri-
cante. Segundo Paes, algumas 
pessoas estariam tentando 
fraudar a vacinação tomando 
a primeira dose repetidamen-
te, se aproveitando da repes-
cagem para a atividade ilegal. 

“Estamos inaugurando 
uma atividade nova no Brasil 
que é o ‘sommelier de vacina’. 
Tinha gente que tomou a 1ª 
dose e usando a repescagem, 
de repente, resolveu tomar ou-
tro imunizante, no seu estilo 
‘sommelier de vacina’, sem di-
zer que já tinha recebido a 1ª 
aplicação de outra vacina. Eu 
quero repetir, não é um mo-
mento de ameaça, mas nós te-
mos registro de todo mundo 
que vacina, anotamos o CPF 
e a identidade, esses dados se-

rão cruzados”, afirmou Paes, 
na apresentação do 25° Bole-
tim Epidemiológico da cidade.

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, reve-
lou que pelo menos 16 pessoas 
teriam sido identificadas por 
meio dos dados da prefeitura 
promovendo a atividade que 
seria ilegal. Paes reforçou que 
todas as vacinas são seguras 
e eficazes contra o vírus. Ele 
classificou a atividade como 
criminosa e pediu aos cario-
cas que confiem na Ciência e 
nas autoridades sanitárias. Os 
casos de pessoas identificadas 
repetindo a primeira dose da 
vacina serão encaminhados 
para o Ministério Público, ga-
rantiu o prefeito. 

“Isso é criminoso, é frau-

 > O novo decreto de 
medidas restritivas 
contra covid-19 na ci-
dade foi publicado on-
tem. As mesmas regras 
anunciadas no fim de 
maio se mantêm até 12 
de julho. Boates, dance-
terias e salões de festa 
continuam proibidos, 
assim como eventos 
que necessitem de au-
torização transitória, 
em áreas públicas e 
particulares.

Algumas medidas 
continuam flexibiliza-
das, como a permissão 
de ônibus fretados para 
entrar na cidade, tam-
bém não há mais limite 
de horário para música 
ao vivo em bares e res-
taurantes; nesses locais, 
a distância entre mesas 
deve ser de 1,5 metro.

Boates e 
eventos estão 
proibidos

de, é desrespeito à vida, o 
que pudermos imaginar de 
pior, então, quero reiterar 
aqui o nosso pedido, não fi-
quem nessa de escolher va-
cina, eu tive orgulho de ser 
vacinado na última quin-
ta-feira com a AstraZeneca 
e não senti nada”, afirmou 
Eduardo Paes.

Segundo o município, até 
ontem, cerca de 3,8 milhões de 
vacinas foram aplicadas para 
primeira e segunda doses, o 
que representa uma cober-
tura de 42% de toda a popu-
lação carioca com a primeira 
aplicação e 14,5% imunizadas 
com duas doses. Em relação 
ao público-alvo (maiores de 18 
anos), 53,7% estão protegidos 
com a primeira dose e 18,5% 
com a segunda.

O número de pessoas in-
ternadas com covid-19 é de 
1.111 pessoas e a média móvel 
de mortes pela doença é de 
três óbitos. Até as últimas 24 
horas, 597 pessoas estavam 
sendo atendidas nos leitos 
de UTI da cidade.

Estamos inaugurando uma atividade nova 
no Brasil que é o ‘sommelier de vacina’”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio

FIQUEM ATENTAS

Lactantes serão vacinadas a partir de segunda-feira

 NO prefeito Eduardo Paes tam-
bém anunciou a vacinação para 
lactantes a partir da próxima se-
gunda-feira. A inclusão do grupo 
já acontecia na maior parte dos 
municípios da Região Metropoli-
tana e o Rio também atendeu ao 
pleito do segmento. O prefeito 
reforçou a necessidade de apre-
sentar um laudo médico para 
receber o imunizante.

“A partir de segunda-feira, 
a gente começa a vacinar lac-
tantes. Para que elas possam 
receber a vacina é necessário 
apresentar um laudo médico 
de um profissional de Saúde. 
Eu pedi pra destacar esse tema, 
pois existe uma angústia de dife-
rentes setores da sociedade, eu 
sou pai de dois filhos, filho causa 

sempre angústia na gente, imagina 
o recém-nascido”, afirmou.

O secretário de Saúde, Daniel 
Soranz, destacou a importância da 
vacinação contra a gripe. Ele reite-
rou a necessidade de a população 

manter as medidas de segurança 
e distanciamento social. Ele expli-
cou no período de inverno o risco de 
contrair a covid-19 e outras doenças 
respiratórias é maior.

“Estamos também vacinan-
do contra a gripe, tivemos uma 
cobertura baixa, então promo-
vemos ainda a vacinação contra 
a gripe até o dia 30.”, disse.

Podem se vacinar contra a 
gripe crianças de 6 meses até 6 
anos, pessoas com mais de 60 
anos e pessoas com comorbida-
de. É necessário levar a carteira 
de identidade e, para os grupos 
com comorbidade, laudo mé-
dico comprovando a doença. 
Quem tomou a primeira dose 
contra a covid-19, no caso da 
AstraZeneca e da Pfizer, deve 
aguardar 14 dias para poder se 
imunizar. No caso da CoronaVac, 
deve aguardar 14 dias após a se-
gunda dose contra a covid para 
receber a da influenza.

O secretário 
Daniel Soranz 
revelou que pelo 
menos 16 pessoas 
teriam sido 
identificadas 

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro

O prefeito reforçou 
a necessidade de 
apresentar um laudo 
médico para receber 
o imunizante

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Thiago Antunes
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Reflexos da crise nos transportes
A Viação Penha Rio e a Transportes Campo Grande solicitam recuperação judicial

REPRODUÇÃO / ÔNIBUS BRASIL

Setor de transportes públicos enfrente grave crise financeira

Duas empresas de ônibus 
entraram com pedido de re-
cuperação judicial, na quar-
ta-feira, no Tribunal de Jus-
tiça do Rio. Segundo o rela-
tório, a Viação Penha Rio e a 
Transportes Campo Grande, 
que operam nas Zonas Nor-
te e Oeste, respectivamente,  
enfrentam grave crise finan-
ceira que afeta o setor dos 
transportes públicos, agra-
vada pela pandemia da co-
vid-19. Oito empresas da ci-
dade entraram em recupera-
ção judicial e 16 já fecharam 
as portas desde 2015, duas 
na pandemia.

A Viação Penha Rio e a 
Transportes Campo Grande 
ainda alegam que as gratui-
dades compulsórias carecem 
de qualquer contrapartida a 
elas, bem como diante da for-
te concorrência com trans-
portes ilegais e demandas 
impostas pelo Poder Con-

cedente (Prefeitura do Rio) 
que comprometem o fluxo de 
caixa das companhias. “A Se-
cretaria de Transporte sabe 
quais são as soluções que têm 
que ser adotadas e que toda a 
solução que tem que vir para 
ontem”, disse o porta-voz do 
Rio Ônibus, Paulo Valente.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Transportes  in-

formou que “cabe ao consór-
cio a responsabilidade pela 
operação das linhas e pelo 
gerenciamento das empre-
sas que integram o grupo. 
Os itinerários deverão ser 
supridos para não deixar 
os usuários desassistidos. O 
cumprimento do contrato do 
consórcio com a prefeitura 
será fiscalizado”.

Festas juninas em São Cristóvão
Tradicional feira promove celebração de forma reduzida, seguindo regras sanitárias e protocolos 

LUCIANO BELFORD 

Preparativos paras festas juninas no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, popularmente conhecido como Feira de São Cristóvão

O 
Centro Luiz Gonzaga 
de Tradições Nordes-
tinas, popularmente 
conhecido como Fei-

ra de São Cristóvão, na Zona 
Norte, vai promover dois me-
ses de festa junina, começando 
hoje e se estendendo até o dia 
29 de agosto, todos os sábados 
e domingos. Por conta da pan-
demia de covid-19, o espaço 
não realizou festas juninas em 
2020 e, neste ano, a celebração 
acontecerá de forma reduzida, 
seguindo as regras sanitárias e 
protocolos em vigor para evi-
tar a disseminação da doença. 

Em parceria com o proje-
to Circuito Arraiá, que desde 
2015 circula por cidades do es-
tado do Rio com festas juninas 
tradicionais, os eventos não 
vão contar com shows, mas 
com apresentações culturais 
com quadrilhas, repentistas, 
trio de forró e outras manifes-
tações da cultura nordestina, 
além de uma decoração que 
chamará a atenção do público, 
com a montagem de uma igre-
ja de seis metros de altura na 
entrada do estabelecimento. 

De acordo com a diretora 
de marketing da Feira de São 
Cristóvão, Marlene Mattos, a 
realização de uma festa junina 
reduzida e com responsabili-
dade, “é uma oportunidade de 
trazer de volta a alegria não 
só dos frequentadores da fei-
ra, mas do público em geral”, 
já que serão realizadas trans-
missões ao vivo das atrações 
no canal da Feira, para quem 
quiser acompanhar de casa. 

 > A pesquisadora em 
saúde e membro do co-
mitê de combate ao coro-
navírus da Universidade 
Federal do Rio de Janei-
ro, Chrystina Barros, fez 
um alerta sobre os riscos 
de contrair a covid-19 e 
cuidados que devem 
ser tomados em festas. 
“Mesmo com a vacina, 
precisamos lembrar que 
existe o risco das pessoas 
contraírem a covid-19. 
Principalmente, porque 
ainda temos uma taxa 
de disseminação muito 
elevada. Havendo pes-
soas vulneráveis, mes-
mo que já vacinadas, 
não é indicado qualquer 
tipo de festa de confra-
ternização, porque elas 
ainda têm alguma vul-
nerabilidade”, explicou 
a pesquisadora.

A médica geriatra e 
psiquiatra Roberta Fran-
ça afirma que, apesar da 
vacinação, apenas uma 
pequena parte da popu-
lação já está efetivamen-
te imunizada com duas 
doses: “A gente precisa 
entender que o fato de as 
pessoas já estarem sendo 
vacinadas não significa 
que a pandemia acabou, 
que não precisa mais ter 
cuidado”.

Hora de 
comemorar 
com cautela

“Como no ano passado, 
mais um ano a gente não faria 
festa junina. Então, a convi-
te da Marlene, a gente trouxe 
um pouquinho do Circuito 
Arraiá aqui para a Feira e a 
expectativa, é claro, é ter um 
grande público, mas com toda 
segurança. Vai ter capacidade 
limite de público, só entra de 
máscara e a nossa equipe vai 
estar circulando pela Feira, 
abordando as pessoas que ti-
rarem as máscaras”, explicou 
a organizadora do Circuito 
Arraiá, Monique Santos. 

A novidade do Circuito 

Arraiá será o espaço temá-
tico chamado Maria Bonita, 
que vai funcionar como um 
“bar camarote” em frente ao 
palco Jackson do Pandeiro, 
em uma parceria com o Gru-
po Dil Melo. O espaço conta-
rá com atendentes vestidos 
com roupas de festa junina, 
além de oferecer doces típi-
cos, quentão, entre outras 
iguarias da celebração. O 
local terá ainda brincadei-
ras comuns da época, como 
correio elegante. Segundo a 
organizadora, essa será uma 
parte do Circuito Arraiá den-

tro da Feira de São Cristóvão. 
Ainda segundo Monique, a 

parceria é responsável e com 
foco no fomento econômico 
dos feirantes e do setor cultu-
ral. “Na verdade, essa festa ju-
nina é para fomentar o próprio 
comércio da Feira de São Cris-
tóvão. Todos os comerciantes 
estão envolvidos. A gente está 
fomentando também a cultu-
ra da Feira. Então, as atrações, 
a gente não está trazendo de 
fora, são os artistas que já es-
tavam na estrutura. Vamos 
trazer um ar de alegria”, con-
tinuou Monique. 

