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ALERJ VAI 
DERRUBAR VETO 
DO GOVERNO A 
PROJETO QUE 
MUDA LEGISLAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. 
SERVIDOR, P. 10

OBRAS 
RECURSOS DO 
LEILÃO DA CEDAE 
PODEM SER 
USADOS PARA 
FINALIZAR A 
LINHA 4 DO METRÔ  
INFORME DO DIA, P. 2

Mãe de bebê 
abandonado 
alega ‘ato de 
desespero’

Na 22ª DP (Penha), mulher diz 
que já tem outros cinco filhos 
e que por estar passando por 
“um momento difícil” escon-
deu a gravidez da família. P. 4

Mães comemoram a inclusão do grupo como prioridade. De 
hoje a sábado, pessoas de 46 a 43 anos serão imunizadas. P. 5 

Por unanimidade, os sete mem-
bros do colegiado da Câmara apro-
varam pedido para cassar o man-
dato do vereador, acusado de que-
bra de decoro parlamentar pelo 
homicídio do menino Henry Borel. 
Amanhã, será votado em plenário. 
Para o afastamento do Dr. Jairi-
nho, é preciso que 34 dos 50 verea-
dores do Rio aprovem o texto.  P. 6

Parlamentar, que usava escolta 
da PM para realizar batidas, teria 
agredido um motorista de frete 
durante uma abordagem. O presi-
dente do Conselho de Ética da Câ-
mara, Alexandre Isquerdo, diz que 
vai solicitar à 12ª DP (Copacabana) 
cópia dos documentos referentes à 
ocorrência. Laudo do IML confir-
ma agressões ao trabalhador. P. 4 

Conselho 
de Ética 
vota por 
cassação 
de Jairinho

Conduta de 
Gabriel 
Monteiro é 
apurada por 
vereadores

Veja como se inscrever para 
3,4 mil chances de trabalho
Feirão da Comunidade Católica e Secretaria de Trabalho e Renda oferecem vagas para diversas atividades.  ECONOMIA, P. 9 

EMPREGOS 

SAIBA COMO SE PROTEGER DO GOLPE DA PROVA DE VIDA DO INSS. P. 9

Depois de 20 dias de fuga, criminoso é morto com 
38 tiros em confronto com a polícia em Goiás. P. 3
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Atacante do Chelsea pode 
vir para o Flamengo. P.8 

SINAL VERDE 
DE KENEDY 
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Referência em Referência em 
conhecimento de conhecimento de 
cultura nacional, cultura nacional, 

jornalista e jornalista e 
escritor foi escritor foi 

sepultado em sepultado em 
cerimônia cerimônia 

íntima.íntima.  P. 15P. 15

ADEUSADEUS  
AO MESTRE AO MESTRE 

ARTUR XEXÉOARTUR XEXÉO

MANIFESTAÇÃOMANIFESTAÇÃO
CCOOLLOORRIIDDAA  

Vacinação no Vacinação no 
Rio é uma Rio é uma 
das mais das mais 

adiantadasadiantadas

Grupo protesta contra PL que altera 
a demarcação de terras indígenas   

Manifestantes atearam fogo em pneus e 
bloquearam a Av. Radial Oeste, no Maracanã.  P. 7

Ativistas celebram Dia do Orgulho LGBTQIA+, 
e Rio inaugura circuito da diversidade. P. 7 

COVID NA ALERJREPRODUÇÃO INTERNET

VEREADORA APRESENTA PROJETO DE LEI 
PARA QUE TAXISTAS RECEBAM DOSE. P. 5
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As mais lidas

Online

EXCLUSIVO Kenedy dá 
‘ok’ ao Flamengo, e clube 

tem caminho livre para 
negociar com o Chelsea

RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO 
Diretoria dos ‘parças’ 
sofre racha por causa 

de Yasmin Brunet
FÁBIA OLIVEIRA

Lázaro Barbosa é 
capturado e morto após 

20 dias de buscas
BRASIL

AEROPORTOS DO 
RIO DE JANEIRO

 N Senador Carlos Portinho 
(PL) entrou com requeri-
mento solicitando ao minis-
tro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Gomes de Freitas, para 
que sejam prestadas infor-
mações sobre o Santos Du-
mont e o Galeão, a respeito 
da concessão dos mesmos e 
impactos para o estado. Se-
nador chama atenção para 
possibilidade de concorrên-
cia predatória entre os dois. 

Paralisadas desde 2015, as obras da Estação Gávea do 
Metrô, na Zona Sul do Rio, voltam à discussão. O presi-
dente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado, rea-

tivou a Frente Parlamentar em Defesa da Continuidade das 
Obras da Linha 4 do Metrô. A ideia é que a solução venha dos 
recursos oriundos do leilão da Cedae. Caiado já pediu uma 
conversa com o governador Cláudio Castro para tratar do 
tema. Recentemente, Castro recebeu também da Firjan um 
documento em que a Federação sugere 22 obras de infraes-
trutura com objetivo de retomada da economia. Uma delas 
é a finalização da linha 4 do metrô. Desde janeiro de 2018, a 
estação está inundada com 36 milhões de litros de água. A 
medida foi tomada na época seguindo orientações de laudo 
técnico para evitar riscos à estrutura de prédios vizinhos, in-
cluindo a PUC-Rio. Quando foi projetada, estavam previstos 
que 19 mil passageiros passariam pela estação diariamente.

VIZINHOS PREOCUPADOS
Moradores da Gávea temem pela obra parada. Em setembro 
de 2019, um estudo realizado pela PUC-Rio apontou riscos 
estruturais na estação. “É um desejo permanente dos mora-
dores. Sabemos da iminência de ruptura em qualquer área 
das escavações. É alarmante, pois temos a possibilidade con-
creta de desabamento de edifícios próximos ao local, além 
de outros desdobramentos que põem vidas em risco”, explica 
Carlos Affonso, presidente da Associação de Moradores da 
Rua Embaixador Carlos Taylor - AMECAT, na Gávea. 

METRÔ

Mobilização 
pela estação 
da Gávea

 N Dez mil taxistas do estado 
serão beneficiados pela libe-
ração do transporte inter-
municipal. Nova lei, para in-
centivo ao setor de transpor-
tes, decorre da articulação 
do Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Estado 
do Rio de Janeiro (OCB/RJ) 
com deputados e autorida-
des. O estado do Rio conta 
com 48 cooperativas de táxi 
regulamentadas. 

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL

Sabemos da 
iminência 
de ruptura 
em qualquer 
área das 
escavações”
CARLOS AFFONSO,
Presidente da 
AMECAT

AGÊNCIA SENADO

Por pouco uma nova tragédia aconteceu em um prédio irregular 
em Rio das Pedras. A Defesa Civil o interditou, provisoriamente. Se 
está irregular, precisa ser demolido, e o Estado precisa cumprir a 
sua função junto às famílias.

Muito justo o programa de estímulo a policiais civis e militares que 
atuarem no combate ao transporte irregular de passageiros. A ca-
tegoria precisa de reconhecimento. Importante agora garantir que 
o transporte público chegue de forma eficiente aos locais tomados 
pelos piratas.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Senador Carlos Portinho (PL)
As obras da Estação Gávea da linha 4 do metrô estão paradas desde 2015

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Gás de cozinha sobe 4,3% em 
um mês e chega a custar R$ 130
A média de preço do item no país é de R$ 88,94, quase 10% do salário mínimo

AGÊNCIA BRASIL

D
ados da Agência Na-
cional do Petróleo, 
Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) 

mostram que a alta média 
do gás de cozinha nas últi-
mas quatro semanas no Bra-
sil chegou a 4,3%, com o pro-
duto já sendo encontrado a 
R$ 130,00 o botijão de 13kg 
no Centro-Oeste. Na média 
do país, o gás de cozinha cus-
ta R$ 88,94, quase 10% do 
salário mínimo.

No Rio, o botijão de 13kg 
está custando, em média, R$ 
82,35. No entanto, o valor va-
ria entre o preço mínimo de 
R$ 75 e máximo de R$ 89. Os 
preços mais baixos coletados 

pela ANP foram de R$ 75,00 
em Jardim Sulacap, R$ 77 em 
Bangu e R$ 78,99 também 
em Jardim Sulacap. Já os 
três custos mais altos, de R$ 
84,99; R$ 85 e R$ 89 foram 
todos registrados em Bangu.

A Petrobras elevou o preço 
do Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) em 6% em meados de 
junho, o primeiro aumento 
da gestão do general Joaquim 
Silva e Luna na estatal, que 

não realizou reajuste do com-
bustível em maio. Já o gás 
natural (GNV), que recebeu 
reajuste de 39% em maio, su-
biu 1,4% nas últimas quatro 
semanas nos postos de abas-
tecimento, para um preço 
médio de R$ 3,88 por metro 
cúbico, segundo a ANP.

A gasolina subiu 0,6% nas 
últimas quatro semanas, 
para média de R$ 5,695 o li-
tro; e o diesel permaneceu 

No Rio, o botijão de 
13kg está custando, 
em média, R$ 82,35. 
O valor varia entre 
R$ 75 e R$ 89 Os preços mais baixos coletados pela ANP no Rio foram de R$ 75 em Jardim Sulacap, R$ 77 em Bangu e R$ 78,99 também em Jardim Sulacap

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

praticamente estável, nego-
ciado nos postos de abasteci-
mento a um preço médio de 
R$ 4,498, reflexo de menos 
ajustes em relação ao mer-
cado internacional.

Em recente audiência pú-
blica para explicar os desin-
vestimentos da Petrobras 
na Câmara dos Deputados, 
o presidente da estatal afir-
mou que está “aguardando 
tendências” do preço do 

petróleo para novos rea-
justes, diante da escalada 
da commodity no mercado 
internacional.

Sob a expectativa de uma 
elevação tímida da produção 
de petróleo pelos países expor-
tadores associados da Opep+ 
na próxima quinta-feira, o pe-
tróleo operava em leve baixa 
ontem pela manhã, apesar de 
em patamar alto, cotado a US$ 
75,00 o barril do tipo Brent.

A commodity entrou 
no patamar dos US$ 70 
o barril em junho e im-
portadores criticam a 
falta de alinhamento da 
Petrobras com o mercado 
externo, apesar de a esta-
tal afirmar que continua 
praticando a política de 
paridade de preços inter-
nacionais (PPI).

Com  Estadão Conteúdo



BRASIL

E
nfim, terminou ontem 
a busca por Lázaro 
Barbosa, 32, após 20 
dias de megaoperação 

policial em Goiás. A informa-
ção da captura foi confirmada 
pelo governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, logo pela ma-
nhã em rede social. Em segui-
da, foi divulgado que Lázaro 
foi morto em confronto com 
policiais. A caçada pode ser 
considerada uma das maio-
res da história ao mobilizar 
força-tarefa com mais de 270 
agentes. Contou com drones, 
helicópteros e cães farejado-
res. Após o confronto, poli-
ciais colocaram o criminoso 
baleado em ambulância dos 
bombeiros e comemoraram.

Segundo informações, ele foi 
morto com pelos menos 38 ti-
ros em confronto com a polícia. 
“Quando ele chegou [ao hospi-
tal], já estava sem vida. Nós con-
tamos 38 marcas de tiro”, infor-
mou o secretário municipal de 
Saúde, Rui Borges. 

Os tiros que atingiram e 
mataram Lázaro foram dis-
parados de um helicóptero 
que participava da força-ta-
refa para capturá-lo. Policiais 
disseram que ele não preten-
dia se entregar, apesar do cer-
co. Segundo o secretário de 
Segurança de Goiás, Rodney 
Miranda, ele tentou fugir e 
entrou em confronto com os 
agentes, quando teria ido ver a 
ex-mulher na casa da ex-sogra. 
Miranda declarou que Lázaro 
descarregou uma pistola con-
tra os policiais. “Não tivemos 
outra alternativa se não revi-
dar”, afirmou.

Conforme Miranda, fo-
ram encontrados uma arma 
de fogo e aproximadamente 
R$4,4 mil em dinheiro com 
Lázaro. Miranda também dis-
se que a polícia investiga pos-
sível rede criminosa que teria 
ajudado o suspeito a escapar 
da operação policial por 20 
dias. “Está caindo por terra a 
ideia de que ele [Lázaro] era 
um lobo solitário”, disse.

