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PROPOSTAS DE 
REFORMA  
CHEGARÃO À 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA ATÉ 
SETEMBRO. 
SERVIDOR, P. 10

NA ALERJ
PROJETO 
APROVADO EVITA 
GUERRA FISCAL 
ENTRE RIO E SÃO 
PAULO NO SETOR 
RURAL 
INFORME DO DIA, P. 2

Flordelis 
assume novo 
relacionamento
Parlamentar acusada de mandar 
matar o marido confirma que está 
namorando produtor artístico Al-
lan Soares, de 25 anos. P. 6

MP aponta indícios de 
alterações de cena no 
caso da morte de Kathlen

RIO DE JANEIRO, P. 7

Consumidor terá conta de luz 
mais cara a partir de amanhã
Saiba o que fazer para amenizar o impacto que o custo final da energia elétrica vai ter já no próximo mês. Economia, P. 9

PROVA DE VIDA PELO MEU INSS REATIVA BENEFÍCIO SUSPENSO. P. 9

GRÁVIDAS QUE TOMARAM 
ASTRAZENECA PODEM TER 
2ª DOSE DA PFIZER. P. 3
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GLOBO/VICTOR POLLAK

RAFAEL RIBEIRO/ VASCOTWITTER/BOTAFOGO

MARCELO CORTES/FLAMENGO

Isis Valverde Isis Valverde 
lembra de lembra de 

sua primeira sua primeira 
protagonista em protagonista em 

novelas com a novelas com a 
reprise de ‘Ti Ti reprise de ‘Ti Ti 

Ti’Ti’.. P. 15 P. 15

COM COM 
MUITA MUITA 

SAUDADESAUDADE

Marina Ruy Barbosa terá 
três dias de festas para 
comemorar seus 26 anos.  P. 12

NA FAZENDA DO 
NAMORADO

FábiaOliveira
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VAI PESAR NO BOLSO!

GOVERNO FEDERAL AUTORIZA AUMENTO DE 52% NO VALOR DA BANDEIRA TARIFÁRIA

ATAQUE

  Atlético de   Atlético de 
Madrid deve Madrid deve 

fazer proposta fazer proposta 
ao Flamengo ao Flamengo 

em breve pelo em breve pelo 
atacante. atacante. 

ESPANHÓIS ESPANHÓIS 
QUEREM QUEREM 

RODRIGO RODRIGO 
MUNIZMUNIZ

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

VASCÃO TEM GOIÁS 
PELA FRENTE

FOGÃO VAI PRA 
CIMA DO VITÓRIA

TRICOLOR PEGA 
ATHLETICO-PR

COVID

Homenagens às vítimas de covid-19 
na escadaria da Câmara do Rio têm 
participação de representantes de di-
versas crenças e manifestantes que 
perderam familiares para o vírus. P. 3

Projeto de lei aprovado na Alerj 
garante pagamento retroativo do 
Supera RJ. Texto segue para análi-
se do governador Cláudio Castro 
para sanção ou veto. P. 5

Mais duas 
parcelas do 
auxílio 
estadual

O DIA D

Polícia investiga se ordem de ataque foi de Tandera. P. 7

Três mortos e cinco 
feridos no Recreio

PÁGINA 8

‘QUE OS MORTOS 
DESCANSEM
E OS VIVOS 
DESPERTEM’
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Isso se ainda tiver luz, né?!
Era só isso o que faltava na vida do brasilei-

ro... A vida do pobre é uma verdadeira Olim-
píada! E não é essa que tá pra começar não.

É aquela que todo mundo já conhece 
bem: a que dá uma rasteira atrás da outra... 
E agora, a possibilidade de mais uma, pra 
não perder o costume!

O Ministro de Minas e Energia vem a pú-
blico pedir para que o povo economize água 
e energia... Oi?! Ué, mas a gente já não faz 
isso diariamente? Eu tô ficando louca?!

Primeiro vamos falar da água... Essa que 
o povo é obrigado a tomar com geosmina, 
que falta dia sim e outro também, e só fica 
mais cara. Ela falta na torneira, mas a conta, 

Ninguém chega com a possibilidade de 
algo efetivo, só pedem “economiza, econo-
miza, economiza...”

Mais surreal que tudo é pensar que o 
Ministro vem num dia pedir isso e no dia 
seguinte surge a notícia de que foi aprovado 
um reajuste de 52% na bandeira vermelha 
da conta de luz. Hahaha! Tem que rir pra 
não chorar.

Eles debocham muito da nossa cara...E 
tem gente que ainda acha lindo!

Pelo andar da carruagem, é melhor desis-
tir até de encontrar a luz no fim do túnel. 

Ah não, peraí, luz de velas ou de lampião 
ainda estão valendo...

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 n A gente está acompanhando desde o fim de semana o caso do bebê 

abandonado no Complexo do Alemão.
É lógico que não dá pra justificar o que não tem justificativa e muito 

menos defender a mãe de um ato tão absurdo como esse... E se ela 
errou, tem sim que responder por isso.

Mas alguém percebeu que em nenhum momento questionam 
onde está o pai dessa criança?! É bizarro como a culpa sempre cai 
para mulher!

Os comentários na internet são tão cruéis quanto a atitude dela, 
que além do pequeno tem outros 5 filhos, e definiu o que fez como 
“desespero”.

É muito fácil apontar o dedo em uma rede social quando não se 
conhece sobre a realidade dessa mãe e dessa família... Moradores 
de comunidade, sem qualquer estrutura ou renda pra se sustentar.

Então, bora colocar o Pingo no I...
Digo e repito: aqui ninguém vai passar pano para o que ela fez, mas 

botar o papai na linha não seria uma má ideia.

TÁ FEIO!
 nNa última sexta-feira, a jovem Camila Thedin, 

de 23 anos, perdeu tudo em casa por causa de 
um incêndio. Por pouco não aconteceu o pior...

O desespero foi tanto que ela queimou o ros-
to para tentar salvar o que tinha! 

Agora, a moradora da Comunidade Vila Ta-
boinha, em Vargem Grande, precisa refazer a 
vida ao lado dos filhos de 10 e 5 anos.

Por isso, o projeto social Emunah, que atua na 
região, está arrecadando doações para a família.

“Não deu para salvar nada. Já conseguimos 
muita coisa, mas ainda precisamos de alguns 
móveis, utensílios de cozinha e principalmente 
roupas para as crianças”, conta Silvana Dutra, 
idealizadora do projeto que está sendo um anjo 
da guarda para Camila.

Quem puder ajudar com qualquer doação, 

O último que sair apague a luz ...

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

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

A queda do volume de água nos reservatórios que pro-
duzem energia elétrica para as cidades é uma preo-
cupação a mais a ser enfrentada pelo cidadão e pelo 

setor produtivo. A opção da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) de aprovar o reajuste na bandeira tarifária 
vermelha patamar 2 - cobrança adicional aplicada às con-
tas de luz realizada quando aumenta o custo de produção 
de energia - esta semana é mais uma baixa no orçamento 
coletivo. A cobrança extra passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a 
cada 100 kWh consumidos, uma alta de 52%. 

SITUAÇÃO DO RIO
Diante deste cenário, ganhou escala a discussão do assun-
to na Assembleia Legislativa. O fornecimento de energia 
elétrica para consumo por estabelecimento rural será isento 
do ICMS. Já é uma ajuda. É o que determina o projeto de lei 
4.205/21, de autoria original do deputado André Ceciliano 
(PT), que a Alerj aprovou em discussão única. O texto segui-
rá para o governador Cláudio Castro, que pode sancioná-lo 
ou vetá-lo. A medida iguala regras tributárias do Estado de 
São Paulo. Este processo tem o intuito de evitar guerra fiscal 
entre os estados. Segundo o texto, a medida vale para o 
fornecimento a estabelecimentos rurais que efetivamente 
mantiver exploração agrícola ou pastoril e estiver inscrito no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS. O estabelecimento tem 
que apresentar, em relação à conta, consumo mensal de até 
mil Kwh. O benefício fiscal deve ser transferido aos consumi-
dores, mediante redução do valor da operação no montan-
te correspondente ao valor do imposto. “A produção rural 
é fundamental para a garantia da produção fluminense e 
fornecimento de alimentação à população. Assim, em mo-
mento de grave crise econômica enfrentada pelo Estado do 
Rio de Janeiro, é necessário apoiar as atividades essenciais 
que movimentam a nossa economia”, afirmou Ceciliano.

CONTA DE LUZ

E o impacto no bolso?

 n Petrópolis, na Região Ser-
rana do estado, ganhará cen-
tro de treinamento para for-
mação de cadetes do Corpo 
de Bombeiros. Governador 
Cláudio Castro recebeu so-
licitação do deputado esta-
dual Marcus Vinícius (PTB) 
para retomada das obras da 
Academia de Bombeiro Mili-
tar - Dom Pedro II.

 n A deputada Renata Souza 
(PSOL) fez balanço de sua 
atuação que a mostra como a 
parlamentar que mais apre-
sentou na Alerj iniciativas 
em defesa da pauta LGB-
TIA+. De 22 iniciativas de 
sua autoria, 14 foram Proje-
tos de Lei, sendo dois apro-
vados até agora. Entre eles, 
o PL que cria o Programa Es-
tadual de Prevenção ao Sui-
cídio de Pessoas LGBTIA+.

MÊS DO 
ORGULHO 
LGBTIA+

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

TREINAMENTO  
NA SERRA

As mais lidas
Online

EXCLUSIVO 
Paolla Oliveira vive 

romance com  
Diogo Nogueira

FÁBIA OLIVEIRA

Vídeo! Pancadaria 
em bastidores de 

telejornal vaza e cena 
repercute na web

TELEVISÃO

Homem é preso por se 
apresentar como policial 

civil nas redes sociais
RIO DE JANEIRO

InformedoDia
CONSE-
QUÊNCIAS DA 
PANDEMIA

RODAS DE 

SAMBA

Os primeiros cinco 
meses de 2021 re-
gistraram o maior 
número de tes-
tamentos feitos 
pelos Cartórios de 
Notas do Rio de 
Janeiro na histó-
ria neste período, 
com 1.544 atos 
praticados. No 
mesmo período 
de 2020, foram 
1.095.

Será votado hoje 
na Assembleia 
Legislativa do Rio 
o projeto de lei da 
deputada Martha 
Rocha (PDT) que 
declara a cultura 
de rodas de samba 
como patrimônio 
histórico e cultu-
ral, imaterial, do 
estado.

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

Como outros países, o México liberou o uso recreativo da maconha. 
Para alguns, legalizar e taxar o produto com impostos elevados 
ajuda a controlar o consumo. Quando o Brasil, que nem consegue 
coibir o contrabando do cigarro convencional, terá condição de 
discutir o tema?

O ministro Paulo Guedes disse ontem que o Brasil está próximo de 
uma reforma tributária. Torço que ele apresente um projeto capaz 
de atrair investimentos, ao invés de onerar ainda mais a ativida-
de produtiva. Do contrário, Guedes não cumprirá a promessa de 
reaquecer a economia.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Projeto de lei isenta de ICMS fornecimento de energia na área rural

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

aaaah essa chega bonitinha!
Como disse a nossa leitora Rita de Cássia, 

moradora do Engenho Novo, “A Dona CEDAE 
está cada vez mais mercenária e sem noção”.

Tem definição melhor? Não sou nem eu 
que tô dizendo... é o povo!

E ainda, além da água, tem claro, a Dona 
Luz! A que o Ministro descarta apagão, 
como o de 2001, mas fala de racionamento.

Ah, pera lá... Ao invés de gerenciar a crise, 
vai jogar a responsa, como sempre fizeram, 
nos peitos do povo?! 

É canalhice demais... Só quem passou 
por aquele apagão sabe o perrengue que 
é. Você perde produtividade, comida na 
geladeira.

pode entrar em contato pelo telefone: 
(21) 97971-4321
Se você me perguntou se tá feio ou tá bo-

nito... Em um momento como esse, não há o 
que pensar, só apoiar, e tenho dito.

