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FAMÍLIAS 
RETIRADAS DE 
TERRENO EM 
ITAGUAÍ TERÃO 
AUXÍLIO DO 
‘SUPERARJ’. 
RIO, P. 7

DEGASE
INDIGNAÇÃO E 
PERPLEXIDADE 
APÓS SUSPEITA DE 
ABUSOS CONTRA 
ADOLESCENTES 
INTERNAS 
INFORME DO DIA, P. 2

Paes rebate fala 
do presidente 
sobre eficácia 
da CoronaVac
Prefeito do Rio repudia declara-
ção de Jair Bolsonaro e afirma 
que sua mãe, de 76 anos, contraiu 
covid-19 sem apresentar sinto-
mas graves após as duas doses 
do imunizante do Butantan: ‘To-
mem qualquer vacina. Vacina 
boa é a que vai no braço!’ P. 4

Saiba como evitar o bloqueio 
de benefícios da previdência
Cerca de 170 mil pessoas que recebem auxílio por incapacidade temporária estão na mira do instituto.  ECONOMIA, P. 10 

PENTE-FINO DO INSS 

BOLSONARO A JOICE DURANTE AS ELEIÇÕES: 
‘SE EU TOMASSE UMA FACADA, GANHAVA’.  P. 9

Polícia Civil tenta capturar 
suspeito de esfaquear a 
ex-namorada na Zona 
Oeste, enquanto o irmão 
dele teme ser confundido. 
‘Muita gente na hora da 
raiva jogou a foto dele sem 

nome no Facebook’, diz.  P. 6

Gêmeo de 
foragido 
tem medo 
de andar 
na rua

ESTEFAN RADOVICZREPRODUÇÃO

ATAQUE
Com gol de Com gol de 
André nos André nos 
acréscimos, acréscimos, 
Fluminense Fluminense 
vence o vence o 
clássico contra clássico contra 
o Flamengo, o Flamengo, 
por 1 a 0por 1 a 0.. P. 8 P. 8

SELEÇÃO BRASILEIRA FAZ HOJE, DIANTE DO PERU, A SEMIFINAL DA COPA AMÉRICA.  P. 8

COM AMOR E COM AMOR E 

COM VIGORCOM VIGOR

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Rodrigo Faro e Zezé Di 
Camargo trocam farpas 
após apresentador testar 
positivo para covid. P. 13

‘VENDE A MÃE 
POR AUDIÊNCIA’

FábiaOliveira
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UMA SONHADORA UMA SONHADORA 
Danni Suzuki fala da reprise de ‘Malhação Sonhos’ e Danni Suzuki fala da reprise de ‘Malhação Sonhos’ e 
de documentário sobre crianças refugiadas.de documentário sobre crianças refugiadas.  P. 15P. 15
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Secretário municipal do Rio, Renan Ferreirinha faz balanço do 
seu trabalho e fala sobre as medidas adotadas na pandemia. P. 3

‘Educação é a principal 
prioridade da cidade’

REGINALDO PIMENTA

DF libera para uso a vacina após pa-
recer de instituto ligado à Fiocruz. 
Lote foi transportado em condicio-
namento impróprio de temperatura, 
que estava abaixo do necessário. P. 9

Doses da 
Janssen 
congeladas 
são seguras
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Agora é lei nacional! A coluna conversou com a presidente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) e idealizadora da Campanha Sinal Vermelho, Renata Gil. Além das mais 
de 10 mil farmácias, a lei conta com um novo parceiro: o Banco do Brasil, que disponibilizou 

5.400 agências para que mulheres vítimas de violência doméstica peçam socorro.

Mais um passo!
n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

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

GA
BR

IE
LA

 B
IL

Ó

As mais lidas
Online

Ex-professor de  
Viviane Araújo no ‘Super 

Dança’ desabafa
FÁBIA OLIVEIRA

Tréplica:  
Zezé Di Camargo 
rebate (de novo) 

Rodrigo Faro
FÁBIA OLIVEIRA

‘Bolsonaro falou dias 
antes que se tomasse 

facada, ganhava  
a eleição’, diz  

Joice Hasselmann
BRASIL

Esses 
agentes, 
caso seja 
comprovado, 
devem ser 
expulsos 
sumaria-
mente do 
serviço 
público”
WAGNER VICTER,
Ex-secretário de 
Estado de Educação

A juíza Lúcia Mothe Glioche, titular da Vara de Exe-
cuções de Medidas Socioeducativas do Rio, tomou 
medida necessária quando determinou afastamento 

imediato de cinco agentes e do diretor da unidade socioedu-
cativa feminina Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, 
na Ilha do Governador. Segundo reportagem de O DIA, to-
dos são denunciados por suspeita de abusos sexuais contra 
adolescentes internas. Uma das vítimas tem apenas 13 anos 
e outras duas internas ficaram grávidas dentro da unidade. 
Uma delas sofreu aborto espontâneo. A reação de indigna-
ção e perplexidade diante do absurdo mobilizou entidades 
de direitos humanos, movimentos de mulheres e parentes 
de menores que hoje vivem em abrigos semelhantes. 