Lázaro era investigado por 
matar uma família de quatro 
pessoas em Ceilândia (DF) e 
por ter cometido outros cri-
mes na fuga pelo território 
goiano. A polícia havia mon-
tado cerco nos arredores de 
Águas Lindas no entorno do 
DF, a cerca de 20 km de onde 
foi montada a base da opera-
ção. No Twitter, o governador 
Ronaldo Caiado agradeceu às 
forças de segurança respon-
sáveis pela morte. Em rede 
social, o presidente Bolsonaro 
postou ‘CPF cancelado’. 

CAÇADA A LÁZARO 

CHEGA AO FIM
Após 20 dias de megaoperação envolvendo mais de 270 agentes, criminoso é morto 
com pelo menos 38 tiros ao resistir à prisão. Polícia investiga possível rede de apoio

Após o confronto, 
policiais colocaram 

o criminoso baleado 
em ambulância 

dos bombeiros e 
comemoraram

REPRODUÇÃO DE VÍDEOS

 > Lázaro Barbosa foi fla-
grado por uma câmera 
de segurança horas an-
tes de ser atingido pe-
los tiros dos policiais. A 
imagem foi gravada por 
volta de 20h30 de do-
mimngo e, segundo o 
secretário de Segurança, 
Rodney Miranda, ele foi 
flagrado quando tentava 
contato com familiares 
que moram na região. 

“A câmera mostrou 
para onde ele foi. Ele foi 
preso a cerca de 5 km 
da casa da sogra, local 
onde foi filmado”, disse.

Uma moradora local 
contou um possível diá-
logo entre ele e os poli-
ciais antes da captura. 
“Ouvimos policiais di-
zendo: ‘Se entrega, Lá-
zaro’. E ele teria respon-
dido: ‘Entra aqui para a 
gente conversar’. Logo 
depois, os policiais en-
traram e ele já tinha fu-
gido”, contou.

Flagrado por 
câmera antes 
de ser morto

“Está caindo por 
terra a ideia de que 
ele [Lázaro] era um 
lobo solitário”

RODNEY MIRANDA, 
secretário de Segurança de 
Goiás 

FABIO LIMA/FOTOS PUBLICAS

Mais de 270 agentes estavam na força-tarefa em Cocalzinho de Goiás 

 > Águas Lindas de Goiás, Goiás

BUSCAS

 N Em 9 de junho, Lázaro 
teria invadido uma chá-
cara em Ceilândia, no DF 
e assassinado uma famí-
lia de quatro pessoas. O 
casal e seus dois filhos 
foram mortos a tiros e a 
facadas. Lázaro teria fu-
gido para a região de Co-
calzinho de Goiás. 

 N No dia 12 de junho, teria 
invadido fazendas e che-
gou a atirar em quatro pes-
soas, além de atear fogo em 
propriedade.

 NEle teria trocado tiros com 
um caseiro de Cocalzinho de 
Goiás em 14 de junho. No dia 
seguinte, um casal e sua filha 
de 16 anos foram resgatados 
pela polícia após serem feitos 
de reféns por Lázaro. 

 N No dia 17 de junho, a polí-
cia trocou tiros durante as 
buscas e um pano ensan-
guentado foi encontrado. 

 N Em 19 de junho, um mo-
rador afirmou ter visto Lá-
zaro em gruta na região 
de Águas Lindas. Policiais 
montaram cerco.

 N No dia 25 de junho, um ca-
seiro e um fazendeiro sus-
peitos de ajudar a esconder 
o serial killer foram presos. 

Relembre prisões cinematográficas
 > O DIA relembra outros 

casos de perseguição que 
tiveram repercussão na-
cional. No fim da década 
de 1990, houve o caso do 
“Maníaco do Parque”. Fran-
cisco de Assis Pereira levou 
cerca de 23 dias para ser 
encontrado. Ele sequestra-
va mulheres e as levava ao 
Parque Estadual das Fontes 
do Ipiranga, ou Parque do 
Estado, onde estuprava as 

vítimas e as matava. As bus-
cas mobilizaram policias de 
vários estados. Foi condenado 
a 280 anos de prisão. Mas deve 
ser libertado em 2028.

O traficante José Carlos do 
Rei Encina, o Escadinha, teve 
uma das fugas mais cinema-
tográficas do país em 1985 ao 
ser resgatado por comparsas 
de helicóptero do presídio de 
Segurança Máxima Cândido 
Mendes, na Ilha Grande, em 

Angra dos Reis. Meses após, 
foi preso mais uma vez. 

Luiz Fernando da Costa, 
o Fernandinho Beira-Mar, 
foi capturado em 2001 após 
caçada digna de filmes. Foi 
preso na Colômbia, em 
área dominada pelas Farc. 
A operação contou com 
350 homens, autorida-
des de pelo menos quatro 
países, inclusive agentes 
norte-americanos.

ASSASSINO QUE NÃO ESCOLHE SUAS VÍTIMAS

‘Lázaro não era serial killer’, explica especialista

 NLázaro não era um serial killer. 
É o que explica o perito em crimi-
nalista e psicanálise forense José 
Ricardo Bandeira. Para ele, Láza-
ro possuía traços de spree killer, 
assassinos que não escolhem 
suas vítimas, que as matam por 
estarem impedindo a fuga.   

“Um serial killer tem outra 
particularidade. Possuiu modus 
operandi próprio, desejo a ser sa-
ciado. As vítimas se enquadram 
em um mesmo perfil e a forma 

de cometimento do crime tem par-
ticularidades entre si. Já o spree Kil-
ler comete assassinatos em locais 
e datas diferentes sem que haja 
conexão clara entre os crimes. Não 
escolhe nem persegue a sua vítima”.

Segundo o especialista, Lázaro 
tinha traços de psicopata. “Não 
teria como afirmar com 100% de 
certeza, mas pelo histórico, tinha 
transtorno antissocial, que pode 
ser uma psicopatia”, disse. 

Para Marcus Mangini, advogado 

criminalista, a morte era prevista. 
“O objetivo dos policiais era efe-
tuar a prisão, mas essa resistên-
cia fez com que ele fosse morto. 
Houve excesso? Num primeiro 
momento, ante imagens divul-
gadas, sim. Juridicamente esse 
excesso não é correto? Não. Mas 
é possível frisar que se tratava de 
indivíduo de alta periculosidade. 
Havia questão de honra na cap-
tura. Tenho certeza que partiu de 
cima ordem para execução”.
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De sete exemplos 
citados, dois são 
brasileiros: um é 
de João Pedro

Brasil: ONU aponta 
os casos de racismo  

DIVULGAÇÃO

ONU cita os casos de brasileiros

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) publicou 
um relatório sobre racismo 
em instituições de polícia e 
Justiça. De sete exemplos 
citados, dois são brasilei-
ros: o caso João Pedro, no 
Rio de Janeiro, na cidade 
de São Gonçalo e o de Lua-
na Barbosa, em Ribeirão 
Preto, São Paulo. O relató-
rio, assinado pela alta co-
missária da ONU para os 
Direitos Humanos, Michel-
le Bachelet, cita os casos de 
João Pedro e Luana como 
ilustrações da forma que 
investigações, processos, 
julgamentos e decisões não 
levam em conta as questões 
de discriminação racial 
dentro das instituições.

Além dos dois brasileiros, 
o documento relembrou os 
episódios de George Floyd 
e Breonna Taylor, nos Esta-
dos Unidos, além de mais 

outros três processos no Reino 
Unido, Colômbia e França. 

No relatório, o Alto Co-
missariado da ONU analisou 
cerca de 190 casos de pessoas 
africanas e afro-americanas 
que acabaram morrendo após 
entrarem em contato com for-
ças policiais.

Com exceção do caso de 
George Floyd, nenhum dos 
episódios tiveram seus auto-
res esclarecidos e responsa-
bilizados pelos atos de violên-
cia. A Defensoria Pública in-
formou que não há qualquer 
indício de movimentação do 
caso há meses e a família con-
tinua sem respostas.

Criança foi encontrada por gari na escada 
de colégio público no Complexo do Alemão

‘Foi um ato de 
desespero’, diz mãe 
de bebê abandonado

DIVULGAÇÃO

Gari Alan Almeida foi quem encontrou o bebê abandonado

“Foi um ato de desespe-
ro”, revelou a mãe do bebê 
abandonado na comu-
nidade Nova Brasília, no 
Complexo do Alemão, na 
Zona Norte do Rio, no últi-
mo sábado. A mulher, que 
teve a identidade preser-
vada, prestou depoimento 
na 22ª DP (Penha) e disse 
que já é mãe de cinco filhos 
e esse bebê é seu sexto. A 
jovem afirmou que por es-
tar passando por um “mo-
mento difícil” em casa pre-
feriu esconder a gravidez 
de todos, inclusive do pai 
da criança. 

“Eu resolvi não falar da 
minha gravidez para nin-
guém. Então, o dia que eu 
dei à luz, fiquei um pouco 
nervosa e resolvi deixar 
ele nesse colégio, perto da 
lixeira”, contou ela.

RIO DE JANEIRO

Câmara apura conduta do 
vereador Gabriel Monteiro
Na quinta, vereador do PSD teria agredido motorista de frete com sua escolta

REPRODUÇÃO

Caminhão tinha mesas em vez de máquinas caça-níqueis. Motorista foi agredido por homens de Monteiro

O 
presidente do Con-
selho de Ética da 
Câmara dos Verea-
dores, Alexandre 

Isquerdo, informou que irá 
solicitar à 12ªDP (Copacaba-
na) cópia dos documentos 
referente à ocorrência en-
volvendo o vereador Gabriel 
Monteiro (PSD) e o motoris-
ta de um caminhão de fre-
te. Na quinta-feira passada, 
conforme O DIA noticiou, 
o motorista foi acusado 
pelo vereador, sem provas, 
de trabalhar para a contra-
venção. Imagens mostram 
o trabalhador sendo agre-
dido por homens com tou-
cas ninjas, além de ter sido 
algemado. 

As agressões sofridas fo-
ram confirmadas por laudo 
do Instituto Médico Legal 
(IML). Com medo, o moto-
rista fugiu do Estado do Rio.

O motorista diz, ainda, 
que Monteiro arrombou o 
cadeado do seu caminhão e 
encontrou somente mesas 
de madeira, em vez de má-
quinas caça-níqueis. As al-
gemas do motorista só foram 
retiradas com a chegada da 
Polícia Militar ao local.

“Após a reunião para tra-
tar sobre o projeto de vota-
ção da cassação do vereador 
Jairinho, nós deliberamos 

sobre esse caso específico 
(do vereador Monteiro). 
Ainda não chegou uma de-
núncia oficial, mas tomamos 
conhecimento do que foi no-
ticiado na imprensa. O que 
a gente pediu foi que o pro-
curador levante mais infor-
mações, se há um inquérito 
policial, se a gente pode ter 
acesso a esses autos. Assim, 
a gente vai poder analisar 
com mais precisão, mais da-
dos, e com mais elementos. 
É possível até de convocá-lo 
para responder sobre esse 
caso específico no conselho 
de ética”, afirmou Isquerdo. 

Os homens que acompa-

nhavam Monteiro faziam 
parte da sua escolta, com-
posta por policiais militares 
do Batalhão de Choque, e 
que foi retirada, após deci-
são judicial, na sexta-feira. A 
Justiça disse que cabe à Câ-
mara oferecer a segurança. 
Além disso, o juiz relator do 
caso, Alberto Republicano 
de Macedo Jr, da I Turma Re-
cursal da Fazenda Pública, 
afirmou em seu voto que o 
vereador passou a se valer 
da escolta da PM para rea-
lizar diligências. “Ao que 
parece, fogem ao escopo da 
atividade parlamentar (...). 
Isso porque o vereador agra-

vante, mesmo alegando que 
está sendo ameaçado e sob 
risco de ter sua integridade 
física violada, realizou dili-
gências que ostentam ver-
dadeira natureza policial”, 
escreveu, em um trecho.

De acordo com Isquer-
do, atualmente, já foram 
encaminhados seis repre-
sentações contra Monteiro 
ao Conselho de Ética -- uma 
por cada mês de mandato 
do vereador. Duas delas dis-
correm sobre invasões em 
hospitais e abrigos, com o 
uso da escolta. 