Vai ter capacidade 
limite de público, só 
entra de máscara e 
a nossa equipe vai 
estar circulando pela 
Feira, abordando as 
pessoas que tirarem 
as máscaras

MONIQUE SANTOS

TREM

 NOs passageiros que preci-
sam pegar trem encararam 
ontem mais uma manhã de 
caos. Segundo a SuperVia, 
uma composição que se-
guia do ramal Japeri para a 
Central do Brasil apresentou 
ocorrência técnica no pantó-
grafo, equipamento que liga 
o trem à rede aérea, quando 
passava pelo trecho entre 
Bento Ribeiro e Marechal 
Hermes. Os usuários foram 
flagrados desembarcando e 
andando sobre a linha férrea. 

A concessionária infor-
mou que “os agentes da Su-
perVia orientaram os clien-
tes no desembarque para 
que sigam viagem em outra 
composição”.

Equipamento 
tem falha

Eduardo Leite se reúne 
com Otavio Leite
O presidente do PSDB no 
Rio, deputado Otavio Lei-
te, receberá, na manhã de 
hoje, o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite, para uma reunião 
que dará a partida no de-
bate sobre as prévias para 
a disputa da Presidência 
da República em 2022. 
Eles vão conversar com 
tucanos do estado por ví-
deo, por conta das restri-
ções impostas pela pande-

mia da covid-19.
O governador de São Paulo, 

João Doria, com quem o par-
lamentar esteve esta semana, 
o senador Tasso Jereissati e 
o ex-senador Arthur Virgílio 
também estão acertando as 
datas para vir ao Rio. Diante 
da persistência da polarização 
do país, o objetivo das conver-
sas é ampliar as discussões e 
se chegar a uma candidatura 
viável de centro para as elei-
ções do ano que vem.

É o que afirma 
Eduardo Paes 
sobre recuperação 
econômica do Rio

‘Já atingimos o 
equilíbro fiscal’

REPRODUÇÃO

Paes em reunião do Conselho

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, anunciou que o Rio 
de Janeiro voltou a atingir 
uma situação de equilíbrio 
fiscal e que o PIB munici-
pal registrou um aumento 
de 5% até o momento. A ci-
dade se recupera de uma 
crise que se arrasta desde 
2017 e foi aprofundada pela 
pandemia. A divulgação 
foi feita durante a segun-
da reunião do Conselho da 
Cidade, que tem por obje-
tivo definir as prioridades 
de ações do Planejamento 
Estratégico para os próxi-
mos quatro anos.

“Nós já atingimos o 
equilíbrio fiscal. Esse é um 
ponto muito importante 

porque não estamos falando 
sobre o volume de recursos da 
concessão da Cedae que estão 
chegando. Este é um valor ex-
traordinário, finito, aqui esta-
mos falando da arrecadação 
permanente da prefeitura. 
Isso significa que com a nossa 
arrecadação poderemos asse-
gurar os salários, contratos de 
serviços e pagar a nossa dívi-
da fiscal”, afirmou.

Famílias podem ir para as ruas
Crianças, camelôs e diaristas estão entre ocupantes de um prédio no Centro do Rio

Cerca de 150 famílias esta-
vam ontem à tarde na fren-
te do prédio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (Faperj), na 
Rua da Alfândega, no Centro 
do Rio. Elas, que ocuparam o 
edifício como uma opção de 
moradia, correm o risco de ir 
para as ruas depois da che-
gada da Polícia Militar, que 

pediu para que o local fosse 
totalmente desocupado na 
madrugada.

A ocupação foi denominada 
“Ocupação Kathlen Romeu”, 
em homenagem à jovem Ka-
thlen Romeu, grávida de 24 
anos baleada durante um 
confronto entre criminosos e 
policiais militares da Unidade 
de Polícia Pacificadora (UPP) 
do Complexo do Lins, na Zona 
Norte do Rio, no início de ju-
nho. Entre os ocupantes estão 

camelôs e diaristas afetados 
pela pandemia da covid-19, 
que não têm onde morar.

“Em meio à pandemia, 
quando o isolamento social é 
a melhor maneira de prevenir 
o contágio do vírus, muitas fa-
mílias não têm sequer onde 
morar. A política habitacional 
de Bolsonaro e Eduardo Paes 
só privilegia as grandes em-
presas e a especulação imobi-
liária. Por isso, construímos a 
luta pelo direito à moradia dig-

na”, informou o movimento.
Paula Guedes, de 27 anos, 

coordenadora do movimen-
to, falou à reportagem que a 
polícia chegou no local de sur-
presa e disse que todos teriam 
que desocupar o prédio em 40 
minutos. 

Procurada, a Faperj ainda 
não havia se pronunciado so-
bre o ocupação do prédio até 
o fechamento desta edição.

JESSYCA DAMASO

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

Colaborou a estagiária Karen Rodrigues

RACHEL SISTON
rachel.siston@odia.com.br
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Polícia suspeita que menina de 12 anos 
sofreu queda acidental de prédio
Garota caiu do 
quarto andar de 
edifício na Rua 
Conde de Bonfim

A Polícia Civil investiga o 
caso da menina de 12 anos 
que caiu do quarto andar de 
um prédio na Rua Conde de 
Bonfim, na Tijuca, no início 
da manhã de ontem. A prin-
cipal linha de investigação 
é queda acidental. A vítima 
caiu do edifício antes das 6h, 
e, segundo o Corpo de Bom-
beiros, atingiu a fiação elétri-
ca da rua na queda. 

O caso é investigado pela 
19ª DP (Tijuca). A perícia 
foi realizada no local e um 
computador e um laptop fo-
ram levados pelos policiais. 

Criança de 12 anos caiu do quarto andar de prédio na Tijuca

ESTEFAN RADOVICZ

zada e uma equipe da delega-
cia esteve no hospital onde a 
menina foi levada. Os bom-
beiros do quartel da Tijuca 
foram acionados às 6h08. A 
menina foi socorrida pelos 
agentes e encaminhada em 
estado grave para o Hospital 
Municipal Souza Aguiar, no 
Centro. Ela sofreu lesões no 
rosto e nos tornozelos, e ti-

nha cirurgia prevista.
O acidente aconteceu na 

casa dos avós, onde a menina 
fica durante os dias de sema-
na. A mãe da jovem também 
estava na casa no momento 
do acidente. Os familiares 
notaram que a criança não 
estava em casa quando foram 
ao quarto acordá-la para ir à 
escola. A mãe percebeu o aci-
dente ao descer do edifício.

Valdeci Silva, porteiro 
do prédio na Rua Conde de 
Bonfim, foi o primeiro a per-
ceber a queda da menina. 
“Escutei um barulho forte 
e vi na calçada uma pessoa 
gemendo. Ela machucou 
o rosto. Eu achei que fos-
se gente de rua cortando o 
fio. A gente só percebeu que 
era a menina quando a mãe 
chegou e gritou pela filha”, 
afirmou Valdeci.

Segundo o delegado titular 
da 19ª DP (Tijuca), Gabriel 
Ferrando, a ação faz parte 
de uma diligência de pra-
xe. Imagens de câmeras de 
monitoramento estão sendo 
analisadas.

Os agentes foram ao local 
e conversaram com familia-
res, vizinhos e funcionários 
do prédio. A perícia foi reali-

Influencer denuncia 
agressão pelo marido

A digital influencer Etiane 
Felix, de 30 anos, denun-
ciou que foi agredida pelo 
marido, policial militar, na 
noite de quinta-feira, den-
tro da residência do casal, 
em Campo Grande, na Zona 
Oeste do Rio. O homem, 
identificado como Carlos 
Andre Fiz, foi autuado por 
lesão corporal provocada 
por socos, tapas e ponta-
pés. Ele é lotado no 39ºBPM 
(Belford Roxo). Segundo a 
vítima, a confusão começou 
dias antes por conta de um 
bolo de chocolate.

Etiane conta que, dias 
antes da agressão, o ma-
rido havia se sentido con-
trariado quando ela se 
negou a aprender a fazer 
um bolo de chocolate. “Ele 
comeu um bolo na casa 

da minha irmã e disse que 
eu tinha que aprender. Falei 
que não ia nada, mas falei só 
por falar. O homem guardou 
aquilo como se fosse a pior 
coisa que ele tivesse escuta-
do de mim”, disse.

Segundo a influencer, nos 
últimos dias o casal não se fa-
lava por conta do episódio e, 
na quinta-feira, uma discus-
são fez o marido ficar mais 
violento. Etiane diz que ligou 
para a mãe. Enquanto estava 
no celular, ela diz que conti-
nuou respondendo às ofensas 
do marido e, em um dado mo-
mento, ele arremessou uma 
panela contra a influencer e 
tentou agredi-la com um soco. 

O boletim de ocorrência 
foi registrado na Delegacia da 
Mulher de Duque de Caxias, 
na Baixada. Etiane entrou com 
um pedido de medida proteti-
va para que ele não se aproxi-
me dela e de sua família. 

Casal é encontrado morto em 
apartamento no Recreio
A polícia 
acredita que 
Ulysses tenha 
assassinado a 
mulher e depois 
cometeu suicídio

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

Os corpos de Janaina Castro Souza Pourchet, 44, e do policial civil Ulysses Carlos Pourchet, 45 anos, estavam com marcas de tiro na cabeça no apartamento

U
m casal foi encon-
trado morto dentro 
de um apartamento, 
na noite de quinta-

-feira, no Recreio dos Ban-
deirantes, na Zona Oeste do 
Rio. Os corpos do policial ci-
vil Ulysses Carlos Pourchet, 
45 anos, e da mulher dele Ja-
naina Castro Souza Pourchet, 
44, estavam com marcas de 
tiro na cabeça. De acordo 
com a polícia, o homem ati-
rou contra a mulher e, em 
seguida, cometeu suicídio. A 
cena aconteceu na frente do 
filho do casal, de 12 anos.  

O Corpo de Bombeiros 
foi acionado por volta das 
22h15 pelo menino. Segun-
do a criança, ele teria pre-
senciado uma briga dos pais 
e depois ouviu os disparos. 
Ulysses Carlos ocupava o 
cargo de comissário de Po-
lícia Civil. Os corpos foram 
levados para o Instituto Mé-
dico Legal (IML) na Região 
Central do Rio.

Em nota, a Polícia Militar 

informou que “equipes do 
31° BPM (Recreio dos Ban-
deirantes) foram acionadas 
para checar uma ocorrên-
cia envolvendo disparos de 
arma de fogo na Rua José 
Mindin. Chegando ao local, 
os policiais encontraram 
os corpos de um homem e 
uma mulher atingidos por 
disparos de arma de fogo. A 
área foi isolada e Delegacia 
de Homicídios da Capital 
acionada”.

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) vai in-
vestigar o caso. A polícia ou-

viu o filho do casal, um mo-
rador e o porteiro do condo-
mínio durante a madrugada. 

“ERA UM CASAMENTO FELIZ”

Casada com o irmão de Janaí-
na, Letícia Souza disse que 
a cunhada era uma pessoa 
muito feliz e de Deus. “Era 
uma pessoa feliz, alegre e de 
Deus. Muito boa filha e muito 
boa mãe, era uma pessoa de 
luz. Era um casamento está-
vel e com fotos nas redes so-
ciais, mostrando que estava 
tudo bem. Foi um susto. Era 
um casamento feliz”, disse.

‘TE AMO INFINITO’

Janaína declarou amor pelo filho em último post

 N Em uma de suas últimas 
postagens nas redes sociais, a 
administradora de empresas 
Janaína Castro Souza Pour-
chet, de 44 anos, encontra-
da morta ao lado do marido, 
o policial civil Ulysses Carlos 
Pourchet, 45, declarou o amor 
pelo filho, que presenciou a 
cena e ligou para o Corpo de 
Bombeiros. 