REAÇÃO
O ex-secretário de Estado de Educação Wagner Victer foi um 
que se pronunciou. “Estou enojado. Esses agentes, caso real-
mente seja comprovado, devem ser expulsos sumariamente 
do serviço público e responder nos mais rigorosos dispositi-
vos da Lei Criminal, pois é inadmissível que jovens que já es-
tejam fragilizadas, cumprindo suas penas socioeducativas, 
venham a ser exploradas por essas pessoas. O secretário de 
Educação e o governador agiram corretamente pela exone-
ração imediata do coordenador da Unidade, do corregedor 
e também do diretor do DEGASE, pois efetivamente não 
agiram dentro do rigor e agilidade devido quando tomaram 
conhecimento desse assunto”, disse ele. 

ABUSO SEXUAL

Sociedade 
quer punição 
exemplar

 n Petrobras começou a entre-
gar cerca de 3.800 computa-
dores recondicionados para 
cerca de 200 escolas públicas 
municipais e estaduais do 
Rio. Doação integra progra-
ma social de inclusão digital 
“Janelas para o Amanhã”. 

InformedoDia

 n Deputado estadual Gusta-
vo Schmidt (PSL) protocolou 
requerimento ao secretário 
de Estado da Polícia Militar, 
Rogério Figueredo, solici-
tando informações a respei-
to do Fundo de Saúde da Po-
lícia Militar (Fuspom). PMs 
relataram ao parlamentar 
casos suspeitos de má gestão 
de recursos e outras irregula-
ridades. O secretário tem 30 
dias para se manifestar. 

FUNDO DA 
POLÍCIA 
MILITAR

DIVULGAÇÃO

Gustavo Schmidt pede informação

DIVULGAÇÃO/ALERJ

TECNOLOGIA NAS 
ESCOLAS DO RIO

DESTINO DE 

MATERIAL 

APREENDIDO

Bebidas alcoóli-

cas e perfumes 

apreendidos pela 

Receita Federal 

na Alfândega 

do Galeão e em 

Delegacias da Re-

ceita Federal são 

doados à Univer-

sidade Federal 

de Lavras (MG) 

para produção de 

álcool em gel.

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

A vacinação contra a Covid-19 no Rio avança e essa semana 
contemplará pessoas entre 42 a 40 anos. Finalizar a faixa dos 
40 é um marco. Que a imunização siga firme e a faixa dos 30 
seja ainda mais veloz.

A informação da Confederação Nacional da Indústria de que 
faltarão 300 mil profissionais no setor nos próximos 2 anos deve 
ser analisada pelos governantes. As escolas públicas precisam 
adequar seus currículos para formação técnica.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Cinco agentes da unidade socioeducativa foram afastados após denúncia

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Isabele Benito: Na prática isso vai ajudar 
quanto as mulheres?

 n Renata Gil: O Pacote Basta, sugerido pela Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros e aprovado pelo Con-
gresso Nacional (projeto de lei 741/2021), representa 
um grande passo na luta contra a violência de gênero. 
Ele institucionaliza em todo o território nacional o 
programa de cooperação “Sinal Vermelho contra a 
Violência Doméstica”, que possibilita à mulher que 
sofre ameaças e agressões pedir ajuda em estabeleci-
mentos abertos ao público – como farmácias, agências 
bancárias e repartições públicas – por meio de um “X” 
vermelho desenhado na palma da mão. A partir desse 
sinal, os atendentes devem acolher a mulher que fez 
a denúncia e chamar a polícia imediatamente. A pro-
posição também criminaliza a violência psicológica 

contra a mulher, para que esse tipo de comportamen-
to, que normalmente evolui para condutas mais gra-
ves, e até mesmo para o feminicídio, seja coibido antes 
de gerar consequências mais danosas. O texto ainda 
prevê o cumprimento de pena em regime inicialmente 
fechado para aqueles que cometerem crimes contra a 
mulher. E, além disso, determina o afastamento dos 
agressores do lar em caso de ameaça ou agressão 
iminente. 

A luta não para, né?
 n A luta contra o machismo e a opressão das mulheres 

não tem um segundo de descanso. Felizmente, temos 
alcançado resultados satisfatórios em um curto espa-
ço de tempo. A campanha “Sinal Vermelho” surgiu em 
junho de 2020. Em março deste ano, apresentamos 

o projeto à Câmara dos Deputados e conseguimos a 
aprovação em tempo recorde – menos de três meses 
– graças ao engajamento da sociedade civil e de par-
lamentares de todos os partidos. Também aprovamos 
leis estaduais com esse mesmo teor em onze unidades 
da federação, além de diversos municípios. O que nós 
queremos é que toda mulher vítima de violência saiba 
que pode contar com o apoio do poder público para sair 
dessa situação. 

Qual a próxima causa?
 n Nós trabalhamos agora para que a lei aprovada pelo 

Legislativo seja sancionada pelo presidente da Repú-
blica. Depois disso – e mais importante –, precisamos 
intensificar as campanhas educativas para que a lei 
“pegue”, isto é, para que a nova legislação seja efetiva-
mente cumprida. Para tanto, precisaremos contar, mais 
uma vez, com o envolvimento e a dedicação de todos 
aqueles que se identificam com a luta em defesa dos 
direitos das mulheres. 