Nas redes sociais, Montei-
ro diz que combate o crime.

PMs do Batalhão de Polícia de 
Choque (BPChq) prenderam, 
na noite de domingo (27) dois 
integrantes da milícia que 
atua no Morro da Barão, na 
Praça Seca, na Zona Oeste 
do Rio. Segundo a polícia, a 
dupla seria responsável pela 
segurança pessoal de um dos 
milicianos mais procurados 
do Rio, Edmilson Gomes Me-

nezes, o Macaquinho, que co-
manda grupos paramilitares 
nas zonas Norte e Oeste. 

Os suspeitos, identifica-
dos pelos apelidos de Jereré 
e Madimbu, estavam arma-
dos com dois fuzis e duas pis-
tolas. Eles foram detidos na 
localidade conhecida como 
São José Operário, no Com-
plexo da Barão. A ocorrência 

Dupla ligada ao miliciano Macaquinho é presa
foi registrada na 27ª DP (Vi-
cente de Carvalho).

Investigações da polícia 
apontam Macaquinho como 
líder da milícia daquela re-
gião. Foragido da Justiça do 
Rio, ele, ao lado do milicia-
no Danilo Dias Lima, o Tan-
dera, passou a fazer parte do 
quadro dos criminosos mais 
procurados do estado, após a 

morte de Wellington da Silva 
Braga, o Ecko.

Em um celular apreendido 
pela Civil, na operação que re-
sultou na morte de Ecko, inves-
tigadores encontraram, no sis-
tema de nuvem, um vídeo em 
que Edmilson Gomes apare-
ce mantendo relações sexuais 
com uma mulher e praticando 
zoofilia com um cachorro.  

Feminicídio: Família luta: ‘estamos às escuras’
“Não como direito, não durmo 
direito, não tenho paz”. As pa-
lavras vêm Mônica Rosa, que 
desde o último dia 11 não pen-
sa em outra palavra que não 
seja justiça. Ela é prima Cátia 
da Silva Rosa, de 52 anos, víti-
ma de um brutal feminicídio 
na comunidade da Carobinha, 
em Campo Grande. Cátia foi 
morta a facadas pelo compa-
nheiro Luciano dos Santos 
Rodrigues, foragido desde 
então. Sem informações so-
bre o paradeiro, ou sobre a 
condução das investigações, 
a família sofre.

“Estamos às escuras. A 
gente quer uma luz”, afirmou 
Mônica. É um sentimento de Cátia da Silva foi morta a facadas

ARQUIVO PESSOAL

impotência, porque o que a 
família quer é a justiça. É 
cobrar das autoridades po-
liciais o que está sendo feito 
em busca desse assassino. 
O que ele causou à nossa 
família, à minha prima, foi 
de uma brutalidade tama-
nha. Isso não pode ficar no 
esquecimento. Hoje mesmo 
eu vi a mãe dos três meninos 
de Belford Roxo, até agora 
nada. Nada de pista. Então, 
eu queria também poder fa-
zer isso com o caso da minha 
prima. Cobrar”.

Luciano já havia agredi-
do Cátia em outras oportu-
nidades, e este foi o motivo 
da separação por parte dela. 

Mas segundo familiares, ele 
sempre a perseguia, pedindo 
para reconciliar e afirmando 
que havia mudado de postu-
ra. “Os filhos dela não tinham 
um bom relacionamento com 
o cara. A filha dela, inclusive, 
já tinha entrado numa bri-
ga para separar. As pessoas 
que tinha mais envolvimen-
to com ele diziam que ele 
não era um cara de olhar nos 
olhos. Ficava meio afastado, 
cismado, não encarava”.

Um mandado de prisão 
por homicídio foi expedido 
contra Luciano desde o dia 
12. O Portal dos Procurados 
também divulgou cartaz em 
busca de informações. 

A mulher foi vista por garis 
da Comlurb deixando uma sa-
cola perto das escadas do colé-
gio municipal Caic Theophilo 
de Souza Pinto. O gari Alan 
Almeida Costa foi quem en-
controu o bebê. Ele também 
esteve na delegacia para pres-
tar depoimento e revelou que 
foi uma “cena chocante”. Ele 
contou que viu a jovem dei-
xando uma sacola no local. 
Em seguida, foi ver o que era 
e achou a criança. 

Ela contou que logo depois 
de abandonar o bebê se arre-
pendeu e voltou para buscar 
o filho. De acordo com Vieira, 
o bebê está sob cautela do es-
tado e o serviço de Assistência 
Social do hospital está respon-
sável pelos cuidados. O Conse-
lho Tutelar também já foi acio-
nado e as medidas cautelares 
serão decididas.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br
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Vacinação na cidade do Rio 
é uma das mais adiantadas
Imunizadas, mães comemoram a inclusão do grupo no calendário do Rio de Janeiro

ESTEFAN RADOVICZ

Kátia Cristina Lima, no posto Heitor Beltrão, na Tijuca, celebrado receber a primeira dose da vacina

O 
calendário da cida-
de do Rio é um dos 
mais adiantados e 
em outros municí-

pios da Região Metropolita-
na a vacinação também se-
gue sendo feita. Todos estão 
conforme as determinações 
do calendário unificado do 
estado. A primeira estima-
tiva da prefeitura era de 
que a campanha contem-
plasse pessoas de 51 e 50 
anos. Com a antecipação, 
o calendário desta semana 
irá vacinar quem tiver 47 
anos até 43, mulheres pela 
manhã e homens pela tar-
de. No sábado será feito um 
dia de repescagem. Lactan-
tes, gestantes e puérperas 
sem comorbidade também 
podem se proteger contra 
a covid-19 em todos os dias 
da semana.

Jessica Ribeiro se vaci-
nou na manhã de ontem na 
Clínica Ana Maria da Con-
ceição dos Santos, em Vila 
Kosmos, Zona Norte do Rio, 
e disse que o atendimento foi 
rápido. Ela comemorou a an-
tecipação do calendário de 
vacinação e disse que quer 
que todos se vacinem logo.

“Eu fui ao médico de ma-
nhã e consegui o meu laudo, 
apresentei o documento no 
posto e foi bastante rápido. 
Eu me sinto bem mais ali-
viada agora, pois tive muito 
medo por ter tido covid-19 há 
um tempo atrás. Agora, vaci-
nada, é bom que eu passo um 

na história nos primeiros 
meses de 2021. De acordo 
com o órgão, de janeiro a 
maio, foram 1.544 atos prati-
cados nos cinco meses, o que 
representou um aumento de 
41% em relação ao mesmo 
intervalo do ano passado. 
O número é o maior em to-
dos os estados do país e, se-
gundo o órgão responsável, 
pode ter sido influenciado 

diretamente pelas mortes 
causadas pela pandemia de 
Covid-19.

Segundo a entidade res-
ponsável pelos cartórios, em 
2021 foram registrados 449 
atos acima dos 1.095 realiza-
dos de janeiro a maio do ano 
passado. O número superou, 
inclusive, o dado de 2019, 
quando ocorreram 1.541 la-
vraturas testamentárias.

Vereadora apresenta projeto de lei que dá 
prioridade para os cerca de 33 mil taxistas

Prioridade para os 
taxistas na vacinação

DIVULGAÇÃO

Profissionais estão diariamente em contato com o público

A vereadora Vera Lins 
(Progressista), apresen-
tou, ontem, na Câmara 
Municipal, projeto de lei 
que dá prioridade em ca-
ráter excepcional para 
que os cerca de 33 mil ta-
xistas que circulam na ci-
dade do Rio, e que estejam 
comprovadamente em 
exercício de suas funções 
independente da faixa de 
idade, sejam imunizados 
contra a covid-19.

De acordo com a parla-
mentar, o fato desses pro-
fissionais estarem diaria-
mente em contato com o 
público em geral durante 
sua função, os credencia a 
serem imunizados excep-
cionalmente enquanto 
durar a pandemia.

“Está mais do que com-

provado que apesar de todos 
os esforços, a contaminação 
pelo covid-19 ainda não está 
controlada, o que coloca os 
taxistas diretamente na li-
nha de frente do contagio. 
Por isso, creio que a imuni-
zação seja necessária o mais 
rápido possível, já que até o 
momento a categoria conta-
biliza 115 óbitos desde o iní-
cio da pandemia; o que con-
venhamos, é extremamente 
preocupante”, disse.

O projeto determina ain-
da que o Poder Público e os 
órgãos de saúde, devam 
elaborar em conjunto um 
novo calendários de vaci-
nação ou adequar os já exis-
tentes, levando em conta o 
número de vacinas e de pro-
fissionais habilitados para 
aplicar as doses.

pouco de imunidade para a 
minha filha também. Vou 
continuar mantendo os cui-
dados e estou feliz que todo 
mundo está sendo vacinado 
logo, o calendário já dimi-
nuiu bastante’, comentou. 

MAIS TESTAMENTOS 

Os Cartórios de Notas do Rio 
tiveram o maior número de 
testamentos já registrados 
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Conselho de Ética confirma 
cassação de Dr. Jairinho

Pedido será votado 
amanhã pelo 
plenário e precisa de 
34 vereadores para 
ser ratificado

DANIEL CASTELO BRANCO

Pedido de cassação foi aprovado por unanimidade pelo conselho

O 
Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar 
da Câmara Munici-
pal do Rio aprovou 

ontem por unanimidade o 
relatório que pede a cassação 
do mandato do vereador Jairi-
nho. Ele é acusado de quebra 
de decoro parlamentar pela 
morte do menino Henry Borel. 
Durante 50 minutos, os sete 
membros do conselho fizeram 
uma reunião fechada para dis-
cutir o relatório.

O relatório será votado 
amanhã em plenário, em ses-
são aberta, com direito a dis-
curso dos vereadores e da de-
fesa. A cassação é decidida por 
dois terços dos parlamentares 
(34 votos).

“Quero enfatizar que a de-
fesa teve amplo espaço. Fo-
mos muito éticos e impar-
ciais. Com muita tranquili-
dade eu falo isso”, afirmou o 
vereador Alexandre Isquier-
do, presidente do conselho, 
que negou as acusações da 
defesa de que a comissão já 
estava determinada a con-
denar Jairinho por conta do 
apelo popular do caso.

“Não foi uma decisão toma-
da por pressão popular. Foi 
uma decisão debruçada em 
detalhes técnicos”, afirmou o 
vereador Dr. Rogério Amorim.

Sobre fotos anexadas pela 
defesa, em que Jairinho apa-
rece se confraternizando com 

havia necessidade urgente de 
resposta. Em tempo hábil nos 
manifestamos e, com celerida-
de que não atropelou os pro-
cessos legais, conseguimos dar 
uma resposta”, disse.

Projeto de Decreto Legisla-
tivo concluindo pela cassação 
será redigido e publicado hoje 
no Diário da Câmara do Rio.

outros vereadores, Isquierdo 
diz que não se sentiu acuado. 
“Foi uma tentativa de sensi-
bilizar o conselho. Não vimos 
como ameaça, não nos senti-
mos coagidos”.

O vereador Chico Alencar 
(Psol) comentou a celeridade 
do processo. “Não tivemos 
pressa, mas dentro do rito 

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

 > A estratégia da defesa 
não obteve sucesso para 
convencer a comissão 
em não prosseguir com 
o processo de cassação. 
No documento, havia fo-
tos anexadas com descri-
ções. A primeira imagem 
mostra Jairinho em mo-
mento de lazer, em con-
fraternização ao lado de 
criança e de um persona-
gem fantasiado de coe-
lho. Ao longo das onze 
fotos anexadas Jairinho 
está  em família, ao lado 
de Monique Medeiros e 
Henry Borel. Em outra, 
ele discursa em plená-
rio. Em duas, aparece 
ao lado de Carlo Caiado, 
presidente da Casa.

“A defesa apresentou 
um documento trazendo 
detalhes da vida pessoal 
e política do vereador, o 
que não está em questão. 
O que discutimos é que 
houve quebra de decoro 
parlamentar e nisso se 
baseia a votação unâni-
me pela cassação”, disse 
o vereador Chico Alen-
car (PSOL).