“Mãezinha, agradeço tanto por 
ter você”. Não filho. Eu e que agra-
deço!!! Eu agradeço!!! Te amo infi-
nito”, escreveu a mulher ao relatar 
no Instagram uma conversa com o 
filho de 12 anos.

Na postagem, Janaína relata 
também um episódio que acon-
teceu entre o filho e um colega. O 
amigo xingava a mãe ao telefone 
e o filho do casal pegou o celular 

das mãos do amigo. 
“Ele me contou que pegou o 

‘tel’ do menino e que mandou a 
seguinte mensagem: ‘Desculpa 
pelas palavras mãe...’ E a mãe 
respondeu: ‘Te amo meu filhi-
nho”. Mas logo depois o menino 
viu e escreveu: ‘Foi um garoto 
idiota aqui que mandou’, es-
creveu a administradora de 
empresa.

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

JENIFER ALVES
jenifer.alves@odia.com.br

YURI EIRAS

Colaborou  a estagiária Luisa Bertola
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Após tentar fugir, Silveira paga R$ 100 mil de fiança
Deputado federal bolsonarista foi preso novamente na última quinta-feira por violar o uso da tornozeleira eletrônica cerca de 30 vezes

VINICIUS LOURES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Silveira está preso novamente

A defesa do deputado federal 
bolsonarista Daniel Silveira 
(PTB-RJ) informou que pa-
gou, ontem a fiança de R$ 
100 mil estipulada pelo STF. 
Silveira foi preso novamente 
na última quinta-feira, em Pe-
trópolis, por ter desrespeitado 
o uso da tornozeleira eletrô-
nica mais de 30 vezes. Ele es-
tava em prisão domiciliar. O 
pedido de prisão foi feito pela 
PGR e acatado pelo ministro 
Alexandre de Moraes, do STF.

Silveira tentou fugir da 

segunda prisão quando per-
cebeu que os policiais chega-
vam à sua casa em Petrópolis. 
Os agentes federais disseram 
que Daniel pulou o muro da 
residência, mas a polícia havia 
feito um cerco no perímetro da 
residência. Quando o deputa-
do se deparou com um policial 
federal, recuou e se entregou. 
Daniel ainda fazia uso de uma 
bota ortopédica no tornozelo 
direito quando tentou a fuga.

A defesa do deputado fe-
deral pede que ele cumpra 

prisão domiciliar. Entre as 
violações, 22 foram por falta 
de bateria, cinco relaciona-
das à área de inclusão, que 
determina onde ele estava 
autorizado a circular, e outras 
quatro pelo rompimento da 
cinta/lacre.

Na decisão do STF, a PGR 
destaca, entre os descumpri-
mentos, o fim de bateria por 
mais de cinco horas, no dia 30 
de abril, e por mais de um dia 
e 19 horas em 1º de maio, entre 
outras situações.

Operação tinha como objetivo cumprir 14 mandados de prisão

Tráfico adota esquema da milícia
Operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, termina com a prisão de sete pessoas 

REGINALDO PIMENTA

E
mpréstimos de armas 
para assaltos, ativida-
des típicas da milícia 
e especialização em 

explosões de caixas eletrôni-
cos. Para o promotor do Gae-
co, Rogério Lima, essas são as 
novas práticas adotadas por 
traficantes de drogas da maior 
facção criminosa do Rio. Em 
oito meses de investigações 
que deram origem à Opera-
ção Anura, deflagrada ontem, 
o MP do Rio e a Polícia Civil se 
debruçaram em materiais que 
apontavam esquema violen-
to comandado pelo trafican-
te Jonatha Hyrval Cassiano 
da Silva, conhecido como Bo-
checha Rosa. Ele é apontado 

como chefe do tráfico no con-
junto de favelas do Complexo 
da Mangueirinha, em Duque 
de Caxias. Drogas e armas fo-
ram apreendidas. Mais de cem 
agentes participaram. Sete 
pessoas acabaram presas, seis 
eram foragidas e faziam parte 
do tráfico.

“A linguagem que ele fala 
é a do tiro e do confronto. O 
tráfico não está agora circuns-
crito apenas à mercancia das 
drogas. Descobriu que pode 
ganhar dinheiro exercendo 
atividades típicas da milícia, 
além de explosões a caixas ele-
trônicos”, explicou o promotor.  

A operação tinha como 
principal objetivo cumprir 
14 mandados de prisão con-
tra traficantes acusados de 
diversos crimes. Bochecha, o 

 > Escutas telefônicas inter-
ceptadas pela Polícia Civil, 
autorizadas pela Justiça do 
Rio, provam a crueldade 
do bando liderado pelo tra-
ficante Jonatha Hyrval 
Cassiano da Silva, conhe-
cido como Bochecha Rosa, 
principal alvo da ‘Opera-
ção Anura’, realizada on-
tem na Mangueirinha.

Em gravação, conversa 
entre traficante identifi-
cado como Gabriel e uma 
mulher que seria sua mãe, 
revela a ordem do líder do 
tráfico para execução.

Traficante: Pode falar 

pra ela que tem dois no 
inferno, que eu levei.

Mulher: Que tu matou fi-
lho? Mas porque você ma-
tou, ordem do Bochecha? 

Traficante: Corta, joga 
no buraco e taca fogo.

Mulher: Meu Deus, Ga-
briel. Tu tem duas mortes 
nas costas? 

Traficante: Dois já foi 
pro inferno. 

Mulher: Mas você teve 
que fazer?

Traficante: Tive
Mulher: Porque o Bo-

checha mandou?
Traficante: Aham.

Escutas revelam execuções
ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

alvo principal, escapou.  
“É um elemento perigoso. 

Anda com vários seguranças 
e se esconde em outras comu-
nidades. Investigações apon-
taram que havia empréstimos 
de armas e simulacros para 

roubos fora da comunidade”, 
detalhou o delegado Gustavo 
Castro, da DRF.

Os presos e o material 
apreendido foram levados à 
Cidade da Polícia. Não houve 
registro de feridos. 
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

Primeiro, vamos deixar claro que 
reencontrar uma pessoa com quem já 
vivemos experiências marcantes é algo 
que se sente de forma profunda. Por 
exemplo, quando nos apaixonamos 
por alguém, mergulhamos de tal for-
ma no fascínio por essa pessoa que po-
demos querer ver sinais que vão mais 
além daquilo que realmente existe. A 
dica é, diante dessa tendência, man-
ter um espírito crítico, sem se deixar 
levar por fantasias. Seguem, a seguir, 
os sete sinais que lhe dizem se a pessoa 
que você encontrou é alguém que já 
conheceu antes.

O sinal mais comum é o da chamada 
“química imediata”. Sabe aquilo que 
acontece quando dois imãs se aproxi-
mam? Aquela sensação de que alguma 
coisa os “puxava” um para o outro no 
primeiro instante em que se viram? Se 
isso foi sentido de forma recíproca por 
ambos, então não restam dúvidas. A 
consequência grave é abrirmos mão 
de nossos mecanismos de defesa, isto 
é, tudo aquilo que sentimos por outra 
pessoa, praticamente deixa de existir. E 

FIQUE ALERTA

SETE SINAIS DE 

VIDAS PASSADAS

n site: 

odia.ig.com.br/colunas/
alemdavida

n e-mail: 

vidaalemdavida@ 
atilanunes.com.br

Coluna publicada aos sábados

C
omo saber se estamos diante de alguém com quem já vivemos momen-
tos marcantes em vidas passadas? O problema é que isso não acontece 
com tanta frequência como um espírito romântico gostaria. Para os que 

creem na reencarnação e, portanto, em vidas passadas, eis os sete mais rele-
vantes indícios que lhe dizem se uma pessoa já foi importante em outra vida.

Para os que 
creem na 
reencarnação, 
eis os 
sete mais 
relevantes 
indícios que 
lhe dizem se 
uma pessoa 
foi importante 
em outra 
vida”

ARTE O DIA

isso pode ser um gravíssimo erro.
O segundo sinal é a experiência de es-

tar com alguém que lhe traz a sensação de 
já ter sonhado com ela antes. Quando isso 
sucede nos primeiros encontros, a sensa-
ção é de que estava guardada dentro de 
nossa alma toda a informação referente a 
alguém que surgiu de repente, com uma 
certeza de memória de uma vida passada. 
É a impressão de que sua alma se encon-
trou com a alma dessa pessoa, em corpos 
diferentes daqueles que têm hoje.

O terceiro sinal é muito comum: é a 
forte impressão de alguém já teve uma 
vida em comum com você, dada a natural 
facilidade em compreender aquilo que 
ela quer ou pensa, lendo a sua mente sem 
qualquer esforço, seja qual for a relação 
que ambos têm. Intuitivamente, sabe 
aquilo de que ela gosta e não gosta, por-
que na verdade já testou essa pessoa em 
vidas anteriores e sabe de que forma reage 
a estímulos semelhantes.

O quarto sinal é quando se reencontra 
uma pessoa de uma vida passada em cir-
cunstâncias, digamos, anormais. Encon-
tram-se por uma estranha coincidência 

ou numa situação inusitada, mas ao mes-
mo tempo existe a sensação de que tudo 
acontece “como devia ser”. Esta pessoa 
surge na sua vida com o propósito de lhe 
lembrar coisas que já esqueceu. Preste 
muita atenção ao contexto em que esta 
pessoa surgiu na sua vida, pois a situação 
em que a encontrou pela primeira vez dá-
-lhe pistas importantes sobre a razão pela 
qual está de novo na sua vida.

O quinto sinal é composto pelas sensa-
ções avassaladoras. Por ter vivido diversas 
experiências marcantes com essa pessoa, 
estando perto dela, você sente uma onda 
de emoções que não só não consegue con-
trolar, como parecem ser absolutamente 
avassaladoras, tomando conta de você 
por completo. Podem estar a quilômetros 
de distância, mas você sente uma conexão 
profunda, íntima e muito intensa.

O sexto sinal é quando sucedem 
coisas estranhas quando estão juntos. 

Preste especial atenção aos fenômenos 
naturais que acontecem quando estão 
juntos. Podem ser coisas que você julga 
como bobagens: começa sempre a cho-
ver quando estão juntos, aparece sempre 
um certo pássaro quando se encontram, 
é comum surgir um imprevisto, perdem 
sempre alguma coisa, aparecem sempre 
borboletas ou determinadas flores e por 
aí vai. Todos esses sinais são marcas de 
sincronicidade e são mensagens que o 
Universo lhe envia para lhe dizer que as 
suas almas fazem sentido juntas.

O sétimo sinal é a sensação de que o 
tempo voa. É bem verdade que, quando 
estamos apaixonados, perdemos a noção 
do tempo. Com determinada pessoa, con-
tudo, essa sensação ganha uma dimensão 
que é ainda mais forte, sentindo que o 
tempo voa sem que nos apercebamos.

Finalmente, se o seu encontro com al-
guém reúne uma boa parte dessas situa-
ções descritas, é bastante provável que 
já tenham estado intimamente ligados 
numa vida passada. Tenha atenção, en-
tretanto, que nem todas as pessoas com 
quem vivemos em reencarnações ante-
riores aparecem na nossa vida para per-
manecer nela. E lembre-se que a maior 
parte dos relacionamentos cármicos 
não são fáceis: muitos reencontros vi-
sam resolver algo que ficou pendente 
numa vida anterior.