Camila Thedin teve queimaduras 
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RIO DE JANEIRO

GRUPO VACINADO COM

Intercambialidade 
de imunizantes 
será feita  
em gestantes 
e puérperas 
que têm 
comorbidades 
e em quem teve 
reação adversa 
grave à vacina 
britânica

O 
secretário munici-
pal de saúde, Daniel 
Soranz, detalhou on-
tem, em coletiva de 

imprensa, a alteração no es-
quema vacinal do grupo de 
gestantes na cidade do Rio. 
Soranz relembrou que, por 
determinação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), o grupo só poderá 
ser vacinado primeiramente 
com doses da CoronaVac ou 
Pfizer e, por conta disso, aque-
las que tomaram a primeira 
dose de Astrazeneca podem 
completar a imunização com 
a segunda dose da Pfizer, que 
será aplicada nesta fase final. 

Ao todo, 1.800 pessoas 
estão incluídas no novo pla-
no. A intercambialidade de 
imunizantes será feita por 
gestantes com comorbida-
des, puérperas com comor-
bidades e quem teve reação 
adversa grave à vacina bri-
tânica. No entanto, especia-
listas alertam que a medida 
não pode ser um precedente 
para a população geral esco-

lher vacina ou tomar doses 
de imunizantes diferentes, 
pois a exceção vale apenas 
para as gestantes.

“Esse grupo de gestantes 
foi um grupo que foi mui-
to atingido. A mortalidade 
materna na cidade do Rio 
de Janeiro cresceu três ve-
zes comparada com o ano 
anterior. Então é um gru-
po que está muito expos-
to e que tem um risco alto 
de adoecer gravemente ou 
morrer de covid-19”, expli-
cou o secretário.

De acordo com a determi-
nação da Anvisa, publicada 
no dia 11 de maio, uma ges-
tante apresentou um caso de 
trombose com plaquetope-
nia após ser imunizada com 
a AstraZeneca. Apesar de ser 
descrito como extremamen-
te raro, o episódio fez com 
que a agência interrompesse 
a aplicação do imunizante a 
pessoas deste grupo.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), as 
vacinas da Pfizer estão dispo-
níveis em todas as unidades 
de saúde. Apenas alguns pos-
tos extras de vacinação não 
receberam a vacina por não 
ter a infraestrutura necessá-
ria para o preparo. A Pfizer 
deve ser diluída e mantida 
em temperatura positiva en-
tre 2C° e 8C°.

JENIFER ALVES
jenifer.alves@odia.com.br

Restante da população deve tomar as 
duas doses da vacina do mesmo produtor

 > O infectologista Alber-
to Chebabo, que integra o 
comitê científico da Prefei-
tura do Rio, reafirmou que 
a intercambialidade de 
vacinas foi aprovada ape-
nas para o caso do grupo. 
Ele explicou que a faixa de 
contemplados iria perder o 
prazo para tomar a segunda 
dose após a determinação 
da Anvisa de suspender a 
imunização de gestantes 
com a AstraZeneca. Para a 

população geral, não há dados 
suficientes que comprovem a 
eficácia de misturar imunizan-
tes e a recomendação segue a 
mesma: tomar as duas doses 
da vacina do mesmo produtor.

“A intercambialidade de 
vacinas foi baseada em algu-
mas evidências que já estão 
publicadas, mostrando que é 
segura e que não há um risco 
elevado de perda de eficácia, 
muito pelo contrário. Nos tra-
balhos que a gente tem, é de-

monstrado que a eficácia é 
mantida. Baseado nessas 
evidências, a gente autori-
zou a utilização da vacina 
da Pfizer para que as ges-
tantes pudessem ser imu-
nizadas adequadamente, 
porque também estavam 
sem essa possibilidade. 
Para o uso na população 
em geral, a gente ainda 
precisa de mais dados para 
que essa autorização acon-
teça”, pontuou.

O secretário municipal de 
saúde, Daniel Soranz, disse 
que o grupo das grávidas 
está muito exposto 

Cinelândia recebe ato em memória das vítimas da covid
Foi exposto um painel de 40 metros de comprimento com cerca de 3 mil nomes de pessoas que morreram por conta da doença

Ato em homenagem aos mortos pela covid-19, na Cinelândia

ça de sensibilizar as pessoas 
nessa pandemia. A gente 
considera que a covid é uma 
tragédia. Mas a situação bra-
sileira no momento se agra-
va. A política sanitária que 

A Frente Parlamentar pela 
Liberdade Religiosa e o pro-
jeto “Memória Não Morrerá”, 
do coletivo “Linhas do Rio”, 
realizaram ontem um ato 
inter-religioso em memória 
das vítimas da covid-19 na 
escadaria da Câmara Muni-
cipal do Rio, na Cinelândia, 
no Centro. Com o tema “Que 
os mortos descansem e os vi-
vos despertem”, o ato reuniu 
representantes de diversas 
religiões e manifestantes 
que perderam familiares e 
amigos para o vírus. Além 
disso, expôs um painel de 40 
metros de comprimento com 
cerca de 3 mil nomes borda-
dos de vítimas da doença.

O projeto “Memória Não 
Morrerá” teve início em mar-
ço deste ano e reúne borda-

dos de coletivos militantes 
do Brasil inteiro, como o das 
mulheres bordadeiras do co-
letivo Linhas do Rio.

“Esses painéis expostos 
aqui na Cinelândia são painéis 
com nomes de pessoas que 
morreram durante a pande-
mia. As ‘Linhas do Rio’ recebe-
ram os nomes pelos familiares 
para serem bordados nesses 
painéis. Tem cerca de 3 mil no-
mes bordados, representando 
as 514 mil vidas perdidas pela 
covid-19 pelo desgoverno que 
a gente vive, que não dá vaci-
na ao povo brasileiro”, disse 
Reimont, de 59 anos, um dos 
organizadores do ato.

A representante do cole-
tivo Linhas do Rio, Gláucia 
Garcia, contou a O DIA que 
o projeto só vai terminar 

quando a pandemia acabar 
e as mortes pararem.

“Hoje nós estamos aqui 
homenageando os mortos 
neste ato, em solidariedade 
às famílias e com a esperan-

Reportagem da estagiária Karen 

Rodrigues, sob supervisão de  Cadu Bruno

foi escolhida pelo Governo 
Federal e por seus aliados 
agravou enormemente essa 
situação”, lamentou.

A bordadeira explicou que 
o coletivo faz bordados mili-
tantes nas praças da cidade, 
mas que sentiu a necessidade 
de começar a bordar os nomes 
das vítimas da covid-19, pois 
os números de mortes pare-
ciam muito distantes da rea-
lidade e as pessoas pareciam 
não se sensibilizar.

“Quando se fala de núme-
ros, fica muito difuso, muito 
distante. Por isso, a gente está 
bordando os nomes. Todos os 
nomes que estão aqui são de 
pessoas mesmo. Eu acho que 
não há ninguém nessa praça 
aqui que não tenha perdido 
alguém. Pela primeira vez 

na história do Brasil, a gente 
teve mais mortes do que nas-
cimento. Isso é uma tragédia 
que a gente está vivendo, que a 
gente vai sentir durante mui-
tas gerações”.

Gláucia ainda ressaltou o 
fato de as mortes pela covid-19 
serem solitárias, tanto para a 
vítima, quanto para a família. 
“Essas pessoas que estão mor-
rendo, elas estão morrendo 
em absoluta solidão, elas es-
tão internadas e elas desapa-
recem. Quando elas retornam, 
elas vão retornar dentro de um 
saco mortuário, elas não têm 
direito a um funeral. Os fami-
liares, os amigos também não 
têm direito a esse funeral”.

Ao todo, 1.800 
pessoas estão 
incluídas no 
novo plano de 
intercambialidade

ASTRAZENECA PODE TER
SEGUNDA DOSE DA PFIZER

Esse grupo de 
gestantes foi 
um grupo que foi 
muito atingido. 
A mortalidade 
materna na cidade 
do Rio de Janeiro 
cresceu três vezes 
comparada com o 
ano anterior”

DANIEL SORANZ
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Reta final para troca do Riocard
BRT, ônibus e vans não vão mais aceitar modelos antigos a partir de sexta-feira

Quem ainda não tem o novo modelo cor laranja precisa ficar atento

A troca dos cartões antigos 
do tipo Vale-Transporte che-
ga à última etapa após oito 
meses. Ônibus, vans e o siste-
ma BRT terão os validadores 
atualizados para a leitura do 
novo cartão Riocard Mais e 
não aceitarão mais os mode-
los antigos, que funcionarão 
até sexta-feira (2). Quem ain-
da não fez a troca pelo novo 
modelo (cor laranja) deve 
aproveitar esquema especial 
organizado em estações e lo-
jas Riocard Mais.
A expectativa é efetuar a 
substituição de aproxima-
damente 40 mil cartões an-
tigos de clientes que deixa-
ram para a última hora a tro-
ca dos modelos. Aqueles que 
perderem o prazo, até sexta-
-feira (2), deverão se dirigir a 
uma das lojas Riocard Mais. 
A troca é apenas para cartões 

VT, já que o tipo Expresso já 
foi substituído e não há data 
marcada para os modelos de 
gratuidade (Escolar, Sênior e 
Especial).
A gerente de Marketing do 
Riocard Mais, Melissa Sar-
tori, falou sobre a mudança. 
“Entramos na última etapa 
de atualização dos validado-
res, um momento importan-

te para a evolução do sistema 
da Riocard Mais. Desde o iní-
cio, optamos por um proces-
so gradual, dividindo o Esta-
do por regiões, justamente 
para evitar transtornos aos 
clientes. É preciso lembrar 
que a troca dos cartões não 
termina na sexta (2), mas 
o cartão antigo precisa ser 
substituído por conta da 

atualização dos equipamen-
tos de leitura”, explicou.
Passageiros que quiserem 
saber onde trocar os cartões 
podem conferir os endereços 
no site riocardmais.com.br. 
As lojas Riocard funciona-
rão em dias úteis até às 19h 
com distribuição de senhas. 
Postos de troca em terminais 
rodoviários no Rio e Região 
Metropolitana foram plane-
jados. Em caso de dúvidas, 
a empresa disponibiliza o 
atendimento pelo WhatsA-
pp (2127-4000) ou pelo site 
cartaoriocard.com.br/rcc/
institucional/trocavt
Os cartões que não forem 
trocados até sexta (2) serão 
desabilitados. O saldo res-
tante no cartão antigo será 
transferido para o novo mo-
delo quando o cliente con-
cretizar a substituição.

Previsão de chuva fraca 
e queda de temperatura

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Praias ficaram vazias ontem

Após dias ensolarados, o 
tempo começou a mudar 
bastante na cidade do Rio, 
ontem, com a chegada de 
uma nova frente fria. O 
dia amanheceu nublado e 
com muitas nuvens, apre-
sentando chuva fraca em 
pontos isolados da capital, 
como nos bairros de Gua-
ratiba, e Recreio dos Ban-
deirantes, na Zona Oeste. 

Com a chegada da fren-
te fria, o clima dos próxi-
mos dias deve oscilar entre 
nublado e parcialmente 
nublado, com alguns mo-
mentos de aparição do sol. 

De acordo com infor-
mações do Alerta Rio, 
hoje a cidade deverá ter 
chuva fraca durante a 
manhã, com um declínio 
ainda maior de tempera-
turas, sendo a mínima de 

14° C e máxima de 20°C. 
O site do sistema de moni-

toramento meteorológico do 
Rio apontou que, a partir de 
amanhã, as probabilidades 
de chuva desaparecem e as 
temperaturas ficam entre os 
26°C, com mínima de 11°C. 

Reforço escolar começa em agosto
Lei sancionada por Eduardo Paes vai garantir explicadores para estudantes do Ensino Fundamental 

Secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha defendeu a importância da Lei do Reforço Escolar, ontem, diante de Eduardo Paes

O 
prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, san-
c ionou a  Lei  do 
Reforço Escolar. A 

iniciativa, que foi proposta 
pelo vereador Carlos Caiado, 
prevê parcerias do municí-
pio com explicadores comu-
nitários para garantir o for-
talecimento do aprendizado 
das disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática 
aos alunos da rede munici-
pal. De acordo com o secretá-
rio municipal de Educação, 
Renan Ferreirinha, as ativi-
dades terão início em agosto.

“Percebemos que é nesse 
momento de pandemia que 

precisamos olhar ainda mais 
para as nossas crianças e jo-
vens dando todo o suporte 
necessário. Com o lança-
mento do programa Reforço 
Rio, já em agosto, a expecta-
tiva é que nós tenhamos as 
nossas crianças tendo acesso 
a mais iniciativas e recursos 
possíveis no que diz respeito 
ao seu reforço escolar”, afir-
mou Ferreirinha.