Com mais uma lei, você acredita que as 
mulheres vão se encorajar mais?

 n Eu tenho certeza que sim. Afinal, muitas mulheres 
vítimas de violência não denunciam porque sabem 
que, ao final de um processo extremamente doloroso, 
os agressores ficarão impunes. E, mesmo aqueles que 
são condenados, muitas vezes acabam livres para rein-
cidir nos crimes. Agora, mais mulheres se encorajarão a 
denunciar porque terão a certeza de que serão ouvidas, 
e que os responsáveis pelas infrações terminarão atrás 
das grades. Da mesma forma, nós esperamos que, 
diante da punição inevitável, menos homens estejam 
dispostos a ameaçar, agredir e matar mulheres.

Qual ainda é o maior desafio contra a 
violência doméstica?

 n O Brasil conviveu durante séculos com a violência 
doméstica sem que isso chamasse atenção ou fosse 
duramente combatido. O poder público também se 
acostumou a não agir nesses casos. O maior desafio é, 
portanto, de ordem cultural. As leis se aperfeiçoam, os 
discursos midiáticos, também. Agora, é preciso mudar 
as práticas sociais, para que todos saibam que viola-
ções dessa natureza são inaceitáveis e serão severa-
mente combatidas pelo Estado.

Juíza Renata Gil é 
presidente da Associação 

dos Magistrados 
Brasileiros e idealizadora 

da Campanha Sinal 
Vermelho



 N ODIA: Qual é o seu balan-
ço na secretaria?

 L Renan Ferreirinha: Com-
pletei seis meses muito in-
tensos. De muito aprendiza-
do. O Rio de Janeiro é a ca-
pital disparada mais avan-
çada no retorno presencial.  
Trabalhamos com a urgência 
no aprendizado das crianças. 
Existe uma tragédia silen-
ciosa que aconteceu com a 
educação no país. Crianças 
que foram impactadas, in-
clusive, na própria garantia 
de comer. A escola é um lu-
gar de interação social. Para 
muitos dos nossos alunos, o 
único prato de comida no dia 
é na escola. Nosso comida é 
muito boa. É uma política 
de estado do Rio de Janeiro. 
Conseguimos ir de 38 escolas 
até 1522 escolas ofertando o 
ensino presencial. O foco 
central da nossa gestão é o 
aprendizado das crianças e 
jovens. Uma prioridade é a 
dignidade de trabalho dos 
nossos profissionais. Todos 
os nossos profissionais de 

“Para muitos dos 
nossos alunos do 
Rio de Janeiro, 
o único prato de 
comida no dia é na 
sua escola”

“Ausência da 
escola deixou a 
criança vulnerável 
e a pandemia 
escancarou 
problemas”

“Se existe algum 
problema, venha 
falar com a gente. 
Temos um canal 
direto com o 
cidadão do Rio”

78% das famílias afirmaram 
que preferem o presencial. 
Mesmo com 100% das nos-
sas escolas podendo ir para 
o ensino presencial (98% já 
estão), ele ainda precisa da 
complementação do remo-
to. Vale seguir para os nos-
sos alunos terem o máximo 
possível de recursos na tra-
jetória educacional. Desen-
volvemos três frentes neste 
modelo: o remoto pela TV, 
com o Rioeduca na TV, com 
mais de dez horas diárias na 
TV Escola, o aplicativo Rioe-
duca Em Casa, com os alunos 
e professores usando e não 
consumindo seus dados de 
internet, e criamos também 
o material impresso contex-
tualizado para o momento 
da pandemia e para o Rio de 
Janeiro. 

 N Quando o ensino voltará 
a ser somente presencial 
no Rio?

 L Acredito que já no tercei-
ro bimestre (agosto) a gente 
tenha todas escolas funcio-
nando no presencial. Temos 
ainda 21 escolas que preci-
sam receber o aval para o re-
torno. Somos muito rigoro-
sos com isso. Para estar apta, 
a escola precisa passar por 
uma lista de infraestrutura e 
de insumos. É o check-list de 
ações e a retomada de servi-
ços essenciais, como limpe-
za e merendeiras. Pretendo 
avançar o máximo em julho 
e em agosto chegar na tota-
lidade. Tendo o ensino pre-
sencial ofertado. Para tirar o 
caráter facultativo depende 
da vacinação em massa. No 
Rio, a vacina chega e logo é 
aplicada. Tem muito planeja-
mento da Saúde. Não é coin-
cidência, é muito trabalho, 
sob a liderança do prefeito 
Eduardo Paes. 

 N Qual é o caminho do mo-
delo de ensino?

ALBERTO JOÃO

alberto.pereira@odia.com.br 

 > SECRETÁRIO municipal de Educação do Rio 
de Janeiro, Renan Ferreirinha conversou com 
o DIA e fez um balanço do seu trabalho e de 
como está sendo o enfrentamento da pasta na 
pandemia. “Nós conseguimos recolocar o Rio 
como referência em educação. Foi um trabalho 
coletivo, de uma rede extremamente capacita-
da”, disse o responsável pela educação escolar.

Renan, que está licenciado como deputado esta-
dual na Alerj, disse que todas as medidas adotadas 
pela secretaria no retorno presencial das aulas são 
tomadas em parceria com a área da Saúde da Pre-
feitura, além do aval do Comitê Científico. “Edu-
cação é a principal prioridade do Rio de Janeiro. 
Espero que isso tenha ficado evidente”. 