É claro que você pode estar, no mo-
mento, com outro relacionamento afe-
tivo. Por isso, o mais importante é ter 
em mente que essas pessoas surgem 
em nossas vidas com o propósito de nos 
ajudarem a evoluir e a superar lições 
importantes. Esta é a razão porque nem 
sempre vale a pena desviar-se de seu 
caminho com quem você se relaciona. 
Siga a sua vida encarando cada situação 
de coração aberto.
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BOTAFOGO FLAMENGO

Fora de casa, Alvinegro 
pega o Sampaio Corrêa
Time de Marcelo Chamusca busca a primeira vitória como visitante na Série B

Time alvinegro tenta encostar no G4 e espantar o clima conturbado 

O 
Botafogo disputa 
seu terceiro jogo se-
guido fora de casa, 
já que a partida con-

tra o CSA foi adiada por con-
ta do calendário. A equipe de 
Marcelo Chamusca vai até 
São Luís do Maranhão en-
frentar o Sampaio Corrêa, 
hoje, às 16h30, no Castelão. 
Uma vitória é essencial para 
o Alvinegro encostar no G4 e 
espantar o clima conturbado 
após os dois últimos resulta-
dos negativos e a venda do 
lateral-esquerdo PV.

Para a partida, Chamusca 
terá a base que vem atuan-
do nas primeiras rodadas e, 
somado ao grupo, o retorno 
do atacante Ronald, afasta-
do anteriormente por pro-
tocolo de concussão após um 
choque na cabeça durante a 
partida contra o Londrina. 
Rickson, Frizzo e Marcinho 

também estão com o grupo 
e devem ser opções no banco 
de reservas. O meia Cesinha 
segue fora dos relacionados 
por opção técnica.

Para o lugar de PV, nego-
ciado junto ao Internacional, 

Guilherme Santos estará à 
disposição e deve ser o ti-
tular, já que Rafael Carioca 
está fora dos planos do Bo-
tafogo e deve ser negociado 
em breve.

Será o reencontro do Glo-

rioso com o técnico Felipe 
Surian, que treinou a Portu-
guesa-RJ no Carioca. O téc-
nico faz boa campanha neste 
início de Série B, tendo nove 
pontos com duas vitórias, 
três empates e apenas uma 
derrota, ocupando a 8ª colo-
cação na Série B, uma posi-
ção acima do Botafogo.

CIEL A SERVIÇO DO RIVAL
O Sampaio Corrêa conta 
com a experiência do ata-
cante Ciel, de 39 anos, autor 
de 16 gols na temporada nas 
passagens por Caucaia-PE e 
Salgueiro-PE. Pelo clube ma-
ranhense são quatro gols em 
nove jogos. 

As duas equipes se enfren-
taram na Série B de 2015, 
quando o Glorioso venceu o 
rival no primeiro turno por 5 
a 0 e empatou no returno, no 
Maranhão, por 2 a 2.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Botafogo quer seguir 
pontuando e vencendo na 
Série B do Campeonato Bra-
sileiro para não perder o G4 
de vista. E a volta de Ronald, 
garoto de velocidade e habili-
dade, é a principal mudança 
do time do técnico Marcelo 
Chamusca para essa parti-
da. Sem Paulo Vitor, vendido 
ao Internacional, o vetera-
no Guilherme Santos volta 
à lateral da equipe diante do 
Sampaio Correia. É aquele 
velho ditado: bola no Chay 
que o gol sai.

UM BOM REFORÇO
DANIEL CASTELO BRANCO

NAS DIFICULDADES 
DA NEBLINA

O 
primeiro carioca que irá enfrentar o frio, 
possivelmente a neblina e a dificuldade 
de jogar no Estádio Alfredo Jaconi, é o Fla-

mengo. E sabe qual foi a última vez que isso acon-
teceu? Dia 27 de setembro de 2007. A partida ter-
minou em 2 a 2 e, quase 14 anos depois, as coisas 
estão bem diferentes entre as duas equipes. O 
Flamengo é o melhor time do Brasil e o Juventude 
ocupa a 14ª colocação da competição, voltando 
à Série A nesta temporada. A equipe de Rogério 
Ceni não terá Rodrigo Caio (mais uma vez, assim 
como nos últimos meses). Ele foi preservado. Mas 
a grande questão é Pedro. A questão está nebulosa 
entre CBF, o jogador e o Flamengo. Ele tentou a 
liberação para jogar a Olimpíada mais uma vez e o 
clube negou. Deve ser titular diante do Juventude 
e está muito claro: ele quer minutos. Quer jogar e 
mostrar todo o seu futebol — quem tem de sobra 
— para esquecer esse problema. Pedro é um bom 
garoto e só vai conseguir desempenhar o que sabe 
se estiver com a cabeça boa. Muniz é excelente, 
mas o Rubro-Negro ainda precisa mais de Pedro.

Pedro quer jogar e mostrar todo o seu futebol, que tem de sobra

 nTem sido assim a vida de 
Marcelo Cabo (foto): ven-
ceu, respira. Perdeu, come-
ça a rezar novamente. A 
derrota contra o Cruzeiro 
coloca o treinador em situa-
ção complicada mais uma 
vez. Vai pegar o Brusque, 
um dos destaques da Série 
B, em São Januário. Não é 
por nada, não, mas do time 
atual um dos que demons-
tra mais vontade se chama 
Léo Jabá e eu iria com ele 
de titular para o jogo de 
amanhã.

NAS CORDAS 
NOVAMENTE

DUREZA PELA FRENTE

 nO Fluminense teve a primeira derrota no Brasileirão e en-
frenta o Corinthians, em São Januário, amanhã. Jogo será 
duro, mas o Flu só não fez gol em um dos últimos 14 jogos 
em casa. É o momento ideal para voltar ao rumo das vitó-
rias e contra um grande clube. Aliás, a nova camisa branca 
está sensacional. Dificilmente, uma camisa do Fluminense 
não fica legal. Mas as desse ano estão sensacionais.

D
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Centroavante foi convocado por André 
Jardine para os Jogos de Tóquio

Pedro pede para ir à 
Olimpíada, mas clube 
não voltará atrás

O Flamengo é o clube que 
mais sofre com desfalques 
na Data Fifa durante a dis-
puta da Copa América no 
Brasil. Com isso, a direto-
ria rubro-negra descartou 
a possibilidade de ceder 
qualquer jogador convo-
cado para a Olimpíada 
de Tóquio. É o caso do 
atacante Pedro, chamado 
pelo técnico André Jardi-
ne, mas que não foi auto-
rizado pelo Flamengo. A 
reportagem apurou que 
o centroavante pediu a li-
beração para se juntar ao 
grupo que embarca rumo 
ao Japão, mas a diretoria 
do clube carioca rechaçou 
a ideia. 

Pedro virou manchete 
após a partida da última 

quarta-feira, quando o Fla-
mengo bateu o Fortaleza por 
2 a 1, no Maracanã, pelo Bra-
sileirão. Ao ser substituído 
por Rodrigo Muniz na me-
tade do segundo tempo, o 
camisa 21 da Gávea deixou 
o campo bem irritado. Antes 
da partida, atleta e diretoria 
teriam conversado sobre a 
hipótese de Pedro disputar a 
Olimpíada e a resposta não 
agradou.

Representantes do ata-
cante conversaram com 
Marcos Braz e Bruno Spin-
del, que garantiram não ha-
ver chance de o clube voltar 
atrás na decisão. Pedro não 
disputará os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio e a CBF terá 
de convocar outro centroa-
vante para buscar a medalha 
de ouro.

FLUMINENSE

VASCO

Nino e Matheus Ferraz renovam
Zagueiros têm vínculos prorrogados pelo clube tricolor

Valorizado pelas boas atua-
ções e também pela convoca-
ção para a seleção olímpica, 
Nino renovou com o Flumi-
nense até o fim de 2024. Além 
dele, o Tricolor também pror-
rogou o vínculo com outro za-
gueiro, Matheus Ferraz, até 
dezembro de 2022. 

O novo contrato dos dois 
zagueiro já foi registrado na 
CBF e apareceu ontem no 
Boletim Informativo Diário 
(BID).

Enquanto Nino, de 24 anos, 
é titular incontestável e vem 
recebendo sondagens do fute-
bol europeu, Matheus Ferraz 
perdeu espaço recentemente e 
tornou-se a quinta opção entre 
os zagueiros. Ainda assim, o jo-
gador de 36 anos recebeu pro-
postas de clubes brasileiros, 

Nino é titular incontestável

entre eles a Chapecoense, mas 
o Fluminense não o liberou.

Inicialmente, o contrato 
de Nino ia até dezembro de 
2022 e foi prorrogado por 
mais dois anos. Já o vínculo 
de Matheus Ferraz se encer-

rava no fim desta temporada.

CRIAS DE XERÉM SAEM
Fora dos planos, o lateral 
Guilherme e o volante John 
Everson foram liberados e 
rescindiram o contrato com 
o Fluminense, que não re-
ceberá nada pela saída dos 
dois jogadores revelados por 
Xerém. Segundo o site ‘Sau-
dações Tricolores’, o Tricolor 
manterá parte dos direitos 
econômicos de ambos.

Com contrato até o fim de 
2023, Guilherme, de 21 anos, 
assinará com um clube de 
Portugal. Já John Everson, 
também com 21 anos, estava 
emprestado ao Botafogo de 
Ribeirão Preto e seguirá no 
clube, agora com um contra-
to de três anos. 

Conversa com Bruno Gomes
Marcelo Cabo diz que vai conversar com o jovem, expulso na quinta

Após a derrota por 2 a 1 para o 
Cruzeiro, na quinta-feira, Mar-
celo Cabo, técnico do Cruzmal-
tino, afirmou que a expulsão 
de Bruno Gomes, ainda no pri-
meiro tempo, foi fundamen-
tal para mudar o rumo de sua 
equipe no jogo. O meia levou 
cartão vermelho após confu-
são com o zagueiro Paulo, do 
clube mineiro.

“Até a expulsão a gen-
te continuou bem no jogo, 
criando boas oportunidades. 
Mas, depois da expulsão, a 
gente precisou reorganizar 
a equipe dentro do primeiro 
tempo”, disse o técnico Mar-
celo Cabo, do Vasco.

Bruno Gomes vem de al-
tos e baixos desde que surgiu 
no profissional, em 2019, e 
atualmente não tem prestí-

Bruno Gomes foi expulso

gio com o torcedor vascaíno. 
O meia teve o carro apedre-
jado após a derrota em casa 
para o Avaí e foi cobrado até 
o resultado positivo diante 
do CRB, na quinta rodada. 

Na partida de quinta-fei-

ra, ele se envolveu em con-
fusão com o zagueiro Paulo 
e deu uma cabeçada na boca 
do atleta cruzeirense, que 
também foi expulso pelo 
árbitro Vinicius Gonçalves 
Dias Araujo por ter empur-
rado Bruno. 

“A gente vai analisar com 
tranquilidade o contexto da 
expulsão. Ele retomou a titu-
laridade e vivia um bom mo-
mento. Ele entendeu muito 
bem a função, é uma pena per-
dê-lo. Enquanto ele estava no 
jogo, o time tinha o jogo apoia-
do. É claro que temos de con-
versar, entender o contexto 
das outras expulsões. Eu não 
vi direito o lance, não entendi. 
Vamos orientá-lo para tentar 
minimizar isso”, comentou 
Marcelo Cabo.

LIGA DAS NAÇÕES
A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu a final da Liga das Nações, em 

Rimini, na Itália, de virada, ontem, para os Estados Unidos, por 3 sets 1 (28/26, 

23/25, 23/25 e 21/25). Foi o terceiro título norte-americano na competição.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

Colaborou o estagiário  Leonardo Bessa
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Caixa financia até 100% 
do valor dos imóveis
Banco terá seis mil 
unidades no feirão 
que termina em 4 de 
julho. Interessado 
terá seis meses para 
começar a pagar as 
prestações. Preço 
médio de venda é de 
R$ 70 mil

FREEPIK

Serão ofertados mais de 180 mil imóveis novos, na plataforma: http://www.caixa.gov.br/feiraoA 
Caixa Econômica 
Federal vai oferecer 
mais de seis mil imó-
veis no no 1º Feirão 

Digital Caixa da Casa Própria. 
Os interessados terão como 
financiar 100% do valor da 
unidade em até 35 anos. As 
taxas são diferenciadas na 
modalidade Poupança Caixa, 
a partir de 2,50% ao ano, so-
mado à remuneração adicio-
nal da poupança e saldo deve-
dor atualizado mensalmen-
te pela TR. De acordo com 
o banco, o cliente também 
poderá optar por carência de 
seis  meses para início do pa-
gamento da parcela de juros 
e amortização, nesta modali-
dade de financiamento.