O prefeito Eduardo Paes 
afirmou que o impacto da 
pandemia do coronavírus 
na educação, principalmen-
te, a de crianças com menor 
renda, é a sua maior preo-
cupação enquanto cidadão, 
após a perda de vidas na 
área da saúde. “Se eu, pai de 
classe média alta, com todas 
as condições de prover uma 
infraestrutura de ensino re-

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Cadu Bruno

moto com conforto aos meus 
filhos, já vivo essa preocupa-
ção pessoal, imagina os pais 
de filhos da escola pública, 
não pela questão da qualida-
de, mas pela própria realida-
de do momento adverso que 
enfrentam essas crianças”, 
analisou. 

A medida aprovada na Câ-
mara dos Vereadores permi-
te à Prefeitura do Rio firmar 

convênios e parcerias com 
governo do Estado, União, 
sociedade civil, empresas 
privadas, cooperativas, asso-
ciações de moradores, mora-
dores de comunidades com-
provadamente capacitados 
para tal finalidade e demais 
entidades voltadas à área da 
educação, para compor os 
profissionais que vão atuar 
no reforço dos estudantes. 

Ainda de acordo com a 
nova lei, pais e responsáveis 
dos alunos do Ensino Fun-
damental poderão pedir aos 
diretores das respectivas 
unidades municipais o enca-
minhamento de seus filhos 
para a avaliação e inserção 
no programa.

GREVE

 N Indo de desencontro à 
opinião do Sindicato Esta-
dual dos Profissionais da 
Educação (Sepe), a Secre-
taria Municipal de Educação 
anunciou o retorno presen-
cial de mais 20 escolas des-
de ontem, no Rio. Com esta 
abertura, serão 1.522 unida-
des municipais e mais 5.887 
alunos com aulas aplicadas 
diretamente pelos profes-
sores. O ensino presencial é 
opcional, ficando a decisão 
da escolha da modalida-
de a cargo de alunos, pais e 
responsáveis.

No entanto, a categoria 
decidiu, no último dia 23, 
pela continuação da gre-
ve, com a manutenção das 
atividades remotas. Os pro-
fissionais consideraram os 
protocolos sanitários ado-
tados pela Prefeitura insu-
ficientes. “Nós entendemos 
que não é possível o retorno, 
a gente não tem estrutura 
nas escolas. Essa resolução 
dos protocolos mostra vá-
rios erros”, diz Duda Queiro-
ga, do Sepe.

Presencial 
gera discórdia

‘Percebemos que é 
nesse momento que 
precisamos olhar 
mais para nossas 
crianças e jovens’
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Comissão de Carnaval da Câmara cobra 
o pagamento do apoio da Prefeitura

Trabalhadores da 
folia na fila do auxílio

CLÉBER MENDES

Trabalhadores do carnaval dependem de auxílio emergencial

Em audiência pública, na 
manhã desta terça-feira, 
a Comissão Especial do 
Carnaval da Câmara, pre-
sidida por Tarcísio Motta 
(PSOL), debateu a propos-
ta do auxílio para os traba-
lhadores dos barracões da 
escolas de samba do Rio 
de Janeiro. O presidente 
da Liesa, Jorge Perlingei-
ro, revelou que a Liga atua 
junto com a Prefeitura do 
Rio para o cadastramento 
destes colaboradores das 
agremiações. São mais de 
2500 pessoas que depen-
dem de alguma renda.

“Estamos atentos para 
esse problema e procu-
rando soluções para aju-
darmos os trabalhadores. 
Os nossos profissionais 
dos barracões foram mui-
to afetados”.

Diretor de Operações 
da Riotur, Rafael Bandei-

ra, revelou que o projeto está 
em tramitação. O assunto 
está no gabinete do prefeito 
e com a Procuradoria para 
ver como será executado o 
auxílio. “O prefeito viu a ne-
cessidade de criar o auxílio 
para os trabalhadores do 
carnaval. A Riotur entrou em 
contato com as ligas. A gente 
aguarda o posicionamento 
legal da Procuradoria”.  

Para o vereador Tarcísio 
Motta, a Prefeitura do Rio 
prometeu dar o auxílio, mas 
ainda não respondeu quan-
do vai sair o pagamento. 

“A prefeitura tem respon-
sabilidade. Está na Procura-
doria, mas já temos seis me-
ses esperando o apoio para os 
trabalhadores do carnaval. O 
cadastramento também não 
pode ser só para Liesa, tem 
que envolver as outras ligas. 
O auxílio carioca foi um acer-
to, mas foi tímido”. 

Alerj aprova pagamento 
retroativo do Supera RJ
Governador Cláudio Castro tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo

THIAGO LONTRA

Projeto propõe que pagamentos sejam referentes a abril e maio

O
s beneficiários do 
auxílio emergencial 
estadual Supera RJ 
poderão receber duas 

parcelas retroativas. O Projeto 
de Lei 4.028/21, de autoria do 
deputado Luiz Paulo (Cidada-
nia), propõe que sejam reali-
zados pagamentos referen-
tes aos meses de abril e maio 
do benefício. A proposta foi 
aprovada, em discussão única, 
pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj). O texto seguirá para 
o governador Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias úteis para 
sancioná-lo ou vetá-lo. A Lei 
9.191/21, que criou o progra-
ma, foi sancionada março pela 
Alerj e implementado pelo 
Governo do Estado em junho.

“A nossa lei entrou em vi-
gor no dia dois de março e o 
cidadão não pode ser preju-
dicado pela morosidade do 
Poder Executivo em pôr em 
prática o que ela determina. 
Estamos em uma situação 
econômica crítica, com alto 
índice de desemprego e mui-
tas famílias abaixo da linha 
da miséria. É preciso asse-
gurar que elas tenham con-
dições mínimas de garantir 
sua subsistência e o auxílio 
emergencial estadual é uma 
ajuda fundamental para as 
mesmas”, justificou o autor.

MAIS BENEFICIADOS

O governo do Rio divulgou 
a lista com mais de 33 mil 
fluminenses que serão con-

templados pelo programa 
Supera RJ. Outras mais de 
22 mil pessoas inscritas no 
CadÚnico também passa-
ram a fazer parte do pro-
grama, conforme foi infor-
mado. A previsão é de que 
os cartões com o benefício, 
que pode chegar a R$ 300, 
sejam distribuídos até o dia 
10 de julho. O valor do be-
nefício será de, no mínimo, 
R$ 200 com adicional de R$ 
50 por filho menor de ida-
de, limitado a dois filhos, 
podendo chegar no valor 
máximo de R$ 300. Serão 
pagas nove parcelas até ja-
neiro de 2022.

Estão aptos a receber o 
benefício os trabalhadores 
que tenham perdido víncu-
lo formal de trabalho com 
salário mensal inferior ao 
valor de R$ 1.501,00, no pe-
ríodo da pandemia da CO-
VID-19, a contar de 13 de 
março de 2020, e estejam 
sem qualquer outra fonte 
de renda. 

Famílias incluídas no con-
ceito de pobreza extrema, 
cadastradas no CadÚnico, e 
responsáveis por crianças ou 
adolescentes, pessoas com 
deficiência e idosos e que não 
sejam beneficiárias do Bolsa 
Família ou outro benefício 
concedido pelo Governo Fe-
deral, exceto beneficiário de 
auxílio emergencial federal/
municipal fazem parte dos 
grupos prioritários para o 
pagamento.

AUXÍLIO ESTADUAL

 NA Defensoria Pública do Rio e 
o governo do Estado anuncia-
ram a criação de um canal para 
tentar ajudar pessoas que tive-
ram o auxílio de renda mínima 
do Estado, o Supera RJ, negado. 
De acordo com o governo, a con-
testação pode ser feita a partir 
do aplicativo da Defensoria RJ e 
da Central de Relacionamento 
com o Cidadão (CRC), através 
do 129, e será encaminhada 
por defensores diretamente ao 

gabinete instituído.
Segundo a Defensoria, o fluxo 

se dará a partir do recebimento 
da reclamação, informada pelo 
defensor por meio de um formu-
lário e repassada ao gabinete do 
Supera RJ. A partir da consulta 
aos órgãos responsáveis, o recur-
so será examinado no prazo de 
sete dias. O próximo passo, caso 
seja mantido o indeferimento, 
será tomado pelo próprio gabi-
nete do Supera RJ.

Criado canal para o atendimento
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Flordelis assume namoro com o 
produtor artístico Allan Soares

‘Me dei uma chance 
de ser feliz de novo’

REPRODUÇÃO

Allan Soares e Flordelis assumem o relacionamento

A deputada federal Flor-
delis, acusada de ser man-
dante da morte do mari-
do Anderson do Carmo, 
confirmou que está em 
um novo relacionamen-
to. “Estamos namoran-
do sim, e nós queremos 
nos assumir para calar a 
imprensa que fala muita 
mentira”, contou ela em 
entrevista ao jornalista 
Leo Dias, do Metrópoles. 

A parlamentar já havia 
sido vista com o produtor 
artístico Allan Soares, de 
25 anos, mas ela negou o 
relacionamento na oca-
sião. Os dois estão juntos 
desde fevereiro deste ano.

“Quando saiu, pela pri-
meira vez, a gente era ami-
go, de verdade. Mas depois 
da prisão do meu filho, eu 
e Allan passamos a nos ver 
muito mais. Eu me vi muito 
sozinha, sem marido e sem 
os filhos em casa. Em certo 
momento, ouvi dele que me 

tornei alguém especial em sua 
vida e eu me dei uma chance 
de ser feliz de novo. Nós esta-
mos juntos, sim”, contou Flor-
delis ao jornalista.

SUSPEIÇÃO DA JUÍZA
Os advogados de defesa de 
Flordelis protocolaram, na 
última sexta-feira, um pedi-
do de afastamento da juíza 
Nearis dos Santos Carvalho 
Arce, da 3ª Vara Criminal de 
Niterói, do processo que jul-
ga o envolvimento da parla-
mentar na morte do marido, 
o pastor Anderson do Carmo. 
Ela é ré e, segundo a Polícia 
Civil e o Ministério Público 
do Rio, apontada como man-
dante do crime. Assim como 
os outros presos, a líder reli-
giosa vai a júri popular. 

A defesa quer anular todo o 
processo que percorreu sob os 
cuidados da juíza Nearis. Eles 
alegam que a magistrada não 
teve imparcialidade e prejudi-
cou o direito de defesa da ré.

Destino de Jairinho na 
Câmara será decidido hoje
Nos bastidores, rumores são de que o cenário é favorável à cassação 

RENAN OLAZ/CMRJ

Jairinho é acusado de participação na morte do enteado, Henry

H
oje, a Câmara de Ve-
readores do Rio vo-
tará o Projeto de De-
creto Legislativo pela 

cassação do vereador Dr. Jai-
rinho, que está preso, acusa-
do de participação na morte 
do enteado, Henry Borel, de 
apenas 4 anos, em março des-
te ano. Para que o mandato do 
parlamentar seja suspenso se-
rão necessários 34 dos 50 vo-
tos totais dos vereadores. Nos 
bastidores, os rumores são de 
que o cenário é favorável à cas-
sação, apesar da pressão.

“Nós temos a ideia de que 
não haverá nenhum voto con-
trário. Pressões de bastidores 
sempre há, afinal, um verea-
dor de cinco mandatos, com 
ligações fortes na Zona Oeste, 
filho de um deputado estadual 
que foi mencionado na CPI 
das milícias, ainda que não 
indiciado”, afirma o vereador 
Chico Alencar, que faz parte 
da Comissão de Ética.

Sem detalhar que tipo de 
pressão os parlamentares po-
dem ter sofrido às vésperas da 
votação, Alencar acredita que 
o processo para cassação de 
Jairinho não será comprome-
tido. “Há esses rumores de al-
gumas pressões de poderes pa-
ralelos querendo evitar a cas-
sação desse mandato. Mas eu 
avalio que nenhum vereador 
vai querer comprometer a sua 
própria história e a sua ima-

gem dizendo que uma pessoa 
nessa circunstância, com tudo 
que lhe é imputado, na condi-
ção inclusive de presidiário, 
precisa continuar exercendo 
o mandato de vereador.”

Para Tarcísio Motta (Psol), 
é possível que alguns verea-
dores simplesmente faltem à 
sessão. O que ele acredita que 
seja um efeito da pressão prin-
cipalmente por parte do depu-
tado Coronel Jairo, pai de Jai-
rinho. “As pressões do Coronel 
Jairo podem ter efeito e fazer 
com que alguns vereadores 
simplesmente faltem à sessão”.