Estratégia 
não foi bem 
sucedida

 > A defesa de Jairinho tam-
bém apelou para a vida so-
cial e familiar para eviden-
ciar que ele era pessoa mui-
to querida por amigos. Em 
anexo das alegações finais 
à comissão, fotos mostram 
o parlamentar ao lado de 
outros políticos. Em uma 
das delas, ao lado do presi-
dente da Casa, Carlo Caiado 
(DEM), e do vereador Car-
los Bolsonaro (Republica-
nos), filho do presidente 
Bolsonaro.

Nos bastidores, a inicia-
tiva não foi vista como ten-

tativa de intimidação. Mas, 
o presidente da comissão, 
Alexandre Isquierdo, des-
creveu a estratégia de defe-
sa como forma de sensibili-
zar a comissão.

No documento ao qual 
O DIA teve acesso, Jairi-
nho é descrito como “pai 
carinhoso, presente, ama-
do pelos filhos e por todos 
os membros da família, 
quiçá por Henry. Ade-
mais, pessoa caridosa e 
carismática formou legião 
de amigos e admiradores 
dentro da Câmara”.

Defesa tenta reverter 
situação com vida social

Documento mostra Jairinho em foto com Caiado e Carlos Bolsonaro

REPRODUÇÃO
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Placas foram 
instaladas em 
pontos históricos da 
cultura LGBTQIA+ 

Prefeitura 
inaugura 
Circuito da 
Diversidade

A Prefeitura do Rio inaugu-
rou ontem as três primeiras 
placas do Patrimônio Cul-
tural Carioca do Circuito 
da Diversidade em pontos 
históricos da cultura LGB-
TQIA+ carioca. A rota é uma 
homenagem da Secretaria 
de Cultura, em parceria com 
a Coordenadoria Executiva 
da Diversidade Sexual (Ceds 
Rio) e o Instituto Rio Patri-
mônio da Humanidade.

O Dia do Orgulho LGB-
TQIA+ também foi marca-
do por uma sessão solene na 
Câmara dos Vereadores do 
Rio, com homenagens a per-
sonalidades do movimento 
carioca. As placas foram ins-
taladas no endereço do anti-
go Cabaret Casanova, palco 
da Madame Satã, no Largo da 
Carioca, local onde o cronis-
ta João do Rio trabalhava, e no 
Parque do Flamengo, em ho-
menagem à Lota de Macedo 
Soares. Localizado na Ave-
nida Mem de Sá, 25, Lapa, o 
Cabert Casanova era conside-
rado uma das casas de show 
mais antigas da Lapa e, além 
de receber Madame Satã, foi 
palco de Laura de Vision, Mei-
me dos Brilhos e do grupo Dzi 
Croquettes.   

O cronista, contista e tea-
trólogo João do Rio é um dos 
grandes nomes da imprensa 
brasileira. Fundador do jornal 
“A Pátria”, no Largo da Carioca, 
no Centro do Rio, João do Rio 
era atacado por ser assumida-
mente homossexual. 

A arquiteta-paisagista e 
urbanista Lota de Macedo 
Soares foi uma das idealiza-
doras do Parque do Flamen-
go, na Zona Sul. 

Ato na Alerj marca o  
Dia do Orgulho LGBTQIA+
‘Não é sobre escolha, é sobre a sorte de ser’: eram os dizeres de um dos cartazes

LUCIANO BELFORD / AGENCIA O DIA

Com bandeiras e cartazes, ativistas ocuparam  a escadaria da Assembleia Legislativa do Rio 

U
m ato para comemo-
rar o Dia do Orgulho 
LGBTQIA+ aconte-
ceu ontem à tarde 

na escadaria da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj). A caminhada seguiu 
até a Cinelândia. No local, ati-
vistas carregavam bandeiras 
representando a comunida-
de LGBTQIA+. Além disso, 
pessoas seguravam cartazes 
com dizeres como: “Não é so-
bre escolha, é sobre a sorte 
de ser” e “Vidas LGBTQIA+ 
importam”. Alguns também 
pediam a saída do presidente 
Jair Bolsonaro.

Durante o ato, foram dis-
tribuídos materiais de pre-
venção às doenças sexual-
mente transmissíveis e à 
covid-19. 

Estiveram no local tam-
bém a defensora dos Direitos 
Humanos e deputada esta-
dual Renata Souza, e o verea-
dor do Rio, Tarcísio Motta.

ATIVISTAS PREMIADOS

O Prêmio Cidadania, Direito 
e Respeito às Diversidades foi 
entregue ontem, data em que 
se comemorou o Dia Mundial 
do Orgulho LGBTQIA+, para 

seis ativistas do movimento 
no estado do Rio de Janeiro. 
A solenidade levou represen-
tatividade e visibilidade para 
pessoas LGBTQIA+, além de 
promover o respeito, a inclu-
são e a tolerância às diferen-
ças. A edição foi realizada de 
forma virtual e conduzida 
pela deputada Enfermeira 

Rejane (PCdoB).
“Esse segmento tem so-

brevivido em um país into-
lerante, preconceituoso e 
homofóbico. É de suma im-
portância realizarmos um 
evento que prestigie quem 
tem lutado com tanta deter-
minação, garra e força para 
combater o preconceito e de-

fender a diversidade. É pre-
ciso lutar pela visibilidade e 
por oportunidades no mer-
cado de trabalho”, comentou 
Rejane, autora do Projeto de 
Resolução 517/17 que criou 
o prêmio, que é concedido 
pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) desde 2017.

Protesto interdita 
Avenida Radial Oeste

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Protesto contra PL que altera demarcação de terras indígenas

Um protesto na Avenida 
Radial Oeste bloqueou 
pistas na altura do Mara-
canã, na Zona Norte, sen-
tido Praça da Bandeira, 
ontem pela manhã. Ma-
nifestantes atearam fogo 
em objetos e protestaram 
contra o PL 490, que tem 
como objetivo alterar a 
demarcação de terras in-
dígenas no país. 

Após mais de 1h30 de 
bloqueios, às 9h16, a via 
foi totalmente liberada. 
Durante a manifestação, 
o grupo carregava carta-
zes com dizeres “Parem de 
nos matar”, “PL 490 não”.

O Projeto de Lei 490, 
de 2007, altera a legisla-
ção da demarcação das 
terras e dos acessos a po-
vos isolados. A Comissão 
de Constituição e Justiça, 

da Câmara dos Deputados, 
aprovou o projeto no dia 23, 
por 40 votos favoráveis e 21 
contrários. Com a liberação, 
altera-se o Estatuto do Índio 
definido na Constituição de 
1988. Segundo Arthur Maia 
(DEM-BA), relator do pro-
jeto, o marco temporal de 
1988 já tem jurisprudência 
do Supremo Tribunal Fede-
ral e tomou como base o jul-
gamento da demarcação da 
terra indígena Raposo Serra 
do Sol, em Roraima. 

O relator deu entendi-
mento de renitente esbulho, 
como conflito possessório. O 
texto apresentado por Maia 
torna obrigatória a partici-
pação de estados e municí-
pios nos procedimentos de 
demarcação em que se loca-
lize a área determinada e das 
comunidades interessadas.
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nOs clubes do futebol brasi-
leiro, das Séries A e B, estão 
mesmo dispostos a criarem 
uma nova Liga para o espor-
te em território nacional. A 
movimentação já se encontra 
avançada e quatro empresas 
já estão no circuito oferecendo 
possíveis negociações de pa-
trocínios e direitos de trans-
missão. O clima, inclusive, é 
de otimismo e mais encontros 
devem acontecer até o fim do 
ano. Pode ser uma mudança 
para sempre na forma que ve-
remos futebol por aqui.

PARECE QUE VAI 
ACONTECER…

O 
domingo foi de muitos posicionamentos 
em prol da causa LGBTQIA+ no futebol. 
O movimento que foi lembrado, inclu-

sive nas camisas, de Fluminense e Flamengo, 
mas, principalmente, do Vasco. Conhecido por 
ser pioneiro na luta pela inclusão dos negros e 
pobres no futebol, foi a vez de o Gigante da Co-
lina mostrar sua força também nesta causa e o 
clube jogou com sua tradicional faixa transver-
sal carregando as cores do arco-íris. Mas o dia 
histórico não parou nas iniciativas que foram 
pensadas antes pelo clube. Num gesto icônico 
e pouco esperado, Germán Cano, após marcar 
o primeiro gol da vitória por 2 a 1, foi até a ban-
deirinha de escanteio, que também carregava as 
cores do movimento, e a levantou em um gesto 
que só faltava ter som e falar: “Respeito”. Ar-
gentino, artilheiro, líder técnico e referência de 
uma equipe que vem sofrendo nos últimos anos, 
mas nunca esqueceu suas raízes e lutas. Cano e 
Vasco são o casamento perfeito para qualquer 
torcedor. Seja lá de qual orientação sexual for. Se 
é vascaíno, sente amor pelos dois. Dia histórico 
na Colina e com os três pontos. Grande fase!

 nA França, atual campeã da 
Copa do Mundo e vice-cam-
peã da Eurocopa 2016, está 
eliminada da Euro 2020. 
Depois de ter 3 a 1 no pla-
car e um jogo teoricamente 
controlado contra a Suíça, 
os franceses tomaram o em-
pate e perderam nos pênal-
tis na maior zebra desta edi-
ção até aqui. Mbappé, um 
dos grandes craques dessa 
seleção, perdeu o último pê-
nalti e deixou a competição 
sem marcar um gol sequer. 
Que fase…

CAI A CAMPEÃ  
DO MUNDO

O BOTAFOGO PRECISA AGIR

 nÉ inadmissível a quantidade de vezes que o Botafogo aca-
ba prejudicado pela arbitragem. O que aconteceu contra 
o Sampaio Correia, mesmo sem VAR, é um absurdo para 
o quadro de arbitragem da CBF. Não foi só por isso que o 
time perdeu, mas isso desmoraliza qualquer equipe. Ba-
gunça a confiança e tem influência no desempenho dos 
atletas e do treinador. O Alvinegro precisa agir. Pra ontem!

A
FP

EUROCOPA: SUÍÇA ELIMINA A FRANÇA
A França foi eliminada pela Suíça nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no tempo normal. 

Mbappé errou o último pênalti, defendido por Sommer, o herói da classificação suíça. 

Nas quartas, a Suíça encara a Espanha, que venceu a Croácia na prorrogação.

FLAMENGO

Rubro-Negro se aproximou do atacante nos últimos dias e conta com sinal positivo para desfecho
REPRODUÇÃO

Kennedy, do Chelsea, 
despertou interesse 
do Flamengo

A 
temporada de 2021 foi 
de pouco investimen-
to do Flamengo para 
reforçar o elenco. Mas 

a diretoria rubro-negra traba-
lha na chegada de novas pe-
ças para aumentar o nível da 
equipe. Um que agrada e que 
está na mira é Kenedy, revela-
do pelo Fluminense e que per-
tence ao Chelsea-ING. Em um 
primeiro momento, o atacan-
te gostaria de ser aproveitado 
pelo time inglês. Mas, como 
soube que a ideia é ser em-
prestado novamente pelos in-
gleses, o jogador vê com bons 
olhos atuar pelo Rubro-Negro 
e deu o “ok” para retornar ao 
futebol brasileiro.

O DIA já havia noticia-
do em maio que o Flamengo 
desejava contratar Kenedy. 
Mas, naquele momento, o jo-
gador havia falado para o seu 
representante que queria ser 
utilizado pelo Chelsea, o que 
pouco aconteceu desde que 
foi contratado pelo time in-
glês junto ao Fluminense, 
em 2015. Desde então, o ata-
cante está sendo emprestado 
para equipes europeias.

Apesar do interesse mútuo, 
não é uma negociação fácil. 
O Flamengo precisará nego-
ciar com o Chelsea e planeja 
ter Kennedy por empréstimo 
com opção de compra, mesmo 
modelo de negócio das contra-
tações de Pedro Rocha, Pedro, 
Thiago Maia e, recentemente, 
o zagueiro Bruno Viana.

O Rubro-Negro tem a con-
corrência de alguns clubes 
da Europa. Como Kenedy fez 
uma boa temporada pelo Gra-

nada-ESP, alguns times son-
daram o estafe do atacante. A 
Real Sociedad-ESP foi um, se-
gundo apurou O DIA.