No feirão, que começou 
ontem e vai até dia 4 de julho, 
serão ofertados mais de 180 
mil imóveis novos, na plata-
forma do evento: http://www.
caixa.gov.br/feirao. Segundo o 
banco, há imóveis Caixa para 
todos os públicos e em diver-
sas regiões do país, com valor 
médio de venda de R$ 70 mil.

O Feirão Caixa da Casa 
Própria, agora na versão di-
gital, atende às novas neces-
sidades do cliente e do mer-
cado, e espera movimentar 
cerca de R$ 10 bilhões em no-
vos negócios. O evento conta-
rá com mais de 800 incorpo-
radoras imobiliárias e 1.100 
correspondentes Caixa Aqui.

Conforme o banco, as li-
nhas de financiamento de 
imóveis atendem todas as fai-
xas de renda familiar e pos-
suem prazo de pagamento 
de até 35 anos, com destaque 
para a modalidade Poupança 
Caixa, lançada em 2021, com 
taxas a partir de 3,35% ao ano, 
somado à remuneração adi-
cional da poupança e saldo 
devedor atualizado mensal-
mente pela TR. Nesta moda-
lidade, o cliente pode optar 
ainda por um prazo de carên-
cia de seis meses para início 
do pagamento da parcela de 
juros e amortização.

O feirão terá ofertas para 
a aquisição de imóveis em 
todo o Brasil, com as melho-
res condições de mercado. Ao 
usar a plataforma do evento, 
o cliente poderá escolher a op-
ção mais adequada, realizar a 
simulação do financiamento 
e ser atendido por correspon-
dentes Caixa Aqui, via chat.

Todos os interessados pode-
rão enviar seus documentos e 
acompanhar o andamento do 
seu processo de financiamen-
to habitacional pelo aplicativo 
Habitação Caixa, disponibili-
zado gratuitamente na Apple 
Store e Google Play. De acordo 
com o banco, a proposta é fa-
cilitar a contratação e trazer 
mais agilidade e segurança 
ao processo de financiamen-
to habitacional.

Proposta aumenta 
faixa de isenção do IR

MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL

Isenção do IR pessoa física deve subir de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil

A proposta enviada on-
tem ao Congresso Nacio-
nal para rever a tabela do 
Imposto de Renda prevê 
que o limite de isenção 
para pessoa física pas-
sará de R$1.903,98 para 
R$2.500. Ainda de acordo 
com a proposta encami-
nhada, as faixas de renda 
seguintes terão o valor do 
imposto pago reduzido.

A correção implicará a 
redução de impostos para 
30 milhões de brasileiros 
que hoje entregam a de-
claração de IR, e isenção 
para mais 5,6 milhões, to-
talizando 16,3 milhões de 
isentos do imposto.

O governo federal en-
caminhou ao Congresso 
Nacional o texto do proje-
to de lei da segunda etapa 
da reforma tributária, que 
faz alterações na legisla-
ção do Imposto de Renda. 

A mensagem confirmando o 
envio do PL foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial 
da União que circula na tar-
de de ontem.

Pela manhã, uma cerimô-
nia marcou a entrega formal 
da proposta ao Congresso, 
mas até por volta das 17h, 
a Câmara ainda aguardava 
a apresentação formal do 
texto, conforme noticiou o 
Broadcast, e o documento 
não tinha sido protocolado 
no sistema da Casa.

O projeto prevê a amplia-
ção do limite de isenção de 
pessoas físicas de R$ 1,9 mil 
para R$ 2,5 mil, reduz a tri-
butação sobre empresas e 
taxa lucros e dividendos. A 
redução do imposto faz parte 
da segunda fase da reforma 
tributária. Bolsonaro havia 
prometido na campanha 
ampliar o limite a R$ 5 mil, 
o que não se concretizou.

Evento fará doação de cestas básicas
 > O feirão este ano traz 

outra novidade: empresas 
que participarão do even-
to vão doar cestas básicas, 
que serão distribuídas a 
instituições assistências 
que atuam com famílias 
impactadas pel pande-
mia da covid-19. A ação 
faz parte do projeto Caixa 

Mais Solidária. A definição 
da data de entrega e das ins-
tituições contempladas ocor-
rerá após o evento.

Além da Caixa, haverá 
construtoras que vão parti-
cipar do feirão. A Direcional 
Engenharia vai oferecer uni-
dades a partir de R$ 117 mil 
no Rio. Terá mais de duas mil 

unidades. A Riooito Incor-
porações participa com 
empreendimento em Te-
resópolis.  A Riviera leva-
rá 960 unidades. A Vitale 
estará com dois empreen-
dimentos. A Vivaz e a Li-
ving ofertarão 750 unida-
des. A Cury Construtora 
oferecerá 400 unidades. 

Ao usar a plataforma, 
o cliente pode 
escolher a opção  
e fazer simulação  
de valores
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Justiça libera R$ 1,3 bi para 
atrasados de aposentados
Mais de 89 mil segurados que ganharam ações contra INSS serão contemplados

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

As RPVs de maio serão creditadas no quinto dia útil de agosto em contas abertas na Caixa ou no BB

A
posentados e pensio-
nistas do INSS que 
ganharam ações judi-
ciais contra o instituto 

em maio deste ano receberão o 
dinheiro no quinto dia útil de 
agosto. O Conselho da Justiça 
Federal (CJF) liberou mais de 
R$ 1,3 bilhão em atrasados de 
processos previdenciários, a 
exemplo de revisões de apo-
sentadorias, auxílio-doença, 
pensões e outros benefícios, 
que somam 71.661 ações, com 
89.410 beneficiários. Os paga-
mentos são feitos por meio de 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs), ordens de pagamento 
limitadas a 60 salários míni-
mos (R$ 66 mil).

Para o TRF-2, que abrange 
Rio e Espírito Santo, foram R$ 
96 milhões para ações previ-
denciárias. Os valores se re-
ferem a 5.375 processos, com 
6.767 beneficiários. O dinhei-
ro é depositado no Banco do 
Brasil ou na Caixa em nome 
do ganhador da ação.

Para verificar se está nesse 
lote, é necessário acessar o link 
portaleproc.trf2.jus.br. Na pá-
gina, vá ao menu à esquerda 
da tela, procure campo ‘Entrar 
no Sistema’ e clique em ‘TRF2’. 
Depois, ao abrir no canto es-
querdo, clique em ‘Consulta 
Pública de Processos’. Lá, é 
possível confirmar valor de 
atrasados, quando será pago, 
banco e conta de depósito.

Tenha documentos em mãos para consulta
 > A fim de facilitar a pes-

quisa, os segurados do INSS 
devem ter o número do re-
querimento do processo 
ou do CPF do ganhador do 
processo ou o número da 
ação. Os detalhes sobre a 
documentação necessária 
e outras instruções impor-
tantes para o saque estão no 
manual que a Corte criou 
para orientação de partes 

e advogados. O guia está dis-
ponível no endereço https://
bityli.com/ZFXK4.

O TRF da 1ª Região, que 
abrange DF, MG, GO, TO, BA, 
AC, entre outros, por exem-
plo, terá mais R$ 483 milhões 
para quitar 24.279 processos, 
com 27.853 beneficiários. Já o 
TRF-3, que abrange SP e MS, 
terá R$ 237 milhões e vai be-
neficiar 9.818 processos, com 

11.757 beneficiários. O TRF-
4, que contempla RS, PR e 
SC, foram liberados mais de 
R$ 391 milhões, com total 
de previdenciárias/assis-
tenciais R$ 338.876.192,69, 
para 20.484 processos, com 
24.900 beneficiários.

O TRF-5 (PE, CE, AL, SE, 
RN, PB) recebeu R$ 174 mi-
lhões para 11.705 processos, 
com 18.133 beneficiários.

Outros dois mil requerimentos serão 
analisados e pagos em novo lote

Sai leva auxílio para mais 
106 mil trabalhadores

AGÊNCIA BRASIL

Benefício é pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250

Uma nova leva de auxílio 
emergencial foi liberado 
para mais 106.111 trabalha-
dores considerados elegí-
veis após processamento de 
dados feitos este mês pela 
Dataprev. Além disso, o Mi-
nistério da Cidadania infor-
mou que outros 2 mil pas-
sarão por análise e terão 
o resultado divulgado em 
novo lote. Para quem não 
teve solicitação aprovada, 
o prazo para contestar vai 
até 3 de julho.

Para os aniversariantes 
de janeiro a julho, os pa-
gamentos foram feitos on-
tem. Os demais contem-
plados neste novo lote re-
ceberão de acordo com o 
cronograma de pagamen-
tos da terceira parcela do 
auxílio emergencial, que 
vai de hoje, para quem 
nasceu em agosto, a quar-
ta-feira-feira, dia 30, para 
quem faz aniversário em 
novembro e dezembro. 
A consulta para saber se 

o trabalhador está no novo 
lote pode ser feita pelo site 
https://consultaauxilio.cida-
dania.gov.br.

ESCALONAMENTO

O modelo de escalonamento 
das transferências e saques, 
adotado no ano passado, se-
gue sendo executado em 2021, 
com o objetivo de evitar filas e 
aglomerações nas agências da 
Caixa e nas lotéricas. O benefí-
cio é pago em quatro parcelas, 
com valor médio de R$ 250, 
exceção às mulheres chefes 
que criam os filhos sozinhas, 
que recebem R$ 375, e os indi-
víduos que moram sozinhos 
(família unipessoal), que re-
cebem R$ 150. 

Além do crédito na pou-
pança digital, com recursos 
disponíveis para o paga-
mento de contas e de bole-
tos, compras por meio de 
cartão de débito virtual ou 
QR Code, a Portaria nº 627 
possibilitou mais uma forma 
de realização de transações. 

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br



BRASIL

Mensagens indicam pressão 
para compra da Covaxin
Aquisição das doses da vacina indiana é investigada pela CPI e pelo MPF

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

O deputado Luis Miranda (DEM-DF) depôs na CPI da Covid

O 
deputado Luis Mi-
randa (DEM-DF) e 
o irmão, o chefe de 
importação do De-

partamento de Logística do 
Ministério da Saúde, Luis 
Ricardo Miranda, apresen-
taram à CPI da Covid relatos 
de mensagens que indicam 
pressão para compra da va-
cina indiana Covaxin e tam-
bém declarações sobre supos-
ta cobrança de propina para 
que o Ministério da Saúde 
fechasse o contrato.

A aquisição das doses da 
Covaxin é investigada pela 
CPI e pelo Ministério Público 
Federal. O servidor da pasta 
relatou ter ouvido falar sobre 
propina envolvendo a pres-
são. Em mensagem enviada 
ao deputado, Luis Ricardo 
escreveu: “aquele rapaz que 
me procurou dizendo que tem 

convocar para o colegiado. “O 
Ministério estava sem vacina 
e um colega de trabalho, Ro-
drigo, servidor, me disse que 
tinha um rapaz que vendia 
vacina e que esse rapaz disse 
que alguns gestores estavam 
pedindo propina. Ele não ci-
tou o nome.”