A votação sobre o pedido 
de cassação de Dr. Jairinho 
começa na sessão ordinária, 
às 16h. O relatório do Conse-
lho de Ética e Decoro Parla-
mentar da Câmara Munici-

pal do Rio favorável à cassa-
ção será apresentado e, em 
seguida, os vereadores que se 
inscreveram poderão discur-
sar por até 15 minutos. Já a 
defesa de Jairinho terá duas 
horas para se manifestar.

“Temos pouquíssimos rela-
tos da defesa do Jairinho. A es-
querda como um todo vai vo-
tar favorável à cassação, isso 
já está acordado”, acredita a 
vereadora Tainá de Paula (PT).

Para a comissão, houve 
quebra de decoro parlamen-
tar quando Jairinho, utilizan-
do-se de sua influência polí-
tica, buscou contato com um 
profissional da Rede D’or para 
tentar fazer com que o corpo 
de Henry não fosse levado di-
retamente para o IML na noite 
em que o menino morreu. 

OUTRA ACUSAÇÃO

 N O Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ) con-
firmou que a 1ª Promotoria 
de Justiça de Investigação 
Penal Territorial da área 
Zona Sul e Barra da Tiju-
ca pediu a prisão preven-
tiva de Jairo Souza Santos 
Júnior, o Dr. Jairinho (sem 
partido) por torturar o filho 
de uma de suas ex-namora-
das, a estudante Débora de 
Mello Saraiva.

Segundo investigações 
da Delegacia da Crian-
ça e Adolescente Vítima 
(DCAV), o parlamentar 
também teria agredido 
a mulher em quatro oca-
siões. Em depoimento, De-
bora disse que, em uma das 
brigas do casal, entre 2018 
e 2019, ela chegou a ter um 
dedo do pé direito fraturado 
após chutes do parlamen-
tar então namorado.

Jairinho já havia sido indi-
ciado no dia 1º de junho por 
quebrar o fêmur do filho da 
vítima, que tinha 3 anos à 
época da tortura. As agres-
sões só foram reveladas por 
Débora no segundo depoi-
mento, no dia 16 de abril. 

MP pede 
prisão 
preventiva

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br 
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Kathlen: 
possível 
alteração 
no local
As investigações do Minis-
tério Público do Rio sobre 
a circunstâncias da morte 
de Kathlen Romeu apon-
tam que há fortes indícios 
de alteração na cena do 
crime, como por exemplo 
a mudança na posição dos 
cartuchos no local, caracte-
rizando fraude processual. 
A informação foi divulgada 
pelo promotor do MP jun-
to à auditoria militar, Paulo 
Roberto Mello Cunha Jú-
nior, durante o depoimento 
da avó de Kathlen, Sayonara 
Fátima, ontem. O promotor 
informou que vai aguardar a 
reprodução simulada, mar-
cada para o dia 14 de julho, 
e a conclusão do inquérito.

A avó, uma das testemu-
nhas do ocorrido no dia 8 
de junho, em uma ação da 
PM no Lins, reafirmou que 
implorou por socorro à uma 
equipe da PM que estava 
atuando na região e que não 
havia confronto.

De acordo com Rodrigo 
Mondego, procurador da Co-
missão de Direitos Humanos 
da OAB-RJ, que acompanha 
os familiares da jovem, a avó 
ficou bastante desestabiliza-
da com a chegada dos dois 
policiais que estavam no mo-
mento em que a neta foi ba-
leada. “Ela ficou muito aba-
lada quando viu os dois, ela 
teve que reviver toda a cena”.

RIO DE JANEIRO/BRASIL

DNA de Lázaro é coletado para esclarecer crimes
DIVULGAÇÃO

Caçada a Lázaro durou 20 dias

O DNA de Lázaro Barbosa de 
Sousa foi coletado para com-
por o Banco de Perfil Genéti-
co em Goiás e ajudar na in-
vestigação de outros crimes. 
O ‘serial killer do DF’, como 
ficou conhecido, foi morto 
na última segunda-feira (28) 
em confronto com a polícia. 

As buscas pelo foragido du-
raram 20 dias e contaram 
com ajuda de helicópteros, 
drones, cães farejadores e 
uma força-tarefa de mais de 
270 policiais.

A perita criminal e admi-
nistradora do Banco de Per-
fil Genético, Mariana Mota, 

contou que é possível incluir 
amostras do DNA de uma 
pessoa nesse sistema quan-
do há a condenação por cri-
mes graves ou hediondos, 
como homicídios, latrocínio, 
sequestro e estupro. “Nesse 
banco a gente insere perfis 
de vestígios de locais de cri-

Três mortos e cinco feridos no Terreirão
Polícia apura se ataque teria sido coordenado pelo miliciano Tandera, que tenta ocupar áreas do Ecko

A 
Polícia Civil inves-
tiga se o miliciano 
Danilo Dias Lima, 
o Tandera, foi o res-

ponsável por coordenar o 
ataque na comunidade do 
Terreirão, no Recreio dos 
Bandeirantes, Zona Oeste 
do Rio, que deixou três pes-
soas mortas e cinco feridas. 
O atentado aconteceu na tar-
de de ontem. 

De acordo com a apuração 
policial, essa seria mais uma 
das tentativas de Tandera de 

ga. Para esses ataques, ele te-
ria contado com a ajuda de 
Ygor Rodrigues Santos da 
Cruz, conhecido como Ygor 
Farofa, que compõe o grupo 
Escritório do Crime, segun-
do informações policiais.

Desde a morte de seu rival, 
o miliciano vem enfrentando 
Luís Antônio da Silva Braga, 
o Zinho, irmão de Ecko. Ele 
seria a terceira geração da 
família Braga que controla a 
milícia. Logo após a morte, 
Zinho foi apontado pela Polí-
cia Civil como um dos quatro 
sucessores do paramilitar.

De acordo com testemu-
nhas, criminosos passaram 
atirando no bar em que as 

vítimas estavam, ontem, no 
Terreirão. O Corpo de Bom-
beiros socorreu os feridos ao 
Hospital Municipal Louren-
ço Jorge, na Barra da Tijuca. 
Até o fechamento desta edi-
ção, não havia informações 
sobre a identificação dos 
mortos, nem o estado de saú-
de dos feridos. Um homem 
sem identificação foi preso 
e uma pistola, apreendida.

Nas redes sociais, mora-
dores da comunidade disse-
ram que ouviram muitos ti-
ros. “Gente, que horror. Sou 
nascida e criada no Terreirão 
e nunca vi uma coisa dessa”, 
escreveu uma pessoa. “Aca-
bou a paz”, postou outra.  

tentar expandir seus domí-
nios sob os territórios que 
antes eram controlados, ou  
tinham influência de seu ri-
val, Wellington da Silva Bra-
ga, o Ecko, morto no dia 12 
de junho, durante a opera-
ção Dia dos Namorados, da 
Polícia Civil. 

Segundo a corporação, 
Ecko não controlava as ativi-
dades paramilitares no Ter-
reirão, mas tinha uma certa 
influência na região, que é 
controlada por milicianos. 

As primeiras investidas de 
Tandera aconteceram horas 
depois da morte de Ecko, em 
Campo Grande e Paciência, 
dois redutos da família Bra-

me e também vestígios cole-
tados de corpos de vítimas, 
como, por exemplo, vítimas 
de estupro. E também colo-
camos perfis genéticos de 
condenados por crimes pre-
vistos na legislação”.

O secretário de Seguran-
ça Pública de Goiás, Rodney 

Miranda, afirmou que, além 
das condenações que Lázaro 
já tinha, ainda há casos não 
solucionados em que ele é 
suspeito. “Contando Goiás, 
DF e Bahia são mais de 30. 
Temos esses crimes já conhe-
cidos e outros sete, entre la-
trocínios e assassinatos”.

CAROLINA FREITAS

carolina.freitas@odia.com.br

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br

Ataque a tiros ocorreu em bar. Tandera (detalhe) teria ordenado 

WHATSAPP O DIA (98762-8248)
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FLUMINENSE VASCO

Tricolor busca reabilitação 
contra o Athletico-PR
Time do técnico Roger Machado tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE  

Nenê retorna ao time tricolor após ser poupado no último jogo

A 
maratona de jogos 
saiu cara para o Flu-
minense, que se viu 
obrigado a rodar mais 

o elenco para evitar desgastes 
ou lesões e, consequentemen-
te, teve grande queda técnica. 
Como resultado, a equipe de 
Roger Machado vive sua pior 
sequência de resultados na 
temporada e precisa vencer o 
Atheltico-PR, hoje, às 16h, no 
Raulino de Oliveira, em Volta 
Redonda, para se recuperar no 
Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há três roda-
das na competição nacional, 
o Fluminense tem apenas 
uma vitória nas últimas seis 
partidas da temporada, con-
tando com a derrota para o 
Bragantino na Copa do Bra-
sil. A equipe de Bragança 
Paulista ainda teve outro 
confronto pelo Brasileiro, 

com empate do Tricolor nos 
acréscimos. Houve trope-
ço com Fortaleza e Corin-
thians, além da derrota para 
o Atlético-GO. 

A única vitória nesse pe-

ríodo foi sobre o Santos, 
quando o Fluminense não 
jogou bem. Com isso, a se-
quência atual é a pior do 
Fluminense nos 30 jogos 
disputados na temporada. 

Time terá a volta 
de Vanderlei. 
Sarrafiore entra no 
meio de campo

Cruzmaltino testa a 
defesa contra o Goiás

No rastro do G-4 da Série 
B, o Vasco, sexto colocado, 
com dez pontos, busca a 
afirmação na competição. 
Após a suada vitória por 2 
a 1 sobre o Brusque, o Cruz-
maltino visita o Goiás, hoje, 
às 19h, no Serrinha, com o 
desafio de espantar de vez a 
desconfiança do torcedor. A 
volta de Vanderlei, recupe-
rado do quadro de covid-19, 
não será a única novidade 
em Goiânia.

Zeca e Riquelme foram 
liberados pelo departamen-
to médico devido ao faleci-
mento de dois familiares. 
Com isso, MT será impro-
visado na lateral esquerda. 
A mudança abriu uma bre-
cha para a volta de Martín 
Sarrafiore. Ao lado de Mar-
quinhos Gabriel e Morato, 
o apoiador argentino terá a 

missão de municiar Cano.
Com nove gols sofridos, o 

Vasco tem a terceira defesa 
mais vazada da Série B. A vol-
ta de Castan trouxe mais es-
tabilidade ao setor, mas não 
resolveu todos os problemas 
de marcação. Na vitória sobre 
o Brusque, Marcelo Cabo se 
‘esgoelou’ à beira do gramado 
para cobrar o obediência táti-
ca a Andrey e Galarza, dupla 
de volantes que iniciou o jogo 
de domingo. O buraco no meio 
sobrecarregou a defesa, sem 
necessidade, na avaliação do 
treinador. No entanto, a dupla 
terá nova chance.

a palinha do apolinho
AFP

FUTEBOL LENGA-LENGA

CASTIGO PEDALADAS

 N Nas decisões por pênaltis 
é bem comum os treinado-
res deixarem o mais expe-
riente, o cobra da equipe, 
como o quinto batedor. 
Acham que, por ser o joga-
dor mais experiente, terá 
a tranquilidade necessá-
ria para definir a disputa. 
Nem sempre a estratégia 
dá certo, muitas vezes o úl-
timo cobrador nem bate. 
Na Arena Nacional de Bu-
careste, a França foi elimi-
nada nas oitavas de final 
da Eurocopa pela Suíça 
porque Mbappé, o grande 
astro da equipe, perdeu o 
quinto e decisivo pênal-
ti tirando sua equipe da 
competição.

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

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

 NQuem acompanha a Eu-
rocopa deve ter percebido 
grande diferença na dinâ-
mica do jogo. Enquanto por 
aqui insistimos na posse de 
bola, jogo horizontal, toques 
laterais, imaginando que en-
quanto estivermos com ela 
o adversário não oferecerá 
riscos, por lá os caras jogam 
na vertical, atacando e de-
fendendo de forma inten-
sa. Claro que isso acontece 
basicamente quando adver-
sários se equivalem no que 
denominei como Brigas de 
Cachorro Grande. No que-

sito emoção, Croácia x Espa-
nha e Suíça x França foram 
dois jogos épicos, com 14 gols 
fora os pênaltis. Mesmo os 
torcedores vencidos se sen-
tiram recompensados. Vale 
destacar que não falo de no-
vidades táticas e sistemas mi-
rabolantes. Falo de entrega, 
emoção, vibração, espetácu-
lo. O futebol praticado pelas 
grandes equipes europeias é 
vapt-vupt, vão de área a área 
em segundos, enquanto por 
aqui abusam dos irritantes 
toques laterais, futebol lento, 
songamonga, lengalenga.