Nos últimos dias, Marcos 
Braz tem mantido contato 
com Evandro Ferreira, empre-

VASCO

Comemoração de Cano com 
bandeira arco-íris repercute 
Mais do que fazer o primei-
ro gol do Vasco na vitória 
por 2 a 1 sobre o Brusque, 
pela Série B do Campeona-
to Brasileiro, Germán Cano 
fez história ao comemorar 
levantando a bandeira de es-
canteio de arco-íris. O cartão 
amarelo recebido por con-
ta da regra pouco importou 
para o atacante, que viu o 
gesto em apoio aos direitos 
LGBTQIAP+ rapidamente 
viralizar na internet e, inclu-
sive, repercutir no exterior, 
com direito a matéria no 
‘Diário Olé’.

A publicação lembrou a 
punição pela comemoração, 
mas ressaltou que o gesto foi 

Num gesto icônico, Cano levantou a bandeirinha de escanteio

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

tão “festejado como um gol’ 
e que a “mensagem chegou a 
todo mundo”. O ‘Diário Olé’ 
ainda completou: “Que gola-
ço, matador!”.

Essa não foi a única ma-

nifestação de Cano sobre o 
tema. Após o jogo, o atacante 
argentino publicou em seu 
Twitter uma nova foto de 
perfil, com um filtro de arco-
-íris. Ele também postou um 
desenho de sua comemora-
ção com a bandeira.

A matéria ainda fala das 
ações do Vasco ao longo do 
domingo, com a camisa es-
pecial em homenagem ao 
Orgulho LGBTQIAP+ e as 
bandeiras arco-íris espalha-
das em São Januário, assim 
como a nota publicada pelo 
Vasco. A postagem do za-
gueiro Leandro Castan indo 
de encontro com o clube 
também foi citada.

FLUMINENSE BOTAFOGO

Carga de jogos foi 
decisiva na escalação

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Roger explicou sua decisão

No empate em 1 a 1 contra o 
Corinthians, pelo Campeo-
nato Brasileiro, no último 
domingo, Roger Machado, 
treinador do Fluminense, 
montou a equipe sem Fred 
e Nenê, dois jogadores que 
vêm se destacando na equipe 
tricolor. Após o jogo, o técni-
co explicou que a carga de jo-
gos fez com que os atletas ne-
cessitassem de um descanso.

“Você coloca um elemento 
a mais que não deveria estar 
obrigatoriamente envolvido 
na escolha dos jogadores em 
campo. Se fizéssemos seis jo-
gos por mês, com uma sema-
na aberta, já nos atenderia. 
Mas é isso que nós temos, 
tentamos lidar com isso”, ex-
plicou Roger.

O treinador tricolor com-
pletou: “Nos apoiamos mui-
to na fisiologia. Na reta final 

do Estadual, com final da 
fase de grupos da Libertado-
res, levamos no limite sem 
mudar as peças porque en-
tendemos que era importan-
te naquele momento. Mas 
isso aumenta os riscos. Pelo 
fato de apenas descansar e 
treinar, você naturalmente 
perde pontos importantes, 
que são o físico e a força”.

Prejuízo 
bem maior 
no ano
Revisado após a chegada 
do CEO, Jorge Braga, a 
previsão de orçamento do 
Botafogo para 2021 proje-
ta um rombo ainda maior 
nas contas alvinegras do 
ano. Devido à mudança, 
o Conselho Deliberativo 
do clube, que tratou do as-
sunto em abril, terá que 
aprovar novamente o do-
cumento atualizado.

Se inicialmente o Bota-
fogo previa um prejuízo 
de R$ 20,6 milhões, agora 
o rombo é ainda maior: de 
R$ 59,9 milhões, quase três 
vezes mais. As informações 
são do site ‘Ge’. A mudan-
ça deve-se a uma previsão 
mais realista, com diminui-
ção das receitas e aumento 
das despesas. 

sário do atacante. A vontade 
do atleta pode pesar para um 
desfecho positivo na transa-
ção. Em maio, Kennedy e Mar-
cos Braz almoçaram juntos 
em um restaurante na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio, 

quando a reportagem trouxe 
em primeira mão o interesse 
do Flamengo.

O clube chegou a disponi-
bilizar as estruturas do Ninho 
do Urubu para Kenedy man-
ter a forma física durante as 

Kenedy dá ‘ok’, e Mengão  
pode negociar com o Chelsea

férias no Rio, mas o jogador, 
por compromissos particula-
res, não compareceu nenhum 
dia. O jogador deve viajar no 
dia 5 para se apresentar ao 
Chelsea enquanto o futuro 
não é decidido.

Kenedy surgiu no futebol 
profissional em 2013, pelo 
Fluminense. Na temporada 
2015/2016, ele foi vendido 
ao Chelsea, mas nunca se 
firmou na equipe inglesa. 
Acumula passagens por em-
préstimo por Watford, Ne-
wcastle, Getafe e Granada, 
equipe que defendeu na úl-
tima temporada.

O contrato de Kenedy com 
o Chelsea vai até junho de 
2024, o que pode ajudar no 
interesse do Flamengo. Os di-
rigentes rubro-negros usarão 
a estratégia de que o emprés-
timo de um ano não afetará 
diretamente o compromisso 
do atacante com a equipe in-
glesa, que pode tê-lo ao térmi-
no do vínculo.

Apesar de o momento fi-
nanceiro do Flamengo exigir 
cautela, por conta da queda 
de receita ocasionada pela 
covid-19, a diretoria mapeia o 
mercado e busca nomes, den-
tro do possível, sem grande 
investimento, para reforçar o 
elenco. A prioridade, pelo vis-
to, é o setor ofensivo, como o 
vice de futebol do clube, Mar-
cos Braz, revelou recentemen-
te em entrevista à FlaTV. 

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

CANO E VASCO: 
CASAMENTO PERFEITO

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Comemoração histórica de Cano
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ECONOMIA

Fraudadores ligam para segurados do 
INSS para ‘confirmar’ as informações

Aposentado: fique 
atento ao golpe da 
prova de vida online 

DIVULGAÇÃO

Golpistas pedem para aposentado enviar foto de documento

O INSS faz um alerta sobre 
golpistas que ligam para 
que aposentados façam “a 
prova de vida online”, por 
causa da pandemia. Segun-
do o instituto, os fraudado-
res se aproveitando para 
garantir os dados dos segu-
rados. Na ligação, eles pas-
sam informações pessoais 
e depois é enviada mensa-
gem, por WhatsApp, solici-
tando que o aposentado en-
vie foto de documento para 
finalizar o processo. 

“O INSS alerta a todos 
para que, caso recebam esse 
tipo de ligação, desliguem o 
telefone e não forneçam ne-
nhuma informação. O INSS 
não faz contato por telefone 
para procedimento de pro-

va de vida”, reforçou o órgão.
Para o INSS, golpe começou 

a ser aplicado com a amplia-
ção da prova de vida por bio-
metria facial, feita por meio 
de aplicativo. “O INSS entra 
em contato com o cidadão em 
situações específicas e para in-
formar sobre procedimentos, 
andamento de requerimentos 
ou reagendamentos, e, em ne-
nhum momento solicita qual-
quer informação, como CPF, 
nome da mãe ou senhas”, in-
formou o instituto. 

O segurado pode receber 
e-mail, SMS, carta ou ligação 
do INSS, sempre por meio 
dos canais oficiais de aten-
dimento: Meu INSS, Central 
de Atendimento 135, ou SMS 
identificado como 280-41.

Feirão e secretaria têm mais 
de 3,4 mil vagas de empregos
Confira como fazer para disputar uma das oportunidades oferecidas no Rio

REGINALDO PIMENTA 

Feirão da Comunidade Gerando Vidas terá em lotes diários de vagas

O 
Rio amarga um ce-
nário desesperador 
de desemprego. Em 
maio, o estado che-

gou a bater 1,6 milhão de pes-
soas desocupadas, de acor-
do com levantamento do 
IBGE. Diante de milhares de 
pessoas na procura de uma 
oportunidade para retornar 
ao mercado de trabalho, a Co-
munidade Católica Gerando 
Vidas promoverá um feirão 
de empregos com chances 
para várias atividades. Além 
disso, a Secretaria Municipal 
de Trabalho e Renda (SMTE) 
está com oportunidades. No 
total, há mais de 3,4 mil vagas 
disponíveis para quem tenta 
sair do desemprego. 

O feirão da Comunidade 
abrange a maior parte das 
vagas, com 3 mil chance para 
uma empresa de serviços. 
São postos de trabalho para 
todo o estado. O organizador 
da feira de empregos, Paulo 
Vasconcelos, afirmou que a 
divulgação será feita em lotes 
diários. “Encaminharemos 
até mil candidatos por sema-
na para avaliação e seleção 
da equipe de RH da empresa 
contratante”, afirmou ele.

Por isso, o processo ocor-

rerá em três semanas para 
a divulgação e encaminha-
mento dos candidatos que 
estejam no perfil mínimo so-
licitado pela empresa contra-
tante. O atendimento inicial 
será feito por meio do portal 
www.trabalhobrasil.com.br. 
Lá, os interessados devem se 
candidatar e quem estiver no 

perfil será direcionado para 
uma das ações presenciais. 
Neste momento, serão veri-
ficadas documentação e ex-
posição das vagas (horário 
de trabalho, salários, entre 
outras informações).

Entre as vagas disponí-
veis há oportunidades para 
telemarketing, assistente 
administrativo, recepcio-
nista, técnico em logística, 
auxiliar de limpeza, auxiliar 
de acesso, operador de esto-
que, auxiliar de embalagem, 
auxiliar de atendimento, as-
sistente de recebimento. A 
divulgação e inscrição já teve 

e o primeiro grupo de vagas 
será para atuar na Zona Oes-
te do Rio. 

VAGAS DA SMTE

A Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda do Rio 
captou mais de 400 vagas 
de emprego nesta semana. 
Há oportunidades do Ensi-
no Fundamental até o Supe-
rior. Além disso, há postos de 
trabalho para pessoas com 
deficiência (PcDs).  

Para Nível Fundamental, 
os candidatos encontram va-
gas de padeiro, açougueiro, 
atendente de padaria, aten-
dente de lanchonete, auxi-
liar de cozinha, sushiman, 
peixeiro, auxiliar de peixaria, 
manipulador de alimentos, 
motofretista, operador de 
câmara fria, repositor, auxi-
liar de cozinha e frentista. Já 
no Superior, há chances para 
farmacêutico. 

Para concorrer, o interessa-
do deve enviar currículo para 
o e-mail vagas.smte@gmail.
com ou comparecer a um dos 
centros municipais de empre-
go, reabertos no início deste 
ano (Tijuca, na Rua Camara-
gibe, 25; e Jacarepaguá, na 
Avenida Geremário Dantas, 
1400 - sala 102). Há, também, 
oportunidades para pessoas 
com deficiência.

Atendimento 
inicial no feirão de 
empregos será feito 
por meio do portal 
na internet

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Alerj vai derrubar veto ao 
PLC 40 nesta semana

JÚLIA PASSOS/ALERJ

Presidente da Alerj, André Ceciliano defende constitucionalidade do PLC 

P
ublicado no Diário 
Oficial na última 
sexta-feira, o veto do 
governo fluminense 

ao PLC 40/2021, que atuali-
za a legislação previdenciá-
ria estadual, será analisado 
— e derrubado — pelo ple-
nário da Alerj na próxima 
quinta-feira. A informação 
foi confirmada à coluna pelo 
presidente da Casa, André 
Ceciliano (PT).

Autor da proposta, Cecilia-
no ressaltou que os Poderes 
e órgãos estaduais e do país 
ficarão inviabilizados caso 
não ocorra adequação na lei. 
O projeto aponta saída finan-
ceira para que as instituições 
não ultrapassem os índices 
de gastos com pessoal diante 
da nova regra de cálculo de 
despesas com a folha salarial 
imposta pela Lei 178/21, que 
prevê o novo Regime de Re-
cuperação Fiscal.