‘Rio é pioneiro na vacinação em massa 
para todos profissionais da Educação’

educação no Rio de Janeiro 
receberam pelo menos seis 
unidades de máscaras PFF2. 
Fomos a primeira cidade no 
Brasil que fez isso. 

 N Qual o balanço da vacina-
ção entre os profissionais 
de educação?

 L Temos um dado de 154 mil 
profissionais que trabalham 
com educação (público e 
privado, incluindo, os ter-
ceirizados) na cidade do Rio 
de Janeiro e que tomaram a 
primeira dose da vacina. So-
mos pioneiros na vacinação 
em massa para educação. 
Todos os profissionais já ti-
veram a oportunidade de 
receberem a primeira dose. 
Defendemos desde o início 
a vacinação dos profissionais 
de educação. A Saúde e o Co-
mitê Científico são parceiros 
e caminhamos juntos. 

 N Q u a i s  s ã o  o s  d e s a -
fios do ensino remoto e 
presencial?

 L Fizemos uma pesquisa e 

 L A realidade é híbrida. Não 
é substituir ou competir com 
os nossos profissionais. Os 
professores são fundamen-
tais. É mais para completar. 
Precisamos entender que 
nossas crianças precisam 
estar nas escolas, ninguém 
pode ficar para trás. Temos 
um projeto de busca ativa 
das crianças e jovens. Preci-
samos recuperar esse víncu-
lo. A gente compete com cri-
me organizado, tráfico, milí-
cia, trabalho infantil, gravi-
dez precoce. A ausência da 
escola deixou a criança mui-
to mais vulnerável. A pande-
mia escancarou problemas 
que já existiam: abandono 
escolar, a falta amparo social 
e emocional que existiam 
nas escolas e não existiram 
em 2020 e o retrocesso de 
aprendizagem. Não basta a 
criança estar na escola, ela 
tem que aprender.

 N Como melhorar o ensino 
de matemática e português 
na rede municipal?

 L Temos que entender qual 
é a dificuldade em matemá-
tica e português dos alunos. 
Colocamos isso no tripé pe-
dagógico que é a formação, 
avaliação e material didáti-
co. Lançamos o programa de 
reforço escolar. Ele é crucial 
para combater o retrocesso 
na aprendizagem. Pretende-
mos ampliar para próximas 
disciplinas. Ter a formação 
dos nossos professores volta-
da para o reforço. Fomentar 
a tutoria entre os alunos, lin-
guagem própria, queremos 
ser pró ativos nessa ação. 
Temos estagiários que estão 
na rede e queremos que eles 
sejam orientados para es-
tarem nas escolas que mais 
necessitam desse esforço. A 
primeira e última semana 
do bimestre será focada no 
reforço intensivo. Todo o es-
tudante tem que ter o direito 

do ensino de excelência. Não 
tem rede mais fantástica que 
a municipal do Rio de Janei-
ro no Brasil. 

 N O que você pensa sobre a 
infraestrutura das escolas 
do Rio?

 L Temos 1543 unidades es-
colares. A maior rede muni-
cipal de ensino da América 
Latina. Herdamos uma rede 
com muitas fragilidades na 
infraestrutura. Já investi-
mos mais de R$ 30 milhões 
na recuperação para elas es-
tarem aptas para o retorno. 
Porém, muitas ainda sofrem 
com chuva e outros proble-
mas. Não estamos em uma 
questão confortável. O pre-
feito me passou como mis-
são deixar nossas escolas um 
brinco. É o processo de uma 
gestão de quatro anos, prin-
cipalmente, depois de mais 
de um ano com muitas esco-
las fechadas e efetivo reduzi-
do de profissionais. 

 N C o m o  a p r o x i m a r  o 
c i d a d ã o  d a s  e s c o l a s 
municipais?

 L Lançamos o programa 
“Abrace uma escola” para 
trazer a sociedade civil 
mais próxima das escolas. 
Nada impede que as pessoas 
ajudem e façam o bem, não 
como interesse, é fomentar 
a cultura de colaboração e 
filantropia. Se alguém es-
tudou em alguma escola e 
quer ajudar é muito válido. 
Temos recebido doações de 
computadores e insumos 
para pandemia. Queremos 
aproximar e desmistificar 
a ideia de que a sociedade 
não pode ajudar o que é pú-
blico. Todos nós podemos 
contribuir, não isentando a 
prefeitura das suas respon-
sabilidades legais. 

 N Qual decisão sobre o car-
tão alimentação?

 L Atingimos o ensino pre-
sencial com quase 98% e es-
tamos ofertando alimenta-
ção nas escolas e mantendo 
o cartão. É uma discussão da 
prefeitura, através da Procu-
radoria, com a Defensoria. A 
gente acredita que a manei-
ra que sabemos de garantir 
a alimentação é nas escolas. 
Isso tem que acontecer em 
acordo com os atores envol-
vidos. O que está no nosso 
alcance fazemos o máximo. 

 N Como está o diálogo com 
o Sepe?

 L A gente dialoga com o 
Sepe desde a transição. É 
diariamente. Uma relação 
de respeito. Com muita con-
vergência e algumas diver-
gências. Respeito ao traba-
lho e a dignidade dos nossos 
profissionais são priorida-
des. Falo para todos que se 
existe algum problema, ve-
nha falar com a gente. Te-
mos um canal direto com o 
cidadão que é o 1746.