 N Os clubes que com-
põem atualmente a Pri-
meira Divisão e que de-
fendem a criação da nova 
Liga dependem da defi-
nição do quadro político 
na Confederação Brasi-
leira de Futebol. Se não 
estiverem alinhados com 

a entidade, será difícil o pro-
jeto parar em pé.

 N O Vasco tem jogo difícil 
esta noite, com o Goiás, fora 
de casa. Precisa vencer para 
alcançar e manter média mí-
nima de 1,7 pontos, que ga-
rante volta à elite do futebol 
brasileiro.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NCampanha do Red Bull 
Bragantino, com nove jo-
gos, sete vitórias e dois em-
pates, não me surpreende. 
Isso é só o início de um tra-
balho em parceria que tem 
tudo para crescer muito.

 NOlímpiada de Tóquio na 
porta e não vi e nem ouvi 
entrevistas com infecto-
logistas sobre riscos de 
contaminação durante o 
evento. Parece que o vírus 
só ataca na Copa América.

Vanderlei: reforço importante
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BOTAFOGO

FLAMENGO

Alvinegro enfrenta o Vitória

O Botafogo tentará mos-
trar suas forças para emba-
lar novamente na Série B 
do Campeonato Brasileiro. 
O Glorioso encara o Vitória 
hoje, às 21h30, no Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda, 
querendo voltar a vencer na 
competição.

Após um bom início de 
campeonato, onde ficou as 
quatro primeiras rodadas in-
victo — foram duas vitórias 
e dois empates —, o Glorioso 
teve dificuldades nas últimas 
partidas e vem de duas derro-
tas seguidas. O time de Mar-
celo Chamusca foi derrotado 
pelo Náutico, por 3 a 1, e pelo 
Sampaio Corrêa, por 2 a 0.

Sem o Nilton Santos, o Bo-
tafogo quer aproveitar a fa-
miliaridade que tem com o 
Raulino de Oliveira e fazer va-

Chamusca tenta 
fazer o Alvinegro 

engrenar na Série B

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

ler o “fator casa” no estádio. 
Foi lá que o Glorioso teve sua 
atuação mais convincente até 
aqui na Série B, na vitória de 
3 a 0 sobre o Remo.

O resultado positivo será 
importante para Marcelo 
Chamusca, que voltou a so-

frer críticas de torcedores 
por conta do desempenho do 
time nas últimas partidas. 
Além disso, o clube precisa 
se aproximar novamente do 
G4, já que nas últimas roda-
das caiu para a 11ª colocação, 
com oito pontos.

Rodrigo Muniz está em alta

As boas atuações de Rodrigo 
Muniz não passaram desper-
cebidas na Europa. De acordo 
com o jornal espanhol “Mar-
ca”, o Atlético de Madrid tem 
monitorado a situação do jo-
vem atacante nas últimas se-
manas e pode fazer uma pro-
posta ao Flamengo em breve.

Segundo o veículo, o clube 
espanhol já tem até um plano 
de carreira montado para Mu-
niz caso ele venha a ser con-
tratado. A ideia é emprestá-lo 
para uma equipe menor da 
Espanha e observar de perto 
sua evolução ao longo da tem-
porada. O jornal revelou ain-
da que o interesse do Atlético 
de Madrid foi um dos motivos 
para que Muniz não fechasse 
com o Genk, da Bélgica. A ten-
dência é que novidades sur-

Muniz desperta interesse

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

jam ao longo da semana.

JARDINE FALA SOBRE PEDRO

O Flamengo já definiu que 
Pedro não irá para a Olimpía-
da de Tóquio, mas o atacante 
apareceu na convocação para 

o torneio. Convidado do “Bem, 
Amigos!” de segunda, o técni-
co André Jardine explicou o 
motivo de ter convocado o ar-
tilheiro, mesmo sabendo do 
veto da equipe rubro-negra.

“O Pedro é um jogador que 
vive um grande momento. 
Aqui na Seleção eu me cobro 
muito para fazer justiça com 
o que os atletas estão fazen-
do em seus clubes. Sabemos 
que muitos trabalham para 
chegar à Seleção. E, mesmo 
com o pedido do Flamengo, 
entendemos em primeiro lu-
gar que o Pedro merecia estar 
na lista da Olimpíada porque 
trabalhou para isso. Na últi-
ma etapa, teve duas atuações 
fantásticas, fazendo gols. Foi 
o carimbo final que ele ainda 
não tinha tido”, afirmou.

INGLATERRA ELIMINA A ALEMANHA

A Inglaterra está nas quartas de final da Eurocopa. O English Team recebeu 

ontem a Alemanha, no Estádio de Wembley, em Londres, e venceu por 2 a 0. Os 

gols foram marcados por Sterling e Harry Kane. 

Antes, eram dois triunfos 
em seis jogos, mas contra 
adversários mais complica-
dos: Flamengo (duas vezes 
pelo Carioca), Santa Fé, Bar-
ranquilla e River Plate (pela 
Libertadores) e São Paulo 
(pelo Brasileiro).

Nesses seis jogos atuais, 
Roger Machado não conse-
guiu escalar todos os jogado-
res considerados titulares. E, 
contra o Athletico-PR, esse 
rodízio deve continuar. Afi-
nal, Samuel Xavier é dúvida 
com dores musculares, as-
sim como Caio Paulista. Pelo 
menos, Fred e Nenê retor-
nam após serem poupados.

O Fluminense deve ir a 
campo com Marcos Felipe, 
Calegari, Nino, Luccas Claro 
e Egídio; Martinelli, Yago e 
Nenê; Kayky (Caio Paulista), 
Gabriel Teixeira e Fred.

Glorioso vem de duas derrotas seguidas na competição

Jovem atacante chamou atenção do Atlético de  Madrid
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ECONOMIA

Luz mais cara a partir de 
amanhã para consumidor
Governo federal aumenta tarifa extra em 52%. Impacto final na conta chega a 10%

IMAGEM INTERNET

Bandeira vermelha patamar 2 deve continuar até o fim do ano

O
s consumidores de-
vem preparar o bol-
so para pagar mais 
pela conta de luz. A 

Aneel aprovou ontem o rea-
juste na bandeira tarifária 
vermelha patamar 2, maior 
nível do sistema. A partir 
de amanhã, a cobrança ex-
tra, que já incide nas contas, 
sobe de R$ 6,24 para R$ 9,49 
a cada 100 kWh consumidos. 
É  aumento de 52% que o go-
verno federal vai repassará 
para que clientes das opera-
doras suprem a crise hídrica 
que o país atravessa. 

Na prática, as contas de luz 
ficarão ainda mais caras. Se-
gundo o economista-chefe da 
Ativa Investimentos, Étore 
Sanchez, a correção elevará as 
faturas de 5% a 10%, a depen-
der da região e do consumo.

Na sexta-feira, a agência 
comunicou que a bandeira de 
julho será vermelha patamar 
2, assim como em junho. Isso 
porque o Brasil vive a maior 
crise hídrica dos últimos 91 
anos, devido à falta de chuvas 
que provoca o desabasteci-
mento de reservatórios para 
produção de energia elétrica. 
Os consumidores também ar-
cam com as despesas causa-
das pelas usinas termelétricas, 

acionadas para suprir as hi-
drelétricas, que estão com ní-
veis baixos nos reservatórios. 

“Em junho, as afluências 
nas principais bacias hidro-
gráficas do Sistema Interliga-
do Nacional (SIN) estiveram 
entre as mais críticas do histó-
rico. Julho inicia-se com mes-
ma perspectiva hidrológica 
desfavorável, com os princi-
pais reservatórios do SIN em 
níveis consideravelmente bai-
xos para essa época do ano, o 
que sinaliza horizonte com re-
duzida capacidade de produ-
ção hidrelétrica e elevada ne-
cessidade de acionamento de 
recursos termelétricos”, escla-

receu a Aneel em comunicado.
“Essa conjuntura pressiona 

os custos relacionados ao risco 
hidrológico e o preço da ener-
gia no mercado de curto de 
prazo, levando à necessidade 
de acionamento do patamar 
2 da bandeira vermelha. São 
as duas variáveis que deter-
minam a cor da bandeira a ser 
acionada”, explicou a agência.

Devido ao período de 
seca severo e ao retorno das 
chuvas apenas no início de 
outubro, Tatiana Nogueira, 
economista da XP, acredita 
que a bandeira vermelha pa-
tamar 2 deve continuar até o 
fim do ano. 

LETÍCIA MOURA
letícia.moura@odia.com.br

TOME NOTA

 NPara atenuar o impacto 
no bolso, o especialista em 
finanças e planejador finan-
ceiro Felipe Nogueira, da Im-
pacto Consultoria Financei-
ra, indica que o consumidor 
adote medidas para poupar 
energia, como diminuir o 
tempo em chuveiros elétri-
cos. Segundo ele, máquinas 
de lavar ou aparelhos que 
consomem mais energia de-
vem ser usados com maior 
responsabilidade. 

O planejador financei-
ro Marlon Glaciano pontua 
ações que podem agravar 
o custo de energia: “Apare-
lhos eletrônicos em stand-by, 
lâmpadas acesas desneces-
sariamente, ventiladores li-
gados em cômodos vazios”, 
indica, acrescentando que 
as mudanças em hábitos são 
necessárias para economizar. 

Na avaliação de Felipe, 
em função da crise hídrica, o 
valor da conta de luz conti-
nuará elevado nos próximos 
meses, sendo necessária, 
“possivelmente, restrições 
em algumas regiões do país”.

Saiba como 
economizar Prova de vida será 

feita pelo ‘Meu INSS’

DIVULGAÇÃO

Ao fazer prova de vida pelo Meu INSS, segurado reativa benefício

O Meu INSS passou por 
mudanças e permitirá que 
os segurados façam prova 
de vida pelo site do órgão. 
Quem teve o benefício 
suspenso ou cessado por 
falta atualização de dados 
agora poderá fazer a com-
provação pelo Meu INSS. 
Para ter acesso ao serviço, 
é preciso ter a biometria 
facial já cadastrada nos 
bancos de dados do TSE e 
Detran.  O serviço começa 
a funcionar na sexta-feira.

Ao realizar a prova de 
vida pelo Meu INSS, o segu-
rado reativa seu benefício 
na hora, sem precisar sair 
de casa. Isso evitará ir ao 
banco ou a uma agência do 
INSS para voltar a receber 
seus pagamentos.

Além de expandir a pro-
va de vida por biometria 
para esse novo grupo, o 
Meu INSS também atuali-
zou as mensagens de orien-
tação para quem ainda não 
pode realizar a prova de 

vida por biometria. O objetivo 
é esclarecer ao usuário o que 
ele deve fazer para conseguir 
realizar a prova de vida.

Os aposentados poderão 
ver em destaque, logo na pri-
meira página do “Meu INSS”, 
informações como número 
do benefício, tipo de benefí-
cio, valor e data prevista para 
o pagamento. Os serviços 
em destaque também serão 
personalizados, mostrando 
aqueles mais buscados por 
quem já tem benefício, como 
Carta de Concessão e Extrato 
de Pagamento.

De acordo com o instituto, 
quem ainda não tem benefí-
cio, verá uma tela diferente, 
com acesso direto ao simula-
dor de aposentadoria, além 
dos serviços mais buscados 
pela população em geral.

Vale lembrar que os servi-
ços disponíveis para todos os 
usuários continuam os mes-
mos. O que muda são apenas 
os botões que aparecem na 
tela principal.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Reforma pode chegar 
à Alerj até setembro

RAFAEL CAMPOS

Governador Cláudio Castro enviará pacote com diversos projetos à Assembleia Legislativa do Rio

A
s propostas que o 
governo fluminen-
se precisará apre-
sentar como contra-

partidas do novo Regime de 
Recuperação Fiscal podem 
chegar até o fim de setembro 
à Assembleia Legislativa do 
Rio. A avaliação é do presi-
dente da Casa, André Ceci-
liano (PT), diante das pers-
pectivas e conversas que vêm 
sendo feitas entre Executivo 
e os outros Poderes. 