Os irmãos Miranda se reu-
niram com o presidente Jair 
Bolsonaro no dia 20 de março 
e dizem ter denunciado indí-
cios de corrupção na compra 
da Covaxin. De acordo com o 
deputado, informações sus-
peitas contidas na primeira 
versão da “invoice” (nota fis-
cal) da negociação motivaram 
a reunião com Bolsonaro. En-
tre as informações questiona-
das, estão a exigência de paga-
mento antecipado e a quanti-
dade de doses menores do que 
estava sendo negociado.

Após a reunião, o servidor 
da pasta alertou o irmão de-
putado sobre as suspeitas, 
conforme áudio exibido na co-
missão. “Pensa no preju”, disse 
Luis Ricardo, se referindo às 
características da importação. 

vacinas disse que não assina-
ram porque os caras cobraram 
dele propina para assinar o 
contrato”.

Em depoimento à CPI, o 
servidor afirmou que o “rapaz” 
é um servidor do Ministério da 
Saúde chamado Rodrigo, que 
agora os senadores querem 

Lázaro ficou escondido em fazenda
Lázaro Barbosa estava es-
condido em uma fazenda na 
região de Ceilândia há pelo 
menos cinco dias. A infor-
mação foi dita pelo caseiro 
Alain Reis de Santana, preso 
ontem, durante depoimen-
to prestado à polícia. Ele e 

o fazendeiro Elmi Caetano 
Evangelista seguem detidos 
e serão indiciados por favo-
recimento pessoal e posse de 
arma de fogo.  

Segundo a polícia, o ho-
mem afirmou que o fazen-
deiro dava comida e escon-

dia Lázaro e que ele teria 
sido ameaçado pelo serial 
killer. “Na quarta-feira, dia 
23/06/2021, por volta das 
10h30, o foragido Lázaro 
se aproximou e ameaçou 
o interrogado dizendo: ‘Se 
você falar para alguém que 

estou aqui, eu vou pegar a 
sua família, eu sei onde a 
sua família mora’, consta no 
interrogatório.

Ainda de acordo com a 
polícia, agentes apuram 
qual a relação de Lázaro e o 
fazendeiro. 

Com  Estadão Conteúdo
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FábiaOliveira

REVELAÇÕES 

U
m relato do cantor Leoni deixou esta 
coluna chocada com uma revelação, que 
foi feita há cerca de 8 anos, mas até 

então não havia repercutido. O músico falava 
sobre Cazuza, mais especificamente sobre a 
vida pessoal do saudoso artista. Segundo 
Leoni, Cazuza era, de acordo com a atual gera-
ção, bissexual e teve um caso com a sogra do 
compositor, que na época gostava de se rela-
cionar com gays. 

“O Cazuza era quase família. Na verdade, ele 
teve um caso com a minha sogra, porque ape-
sar de ser gay, ele não era exclusivamente gay. E 
essa minha sogra, na época, gostava de ter 
casos com gays. Então a gente vivia se encon-
trando na casa dela, na minha casa...”, revela o 
cantor. 

Leoni também falou um pouco sobre sua 
parceria musical com Cazuza. “De outros 
parceiros eu soube que ele tinha uma coisa 
de botar letras em músicas prontas, que não 

foi o que aconteceu comigo. Comigo ele deu 
as letras e eu acabei musicando. A primeira 
música foi ‘Exagerado’, porque ele estava 
querendo sair do Barão (Vermelho) e preci-
sava de um hit, e aí o Ezequiel Neves achou 
que era bacana compor comigo. [...] Eles 
foram na minha casa com a letra de ‘Exage-
rado’, que era uma música inspirada no Eze-
quiel Neves, porque o Cazuza era exagerado, 
mas o Ezequiel era mais”, conta. 

O músico ainda deu detalhes sobre o proces-
so de produção do hit: “Cazuza achava que o 
ideal era que fosse um bolero, porque bolero é 
uma coisa latina e latino era exagerado. Eu falei 
pra ele que não iria fazer bolero de jeito ne-
nhum, porque eu não tinha a menor ideia de 
como fazer um bolero. Ele deixou a letra comigo 
e eu apresentei pra ele tudo pronto, já no estú-
dio da Som Livre. A banda pegou e gravou no 
mesmo dia. Foi uma coisa rápida, com certa 
urgência”. 
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A ex-’No Limite’, Ariadna Arantes, desabafou sobre 

um episódio de transfobia que sofreu recentemente. 

“Fui em um local e minha amiga fez amizade com um 

carinha que tava com um amigo. Obviamente o ami-

go do cara se aproximou, nos cumprimentamos e ele 

pediu pra me seguir no Instagram. Quando viu minha 

quantidade de seguidores, perguntou se eu era famo-

sa… Aí falei que tinha feito uns realities… Perguntou 

onde eu morava, super simpático, mas morreu ali. Meu 

telefone tocou, fui atender, uma mulher chegou perto 

dele. Minha amiga escutou ela dizendo pro cara que 

eu não era uma mulher. O cara não olhou na minha 

cara. Se afastou e parou de me seguir. O cara mudou 

comigo. Olha, eu de verdade não sei de coração se vou 

conseguir me adaptar a viver no Brasil. Tá cheio desse 

tipo de gente por aí”, lamentou.

DESABAFO SOBRE 

TRANSFOBIA 

REPRODUÇÃO YOUTUBE

Andressa Urach polemizou ao dar sua 
opinião sobre seu corpo. Para ela, seu 
marido, Thiago Lopes, é seu dono e os 
homens possuem autoridade sobre os 
corpos de suas mulheres. “Sou todinha do 
meu dono, Thiago Lopes. A mulher não 
tem autoridade sobre o seu próprio corpo, 
mas sim o marido”, disse a ex-Miss 
Bumbum. 
 Urach ainda mandou um recado para as 
feministas de plantão. “Obs: Feministas, 
respeitem a minha decisão. Vou orar para 
vocês terem um marido maravilhoso 
homem de Deus! Então vocês vão amar 
ser submissas”, finalizou ela, que gerou 
discussão sobre o tema nas redes sociais. 
Muitas mulheres, inclusive, criticaram a 
opinião de Andressa. “O preço que eu 
pago por ser alfabetizada”, disse uma das 
internautas que condenou a fala da 
modelo. 

POLEMIZOU COM 

FALA MACHISTA

‘Ele teve um caso com 

a minha sogra’, diz 

Leoni sobre Cazuza
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CARTOLOUCO REVELA 

GANHOS DE ‘A FAZENDA 12’

São poucos ex-participantes de realities shows que falam 

abertamente sobre os ganhos com os programas. Lucas Stra-

bko, mais conhecido como Cartolouco, abriu o jogo de quanto 

levou para casa depois de entrar e ser eliminado na quarta 

semana de ‘A Fazenda 12’, na Record TV. “Ganhei mais de 100 

mil reais. Sem falar nos 27 mil que tirei no Faro e os 10 mil da 

prova final, que joguei com Biel e Rodrigão. Lá dentro, eu não 

ganhei nada de prêmio e tudo mais, mas foi um bom valor. Sou 

de classe média, nunca me faltou nada, mas é muito louco. Eu 

sonhava em ganhar 100 mil reais”, contou o jornalista no no 

podcast ‘Nem, Amigos’.

REPRODUÇÃO
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‘MEU FILHO É VÍTIMA DE ALIENAÇÃO PARENTAL’, 

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Tatuadora, Renata Nunes há dois anos tenta na Jus-

tiça reaver a guarda do filho de 11 anos, que teve com 

DJ Malboro. Ela  acusa o ex de alienação parental em 

cima da criança. “Tem um ano que eu não vejo o meu 

filho, não posso abraçá-lo e só converso de vez em 

quando por telefone e isso quando Fernando deixa 

porque dependendo do assunto, ele interrompe e 

corta a ligação. Não satisfeito, ainda joga a criança 

contra mim. Já apelei para todos os recursos e a Justiça 

não me dá uma resposta”, conta a também terapeuta 

xamânica  à coluna.

Renata assume que em 2019 deu a guarda do menino 

para o ex-marido. “Dei porque não aguentava mais 

ameaças e problemas de convivência com meu filho, 

tudo culpa do Malboro que o induzia a não me respei-

tar, a enfrentar a mim e as outras pessoas. Meu filho 

também pedia para morar com o pai. Dei e me arre-

pendi assim como o menino, que pediu para voltar a 

morar comigo, mas ele não aceita e me inferniza. Eu não 

tenho paz”, admite Renata que ficou casada só um ano 

com DJ Malboro. “Eu tinha 19 anos e trabalhava como 

assessora pessoal. Casamos, mas nos separamos um 

ano depois porque tive muitos problemas com a família 

dele e com ele também. Fui muito maltratada. Sofri 

muitas agressões verbais”.

A coluna procurou o advogado de Renata Nunes, Kar-

leno Barbosa Dias.  “Nós entramos agora com uma 

petição pedindo para que o juiz resolva a questão 

solicitando que as partes indiquem as últimas provas 

e, provavelmente marcar uma audiência ou ir direto 

para o julgamento. Paralelo, nós vamos entrar com 

busca e apreensão na Vara da Infância porque o pai 

tem um sítio, onde os dois moram, que ele aluga em 

plena pandemia para um reality show chamado ‘Sítio 

dos Influenciadores’”.

 A coluna entrou em contato com Dj Malboro, que res-

pondeu sobre a acusação. “A guarda do meu filho era 

da mãe e foi invertida quando ele tinha 8 anos. Hoje ele 

tem 11 anos. O processo corre em segredo de justiça, e 

respeitando o juiz e M.P. que faz no processo essa reco-

mendação e respeito. Mas principalmente pelo bem do 

meu filho, pois ele têm amigos da vida social da escola e 

pode começar a ser exposto e sofrer algum tipo de dano 

com a exposição dele”, explica.

EX-BBB JOÃO LUIZ VAI APRESENTAR 

PROGRAMA NA GLOBO
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Durou bem pouco tempo a separação de Tays Reis e 

Biel. Na noite da última quinta-feira, ela postou um 

story no Instagram cantando uma música dele. Biel 

logo repostou com a legenda: “te amo”.

A separação foi anunciada por Tays no final de maio. 

Os dois se conheceram na última edição de ‘A Fa-

zenda’ e namoraram - entre idas e vindas - dentro 

do reality. 

Em áudio vazado recentemente, Tays comentava com 

uma amiga que desde que se separou de Biel perce-

beu queda no engajamento de suas redes sociais. 

JUNTOS DE NOVO
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POR AÍ
 n Na próxima 

terça-feira, Dia 
de São Pedro, 
vai acontecer, a 
partir das 19h, 
a live ‘Arraiá da 
Jhusara’. A trans-
missão será pelo 
Instagram da 
artista (@jhu-
saraoficial), que 
por 18 anos per-
correu o Brasil 
conhecendo as 
principais festas 
de forró do país 
como backing 
vocal de Elba 
Ramalho.  

Um dia depois de Camilla de Lucas anunciar ser a mais nova funcionária da 

Globo, o seu maior parceiro dentro do ‘BBB 21’, João Luiz Pedrosa contou ou-

tra novidade. O professor de Geografia também vai ter o crachá da mesma 

empresa e comandar o programa chamado ‘Entrevista’, no Canal Futura, que 

faz parte do grupo de comunicação dos Marinho. A atração é uma comemora-

ção ao centenário do educador Paulo Freire. “Estou explodindo de alegria pra 

poder contar pra vocês que vai ter mais João na TV sim!! Eu e o Canal Futura, 

braço educacional da TV Globo, estamos gravando aqui no Instituto Paulo 

Freire. Nosso programa estreia em setembro e também estará disponível no 

Globoplay!”, contou.