 N Valeu a pena deixar de 
ser deputado para virar 
secretário?

 L Estou licenciado na Alerj. 
Valeu muito a pena. É o 
maior desafio da minha 
vida. Em seis meses, nun-
ca tive tanto estresse, tan-
tas decisões estratégicas ao 
mesmo tempo, mas também 
nunca me senti tão realiza-
do. Nada se compara com 
você ver uma criança ser 
educada.

DIVULGAÇÃO

RENAN FERREIRINHA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIOENTREVISTA
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Região do Buraco do Padre é revitalizada
O espaço de 
lazer sob a linha 
férrea ganhou 
pinturas de 
artistas plásticos 
nas paredes

ESTEFAN RADOVICZ

Ação conjunta de órgãos da prefeitura revitalizou região do Buraco do Padre, no Engenho Novo

Verdadeiro monumento do 
orgulho suburbano, a região 
do Buraco do Padre, no En-
genho Novo, foi revitalizada 
em uma ação conjunta da 
prefeitura na manhã de on-
tem. O espaço de lazer sob a 
linha férrea ganhou pintu-
ras de artistas plásticos nas 
paredes, plantio de árvores e 
conserto das vias, calçadas e 
bueiros. O projeto, desenvol-
vido pela Fundação Parques 
e Jardins (FPJ) e coordenado 
pela Subprefeitura da Zona 
Norte, foi comemorado pelos 

moradores.
“As crianças estão encan-

tadas, nunca viram tantas 
cores em um só lugar”, come-
mora Ingrid de Sá Matheus, 
representante da Associação 
de Moradores do Céu Azul, 
localidade do Engenho Novo. 
“Mas não foram somente as 
pinturas que melhoraram 
o espaço, as calçadas foram 
consertadas, o lixão que exis-
tia ali também acabou. Foi 
uma melhora geral para toda 
a comunidade”, ressalta.

Além das pinturas, reali-
zadas por 20 artistas cario-
cas convidados, e da revita-
lização das vias e calçadas, a 
ação também trabalhou pela 
arborização da região, com 
plantio de árvores e mudas, e 
jardins estruturados em mo-
biliários produzidos pela 
própria comunidade. O mu-
tirão de serviços levou 40 
dias para ser concluído, e foi 

fruto de parcerias entre di-
ferentes órgãos municipais 
e secretarias, como Meio 
Ambiente, Conservação, 
Cultura, Assistência Social, 
Comlurb, Rioluz, CET Rio. 

“Com a revitalização, por 
meio de serviços básicos e de 
recuperação dos equipamen-
tos, estamos proporcionan-
do mais conforto e segurança 
para que a população possa 
se conectar novamente com o 
seu bairro, em um local histó-
rico, reforçando suas raízes e 
o orgulho de ser suburbano”, 
comentou o subprefeito da 
Zona Norte, Diego Vaz.

O presidente da Fundação 
Parques e Jardins, Fabiano 
Carnevale, garantiu que mu-
tirões de revitalização serão 
realizados em outros espa-
ços do Rio. “Esse é o cami-
nho. Fazer muito com a aju-
da de todos. E assim vamos 
seguir, trabalhando de forma 
integrada para dar respostas 
muito rápidas à população, 
levando outras ações como 
esta para requalificar outros 
espaços da cidade”.

Paes critica fala de Jair Bolsonaro 
Prefeito do Rio repudia declaração do presidente sobre CoronaVac: ‘Vacina boa é a que vai no braço’

DANIEL CASTELO BRANCO

Paes repudiou 
o discurso de 

Bolsonaro e 
reforçou que a 

população deve 
tomar a vacina 
contra covid-19 

que estiver 
disponível nos 

postos 

O 
prefei to  do Rio , 
Eduardo Paes, fez 
uma publicação em 
seu perfil do Twitter, 

na manhã de ontem, para 
defender a vacina Corona-
Vac, do Instituto Butantan, 
e criticar o presidente Jair 
Bolsonaro. Na publicação, 
Paes compartilhou um vídeo 
da live da semana passada 
do presidente, quando ele 
menospreza e afirma que o 
imunizante chinês “não deu 
muito certo”. Com isso, o pre-
feito defendeu a imunização 
com qualquer vacina e fa-
lou sobre uma experiência 
pessoal.

Paes relembrou que a mãe 
dele, Consuelo da Costa Paes, 
76 anos, contraiu covid-19 
após tomar as duas doses 
do imunizante CoronaVac 
e não apresentou sintomas 
graves. Já o pai do prefei-
to, Valmar Souza Paes, de 78 
anos, havia tomado apenas 
uma dose de um outro imu-
nizante e faleceu, no último 
dia 25, por complicações da 
doença. Valmar ficou dois 
meses internado em um hos-
pital particular do Rio. 