A reforma previdenciá-
ria — que será composta por 
mais de um projeto — é um 
dos principais itens espe-
rados. O Executivo estuda, 
agora, o modelo que será im-
plementado. Em entrevista 
à coluna na segunda-feira, o 
secretário de Fazenda, Nel-
son Rocha, disse que o Esta-
do do Rio analisa se haverá 
aumento da idade mínima 
conjugado com taxação de 
inativos (que ganham abai-
xo do teto de R$ 6.433,57) ou 
apenas um desses tópicos.

Simulações com os valores 
que serão alcançados estão sen-
do feitas. Na ocasião, o secretá-
rio lembrou que, em relação à 
previdência, quatro pontos são 
exigidos no regime, e dois deles 
o estado já implementou (pre-
vidência complementar e au-
mento da alíquota para 14%).

PEC DA REFORMA

 n A Câmara dos Deputados 
abriu caminho para a inclusão 
de membros do Poder Judiciá-
rio e do Ministério Público na 
reforma administrativa (PEC 
32), que modifica as regras 
do serviço público do país. A 
emenda que abrange o alcance 
da reforma aos magistrados 

e promotores obteve núme-
ro necessário de assinaturas 
(foram 174, sendo 171 o mínimo 
exigido). Para que a sugestão 
do deputado Kim Kataguiri 
(DEM-SP) de fato seja incorpo-
rada ao texto, será necessária 
a aprovação pelo colegiado. E, 
depois, pelo plenário da Casa.

Apoio à inclusão do Judiciário e MP

 n Atenção, funcionalismo ca-
rioca. Começa amanhã (1º de 
julho) o prazo para adesão sem 
carência ao Plano de Saúde do 
Servidor Municipal (PSSM). 
Atualmente, são 150 mil vidas 
atendidas pelo PSSM.

Para efetuar a inclusão, os 
servidores públicos ativos, 
aposentados e pensionis-
tas devem entrar no sistema 
PSSM On-line, que ficará dis-
ponível no site do Previ-Rio. As 

inscrições vão até 20 de julho.
As operadoras Assim - Gru-

po Hospitalar do Rio de Janeiro 
e o Grupo Notre Dame Inter-
médica foram habilitadas ao 
cumprir requisitos do edital 
de credenciamento, lançado 
pelo Instituto em maio, para 
dar cobertura de saúde e servi-
ços odontológicos básicos aos 
funcionários da ativa, inativos 
e pensionistas, a partir de 1º de 
agosto até 31 de julho de 2023. 

PLANO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Adesão sem carência começa amanhã

Interessados devem se inscrever na página do Previ-Rio

DANIEL CASTELO BRANCO

CONFIRA

LEI 178/20
Lei modifica as regras 
do Regime de 
Recuperação Fiscal (LC 159/17)

R$ 40 BI
De 2022 até o fim do regime, 
alívio de caixa será de R$ 
40,2 bilhões, segundo a 
Secretaria de Fazenda

 > Os projetos estão em fase 
de discussão com integran-
tes do Judiciário fluminen-
se, Alerj, Ministério Públi-
co, TCE e Defensoria. Mas 
já há um direcionamento 
dos membros dos Poderes 
e órgãos para que seja im-
plementado apenas o au-
mento da idade mínima, 

sem optar pela cobrança 
de contribuição de apo-
sentados e pensionistas 
que ganham abaixo do teto 
previdenciário. 

O teto de gastos é ou-
tro ponto que será ampla-
mente debatido com as 
instituições, pois vai al-
cançar todo o estado.

Cobrança de aposentados
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FábiaOliveira

CLIMA JUNINO

M
arina Ruy Barbosa 
completa mais uma 
primavera hoje. E para 

comemorar a chegada de seus 
26 anos, a ruiva não pensa em 
deixar a data passar em bran-
co. A atriz está planejando 
uma festa que terá três dias de 
duração (próxima sexta, sába-
do e domingo). O local escolhi-
do para o evento foi a fazenda 
do novo namorado dela, o 
deputado federal Guilherme 
Mussi, localizada em Capão 
Bonito, no interior de São 
Paulo.

Segundo a coluna apurou, 
todos os quartos da fazenda 
devem ser ocupados com cerca 
de 20 casais de amigos da ruiva. 
A comemoração terá toda 
estrutura e decoração no estilo 
festa junina e com direito a 
fogueira e comidas típicas. A 
decoradora deve se deslocar 
diretamente de São Paulo para 
acompanhar de perto cada 
detalhe da festa.

O evento, no fim das contas, 
era pra ser sigiloso, afinal, 
ainda estamos em pandemia, 
apesar do avanço contínuo da 
vacinação. Mas ainda bem que 
quase ninguém lê esta coluna 
que revelou com exclusividade 
o namoro de Marina e Guilher-
me Mussi, em janeiro deste 
ano. O relacionamento, no 
entanto, só foi ‘assumido 
recentemente, após a atriz 
deixar um recado público para 
sua concunhada nas redes 
sociais. 
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REPRODUÇÃO

Os seis leitores desta coluna souberam, 
em primeira mão, que Viviane Araújo 
estava se movimentando para trocar de 
professor no ‘Super Dança dos Famosos’. 
A campeã da edição de 2015 queria de 
volta Marcelo Grangeiro no lugar de 
Adeilton Ribeiro. Vivi quase teve seu 
pedido atendido: ela conseguiu trocar de 
coreógrafo, mas seu novo professor é 
Rodrigo Oliveira. 
 Viviane ficou inconformada de ter 
perdido a disputa para Paolla Oliveira e ter 
caído direto para a repescagem da ‘Super 
Dança dos Famosos’.

VIVI ARAÚJO 
TROCA DE 
PROFESSOR Aniversário de Marina 

Ruy Barbosa terá três 

dias de festa em fazenda
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FLÁVIA NORONHA PEDE 

DEMISSÃO DA REDETV!

Flávia Noronha pediu demissão da RedeTV!, ontem. Em con-

versa com esta coluna de apenas seis leitores, a apresentadora 

contou sobre a sua decisão após 13 anos na emissora. “Não fazia 

mais sentido ficar lá. Não fazia sentido também a RedeTV! me 

manter, pagar o meu salário desde abril e sem nenhum projeto 

pra mim. Eu até tinha um, que não saiu do papel porque não 

chegamos a um valor financeiro. Saí desse projeto, que era com 

Júlio Cocielo, e desde então eu e a RedeTV! não nos acertamos 

mais. Ficou aquela coisa tipo ‘o que você está fazendo aqui’ e 

aí não dá mais”, conta Flávia que ainda revelou já ter algumas 

propostas. “Chegaram algumas propostas, sim, e estou anali-

sando”, completa.

REPRODUÇÃO

Em visita à casa de Bruno de Luca, na noite da últi-

ma segunda-feira, o ex-BBB Guilherme Napolitano 

sofreu um acidente doméstico. Ocorre que o portão 

de garagem da casa do apresentador caiu em cima 

do pé de Gui. “Olha o que aconteceu na minha casa, 

com as minhas visitas. Resumindo, caiu o portão no 

pé do Gui”, contou De Luca.

O apresentador ainda filmou o momento em que 

tentava providenciar uma gambiarra ao lado da in-

fluenciadora Catherine Bascoy, namorada de Gui, na 

tentativa de colocar o portão novamente no lugar, 

até que ele pudesse ser trocado. Os três colocaram 

duas escadas e uma mesa para segurar o portão no 

lugar. “A solução que a gente arrumou: a mesa segura 

a escada, que segura o portão. Tá parecendo passa ou 

repassa. Boa, Gui, eu tava precisando mesmo de um 

portão novo. Vai me dar um portão novo, né?”, brincou 

o apresentador do Multishow. 

PORTÃO DE DE LUCA 
CAI NO PÉ DE EX-BBB
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FALAR DE INTERNAÇÃO DO FILHO

MULHER DE SOROCABA CHORA AO 

Biah Rodrigues, mulher do cantor 
Sorocaba, se pronunciou para dar 
detalhes da internação do filho pri-
mogênito do casal, Theo, de apenas 
1 ano. Biah e Sorocaba precisaram 
levar o menino às pressas para o 
hospital mais próximo, após ele 
registrar um desconforto para res-
pirar, diante de um quadro de fe-
bre alta e tosse. Na noite da última 
segunda-feira, Theo recebeu alta, 
após melhora significativa. 
“Estamos em casa, tivemos alta on-
tem à noite, graças a Deus. Queria 
contar o que aconteceu com intuito 
de orientar outras mães de alguma 
forma. Tudo começou na sexta-fei-
ra, quando o Theo apresentou um 
quadro de tosse e espirro, caracte-
rístico de resfriado de uma criança 
normal, até porque estamos no inverno, então as 
crianças ficam mais propicias a ter esses resfriados 
e essas gripes. Mas até então, nada para se preocu-
par”, começou ela.
“De sábado pra domingo começou um quadro de 
febre de 38 e 39 graus. Começamos a medicá-lo 
com antitérmico e acompanhar os sintomas. Na 
madrugada de sábado pra domingo ele não con-
seguiu dormir, pois estava com muito desconforto. 
Percebi que ele estava com a respiração um pouco 
cansada, mas eu achei que era por causa da febre. 
No domingo de manhã, durante os preparativos do 
chá revelação que foi cancelado,  percebi que ele es-
tava extremamente cansado e molinho. Mas gente, 

não é normal desconforto respiratório. Eu falei, ‘gen-
te, isso não é normal’ (chora). Mandei o vídeo para 
todos os pediatras que eu conhecia e mandaram eu 
correr com ele pro pronto socorro”, revela.
No hospital, a modelo e o cantor descobriram que 
o pequeno estava com baixa na saturação. “Fomos 
para um hospital em Campinas e ele estava satu-
rando entre 83 e 85. Botamos no oxigênio pra subir 
a saturação. Ele teve uma melhora, batemos um 
raio-x do pulmão, pegamos uma UTI móvel e vie-
mos para São Paulo, Chegando aqui ele foi pra uma 
semi UTI pra ficar sendo monitorado na saturação. 
A saturação foi melhorando, fizemos fisioterapia e o 
pediatra do hospital achou melhor entrar com anti-
biótico e corticoide. Graças a Deus foi melhorando”.

CARLA DIAZ DESABAFA SOBRE 
INTERNET TÓXICA
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Ontem, Mariana Goldfarb, mulher de Cauã Reymond, 
usou seu perfil no Instagram  para contar como é sua 
relação com o corpo depois de superar a anorexia. 
Ela foi acometida pelo distúrbio alimentar entre 
2016 e 2017. “Nos ensinaram direitinho a repudiar o 
nosso corpo. Por muitas milhares de vezes tiveram 
sucesso. Não está no gibi a quantidade de vezes que 
odiei o meu. Mas a cada dia, devagarzinho, estou en-
contrando o caminho de volta para casa. Para toda 
mulher que fala, outras mil são curadas. A sua dor é a 
minha. Mas adivinha só, das nossas cicatrizes, quando 
olhadas, regadas, tratadas com carinho, nasce flor”, 
escreveu.

Atacante do Atlético Mineiro, o jogador Hulk se envolveu em um 
acidente de carro, na manhã de ontem, no bairro Cidade Industrial, 
em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo 
a assessoria de imprensa do atleta, o piloto de uma moto estava 
trafegando rapidamente e bateu no veículo do jogador, mas nin-
guém se feriu e Hulk ofereceu apoio ao condutor da motocicleta. 
No carro que colidiu com a moto, estava um dos seguranças do jo-
gador, que por sua vez, vinha no carro que estava atrás, uma BMW 
X7 Dark Shadow Edition 2021, veículo que ele deu recentemente 
de presente de formatura para a atual mulher, Camila Ângelo, e 
que custa cerca de R$ 1 milhão.

HULK SE ENVOLVE EM ACIDENTE

REFLEXÃO
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POR AÍ
 n Amanhã, a 

partir das 19h, a 
Cia Fragmento 
de Dança apre-
senta o espe-
táculo ‘Amor 
Mundi’ dentro 
do projeto ‘Em 
Casa Com Sesc’. 
A transmissão 
acontece no site 
da instituição.

 n Também 
amanhã, a Alma 
Music lança em 
todas as plata-
formas digitaus 
o novo single 
dos cantores e 
compositores 
Lucas Pretti e 
Sophia Stedile, 
‘Me Leva’.