Pela lei, o Tribunal de Jus-
tiça, Legislativo, MP e TCE 
devem passar a incluir ina-
tivos e pensionistas na rela-
ção de gastos com pessoal. O 
PLC apresentado por Ceci-
liano prevê então que as con-
tribuições patronal (28%) e 
dos servidores (14%), além de 
receitas de royalties, sejam 
atribuídas proporcionalmen-
te aos Poderes e órgãos para 
fins de apuração dos índices.

REFORMA ADMINISTRATIVA

 nEnquanto a discussão sobre 
estabilidade de servidores ganha 
força no âmbito da reforma admi-
nistrativa (PEC 32), o relator Ar-
thur Maia (DEM-BA) acende mais 
um debate: a regulamentação da 
avaliação de desempenho. Para 
Maia, deve ser um mecanismo 
para premiar bons profissionais, 

sem caráter punitivo. “Temos que 
premiar o sujeito que desempe-
nha um bom papel. E ao que não 
desempenha devemos fazer de 
tudo para recuperá-lo”, declarou 
ontem o parlamentar em evento 
virtual promovido pelo Instituto 
para Reforma das Relações entre 
Estado e Empresa.

Prêmio a servidor bem avaliado

 nO governo estadual paga ama-
nhã, dia 30, metade do 13º salá-
rio para 460 mil servidores ativos, 
aposentados e pensionistas — 
após um longo período sem essa 
antecipação. O valor líquido da 
folha é de R$ 1,6 bilhão.

No mesmo dia, o Ministério 
Público, Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), Defensoria 
Pública e Tribunal de Justiça 
também vão depositar a pri-
meira parte do abono aos seus 

funcionários públicos e mem-
bros da ativa, inativos e bene-
ficiários de pensão. 

A Defensoria detalhou que, 
no órgão, o pagamento alcan-
çará 2.140 ativos e 306 inati-
vos. No TCE, o crédito será para 
1.116 vínculos.

Já a Alerj pagou no sábado, 
dia 26, a primeira parte do 13º 
aos seus 5 mil servidores em 
atividade, deputados, aposen-
tados e pensionistas.

METADE DO 13º SALÁRIO

Poderes e órgãos pagam amanhã

Depósito do Estado do Rio alcançará 460 mil vínculos

DANIEL CASTELO BRANCO

CONFIRA

3% 49%

Pela LRF, nos estados, gastos 

com pessoal não podem 

estourar 3% da receita 

corrente líquida para o 

Legislativo, incluído o TCE

A Lei de Responsabilidade 

Fiscal estabelece ainda o limite 

de 49% para o Executivo, de 

6% para o Judiciário; e de 2% 

para o Ministério Público

 > O presidente do Le-
gislativo estadual ar-
gumentou que não há 
como modificar uma 
regra de cálculo sem le-
var em consideração as 
contribuições (patro-
nais) feitas atualmente 
e no passado pelos Po-
deres e pelos servidores 
(de 14%) ao Executivo.

“Temos a tranquili-
dade de ter um texto 
constitucional e com-
patível com o que se 
exige. Porque você não 
pode consolidar des-
pesa de pessoal atual-
mente com inativos e 
pensionistas se você 
não conta nem com as 
contribuições patronal 
e dos servidores. Isso 
não tem pé nem cabe-
ça. Então vamos levar 
ao plenário e votar, e 
não tenho dúvida de 
que vamos derrubar o 
veto”, declarou.

O texto é assinado 
também por outros 
parlamentares.

Contribuições 
vão para o 
Executivo
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A nova parceria da banda Yahoo é com ninguém menos que Claudia Leitte. Juntos, eles 
gravaram a faixa ‘Frevo Mulher’, uma canção escrita por Zé Ramalho e que tornou-se um 
superclássico da música brasileira. Trazendo um arranjo cheio de energia e suingue, 
somados a uma interpretação incrível, este single promete altíssima rotação nos corações 
mundo afora! “Devido às restrições da pandemia, optamos por gravar o clipe 
separadamente. Cada um em sua cidade. Claudia Leitte em SP e Yahoo no RJ”, diz os 
integrantes da banda sobre a produção audiovisual que será lançada no próximo dia 2, no 
canal do grupo no Youtube.

FábiaOliveira

EM FEAT COM YAHOO

CLAUDIA LEITTE 

A FILA ANDA...

A cantora e ex-BBB Flay ficou indignada com homens que 

a assediaram na rua de sua casa, em São Paulo, neste 

fim de semana, após ela tentar fazer fotos vestindo saia. 

Acompanhada de sua irmã mais nova, a artista fez um 

longo desabafo sobre não ter conseguido concluir suas 

fotos por causa de piadinhas que vários homens que pas-

savam pelo local soltavam.

 “Tô na rua da minha casa e não consegui fazer uma 

foto. A gente veio fazer uma foto, ela (irmã) conseguiu, 

porque está de casaco. Eu coloquei uma saia pra fazer 

uma foto e simplesmente não consegui, porque passava 

um retardado a cada segundo soltando piadinha, tirando 

onda comigo. Tomem vergonha na cara vocês, que andam 

constrangendo as mulheres na rua. Que saco! Já xinguei 

tanta gente nessa rua,’ tanto macho lixo. Não dá, simples-

mente não dá. Tem que andar de saco na rua, vestindo 

uma calça, uma blusa, uma touca… O quanto que isso é 

chato”, lamentou.

FLAY INDIGNADA COM 
ASSÉDIO 

DIV
ULG

AÇÃO 

D
epois do término com o coach Douglas Maluf, no fim 
do ano passado, Paolla Oliveira fez a fila andar nova-
mente. A atriz atualmente vive um romance com o 

cantor Diogo Nogueira, que também está solteiro desde o 
início deste ano, após o fim do namoro com a advogada 
Jéssica Viana. 

Segundo a coluna apurou, Paolla tem sido vista com fre-
quência no condomínio onde o sambista mora, na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste do Rio, já que ele tem evitado sair de casa 
por conta da Covid-19. Além disso, a presença da artista no 
local tem chamado a atenção da vizinhança. Inclusive já tem 
gente comentando a vestimenta de Paolla, que costuma 
surgir por lá sempre com roupas da coxa pra cima. Vixe!

E pelo visto o relacionamento tem caminhado para ficar 
cada vez mais sério, já que atriz agora interage com a família 
do cantor, posa para fotos em clima de intimidade com a 
nova cunhada, Clarissa Nogueira, e até interage com ela 
publicamente nas redes sociais. 

Atriz já 
frequenta a 
casa do 
cantor, na 
Barra da 
Tijuca, e 
interage com 
a família 
dele 

DIVULGAÇÃO 

Paolla Oliveira 

vive romance com 

Diogo Nogueira 

FOTOS REPRODUÇÃO
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MAIS UMA FÃ DECEPCIONADA 
COM CAIO CASTRO 

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 IN
ST

A
G

R
A

M

Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba anunciaram que 
precisaram cancelar o chá revelação do segundo filho 
do casal, após o primogênito Theo, de apenas 1 ano, 
não ter se sentido bem e precisar ser levado ao hos-
pital para receber atendimento médico. 
“Respondendo a todas as mensagens de vocês... Ti-
vemos que cancelar o chá hoje, nosso Theozinho não 
estava bem, então fomos fazer exames... A saturação 
dele caiu, depois venho com calma explicar, mas ele já 
está melhor agora. Graças a Deus! Obrigada a todas 
as mensagens de apoio e carinho! Estamos orando 
aqui pra que não seja nada!”, contou Biah no Insta-
gram Stories.

Erika Januza vai estrear como rainha de bateria no Car-

naval do Rio e à frente dos ritmistas da atual campeã ca-

rioca: a Unidos do Viradouro. “Quando recebi contato de 

uma pessoa da escola me falando sobre a possibilidade 

de surgir um convite pra Viradouro, achei que era trote, e 

perguntei se era sério. Em seguida, o presidente de honra 

Marcelo Calil me ligou. Aí, sim, comecei a acreditar. Ele 

me falou sobre o propósito da escola e fez o convite. Fi-

quei meio paralisada, ao mesmo tempo explodindo de 

alegria, e aceitei”, recorda Erika.

NOVA RAINHA

CHÁ CANCELADO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n ‘Um Café Lá em 

Casa’ é o nome 
do  programa 
apresentado 
pelo guitarris-
ta Nelson Faria 
em um canal no 
Youtube como 
o mesmo nome. 
A atração terá 
nova temporada 
a partir desta 
quinta-feira (1), 
às 11h com ass 
participações de 
Oswaldo Mon-
tenegro, Lenine, 
Lô Borges, Ellen 
Oléria, entre ou-
tros artistas

APRESENTADOR DA GLOBO FALA 

SOBRE SUA HOMOSSEXUALIDADE

A influenciadora digital Carol Kyo-
ko compartilhou com seus se-
guidores do Instagram, neste fim 
de semana, um episódio decep-
cionante envolvendo o ator Caio 
Castro. Ela estava acompanhada 
da amiga Mayara Rangel, fã do 
ator, que se aproximou da mesa 
onde ele estava sentado para pe-
dir uma foto. 
 “Estamos com um dilema aqui, 
porque o Caio Castro está ali do 
outro lado. A Mayara quer tirar 
foto com ele, mas ninguém quer 
tirar foto com ele. Eu não gosto 
dele, mas a Mayara quer tirar a 
foto. Ela foi, se ele der um não pra 
ela... mas ela foi lá. Ela foi pedir, 

gente”, diz Carol, enquanto filma 
a tentativa da amiga de tietar o 
namorado de Grazi Massafera. 
 Em seguida, ela filma Mayra 
voltando do local onde abordou 
Caio Castro: “Não permitiu? Que 
babaca! Eu disse, amiga. Esse 
povo é idiota. [...] O assessor disse 
que tem que aguardar ele comer. 
Comédia, gente. A gente achou 
que ele estava comendo, porque 
ele estava sentado ali (na mesa) 
da lanchonete. Mas a Mayara che-
gou lá e ele não estava comendo 
mesmo não. Ou seja, ele não que-
ria tirar foto mesmo, beleza, show 
de bola. Boba é ela, porque eu não 
gosto dele”, finalizou a influencer. 

Filha de Laíla morre de Covid
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O samba está novamente de luto. Denize Silva, filha do carnavalesco Laíla, 
morreu na noite do último domingo, vítima da Covid-19. Denize, de 56 
anos, estava internada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, na Zona 
Norte do Rio, desde o dia 14 de junho. Ela deu entrada na unidade dois dias 
antes do pai ser internado com sintomas da Covid. Laíla morreu no último 
dia 18, também por conta de complicações causadas pelo coronavírus.

PROCESSO POR TRANSFOBIA

RECURSO NEGADO EM 
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A influenciadora trans, Lady Chokey, ficou 
indignada ao ter recurso negado no processo 
que ela moveu por transfobia contra uma 
imobiliária de São Paulo e o dono de um flat. 
A ação teve início após a gamer ser alvo de 
preconceito ao tentar alugar o imóvel. Após 
ajuíza Leila Hassem da Ponte, da 25ª Vara Cí-
vel de São Paulo, julgar causa ganha à Chokey 
e condenar a imobiliária RC Flats e o proprie-
tário do imóvel, Roberto Corra, a indenizá-la 
no valor deR$ 10 mil por danos morais, ela 
entrou com novo recurso pedindo aumento 
do valor da indenização para R$ 300 mil. 
 A relatora do processo entendeu que hou-
ve transfobia, porém julgou que os R$ 10 mil 
sentenciados em primeira instância eram 
suficientes para suprir o dano sofrido pela 
influencer. “Fica todo mundo falando de res-
peito e quando chega a hora do vamos ver, 
nada acontece. Fui praticamente expulsa do 
apartamento sem nenhum motivo e ainda 
por cima nem indenizada à altura eu fui. Só 
de custas do processo e honorários vou pagar 
mais do que os dez mil que ganhei de indeni-
zação por danos morais”, lamentou a gamer.

Ontem, no  dia em que foi comemorado o Orgulho LGBTQIA+, Thales Bretas resolveu falar de amor e respeito. 
Viúvo de Paulo Gustavo, ele publicou uma foto do casal e contou que o ator e apresentador, morto há quase dois 
meses por  complicações da Covida-19, era o grande amor da sua vida. “Que privilégio o meu de ter vivido o gran-
de amor da minha vida, ter realizado o sonho do casamento e ter construído uma família como sempre quis!”.