Paes repudiou o discur-
so do presidente e reforçou 
que a população deve tomar 
a vacina contra covid-19 que 
estiver disponível nos pos-
tos de vacinação. “Tomem 

Diante de 
desinformação, 
me sinto 
obrigado a dar 
meu depoimento 
pessoal: minha 
mãe tomou as 
duas doses da 
CoronaVac e 
passou ilesa pela 
covid”
EDUARDO PAES,  
prefeito do Rio

Frente fria afasta os cariocas das praias  
Poucas pessoas foram vistas nas areias e na orla do Arpoador praticando exercícios

ESTEFAN RADOVICZ

Frente fria esvaziou a 
Praia do Arpoador

A passagem de uma frente 
fria pela cidade do Rio, on-
tem, afastou os cariocas das 
praias e diminuiu a aglome-
ração na Zona Sul. Duran-
te a manhã, no Arpoador, 
o tempo estava fechado e 
poucas pessoas foram vis-
tas nas areias e na orla pra-
ticando exercícios. Na Zona 
Sul, os termômetros marca-
ram 25ºC de temperatura 
máxima.  

Ainda de acordo com o sis-
tema da Prefeitura do Rio, a 
semana irá começar com o 
tempo estável e, amanhã, há 
previsão de chuva fraca iso-
lada a qualquer hora do dia. 
A chuva pode se prolongar 
até a madrugada e a manhã 
de quarta-feira.

A previsão para hoje é de 
tempo nublado e parcial-
mente nublado e sem previ-
são de chuvas. A intensidade 

A Cedae informou que vai reali-
zar um serviço de manutenção 
no conjunto de bombas, hoje, 
na região da Ilha do Fundão, na 
Zona Norte. Durante este pe-
ríodo, o abastecimento ficará 
interrompido em parte da Ilha 
do Governador. O serviço está 
previsto para começar às 9h e 
deve ser concluído até 16h30. O 
sistema será retomado após 
a conclusão do serviço, mas o 

abastecimento pode levar até 
24 horas para ser normalizado. 

A companhia informou que 
moradores que dispõem de sis-
tema de reserva (caixas d’água 
e/ou cisterna) não devem sofrer 
com desabastecimento, mas 
ressalta que os clientes usem 
água de forma equilibrada. Os 
clientes também podem solici-
tar o abastecimento por cami-
nhão pipa pelo 0800-282-1195.

O Instituto Estadual do Am-
biente (Inea) promoverá no 
dia 15, às 16h, consulta pública 
online para a criação do Mo-
numento Natural Estadual da 
Serra da Maria Comprida, em 
Petrópolis. O objetivo é ouvir 
da população local e de outras 
partes interessadas contribui-
ções que auxiliem na definição 
da localização, dimensão e 
limites mais adequados para 
a unidade de conservação a ser 

criada. A iniciativa é de autoria 
do deputado estadual Carlos 
Minc (PSB).

A consulta pública está 
pautada nos princípios da par-
ticipação, impessoalidade, le-
gitimidade e interesse público, 
e acontecerá no canal do Inea 
no YouTube. As manifestações 
sobre a criação da unidade de 
conservação podem ser reali-
zadas até dia 30 de julho por 
meio de formulário online.

DIA A DIA

INEA PROMOVE CONSULTA PÚBLICA

MANUTENÇÃO DA CEDAE NA ILHA

dos ventos será de fraca mo-
derada e a temperatura terá 
mínima de 13ºC e máxima 
de 28ºC. Amanhã, a previsão 
também é de tempo nubla-

do e parcialmente nublado. 
A intensidade dos ventos 
será de fraca moderada e a 
temperatura terá mínima de 
14ºC e máxima de 26ºC.

qualquer vacina. Vacina boa 
é a que vai no braço! Diante 
de desinformação, me sinto 
obrigado a dar meu depoi-
mento pessoal: minha mãe 
tomou as duas doses da Co-
ronaVac e passou ilesa pela 
covid. Meu pai só tinha to-
mado a primeira de outra 
vacina. Obrigado, Butantan 
e João Doria”, escreveu o 
prefeito.

No vídeo republicado por 
Paes, Bolsonaro aparece ao 
lado do presidente da Caixa 

Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, e ironiza o imu-
nizante produzido pelo Bu-
tantan. Ele também afirma 
que está aguardando o go-
vernador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), falar que a va-
cina não deu certo.

“Um cara da OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde) 
que não é médico disse que 
‘variante Delta da covid-19 
se espalha também em po-
pulações vacinadas’. Abre 
logo o jogo que tem uma 
vacina aí que, infelizmen-
te, não deu certo. Eu estou 
aguardando aquele cara de 
São Paulo (João Doria) fa-
lar. Não deu certo essa vaci-
na dele lá no Chile. Aqui no 
Brasil também parece que 
está complicado. Torcemos 
para que essas notícias não 
estejam certas, mas parece 
que, infelizmente, não deu 
muito certo”, falou Bolsona-
ro, aos risos. 