Carla Diaz tem estado um pouco ausente das redes sociais. E os seguidores da 
atriz já começaram a notar isso. Em conversa com fãs pelo Instagram Stories, 
a ex-BBB falou o motivo de ela estar mais off da plataforma ultimamente. 
“É que às vezes a internet é muito tóxica. Vocês não têm noção da metade das 
coisas que eu recebo e que tem acontecido. Tem gente sem noção, abusiva, 
sem respeito, esquecendo que existe outro ser humano aqui. Por isso prefiro 
ficar no meu cantinho, às vezes”, desabafou a artista. 

STREAMS NO SPOTIFY

UM BILHÃO DE 

Com 4 milhões de ouvintes 
mensais, Ferrugem superou a 
marca de 1 bilhão de streams 
no Spotify. Além de seis 
álbuns lançados, o artista 
aposta na força do ao vivo e 
em singles pontuais para se 
firmar na plataforma. Só no 
projeto ‘Prazer, Eu Sou 
Ferrugem’, por exemplo, as 
faixas ‘É Natural’ e ‘Pra Você 
Acreditar’ têm 
respectivamente 88 e 77 
milhões de streams. É sucesso 
que chama?

DIVULGAÇÃO 

Esta humilde coluna soube que o diretor Ricardo Waddington, da TV Globo, montou uma equipe pra ‘ma-
pear’ novos possíveis apresentadores. As pesquisas por novos nomes têm sido realizadas pela internet e 
redes sociais. Pelo visto, depois da saída de grandes nomes da casa, como Fausto Silva que foi pra Band e 
Angélica que migrou pro streaming da HBO, o desfalque no elenco está começando a surtir efeito… 

NA CAÇA...

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N  O ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, 
usou eufemismo de voluntarismo do empresário para 
dizer que o Brasil corre risco de forte racionamento. 
Se o industrial – citado por ele – ou o comerciário não 
reduzirem o consumo, o povo paga. Esse é o resumo do 
discurso de quatro minutos da noite de segunda-feira 
em rede nacional de televisão. O governo não quer lan-
çar mão das termelétricas porque sabe que a tarifa de 
luz vai aumentar e cair na conta do povo. Esse cenário 
seria muito ruim eleitoralmente para o presidente Jair 
Bolsonaro. O governo está numa situação delicada. Ou 
torce para o industrial redirecionar e equacionar sua 
demanda, ou liga todas as termelétricas a todo gás e 
carvão para evitar apagão – com o ônus para o cidadão. 

Lâmina d’água 
 N Hoje, os reservatórios 

das hidrelétricas estão 
com capacidade de ape-
nas 30% no Sudeste/Cen-
tro-Oeste, regiões que 
consomem 70% da ener-
gia do país.  

Cadê Angra 3? 
 N Esse é o custo para o 

país amparado numa ma-
triz de dependência das 
chuvas. Faltam termelé-
tricas e também ativar 
100% a usina nuclear An-
gra 3, submersa em déca-
das de escândalos. 

Horário de volta 
 N O horário de verão não 

influenciaria agora na 
questão energética por-
que o Brasil passa por 
uma das piores secas. Mas 
depois do discurso do mi-
nistro, diferentes setores 
já defendem a volta do 
modelo para não ter apa-
gão daqui a alguns meses. 

Fogo no shopping 
 N As ações de shopping 

centers no Brasil entra-
ram ontem no segundo 
dia consecutivo de forte 
queda por causa do texto 
da reforma tributária. Há 
um parágrafo que atin-
ge em cheio os ganhos 
do setor – que desde ano 
passado, com as restri-
ções de comércio impos-
tas pela pandemia, já não 
paga bons dividendos a 
acionistas.

Subindo  
 N O texto dá um golpe no 

lucro do setor imobiliário, 
predominante no modelo 
dos shoppings com aluguel 
de lojas. Em suma, muda a 
tributação sobre lucro pre-
sumido para as empresas 
que têm mais de 50% de 
suas receitas oriundas de 
aluguel. Se passar assim, 
o imposto pulará de 19% 
para 29% sobre o lucro an-
tes de tributos.

Reforço no cofre 
 N Depois de Guarulhos 

(SP) aprovar e Porto Alegre 
(RS) ainda analisar, ago-
ra é a vez de Cuiabá (MT) 
estudar a implantação da 
sua loteria municipal. A 
chamada ‘raspadinha’.   

Boca miúda 
 N O deputado federal Boca 

Aberta (PROS) começou a 
cumprir pena no Centro 
de Reintegração Social 
de Londrina (PR), con-
denado na Justiça a 22 
dias de prisão em regime 
semi-aberto. Ele foi alvo 
do Ministério Público por 
perturbação da ordem. E 
agora também não pode 
atacar e xingar promoto-
res e procuradores. 

Ovação na porta
 N Boca Aberta não perdeu 

a pose e entrou de peito 
aberto na cela. Para não 
fazer feio, ainda levou a 
claque de assessores para 
a porta da cadeia na noite 
de estreia, anteontem. 

Achismo
 N O ‘achismo’ sem inves-

tigação causa desgraça 
na vida de um cidadão 
inocente .  Veja  o  que 
aconteceu em Salvador. 
Um gerente das Lojas In-
sinuante vai ganhar in-
denização da empresa, 
decidiu o TST, após ser 
demitido e acusado de 
roubo. Ele foi preso em 
2016 apenas porque era 
vizinho de um ladrão que 
assaltou um comércio 
próximo ao seu estabele-
cimento. Sem qualquer 
ligação com o crime, pro-
vou sua inocência.

RISCO 

DEM COM CIRO 

 N A visita de Ciro Gomes (PDT) ao presidente do DEM, ACM Neto, 
rendeu frutos. O partido de centro quer apostar no pedetista 
como terceira via contra Lula e Bolsonaro. 

A baixa acentuada do nível de 
água nos reservatórios, por 
falta de chuvas, impactou o 

fornecimento de energia via hidrelé-
tricas, tendo o país que apelar para 
as termelétricas, fonte mais cara de 
energia, principalmente no subsis-
tema Sudeste/Centro-Oeste, onde a 
escassez está sendo mais severa, com 
repercussão sobre o preço da energia 
elétrica mediante o acionamento de 
bandeiras tarifárias.

Essas bandeiras interferem no 
nosso orçamento familiar em decor-
rência do aumento da conta de luz. 
Além desse, outros aumentos estão 
impactando nossas contas, como 
preço dos alimentos, combustível, 
material de construção, gás de cozi-
nha, entre outros.

Com tanto aumento, a inflação no 
Brasil medida pelo IPCA está em 8,06% 
ao ano quando a meta estabelecida pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN) é 
de 3,75%, com uma margem para che-
gar a 5,25%aa. Como a inflação está bem 
acima do limite, o Banco Central iniciou 

O extenso nome da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Inovação 

e Simplificação (SMDEIS) do Rio não 
é por acaso. A intenção é deixar cla-
ro os princípios e objetivos do órgão 
repaginado. E uma das principais 
metas da pasta é tornar o Rio mais 
simples, menos burocrático e mais 
acessível para o cidadão.

Com base nisso, desenvolvemos o 
Licenciamento Integrado (Licin), um 
novo modelo para os pedidos de licen-
ças urbanísticas que se propõe a tornar 
o procedimento de análise mais sim-
ples, focado no que a cidade precisa com 
toda segurança jurídica, e com o ousado 
objetivo de diminuir o prazo dos pro-
cessos de 267 dias (em média) para 30 
dias. Com isso, ganha o cidadão, que 
pode fazer a sua construção ou reforma 
de forma regular com mais facilidade e 
agilidade, o setor da construção civil e 
o mercado como um todo.

A simplificação também deve atrair 
mais investimentos para cidade, aumen-
tando a oferta de empregos, uma vez 
que a demora na concessão de licenças 
é um dos entraves atuais para empresas 
investirem no Rio de Janeiro. 

Importante sempre ressaltar que 
simplificar não é sinônimo de flexibili-
zar leis. Não houve nenhuma alteração 
de legislação ou parâmetro urbanístico 
e ambiental. O foco da equipe técnica 
da secretaria foi revisar os fluxos dos 
processos e otimizá-los. Um verdadeiro 
choque de gestão que vai aumentar a 
produtividade, economizando recursos 
públicos – financeiros e humanos.

Dentre as mudanças, 90% dos que-
sitos passam a ser declarados pelo res-
ponsável técnico da obra e pelo autor do 

Simplificando a Economia do Rio

Crise hídrica e o efeito nas finanças pessoais

Myrian Lund 
economista e 
professora dos 
MBAs da FGV

Chicão Bulhões 
sec munic Desen 
Econ, Inovação e 
Simplificação

um processo de aumento da taxa de ju-
ros nas reuniões do Copom (Comitê de 
Política Monetária).

A expectativa é de a taxa de ju-
ros Selic (meta) chegar em dezem-
bro/2021 a 6,5% e a inflação fechar 
o ano em torno de 6%. Vamos torcer 
para a inflação ceder com o aumento 
da taxa Selic. Bom para a Economia e 
bom para o nosso bolso.

Qual o aprendizado que extraímos 
para nossa vida financeira? No mo-
mento de vacas gordas precisamos 
nos planejar, usar o dinheiro para 
fazer uma reserva e para investi-
mentos para o futuro: compra de um 
apartamento, formação de uma apo-
sentadoria, ou seja, construir ativos. 
Ativos são bens e direitos que você 
constitui durante a sua vida: bens 
imóveis, aplicações financeiras, ter-
renos, entre outros.

No decorrer da vida tem fatores que 
são imprevisíveis, não esperados, e que 
precisamos estar preparados. Por isso 
buscamos planos de saúde, seguros de 
vida, seguro do automóvel, seguro do 
imóvel, seguro funeral, que são usados 
em caso de necessidade. Aliás, torcemos 
para não precisar usar, mas se necessá-
rio, são sempre muito benvindos. 

É necessário incluir neste rol a re-
serva de emergência, uma reserva que 

projeto, que têm a obrigação de cumprir 
o que determina a lei. Caso a fiscaliza-
ção constate irregularidades, estes pro-
fissionais serão responsabilizados e as 
obras poderão sofrer sanções.

A mudança é tão expressiva que, 
além de tornar a cidade a melhor ca-
pital para a construção civil, ainda tem 
o potencial de melhorar a posição do 
Brasil em rankings mundiais de licen-
ciamento. A expectativa é de que o país 
suba muitas colocações na lista de com-
petitividade Doing Business, do Banco 
Mundial, usado como referências por 
investidores nacionais e estrangeiros 
na hora de decidir onde investir.

Em medida complementar ao Licin, a 
secretaria também digitalizou os novos 
pedidos para licenciamento urbanísti-
co e ambiental. É o começo do fim das 
pastas de papel. Desde o início do mês, 
todos os novos processos são abertos ex-
clusivamente de forma online e digital. 
Além de otimizar o tempo (do técnico e 
do requerente), reduzir os prazos e au-
mentar a eficiência, a medida também 
contribuí para a redução dos gastos com 
papel e material administrativo.

Além disso, todo o procedimento 
fica mais transparente, com a possi-
bilidade de acesso remoto às infor-
mações. Agora, o objetivo é digitali-
zar o acervo até o fim do ano, para 
que os processos – novos e antigos 
– possam estar disponibilizados de 
forma remota. 

Em resumo, tanto o Licin quanto 
a implantação do licenciamento di-
gital fazem parte de uma nova visão 
desenvolvida pela Prefeitura do Rio, 
por meio da SMDEIS, cujo objetivo 
principal é de trazer uma nova dinâ-
mica aos serviços prestados pelo po-
der público, baseada na eficiência, 
transparência e agilidade das respos-
tas ao cidadão. Essas iniciativas têm 
o potencial de melhorar a vida não só 
dos atores econômicos privados, mas 
também dos servidores públicos.

E são medidas importantes para 
simplificar a economia e melhorar o 
ambiente de negócios, aumentando 
os investimentos, fortalecendo a ati-
vidade econômica, gerando empregos 
e impactando positivamente o desen-
volvimento econômico do Rio.

você vai fazer progressivamente, na 
poupança ou no CDB (Banco) ou no 
RDC (Cooperativa de Crédito), sempre 
com direito a liquidez diária (usar a 
qualquer momento).

Como fazer  uma reser va  de 
emergência?

1)Aplique todo dinheiro que con-
seguir economizar no dia a dia, seja 
R$ 5,00, R$ 10,00 ou qualquer outro 
valor. 