GRANDE AMOR

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Ontem, data em que se 
comemorou o Orgulho 
LGBTQIA+, o jornalista 
Marcelo Cosme usou as 
redes sociais para exaltar 
uma propaganda feita 
pelo Jornal O Globo sobre 
a luta contra o 
preconceito. Só que o 
apresentador já tinha se 
posicionado contra a 
homofobia ao falar 
abertamente sobre a sua 
orientação sexual durante 
uma live com o arquiteto 
Mauricio Arruda, a 
youtuber Alexandra Gurgel 
e a vereadora Erika Hilton 
(PSOL), na última sexta-
feira. O âncora da 
GloboNews revelou como foi difícil se assumir 
por ser um rapaz da cidade do Rio Grande, 
distante quatro horas da capital gaúcha, 
Porto Alegre. 
 “A minha casa me limitou durante muito 
tempo… Eu sou de uma cidade do interior do 
Rio Grande do Sul e aquilo não era admissível. 
Eu só fui ficar com um homem em Brasília 
quando morava sozinho. Por morar sozinho, 
acabava facilitando. Depois que você mora 
longe da família, você se permite. E foi por 

morar longe da família 
que eu pude me 
experimentar e ter a 
certeza que eu sou 
assim, e ponto, não 
tem problema”, 
contou. 
 “Eu fiquei 
reprimido durante 28 
anos por morar muito 
perto da minha 
família. Ir para Brasília 
me deu uma 
segurança muito 
maior, porque eu 
lembro de me 
esconder até de mim 
mesmo no início. Eu 
me escondia de mim, 

dos meus amigos, e hoje em dia eu não 
me escondo de ninguém”, admitiu. 
 Marcelo Cosme ainda revelou que os pais só 
foram saber da sua orientação sexual 
recentemente. Já as irmãs e seu filho, Eduardo 
Cosme, de 21 anos, fruto de uma relação 
passada, souberam há mais tempo. “Eu contei 
pra minha mãe, e só fui contar para o meu pai 
há dois anos. Ele só disse: ‘Oh, tudo bem, mas 
eu não quero falar sobre esse assunto’. E a 
gente não conversou mais sobre esse assunto, 
ele respeita e tá tranquilo”.
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 N É ordem no Palácio do Planalto. Os computadores 
amanhã com acesso ao vivo à TV online do Tribunal 
de Contas da União (TCU). O ministro-relator Walton 
Alencar vai dar seu parecer sobre as contas do gover-
no federal em 2020. Toda informação no voto sobre 
ressalvas ou suposta irregularidade será rebatida de 
pronto no mesmo dia. O presidente Jair Bolsonaro sabe 
do risco. Foi num voto desses que a então presidente 
Dilma Rousseff caiu em desgraça. 

A ex 
 N Algum maldoso jogou 

na fogueira junina do 
Congresso o nome da ex-
-esposa do ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello. 
Ela não quer depor na 
CPI. Não quer holofote. 

O contato 
 N Bom de relações públi-

cas, o ex-ministro da Saú-
de Ricardo Barros tem 
contatos nos laboratórios 
indiano da Covaxin, chi-
nês da Casinovac e russo 
da Sputnik.  

Novo pleno 
 NO Superior Tribunal de 

Justiça espera chegar no 

fim deste ano com 1 milhão 
de decisões – entre mono-
cráticas e colegiadas – pro-
feridas por sessões virtuais.  

Outro bloqueio 
 N Segue a novela Bolso-

naro atrás de um partido 
para chamar de seu. O Pa-
triota se enrolou todo. O 
presidente, Adilson Bar-
roso, foi destituído pelo 
vice Ovasco Resende em 
convenção com maioria 
dos delegados. E a turma 
da nova direção não topa 
filiação do presidente da 
República, tratada pelo 
presidente anterior – que 
já filiou o filho Zero 1, o se-
nador Flávio Bolsonaro.

OLHOS VIVOS

VOLTA TUDO

 N B o l s o n a r o 
tem ainda op-
ções como Pro-
gressista, PTB, 
Aliança 35 (ex-
-Partido da Mu-
lher Brasileira). 
Mas quer legen-
da que tope lhe 
entregar a toda 
a  executiva e 
o controle dos 
fundos partidá-
rio e eleitoral. O 
que é muito di-
fícil. A conferir

A Zona Oeste é a maior região da 
cidade do Rio. São 42 bairros 
em 74% do território munici-

pal, onde, em 2010, já moravam apro-
ximadamente dois milhões e 400 mil 
pessoas. São 17 praias e uma restinga, 
a maior extensão litorânea do muni-
cípio. É possível visitar oito parques 
públicos, tomar banho em cachoeiras, 
visitar museus, se encantar com a obra 
magistral do Sítio Roberto Burle Marx 
e conhecer um pouco mais a história 
da família real portuguesa no Palacete 
Princesa Isabel. 

Apesar da grandiosidade, os inves-
timentos públicos quase não chegam 
na região. Campo Grande, que é o bair-
ro com melhor Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) da área, está 
em 15º lugar no ranking geral do Rio. 
Os dados só reforçam a necessidade de 
fazer um debate amplo e democrático 
sobre o Plano Diretor, que determina 
o planejamento urbano para os próxi-
mos dez anos. Este é um instrumento 

O Estado do Rio de Janeiro vive 
um momento importante de 
retomada da sua Economia. 

Um conjunto de fatores, notadamen-
te na área de infraestrutura, vem 
animando as empresas e os investi-
dores, permitindo antever dias mais 
promissores para o estado e a nossa 
população.

A recente concessão dos serviços de 
saneamento básico da Cedae vai gerar 
vultosos investimentos no setor de in-
fraestrutura. Eles resultarão em mais 
empregos e renda para a sociedade. 
Com a nova concessão também será 
possível melhorar o abastecimento de 
água e ampliar a rede de esgotamento 
sanitário. Os benefícios serão expres-
sivos: os fluminenses vão ganhar mais 
saúde e qualidade de vida. 

Em paralelo aos aportes bilionários 
dos novos concessionários na rede de 
água e esgoto, o estado terá recursos 
orçamentários, obtidos no leilão da 
Cedae, para investir em infraestrutu-
ra. Os efeitos dessas obras seguramen-
te vão aumentar a competitividade e 
a produtividade das indústrias e em 
outros setores, induzindo o desenvol-
vimento econômico e social do Rio.

Nesse contexto, a Firjan entregou ao 
governador Cláudio Castro um docu-
mento que lista 22 projetos prioritários 
de infraestrutura. Eles representam R$ 
9,4 bilhões em investimentos no estado, 
com efeito multiplicador de R$ 11,9 bi-
lhões. O potencial de geração de empre-
gos, diretos e indiretos, chega a 135 mil 
vagas. O documento “Rio Canteiro de 
Obras” traz os principais projetos, em 
todas as regiões do estado, necessários 
ao desenvolvimento socioeconômico. 
Possuem efeito multiplicador na econo-
mia local, incluindo a construção civil.

Os projetos foram divididos em dois 

Rio, um canteiro de obras

Revisão do Plano Diretor atropela a Zona Oeste?

Eliomar Coelho* e  
William Siri**
*deputado estadual e  
**vereador do PSOL

Eduardo Eugenio 
Gouvêa Vieira
presidente do Sistema 
Firjan

que deve ser construído coletivamen-
te e com participação popular, para 
garantir o desenvolvimento de leis, 
estratégias e estudos que auxiliem na 
construção de uma cidade mais justa. 

Este ano acontece a revisão deste pla-
no, uma oportunidade de diagnosticar 
e observar os avanços e retrocessos na 
gestão e no desenvolvimento do muni-
cípio e de ouvir as diversas populações 
que vivenciam os problemas da cidade. 
E quem é da Zona Oeste enfrenta muitos 
desafios! Falta abastecimento de água e 
saneamento básico, transporte de qua-
lidade, mobilidade urbana, equipamen-
tos culturais e redes de saúde e creches 
que consigam atender à enorme popu-
lação da região. 

Sabemos que cabe ao Poder Execu-
tivo organizar o Plano Diretor, mas a 
responsabilidade não é só do Execu-
tivo. Cabe também ao Legislativo que 
fará a análise, discutirá e dará, com 
sua aprovação, a palavra final. A mobi-
lização e intervenção da sociedade ci-
vil, devidamente organizada, será fun-
damental para garantir que o proces-
so seja participativo e democrático. a 
situação econômica, social e sanitária 
precisa ser avaliada com bom senso, 
ouvir a população que vive o seu pró-

grupos. Nas intervenções em distritos 
e polos industriais, entre os oito pro-
jetos estão obras de melhoria no aces-
so ou de adequação da infraestrutura 
nos distritos de Santa Cruz, na Zona 
Oeste, em Queimados, na Baixada, e 
em Campos, no Norte Fluminense, por 
exemplo. Outros projetos são a

melhoria nos acessos às indústrias 
do Cluster Automotivo do Sul Flumi-
nense, o Anel Rodoviário de Campos 
Elíseos, ligando o Polo Petroquímico 
de Caxias à BR-493 (Arco Metropoli-
tano), e a implantação de rodovia até 
o Porto do Açu, para ligar a BR-101 ao 
Distrito Industrial de São João da Bar-
ra, no Norte Fluminense.

O segundo grupo é formado por 
14 projetos com elevado impacto na 

competitividade regional e fluminen-
se, que incluem propostas como a Ro-
dovia Transbaixada, a revitalização da 
RJ-130, que liga Teresópolis a Fribur-
go, na Região Serrana, a implantação 
da Linha 3 do Metrô (Niterói-São Gon-
çalo) e a conclusão da Linha 4 (Gávea), 
a restauração da Linha Vermelha e a 
implantação metrô leve ligando o Cen-
tro do Rio ao Aeroporto do Galeão.

Entre os inúmeros efeitos positivos 
desses projetos, destacamos ainda a 
redução de custos de frete, a atração de 
novas empresas e a melhoria na mobi-
lidade urbana. Por tudo isso, acredita-
mos que se vislumbra para o Estado do 
Rio uma nova fase. De crescimento, 
trabalho e mais bem-estar social.

E vale lembrar: o Rio tem jeito!

prio cotidiano é chave desse processo. 
Ainda mais em plena pandemia. Não 
há a necessidade de atropelos!

Conduzir esse processo apenas por 
meio virtual reafirma a exclusão so-
cial dos grupos que não têm acesso à 
tecnologia necessária para participar 
por estes meios, os mais pobres da ci-
dade, com pouco ou nenhum acesso à 
internet, smartphones e computado-
res e etc. 

Já na primeira reunião do Conselho 
Municipal de Políticas Urbanas, rea-
lizada junto à Secretaria de Urbanis-
mo, não houve consenso em relação ao 
cronograma de trabalho proposto pela 
prefeitura, que se mostrou irredutível 
em relação a mudanças no calendário 
e a novas propostas.

A Zona Oeste é grande em números 
e em importância. Os moradores pre-
cisam ser ouvidos. Tapar buracos e re-
formar praças é importante sim, mas 
precisamos de uma política urbana 
estrutural, construída com os mora-
dores. O modo pelo qual trataremos a 
ligação da Zona Oeste com o resto do 
contexto da Cidade do Rio de Janeiro 
definirá os rumos desse município, 
não somente nos próximos 10 anos, 
mas para um futuro mais longínquo.

AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N Logicalis  expande operações regionais para Minas Gerais. 

 N Espetáculo “O Cão de Kafka”  estreia dia 9 de julho, no YouTube e 
na plataforma Eko Studio, ambos gratuitos. 

 N UNIASSELVI  passa a oferecer benefício de efetivação de matrículas 
pelo aplicativo Leo App. 

 N Projeto 1P5P da Reserva  ultrapassa a marca de 50 milhões de pra-
tos complementados em 5 anos de programa.

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

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

Ele avisou 
 N O aviso foi dado em 

maio pelo engenheiro e 
ex-secretário de Energia 
do Estado do Rio de Janei-
ro Wagner Victer: o país 
corre risco de apagão se 
não lançar mão urgente 
da ligação das termelétri-
cas e senão investir nos 
leilões para entrega a cur-
to prazo. 