Após a publicação, Do-
ria também se manifestou e 
falou que a “racionalidade 
vencerá a desinformação”. 
“Querido amigo, mais uma 
vez, meus sentimentos pelo 
seu pai. Parabéns pelo de-
poimento e obrigado pelas 
palavras. A racionalidade 
vencerá a desinformação. O 
bem vencerá o mal”, escreveu 
o governador de São Paulo.
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‘Coronel’ do TCP: chefe do Muquiço 
concreta desafetos e ajuda milícia
Liderança da facção ostenta com joias, macaco de estimação e está envolvido em desastres da Muzema

C
erca de cinco quilôme-
tros separam os pré-
dios que desabaram 
em Rio das Pedras, há 

um mês, e na Muzema, há 
dois anos. No total, 26 vidas 
se perderam. Agora, a Polícia 
Civil já tem certeza de quem 
fornece o ferro para os pilotis 
das construções irregulares 
da milícia: trata-se de Bruno 
da Silva Loureiro, o Coronel, 
liderança máxima do Terceiro 
Comando Puro (TCP). O me-
tal vendido é feito a partir de 
trilhos roubados das linhas de 
trem da Supervia, na altura de 
Marechal Hermes e Deodoro. 
A concessionária auxiliou nas 
investigações.

A informação consta em 
um inquérito da Delegacia de 
Combate às Drogas (Dcod), ao 
qual O DIA teve acesso, com 
exclusividade.

A investigação, no entanto, 
não se limita aos roubos so-
mente do ferro, mas mira to-
dos os crimes já perpetrados 
por Coronel que, segundo os 
investigadores, está acima de 
Álvaro Malaquias, o Peixão, na 
hierarquia do tráfico. Peixão é 

conhecido como líder do cha-
mado Complexo de Israel.

“Ele é chamado de Coronel 
por estar presente em todas 
as guerras do TCP. Passou a 
ser respeitado por isso e ultra-
passou os limites do Muquiço, 
comunidade de origem dele. 
Onde há invasão da facção, 
ele está presente”, disse um 
investigador.

O apelido Coronel não se 

limita somente ao nome: ape-
sar de nunca ter sido militar, 
ele gosta de usar farda e até 
colocar roupa camuflada em 
um macaco de estimação. Para 
ostentar em bailes, encomen-
dou um cordão, que aparenta 
ser de ouro maciço e cravejado 
de pedras preciosas. Um vídeo 
detalha a joia, que reproduz 
a favela do Muquiço, na Zona 
Oeste, além das siglas da fac-

ção TCP e cifrões.
E, dinheiro, definitivamen-

te não é problema para coro-
nel. Isso ficou claro nas deze-
nas de fotos apreendidas na 
sua casa, em Senador Camará, 
em outubro do ano passado, 
pela especializada. Nelas, Co-
ronel aparece com a esposa e o 
filho bebê, recém-nascido, em 
férias em locais paradisíacos. 
Em várias delas, ele manda 
beijinho para a câmera.

A meiguice contrasta com 
as atitudes no tráfico. Coro-
nel é altamente sanguinário. 
Teria partido dele ordem de 
matar um sócio de uma em-
presa que fornecia internet 
para o Muquiço. O corpo da 
vítima foi concretado e jogado 
no Rio Acari. “São várias as no-
tícias dando conta de que seus 
inimigos são sumariamente 
fuzilados e têm seus corpos 
‘concretados’”, diz trecho de 
um relatório. 

Há a informação de que o 
traficante esteja no Comple-
xo da Maré. Informações po-
dem ser passadas ao Disque 
Denúncia.

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

Bruno da Silva Loureiro, 
o Coronel: ele é 

procurado por crimes 
que vão desde o roubo 

de trilhos à prostituição 
infantil. Em foto 

apreendida na sua casa, 
ele envia um beijo

REPRODUÇÕES

São várias as notícias 
dando conta de 
que seus inimigos 
são sumariamente 
fuzilados e têm seus 
corpos ‘concretados’ 
e jogados no Rio Acari

TRECHO DA 
INVESTIGAÇÃO

Roubos de trilhos 
da Supervia para 
fornecer ferro a obras 
irregulares têm 
anuência de Coronel
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Vítima de tentativa de feminicídio em 
Jacarepaguá segue em quadro estável
Tainá Romão foi ferida a facadas e está internada em hospital particular. Polícia 
Civil tenta localizar o ex-namorado, suspeito de atacá-la a caminho do trabalho

REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS

Tainá está em recuperação em um hospital particular da Zona Norte

É 
estável o quadro de 
saúde da promotora 
de vendas Tainá Ro-
mão, de 25 anos, feri-

da a facadas na tarde do últi-
mo sábado, em Jacarepaguá, 
Zona Oeste do Rio. Segundo 
a família, a jovem recebeu 12 
perfurações, no braço esquer-
do e no colo. Ela foi atendida 
no Hospital Municipal Lou-
renço Jorge, na Barra, e trans-
ferida para uma unidade par-
ticular na Zona Norte.

O suspeito do ataque é o 
ex-namorado, Felipe Mariot-
ti, que conseguiu fugir após o 
crime. A Delegacia de Aten-
dimento à Mulher (Deam) 

de Jacarepaguá investiga o 
caso para localizar e prender 
o autor da tentativa de femi-
nicídio. Segundo testemu-
nhas que estavam no local, 
ele teria fugido em direção 
à Cidade de Deus e chegou a 
ser ameaçado por traficantes 

locais, que o pressionaram 
para que se entregasse. Ele 
segue foragido.