SENSUALIZANDO E REFLETINDO
Jojo Todynho já amanheceu ontem causando nas redes sociais. A apresentadora 
do Multishow levou seus seguidores e fãs do Instagram à loucura, após 
compartilhar um clique pra lá de sensual, no qual ela aparece completamente 
nua. Na legenda, ela refletiu um pouco sobre sua atual fase da vida. “Quero paz, 
tranquilidade e tudo aquilo que me faz bem de verdade!”

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A RedeTV! chamou Flávia Viana e Marcelo Zangrandi para assumirem a bancada do TV Fama. On-
tem, a emissora anunciou que os participantes de A Fazenda 9 (Record) como os substitutos de Ju-
lio Rocha e Lígia Mendes. Os dois, que participaram de ‘A Fazenda 9’, vencida pela ex-sister do ‘BBB 
7’, dividirão o comando da revista eletrônica com Alinne Prado já a partir da próxima semana.

NOVOS APRESENTADORES DO TV FAMA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

ALVO DE JULGAMENTOS
A ex-bailarina do Faustão, Carol To-
zaki relembrou os tempos que tinha 
os cabelos loiros e revelou que so-
freu preconceito e até foi acusada 
de apropriação cultural por ser preta 
de cabelos loiros. “Que saudades do 
meu cabelo loiro, mas tive que pin-
tar de castanho depois de receber 
tanto hate me acusando de apro-
priação cultural”, conta a dançarina.
 Com cabelos volumosos e cres-
pos, a modelo defende que mulhe-
res que tenham a curvatura tam-
bém possam escolher usar tons 
mais claros nos fios. “O loiro não é 
exclusividade da mulher branca, 

assim como tranças não devem ser 
exclusividade da mulher negra. Nem 
uma e nem outra estão abusando 
da apropriação cultural da outra. Eu 
me aceito de qualquer maneira”, diz.
Recentemente, quem também fez 
um desabafo por enfrentar o mes-
mo tipo de julgamento foi a ex-BBB 
Camilla de Lucas. “Eu não aguento 
mais as pessoas me questionando 
dizendo que uso lace (peruca) e fiz 
um discurso num programa. Mano, 
eu fiz o certo! Defendi pessoas. Isso 
não é sobre ser militante! Eu não 
aguento mais! Não acho justo ser 
criticada por fazer o mínimo”.

ACUSA EX-MULHER DE DJ MALBORO
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OPINIÃO

Como tirar os estados  
da beira da falência

A RJ-116 é uma das mais impor-
tantes rodovias sob jurisdição 
estadual. De acordo com o Pla-

no Estratégico de Logística e Cargas 
(PELC/RJ 2045) a rodovia integra o 
Eixo Rodoviário Região Serrana – No-
roeste Fluminense, com papel de des-
taque no conjunto de rodovias esta-
duais que integram esse eixo logístico 
de alto nível de serviço entre a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, a Re-
gião Serrana, o Norte e o Noroeste.

Entre as cargas transportadas neste 
eixo logístico estadual estão peças de 
vestuário, produtos do polo metalme-
cânico, cimento, diferentes alimentos 
- incluindo laticínios e produtos agríco-
las - além de rochas ornamentais. A via 
parte do entroncamento com a BR-101, 
em Itaboraí, e vai até o entroncamento 
com a BR-356, no distrito de Comenda-
dor Venâncio, em Itaperuna.

Considerando estratégias de desen-

Após período de relativa fol-
ga, estados e municípios 
têm passado por forte aper-

to financeiro nos últimos anos. Em 
2015-18, último mandato fechado, o 
conjunto dos estados, isoladamen-
te, acumulou um déficit “orçamen-
tário” (déficit total registrado nos 
balanços respectivos) de R$ 72 bi-
lhões. Pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), esse número teria de 
ter sido zero. Tanto é que, nos man-
datos precedentes, sempre havia al-
guma folga, para evitar atritos com 
os respectivos tribunais de contas, 
que fiscalizam suas contas.

Em 2011-14, por exemplo, foi pos-
sível acumular um superávit total de 
R$ 11,1 bilhões. Discuti ontem esse im-
portante tema em mais um painel do 
Fórum Nacional, que hoje dirijo, com 
atores importantes desse agitado fil-
me, como o Guilherme Mercês, até re-
centemente secretário da Fazenda do 
Rio, e com autoridades dos tribunais 
estaduais. (Veja https://www.youtube.
com/watch?v=PZWTjDyaG0o).

Todos os itens dos orçamentos con-
tribuíram de alguma forma para essa 
deterioração, mas o item que, isolada-
mente, parece mais se destacar refe-
re-se aos déficits previdenciários, que, 
nessa mesma mudança de mandato, 
passaram de R$ 163,3 bilhões, em 2011-
14, para R$ 320 bilhões, em 2015-18, ou 
seja, praticamente dobraram de valor.

O ponto central aqui é que, enquan-
to não se atacar a raiz do problema – a 
questão previdenciária -, a cada ano 
que passar os estados de maior peso 
se verão diante de uma encruzilhada, 

Maior mobilidade à Região Noroeste

Guilherme Fonseca 

Cardoso 
pres Inst Est Enge-
nharia e Arquitetura

Raul Velloso 

consultor 
econômico 

volvimento regional, o prolongamento 
do seu traçado, a partir do entronca-
mento com a BR-356, possibilitaria a 
integração da região do estado que é 
a maior produtora de café, localizada 
entre os municípios de Porciúncula e 
Varre-Sai, com o eixo logístico ao qual 
a RJ-116 se integra como rodovia de 
destaque. A ligação melhoraria, tam-
bém, o acesso às unidades das centrais 
de abastecimento do estado (Ceasa) do 
Norte e Noroeste fluminense, localiza-
das respectivamente nos municípios 
de São José de Ubá e Itaocara.

O novo traçado conectaria o entron-
camento com a BR-356 ao cruzamento 
da RJ-220 com a RJ-230, em Porciún-
cula. A extensão da RJ-116 até a divisa 
com Minas Gerais, em Porciúncula, 
favoreceria mutuamente o desenvol-
vimento de diversos setores e micror-
regiões do Noroeste. Em determinado 
ponto haveria, também, o cruzamento 
com a RJ-214, principal acesso rodoviá-
rio a Raposo, polo turístico e estância 
hidromineral de grande importância 
no Sudeste brasileiro. A RJ-214 liga as 
cidades de Natividade e Varre-Sai.

Além disso, a proximidade da RJ-

pois a adoção da velha fórmula – fazer 
quase nada – vai empurrá-los na di-
reção de zerarem seus investimentos, 
algo que já vem acontecendo em vários 
entes, inclusive em um caso que é bem 
próximo dos leitores deste jornal – o da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 
que, a meu ver, já chegou lá. 

Junto com essa disparada (e em boa 
medida por conta dela) se elevaram 
bastante os “déficits orçamentários to-
tais”, ainda que a taxa de investimento 
medida pelo IBGE em % do PIB para o 
conjunto dos estados brasileiros tenha 
se reduzido em 60% entre 2010 e 2019, 
o que obviamente atenuou considera-
velmente o impacto sobre as contas 
subnacionais. Ou seja, além dos défi-
cits previdenciários bem mais altos, as 
administrações vêm também enfren-
tando aumentos pesados nas contas do 
“pessoal ativo” e das “outras despesas 
correntes”, para justificar tão pesada 
deterioração dos déficits orçamentá-
rios totais, o que mostra que o proble-

ma é bem maior do que se pensa.
Quais têm sido as saídas e como 

elas se afiguram à frente? 
Grosso modo, começando pela 

emenda constitucional de dezembro 
de 2019 que tratou da última Reforma 
da Previdência, cada ente terá de cons-
truir um plano de equacionamento de 
seu passivo atuarial (ou seja, zerar a 
dívida previdenciária para com seus 
servidores). Terá também de implan-
tar um pacote de previdência comple-
mentar para os que ganham acima do 
teto do INSS, tudo isso com prazo até 
o final do corrente ano.

Na sequência, terá de implemen-
tar as mudanças introduzidas por essa 
emenda que são obrigatórias, e apro-
var em suas assembleias/câmaras as 
cuja obrigatoriedade o Congresso Na-
cional não houve por bem lhes impor 
Finalmente, aportar ativos para com-
por um fundo de previdência capaz 
de, considerando todas as mudanças, 
cobrir o seu passivo atuarial.

116 com a MG-111, em Minas, propi-
ciaria incentivo ao fluxo comercial e 
de serviços da região de Carangola 
e Espera Feliz em favor das regiões 
de Santo Antônio de Pádua e Mirace-
ma, pelas facilidades de acesso com 
a redução da distância e a possibili-
dade do desenho de novas linhas de 
ônibus intermunicipais e interesta-
duais. Dentro deste mesmo arranjo 
viário, essa nova conexão beneficiará 
Porciúncula, Natividade e Varre-Sai 
pela alternativa de acesso direto à mi-
crorregião de Santo Antônio de Pá-
dua, que ao lado de Itaperuna, repre-
sentam os maiores centros de comér-
cio e serviços do Noroeste fluminense.

Entre os projetos estruturantes do 
PELC/RJ 2045, no Eixo Rodoviário 
Região Serrana – Noroeste Fluminen-
se, estão apontadas diversas diretri-
zes para a infraestrutura viária do No-
roeste voltada para a RJ-116, RJ-214 e 
RJ-220, como a adição de faixas ex-
tras e duplicações. O prolongamento 
da RJ-116 poderá contemplar, numa 
única ação, diversas estratégias. É pre-
ciso, portanto, trabalhar para imple-
mentar os projetos.

Destino das 
máscaras 
descartáveis

Isa Colli 

jornalista e 
escritora

A pandemia trouxe dor e in-
certezas. Com o tempo, no 
entanto, aprendemos a lidar 

com tantas perdas e restrições. Em 
meio ao tal do novo normal, que 
imaginávamos que seria provisó-
rio e custa a nos deixar, tivemos 
de incorporar alguns hábitos em 
nossas vidas. Um deles é o uso de 
máscaras.

É justamente sobre esses ob-
jetos tão importantes para nos 
proteger contra a covid-19 que eu 
escolhi falar no Mês do Meio Am-
biente. Mês este que passará a se 
chamar Junho Verde, se aprovado 
o PL 1.070/2021, já ratificado em 
votação simbólica no Senado e em 
análise na Câmara dos Deputados 
(Fonte: Agência Senado).

Mas por que falar de máscaras 
e não de queimadas na Amazônia, 
poluição ambiental, desperdício de 
água no planeta ou do descarte cor-
reto do lixo e importância da reci-
clagem, temas constantes nos meus 
livros infantis? Porque é preciso 
pensar sobre a forma como esta-
mos descartando os equipamentos 
de proteção individual que nos são 
tão úteis nessa pandemia. 

Uma campanha em Portugal 
que uniu três associações ambien-
talistas apela ao uso de máscaras 
reutilizáveis com o alerta: “Uma 
protecção para si. Um sufoco para 
a natureza”. Os cartazes mostram 
um pinguim, um lince e uma tar-
taruga de máscara. O objetivo é 
sensibilizar a população e mostrar 
que há “um mar de máscaras” que, 
a cada dia, sufoca mais animais. 
Segundo dados de ambientalistas, 
todo mês, 129 bilhões de máscaras 
e 65 bilhões de luvas plásticas são 
descartadas.

O problema é que, depois de sal-
var vidas, o material usado contra 
a covid-19 passa do lixo ao fundo 
do mar, onde pode levar 450 anos 
para se desfazer. A longo prazo, dá 
para imaginar o risco que esse des-
carte em massa trará aos ecossiste-
mas. Além do tempo que leva para 
se deteriorar, há outra questão: es-
ses objetos podem ficar presos nas 
patas de gaivotas e outros animais, 
trazendo riscos para eles. 