Aliás... 
 N ...A Assembleia Legisla-

tiva do Rio aprovou um 
projeto de lei de incentivo 
às novas termelétricas, vi-
sando aumento da oferta 
de gás nacional por gaso-
dutos marítimos. 

Meio a meio 
 N A proposta do substi-

tutivo na PEC que trata 
do voto impresso em co-
missão especial, que será 
apresentado hoje na Câ-
mara dos Deputados, pre-
vê a implantação de 50% 
de impressoras nas urnas 
eletrônicas e “100% de 
auditoria nas urnas com 
apuração in loco” 

Confirmou 
 N As novas urnas compra-

das em licitação pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral 

para o pleito de 2022 es-
tarão aptas à implementa-
ção do voto impresso. Elas 
serão mais da metade dos 
equipamentos que serão 
usados. A informação é 
do próprio TSE em ofício 
encaminhado ao deputa-
do federal Filipe Barros 
(PSL-PR), no qual mos-
tra que 51,69% das urnas 
(298.283 equipamentos) 
já preveem o acoplamento 
mecânico e elétrico. 

Gambiarra... 
 N Segundo especialista 

consultado pela coluna, é 
possível a modificação das 
urnas antigas. “Do ponto 
de vista do software, é ne-
cessário ter cada voto as-
sinado digitalmente, atra-
vés de um token especial, 
microprogramado” 

...oficial 
 N As urnas eletrônicas 

mais antigas precisam de 
adaptações, mas também 
poderão ser utilizadas 
caso o voto impresso seja 
obrigatório a partir do 
ano que vem. O token fica 
conectado na porta USB 
da urna. “Tudo isso pode 
ser feito pela estrutura 
atual do TSE”, comple-
menta a fonte da coluna.

ARTE O DIA
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O adeus ao jornalista, escritor e dramaturgo 

Artur Xexéo, que morreu no domingo, aos 69 

anos. Amigos se emocionam em despedida 

n site: odia.com.br n e-mail: odiad@odia.com.br n tel.: 2222-8000

MALHAÇÃO

 n Henrique surpreende Bian-
ca e João se irrita. Os alunos se 
preparam para o acampamento. 
Bianca chega com Henrique e 
João ao acampamento e vê Duca 
com Paty.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Francisco pede para morar com 
Nanda. Rodrigo diz para Manue-
la voltar ao convívio com Júlia. 
Ana pede para Eva não falar em 
Rodrigo ou Manuela. Laudelino 
implora para falar com Iná.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Helena faz um escândalo com 
Hugo. Ela o pressiona e o acusa 
de tê-la enganado para mantê-
-la distante de sua família. Bia 
diz a Dionice que não quer saber 
mais de Tarantino.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n A tentativa de aproximação 
entre Dani e Diego por Junior e 
Carol começa surtir efeito. Diego 
chega a se despedir de Carol com 
beijo no rosto.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo aceita fazer o 
exame de DNA. Cora vê Jairo 
atrás dela e fica intrigada. Tuane, 
Elivaldo e Victor saem juntos. Ju-
rema expulsa Reginaldo de casa.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Rebeca fica transtornada com 
a atitude de Esaú. Isaque avisa 
que chegou a hora de deixar o 
acampamento. Jacó fica chatea-
do com as palavras de Isaque. 
Deus fala com Isaque.

21h | RECORD | 12 anos 
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LUTO 
NA CULTURA BRASILEIRA
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N
a noite do último domingo, o Brasil se viu em luto pela morte de Artur 
Xexéo. Aos 69 anos, o jornalista, conhecido pelo grande público por suas 
transmissões do Oscar e pelas participações em programas da Globo e da 
GloboNews, foi vítima de um linfoma descoberto há apenas duas semanas. 

O corpo de Xexéo foi velado e enterrado, na tarde de ontem, em cerimônia íntima 
para familiares e amigos próximos, no Rio de Janeiro. O jornalista estava intubado 
desde a última sexta-feira, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.O autor deixou o marido, Paulo Severo, que se pronunciou sobre a perda do com-
panheiro através de uma publicação em seu Instagram. “Estou anestesiado pela 
realidade. Eu perdi meu companheiro na acepção da palavra. E minha vida, como 
a conheço, agora se foi. Vida que segue e se impõe de maneira impositiva. A vida é 
má, a gente que não se dá conta. O show tem que continuar. Obrigada a todos que 
estão solidários comigo. Isso não tem preço. Artur não tinha preço. A vida não tem 
preço”, lamentou Severo.

Referência de conhecimento em cultura nacional, Xexéo trabalhava como colu-
nista em ‘O Globo’ e como comentarista da GloboNews, onde tinha participação fixa 
no programa ‘Estúdio I’.

Nascido no Rio de Janeiro em 1951, Artur Xexéo chegou a cursar Engenharia, 
mas desistiu e se matriculou no curso de Comunicação Social. Começou a carreira 
no ‘Jornal do Brasil’, passou por redações de diversos jornais, pela revista ‘Veja’ e 
pela rádio CBN.

Na TV, integrou as equipes dos seriados ‘Pé na Cova’, ‘Sexo e as Negas’ e ‘Brasil a 
Bordo’, todos da Globo. Xexéo escreveu os musicais ‘A Garota do Biquíni Vermelho’, 
‘Minha vida daria um bolero’, ‘Nós Sempre Teremos Paris’ e ‘Cartola – O Mundo é 
um Moinho’. Sua última obra no teatro foi a adaptação do espetáculo americano ‘A 
Cor Púrpura’, em 2019.

Xexéo também escreveu livros. Ele é autor de ‘Janete Clair – A usineira dos Sonhos’, 
uma biografia da novelista, ‘Hebe - A Biografia’ e ‘O Torcedor Acidental’, coleção de 
crônicas sobre os bastidores de suas coberturas de Copas do Mundo.
HOMENAGENS
Após a notícia da morte, diversas figuras importantes do jornalismo brasileiro pres-
taram homenagens a Xexéo. “Ele era muito espirituoso, engraçado, inteligente, ge-
neroso, um dos melhores amigos que a vida me deu. Eu acho que o jornalismo, e não 
só o jornalismo, mas toda a cultura brasileira, perdem um personagem importante, 
de grande valor. Através de seu trabalho, ele celebrou nosso cinema, nosso teatro, 
nossas artes”, disse Ancelmo Gois.O jornalista Arthur Dapieve, que também é comentarista do ‘Estúdio I’, escreveu 
nas redes sociais sobre o colega de bancada e ex-editor: “Tenho que me despedir dele, 
inconformado. Foi tudo muito abrupto, muito rápido, muito sofrido”, desabafou.

O jornalista Milton Jung, que dividia com Xexéo o microfone na rádio CBN, che-
gou a chorar ao vivo em uma das homenagens feitas ao amigo. “Pô, Xexéo! Faz isso 
com a gente, não! Volta, vai. Eu sei que as coisas estão chatas por aqui. Não me deixa 
agora. Preciso muito das suas palavras, do seu carinho, das suas crônicas”, escreveu. Com informação do Estadão Conteúdo

Artur Xexeo e Paulo Severo

Estou anestesiado 
pela realidade. 
Eu perdi meu 
companheiro na 
acepção da palavra. 
E minha vida, como a 
conheço, agora se foi
PAULO SEVERO, 
companheiro de Artur 
Xexéo



Horóscopo

Cuide dos seus interesses mais discretamente, 
mantenha em segredo. Pode tomar decisões 
importantes na carreira. A conquista vai estar devagar. 
Cor: azul-anil.

Busque os seus objetivos. Mas não se arrisque ou faça 
grandes mudanças sem necessidade. Há chance de 
conhecer alguma paquera, aproveite o momento. Cor: 
caramelo.

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: afim, arma, carma, cifra, cílio, cítara, cópia, coro, crina, família, 
filo, fita, licor, limo, lira, litro, milionário, nora, pino, pior, porta, pórtico, raio, 
rifa, rito, tara, tarifa, tiara, trinco, troca.

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

Dedique um tempo para se cuidar. Realize planos com 
a sua família. Evite assuntos delicados com o par e 
não pense muito no passado, bola pra frente. Cor: 
verde-limão.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Novos rumos na carreira podem te surpreender. 
Restaure o contato com pessoas importantes em sua 
vida, traga-as de volta. Na relação, valorize o diálogo. 
Cor: carmim.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Bom dia para mudanças em sua vida. Pode dar um 
inédito passo profissional ou pessoal. Pode ter ganhos 
financeiros. A sensualidade será seu trunfo na 
paquera. Cor: âmbar.

LEÃO
23/7 a 22/8

A sua saúde pode melhorar com uma alteração nos 
seus hábitos. Abandone alguns vícios. Um namorico 
pode se tornar mais sério, se for isso que você quiser. 
Cor: terracota.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Aprimore o seu visual. Pratique atividades físicas ou 
inicie uma dieta. Faça um esforço extra para cuidar do 
seu lar. O romance pode cair na rotina, não deixe isso 
acontecer. Cor: creme.

LIBRA
23/9 a 22/10

Seja flexível para concluir suas tarefas importantes. 
Você vai contar com a sorte em jogos e apostas. 
Momentos românticos favorecem a vida em casal. 
Cor: azul-petróleo.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Excelentes energias para aprimorar o lar. Capriche na 
faxina. No trabalho, redobre a atenção na hora de 
fazer suas funções. Um amor antigo pode despertar a 
conquista. Cor: coral.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Muita agilidade para cuidar das tarefas diárias. 
Expanda seus contatos na vida profissional. A vida 
amorosa promete fortes emoções, prepare-se. Cor: 
caramelo.

Foque em tarefas mais lucrativas. Pode conquistar um 
serviço extra. Planeje o orçamento e faça o dinheiro 
render. A paquera anda devagar. Cor: verde-
esmeralda.

Coloque os assuntos pessoais em ordem. Pode 
conquistar apoio para os seus empreendimentos 
desejados. As demonstrações de carinho crescem no 
amor. Cor: marfim.

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

Nanda e Lan 
Lanh sofrem 
ataques 
homofóbicos
Nanda Costa e Lan Lanh anun-
ciaram, em entrevista ao ‘Fan-
tástico’, no último domingo, que 
serão mães de gêmeas. Após a re-
velação, a atriz e a percussionista 
receberam ataques homofóbicos 
nas redes sociais.

Na publicação da atriz, diver-
sos fãs e famosos, como Fátima 
Bernardes, Poliana Abritta e Linn 
da Quebrada, desejaram felicida-
des ao casal e a família que está 
prestes a crescer, mas é possível 
ler mensagens de ódio na mesma 
postagem. “Uma é querer ser ho-
mossexual (isso é um problema de 
vocês), outra coisa é querer que as 
pessoas aceitem isso como sendo 
algo normal. Infelizmente normal 
não é não”, escreveu uma pessoa 
nos comentários.

Cauã dá 
parabéns a 
Grazi, sua ex

O ator Cauã Reymond, que foi ca-
sado com a atriz Grazi Massafera 
de 2007 até 2013, parabenizou sua 
ex pelo seu aniversário através das 
redes sociais. Grazi completou 39 
anos ontem. 

Reymond usou os stories do 
seu perfil oficial no Instagram 
para realizar a homenagem. 

“Feliz aniversário. Muita saú-
de e muitos anos de vida”, disse 
o ator. Cauã e Grazi são pais da 
pequena Sofia, de 9 anos.

Eles foram casados duran-
te seis anos (de 2007 até 2013). 
Atualmente, os dois gravam jun-
tos a novela ‘Um Lugar ao Sol’, da 
Globo.

Felipe Neto 
critica postura 
de Bolsonaro

A captura e morte de Lázaro Bar-
bosa gerou polêmica nas redes so-
ciais. O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) falou sobre o assun-
to e recebeu uma resposta irônica 
de Felipe Neto. No Twitter, Bol-
sonaro disse: “CPF cancelado!”, o 
jargão policial que significa que 
uma pessoa foi morta e teve o do-
cumento cancelado. 

Em resposta, Felipe Neto comen-
tou: “É para a gente torcer pela mor-
te de todo assassino e/ou genocida? 
É só para eu entender como funcio-
na sua cabeça, porque eu sempre 
torço pela justiça”, disse Felipe.
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