2)Resgate o velho cofrinho para 
guardar as moedas e, posteriormen-
te, converter em aplicação. 

3)Estabeleça um valor, por exemplo 
R$ 100 ou um percentual, 10% do valor 
do seu salário e/ou das entradas de re-
cursos e coloque numa aplicação. Este 
é um presente que você se dará todos os 
meses e garanto que vai te trazer uma 
felicidade que você não imaginava. 

4)Defina metas para a reserva de 
emergência: ter guardado um mês 
do seu gasto mensal, depois vai am-
pliando até chegar a seis meses do 
gasto mensal. Exemplo: se você gasta 
R$ 5 mil/mês, a reserva de emergên-
cia deve ser de R$ 30 mil (6 x R$ 5 
mil). Comece com o que é possível, 
mesmo que seja R$ 1.

5)Comece hoje! Não deixe o viés da 
procrastinação (“Começo semana que 
vem”) te picar.

REPRODUÃ§Ã£O

ESPLANADEIRA

 N# ABF  Rio promove entre dias 7 e 8 de julho, através da plataforma Zoom, 
1º curso Entendendo Franchising. # Começa hoje online a Série Prefeitura 
Digital: Tudo O Que Seu Governo Precisa Para uma Cidade Conectada e 
Inteligente. # Porto do Açu recebe Prêmio Mundial de Sustentabilidade 
da Associação Internacional de Portos, com projetos de proteção a tarta-
rugas e de combate ao Covid-19. # FullFace e DocuSign firmam parceria 
para auxiliar na identificação dos usuários durante assinatura eletrônica.

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
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D
ez anos após a estreia de ‘Ti Ti Ti’, que reprisa atualmente no ‘Vale 

a Pena Ver de Novo’, na Globo, Isis Valverde revisita Marcela, sua 

primeira protagonista. Aos 34 anos e com uma carreira já conso-

lidada, a atriz olha com carinho para a personagem que marcou 

sua trajetória.

“Marcela foi minha primeira protagonista. Era uma personagem mais 

madura, que tinha um registro bem diferente da Ana do Véu, de ‘Sinhá 

Moça’, da Camila, de ‘Caminho das Índias’, e da Rakelli, de ‘Beleza Pura’, 

minhas personagens anteriores. Além disso, eu e Marcela compartilhamos 

uma coisa muito especial: nós duas somos mineiras (risos). As primeiras 

cenas que gravei foram em Belo Horizonte e passou um filme na minha 

cabeça de tudo que vivi ali. Foi muito bom ter essa experiência de gravar 

lá, um lugar especial para mim, que faz parte da minha história”, revela 

Isis, que tem acompanhado a reapresentação de suas novelas.

“Eu gosto de rever os trabalhos antigos. Me divirto relembrando. Além 

disso, para mim, como atriz, é um ótimo exercício porque ao me ver atuan-

do tenho mais noção do que posso melhorar, ajustar, fazer diferente. Eu 

gosto de me ver em cena por isso também”, declara a atriz, que também viu 

‘A Força do Querer’, trama em que interpretou Ritinha e foi reprisada no 

horário nobre da emissora. 

‘MUITO HONRADA’

Ao comparar as dificuldades de construir a personagem, Isis destaca o 

trabalho mais recente que foi ao ar, quando interpretou uma enfermeira 

na novela ‘Amor de Mãe’. “Cada personagem traz seu desafio. Betina me 

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

MALHAÇÃO

 n Cobra desiste de ir à luta clan-
destina para ficar com Jade. A 
luta clandestina é invadida por 
policiais e Lobão é preso. Luiz, 
Maré e Diego ameaçam Jade, e 
Cobra a defende.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela recusa proposta de 
trabalho e decide voltar para 
Porto Alegre. Ana conforta Sofia. 
Marcos atende um cliente, que 
fica encantado com sua propos-
ta de trabalho.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Hugo tem um acesso de fúria 
e ordena que Dominique mate 
Luna. Zezinho exige que Alexia 
dê um jeito para que ambos 
continuem a investigar os podres 
de Renzo.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Durante o evento beneficen-
te, Grazielle tenta fazer intriga 
entre Shirley e Eduarda, mas não 
consegue. Eduarda apresenta 
Shirley como sua amiga.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Salvador acorda e surta ao per-
ceber que não está mais em sua 
cela. José Alfredo fala que assu-
mirá a paternidade de Cristina se 
o exame de DNA for positivo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Isaque se mostra tenso com 
a aproximação do rei. Débora 
tem uma conversa franca com 
Najla. Ismael entrega um veneno 
poderoso a Bachir. O rei olha, 
sedutor, para Rebeca.

21h | RECORD | 12 anos 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

15    QUARTA-FEIRA, 30.6.2021  I  O DIA

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

TV GLOBO / MARCIO NUNES 

MOMENTO 

MARCANTE

desafiou a contar a história dos profissionais de saúde que estão na linha de frente se arriscando todos os dias para salvar vidas. Foi uma responsabilidade muito grande, e me senti muito honrada de poder fazer isso”, comemora a atriz, que pondera ao falar de ‘Ti Ti Ti’. “No caso da Marcela, no entanto, o meu desafio era fazer uma moci-nha clássica, que sofre muito ao longo da história e, ao mesmo tempo, dar a ela uma leveza, um humor. Jorginho Fernando me ajudou muito nessa parte. Como a história tinha muito humor, conseguimos trazer esse registro para a Marcela também. Acho que isso humanizou ainda mais a personagem e fez o público se identificar com ela”, garante a atriz, que não deixa de elogiar diretor, morto em 2019. “Jorginho Fernando era maravilhoso, sempre deixava o set com o astral lá em cima, muito comprometido com o trabalho, com uma visão muito clara do que ele queria. Foi muito bom trabalhar com ele em ‘Ti Ti Ti’. E meus colegas de elenco também eram ótimos, era um núcleo muito bom. Os bastidores da novela tinham um clima muito gostoso, estava todo mundo muito feliz de estar ali naquele projeto”, declara.

MUNDO DA MODA
E como não dá para deixar de falar de moda ao mencionar ‘Ti Ti Ti’, Isis garante que a novela foi responsável por aproximá-la ainda mais deste universo. “Gravamos no Fashion Rio e assistimos a cin-co desfiles naquele dia. Isso me proporcionou uma contato muito direto com esse universo, com as pessoas que fazem parte dele. Ao longo dos anos, fui me interessando cada vez mais por moda. Isso fez com que meu olhar mudasse também, se ampliasse para isso. Estou me permitindo cada vez mais brincar, experimentar coisas novas. Eu busco usar a moda a meu favor, não sou de ficar muito refém das tendências, por exemplo. Eu acompanho, gosto de estar por dentro, mas sei que nem tudo vai funcionar para mim. Acho que a graça da moda é conseguir me expressar e mostrar minha personalidade por meio dela”, defende a atriz. 

juliana.pimenta@odia.com.br
JULIANA PIMENTA

Marcela (Isis Valverde) entre 

Edgar (Caio Castro) e Renato 

(Guilherme Winter): reprise

Atriz Isis Valverde relembra bastidores da novela 

‘Ti Ti Ti’ e conta como foi fazer Marcela, sua 

primeira protagonista na televisão



Horóscopo

Vai querer se isolar no dia de hoje. Foque em 
atividades que possam ser feitas sozinha. Você pode 
se interessar por um lance duvidoso no amor, cuidado. 
Cor: grená.

Amplie os seus horizontes e busque conhecimento. No 
trabalho, se cuide para não ter problemas que te 
atrapalharão. Seduza bastante na hora da paquera. 
Cor: branco.

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: casta, coar, cometa, condensado, condessa, cone, copa, 
corante, corneta, cosseno, dado, densa, dentada, doca, estado, menor, 
mesa, mora, nomear, óssea, pasta, posse, poste, ronda, saco, seda, senda

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

Se concentre no mais no seu trabalho. Conclua as suas 
tarefas em silêncio e aprimore a sua imagem 
profissional. A conquista pode ficar em segundo 
plano. Cor: preto

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Fortaleça o contato com as pessoas próximas. Tenha 
cautela para não dizer mais do que deve.  No amor, 
tente se colocar no lugar do outro para não machucar 
ninguém. Cor: pink.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Bom dia para mudar de trabalho ou de carreira. As 
finanças também estão num ótimo momento, 
aproveite. Na vida a dois, você vai estar muito sensual. 
Cor: azul-petróleo.

LEÃO
23/7 a 22/8

Aprenda novas ideias e priorize trabalhos em equipe. 
Estudos serão favorecidos nesse momento. O desejo 
de viver um romance mais sério pode crescer em você. 
Cor: coral.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A saúde vai se destacar em sua vida. Adote hábitos 
mais saudáveis e cuide mais e melhor do seu corpo. 
Tome cuidado para não afastar a paquera com o que 
diz. Cor: prata.

LIBRA
23/9 a 22/10

Vai se divertir na companhia dos amigos e família. Nos 
negócios, pode conquistar novos e importantes 
clientes. O romance está mais do que protegido nesse 
momento. Cor: cereja.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Dedique um tempo maior ao seu lar. Construa sua 
carreira aos poucos, foque bastante nisso. Na paquera, 
um lance morno e sem graça pode melhorar e 
esquentar. Cor: castanho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A comunicação vai ser o seu foco. Cuidado para não 
repassar informações erradas para frente. Contate 
seus amigos remotamente. A conquista promete 
novidades. Cor: azul-anil.

Preste atenção ao seu orçamento, não gaste mais do 
que ganha. Pode ter um prejuízo, se gastar mais do 
que deveria. Utilize os aplicativos de paquera para 
procurar romance. Cor: preto.

Pegue leve com a sua família, não arrume confusão. A 
impaciência pode iniciar uma discussão por qualquer 
bobagem. A conquista promete boas novas, se tomar 
a iniciativa. Cor: verde-oliva.

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

Apresentador 
da Band 
detona Sikêra, 
da Rede TV!
Jacson Damasceno, apresenta-
dor da Band TV no Rio Grande 
do Norte, criticou Sikêra Jr., da 
RedeTV!, que no último dia 25 
chamou homossexuais de “raça 
desgraçada”. 

“Chega de em nome de Deus 
cometer violência. O Deus que es-
ses caras conhecem não é o meu 
Deus. O meu Deus ama, protege, 
abraça, ama. Então, quero deixar 
um recado para o Sikêra Jr.: não 
o conheço, nunca tive o despra-
zer de estar com ele, não gosto do 
trabalho dele. A sexualidade da 
pessoa não a diminui em nada. 
Quem é você, Sikêra Jr? Se enxer-
gue, rapaz. Você é um coroa, um 
velho, se coloque no seu lugar. 
Não vá ao ar para falar besteira”, 
detonou Damasceno, na última 
segunda-feira.

REPRODUÇÃO

Medina: ‘Um 
dia eu vou 
contar tudo’ 
O surfista Gabriel Medina, que 
está em pé de guerra com a famí-
lia, fez um desabafo. Em posta-
gem no Instagram, na noite de 
segunda-feira, o atleta disse que 
“ninguém sabe o que ele está pas-
sando” e que um dia “contará tudo 
a respeito”.

“É cada notícia… Não estão 
nem aí se é verdade ou mentira. O 
importante é dar a notícia primei-
ro e depois ver o que dá. A verdade 
é que ninguém sabe sobre a minha 
vida pessoal e o que realmente es-
tou vivendo e vivi nesses últimos 
meses. E 90% das notícias que saí-
ram ao meu respeito, não são ver-
dade. Estão sempre preocupados 
com cliques, audiência e não com 
o fato. O Jornalismo é uma pro-
fissão tão séria, tão importante”, 
iniciou Medina.

“Um dia vou compartilhar tudo 
o que aconteceu e está acontecen-
do em relação à minha família. 
Mas por enquanto só quero paz 
e tranquilidade para continuar 
100% focado nos meus treina-
mentos e na Olimpíada. Não que-
ro perder o meu foco principal, 
que é realizar o sonho de trazer 
o ouro olímpico para o Brasil”, 
completou.

Nos bastidores, comenta-se 
que o atleta teria se afastado da 
família e de amigos após engatar 
o relacionamento com a modelo 
Yasmin Brunet. A mãe do surfista, 
Simone, teria classificado a nora 
como “controladora”. Yasmin e 
Medina subiram ao altar, em ja-
neiro de 2020, durante uma via-
gem ao Havaí. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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