Então, o que fazer para evitar 
esse dano ambiental? O lixo hospi-
talar sabemos que tem o descarte 
correto. O problema é a máscara 
descartável quando usada pela po-
pulação sem o descarte adequado. 
Segundo especialistas, o ideal é 
usar as máscaras reutilizáveis, dei-
xando as descartáveis para os pro-
fissionais que precisam usá-las. 

E se precisar usar a descartável, 
guarde após o uso em um saco plás-
tico que possa acumular por um 
período e depois encaminhar para 
um posto ou estabelecimento de 
saúde, que poderá dar um encami-
nhamento correto ao objeto. É im-
portante refletir sobre esse assunto. 
Afinal, nossas escolhas individuais 
podem impactar no coletivo.

“Todos os 
itens dos 
orçamentos 
contri-
buíram para 
deterioração. 
O que parece 
mais se 
destacar é o 
dos déficits 
previden-
ciários”

“Entre as 
cargas 
transpor-
tadas neste 
eixo logístico 
estadual 
estão peças 
de vestuário, 
produtos 
do polo 
metalme-
cânico, 
cimento, 
diferentes 
alimentos”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Laudelino vai embora da casa 
de Iná ao saber que ela marcou 
um jantar com Álvaro. Ana rom-
pe com Rodrigo e ele se acon-
selha com Lourenço. Eva tem o 
pedido de empréstimo recusado 
em sua agência bancária. Iná 
fala sobre o ciúme de Laudelino.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Zezinho resgata Alexia. Bia 
desmaia ao dar de cara com a 
irmã. Kyra impede que Isaac en-
tre no vestiário. Dionice ameaça 
denunciar Isaac se ele não deixar 
Bia em paz. Bia desperta e se 
emociona ao ver que Kyra está 
realmente viva.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N Maria Marta e José Alfredo 
questionam a gravidez de Du. 
Cristina exige que José Alfredo 
faça o exame de DNA. Cora pre-
para uma comemoração e convi-
da Fernando. Jairo tenta roubar 
Juliane. Reginaldo consegue o 
endereço de Jurema.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 
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M
istério 
e muita 
sensua-
l i d a d e 

marcaram o lança-
mento de ‘Morena’, de 
Luan Santana, no dia 17 
deste mês. A produção 
cinematográfica para 
o clipe deu o que falar já 
nas ações pré-lançamento 
e está alcançando quase dez 
milhões de visualizações no 
YouTube em menos de uma 
semana. 

“O mais curioso é que essa 
música nasceu de um meme 
que eu vi na internet. Estava no 
Instagram e vi um desses perfis de 
humor. Era um vídeo de um cara 
que ia saindo muito rápido com o 
carro para encontrar uma menina 
e tinha a frase: ‘Se algo acontecer, a 
culpa é da morena’. Fiquei com isso na 
cabeça e daí surgiu a música”, explica o 
cantor, contrariando todas as expecta-
tivas de que essa música teria sido feita 
para alguma “morena misteriosa”. “Se eu 
fosse fazer música para cada pessoa que me 
relaciono...(risos). E não, ainda não tenho a 
minha morena. Estou muito focado em traba-
lho, mas já fiquei com pessoas que vocês nem 
imaginam depois do término”.

O clipe, que até o fechamento da edição estava 
com aproximadamente dez milhões de visuali-
zações no YouTube, traz o cantor no papel de um 
detetive policial, que tem um caso de amor com 
uma colega de trabalho, interpretada pela modelo e 
DJ americana Natalía Barulích. Para entrar no papel, 
Luan precisou fazer uma preparação toda especial.

“Quando tive a ideia do projeto, eu queria que fosse 
algo no estilo filme de ação. Queria que tivesse essa 
história de ela me enganar. Fiz algumas aulas de tea-
tro, pra saber como se pegava numa arma, qual era a 
posição corporal certa. Assisti também a muitos filmes 
para me inspirar”, conta.

A escolha da modelo também foi pensada com cau-
tela. “É um clipe muito sexy. A morena tinha que ter 
isso no olhar, nos movimentos. Ao mesmo tempo, é um 
clipe tenso, que tem um plot twist. Precisava ser uma 
pessoa com experiência de câmera”.

ESTÁ TUDO BEM
Antes de Natalía, a convidada para ser a morena do cli-
pe foi Juliette, atual vencedora do ‘Big Brother Brasil’. A 
paraibana acabou recusando o convite por conflito de 
agendas, mas o desejo de trabalhar com a advogada con-
tinua firme por parte de Luan. “A Juliette eu não tenho que 
perdoar mais nada. A gente se falou assim que ela saiu do 
‘BBB’, ela me revelou os projetos dela e falei que ela tem 
toda razão de negar. Mas, se Deus quiser, um dia a gente faz 
alguma coisa junto. Eu estou com ela, ela é incrível, é uma 
pessoa muito iluminada e muito diferente”.

CARREIRA INTERNACIONAL
‘Morena’ é o cartão-de-visitas de Luan Santana para o lan-
çamento da carreira internacional. O artista aproveitou a 
quarentena para se aprimorar em outros idiomas e começar 
a entrar em contato com artistas estrangeiros para que, assim 
que tudo voltar ao normal, ele possa realizar parcerias com 
cantores de fora. 

“Sou apaixonado em música latina. Estou ouvindo muito 
reggaeton. Estou pegando o reggaeton de fora e incluindo na 
música brasileira, pra quando eu lançar a música em outra lín-
gua, isso já soa familiar”, explica Luan, que garante que esse é só 
o começo de uma nova fase: “Está todo mundo muito sedento pra 
voltar pra show, pra festa. A partir do momento em que já tiver 80% 

vacinados, já dá pra começar. Acho que tem que ser mui-
to épico. A gente vai ter que fazer um show 

inesquecível”.

NATHALIA DUARTE

‘TEM QUE 

SER MUITO 
ÉPICO’

Após lançar o clipe de ‘Morena’, Luan Após lançar o clipe de ‘Morena’, Luan 
Santana fala da superprodução, da Santana fala da superprodução, da 

preparação para a carreira internacional e preparação para a carreira internacional e 
dos planos para retornar aos palcos dos planos para retornar aos palcos 

Luan Santana e 
Natalía Barulích no 
clipe de ‘Morena’
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Horóscopo

Seja mais ambiciosa. Deixe um pouco a diversão de 
lado e trabalhe bastante, foque nisso. No amor, o 
romance ganha mais sintonia, carinho e compreensão. 
Cor: prata.

Curta bastante o seu dia de folga. Se puder trabalhar 
em casa, pode causar uma boa impressão na chefia. 
Alguém popular tem tudo para ganhar seu coração. 
Cor: sépia.

Passatempo

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

TORTO: balsa, bardo, bela, beta, bolor, bolsa, cebola, cetro, corte, estalo, 
farol, fase, frase, lato, letra, lobo, oboé, óleo, orate, ostra, portal, pote, 
robalo, roleta, sala, saleta, tabela, tarol, tear, trás.

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

A Lua ressalta a sua disposição. Você vai se divertir 
com a companhia de pessoas queridas, mesmo que 
de forma virtual. Romance à distância pode 
surpreender. Cor: nude.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Bom momento para reformar ou arrumar o lar. No 
trabalho, faça contatos e ouça mais a sua família. O 
relacionamento pode não fluir tão bem quanto 
esperado. Cor: preto.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Fique perto das pessoas que gosta. Evite a solidão e 
busque conversar bastante, inclusive no serviço. As 
cobranças podem desgastar a vida amorosa, acalme-
se. Cor: salmão.

LEÃO
23/7 a 22/8

Novidades profissionais podem pintar em sua vida. A 
saúde precisa de cuidados extras. Pratique exercícios 
físicos. A rotina será a maior vilã na relação, saia dela. 
Cor: verde-oliva.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Desfrute do conforto da sua casa. Fortaleça os laços 
com a sua família. A sua simpatia ganha mais 
destaque. Na conquista, o seu carisma estará 
imbatível. Cor: mostarda.

LIBRA
23/9 a 22/10

Priorize tarefas que envolvam colegas no trabalho. 
Lembranças de bons momentos do passado podem 
aquecer seu coração. Ótimo momento na paquera. 
Cor: vermelho.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você pode ter boas novas nas finanças, aproveito. 
Feche um acordo no começo do dia. Falar sobre seus 
sentimentos poderá reforça os laços com o seu par. 
Cor: laranja.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O astral será favorável para lidar com dinheiro. Há 
chance de encher o bolso se não gastar a toa, então 
controle-se. O seu jeito possessivo pode prejudicar o 
romance. Cor: branco.

Vai sobrar disposição para cuidar de seus assuntos 
pessoais. Contate amigos e familiares e os mantenha. 
Demonstre o seu lado mais encantador na vida a dois. 
Cor: púrpura.

A sua intuição se fortalece, escute-a. Seja discreta 
com os seus planos. Tire um tempo para meditar e 
refletir. Na paquera, um caso escondido pode pintar. 
Cor: roxo.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Atores 
gravam 
‘Verdades 
Secretas 2’
Agatha Moreira mostrou os bas-
tidores do primeiro encontro de 
gravação com Rômulo Estrela e 
Camila Queiroz para a segunda 
temporada de ‘Verdades Secretas’. 
Na foto, ela se derrete de amores 
pelos colegas de elenco.

“Primeiro set juntos! Eu tenho 
os melhores parceiros sim, Bra-
sil”, escreveu a atriz na legenda 
da postagem, que teve respostas 
de outros atores escalados para a 
continuação da trama exibida em 
2015. “Lindos”, disse Grazi Massa-
fera. “Entendi tudo agora”, brin-
cou Rainer Cadete.

A segunda temporada da his-
tória protagonizada por Angel 
(Camila Queiroz) chega ao Globo-
play em 2022, com roteiro de Wal-
cyr Carrasco e direção de Amora 
Mautner.

Galisteu vai 
apresentar 
‘A Fazenda 13’

O bom desempenho de Adriane 
Galisteu no comando do ‘Power 
Couple’ fez a Record a escolher 
como apresentadora da décima 
terceira edição de ‘A Fazenda’. Se-
gundo o colunista Flávio Ricco, do 
UOL e de O DIA, ela substituirá 
Marcos Mion.

A Record ainda não confirmou 
a informação, mas irá se pro-
nunciar oficialmente nas próxi-
mas horas. Segundo Ricco, na se-
gunda-feira ela assinará o novo 
contrato. 

O sucesso de Galisteu no ‘Power 
Couple’ foi um dos fatores deter-
minantes para a escolha. Além 
disso, a emissora sofreu algumas 
recusas de artistas que tiveram 
outros contratos renovados, ou 
outros projetos, como Bruno Ga-
gliasso e Miguel Falabella.

Novo ‘Show 
do Milhão’ 
com Portiolli

Celso Portiolli confirmou que o 
‘Show do Milhão’ voltará à TV 
brasileira em breve. Em conversa 
com o podcast ‘Pod Delas’, o apre-
sentador revelou que comandará 
a nova edição da competição que 
estreou no SBT em novembro de 
1999. Assumindo o lugar que per-
tencia a Silvio Santor, Portiolli re-
velou ter certo temor ao aceitar o 
convite da emissora.

“Tocou o telefone e era número 
desconhecido. Quando é número 
desconhecido, eu já falo: ‘Lá vem 
bucha’, porque é sempre do SBT. 
Não vem só notícia boa, vem bu-
cha também”, brincou Portiolli. “Aí 
atendi e era o Pelégio (Fernando 
Pelégio, diretor de planejamen-
to artístico do SBT). Aí ele falou: 
‘Tenho uma notícia boa pra você. 
Você vai fazer o Show do Milhão’. 
Isso faz uns três meses”, contou.

“A primeira pergunta que eu 
fiz foi: ‘Quem autorizou?’, porque 
tem que ser o patrão. Se não fosse 
o patrão, eu não iria fazer”, decla-
rou o apresentador. 
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