Após o crime, Tainá foi 
socorrida por pessoas que 

 N Fernando Gomes sequer 
pensa em sair à rua desde que 
as redes sociais começaram 
a espalhar fotos de seu irmão 
gêmeo, Felipe Mariotti, apon-
tado como responsável por 
tentativa de feminicídio após 
ter esfaqueado a ex-namora-
da, Tainá Romão, no sábado, 
em Jacarepaguá. A Polícia Ci-
vil faz buscas para encontrar 
o autor do crime, enquanto o 
irmão sente medo de ser con-
fundido. Tainá, que sofreu 12 

MEDO DE SER CONFUNDIDO

AGRESSOR TEM IRMÃO GÊMEO QUE TEME PELA VIDA

passavam pelo local, e leva-
da inicialmente à UPA da Ta-
quara. De lá, foi encaminha-
da para o Lourenço Jorge, 
onde recebeu atendimento. 
No fim da noite de sábado, 
foi novamente transferida 
para uma unidade particu-
lar na Tijuca.

Na Deam de Jacarepaguá, 
os policiais constataram que 
já havia uma Medida Prote-
tiva para a vítima contra o 
acusado. O ex-marido, por-
tanto, não poderia sequer se 
aproximar de Tainá, o que 
não acontecia na prática. 
Segundo Raquel, irmã da ví-
tima, ele a perseguia até de 
madrugada.

“Ele é uma pessoa que 
não aceita o fim do relacio-

Ele é uma pessoa 
que não aceita o fim 
do relacionamento 
há dois anos. 
Ela já tinha o 
cumprimento de 
distância”

RAQUEL ROMÃO, 
irmã da vítima

perfurações, segue internada em 
uma unidade particular e tem 
quadro estável. Ela já foi ouvida 
pelos agentes no hospital. 

“Quando começou a rolar na 
mídia, nem todo mundo escla-
receu que a gente era gêmeos. 
Muita gente na hora da raiva co-
meçou a jogar no Facebook a foto 
do meu irmão, mas não colocaram 
o nome, não esclareceram”, conta 
Fernando. “Como somos muito 
parecidos, fica muito perigoso es-
tar pela rua, sair. Não consigo nem 

sair de casa, está complicado”.
Fernando afirma não ter 

sido vítima de nenhum ataque 
nas redes sociais, mas vai evitar 
se expor até a resolução do epi-
sódio. “Vai ser tudo resolvido”, 
disse ele.

A ocorrência foi registrada 
na Delegacia de Atendimen-
to à Mulher (Deam) de Jaca-
repaguá, e a Polícia Civil afir-
mou que “diligências estão em 
andamento” para localizar e 
prender Felipe Mariotti. 

namento há dois anos. Já 
diversas vezes fomos para a 
delegacia. Ela já tinha o cum-
primento de distância”, disse 
Raquel. “Ela estava chegan-
do no trabalho, já tinha avi-
sado aos colegas. Foi coisa de 
minutos. Ele fez tudo preme-
ditado, sabia que ela passa-
ria por ali. Feriu para matar”, 
completou a irmã.

Em nota, a Polícia Militar 
informou que uma “equipe 
do 18ºBPM (Jacarepaguá) 
foi acionada para se deslo-
car até a UPA/Taquara, para 
verificar ocorrência de ten-
tativa de feminicídio. Na 
unidade de saúde a vítima 
estava lúcida e informou que 
foi atacada a facadas pelo 
ex-namorado”.

Parente conta que 
a promotora de 
vendas, de 25 anos, 
era perseguida dia e 
noite pelo ex 

YURI EIIRAS
yuri.eiras@odia.com.br
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A Justiça determinou a reintegração de posse em terreno da Petrobras em Itaguaí, na Região Metropolitana

Itaguaí: famílias receberão auxílio
Governo do estado fez um cadastro com quem sofreu a desocupação do terreno da Petrobras

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

C
erca de 450 famílias 
que foram retiradas 
da Ocupação 1º de 
Maio, em Itaguaí, na 

última quinta-feira, foram 
cadastradas pelo governo do 
estado e devem receber o au-
xílio emergencial do progra-
ma SuperaRJ, que prevê pa-
gamento de R$ 300 por mês. 
As famílias estão abrigadas 
temporariamente em uma 
escola municipal de Itaguaí.

O governo estadual rea-
lizou um cadastro para ve-
rificar quem poderá ser in-
cluído nas políticas de as-
sistência social e habitação 
do estado. As famílias que 
estiveram dentro dos crité-
rios irão receber o auxílio do 
programa SuperaRJ, um pa-
gamento de R$ 200 por mês, 
e mais R$ 50 para cada filho 
menor de idade, desde que 
limitado a dois.

As famílias estão abriga-

das temporariamente em 
um CIEP de Itaguaí. Segun-
do o estado, elas receberam 
300 kits dormitórios, com 
colchão, lençol, travesseiro 
e fronha, além de absorven-
tes e 2 mil máscaras.

Na última quinta-feira, a 
Justiça determinou a rein-
tegração de posse em terre-
no da Petrobras em Itaguaí, 

na Região Metropolitana do 
Rio. A área fica em frente ao 
antigo Boteco Cadena, no 
bairro Ponte Preta, na Ave-
nida Deputado Octávio Ca-
bral, e foi ocupada por cen-
tenas de famílias no início 

de maio.
Essa área tinha sido reser-

vada para a instalação de um 
polo petroquímico, que mais 
tarde acabou sendo monta-
do em Itaboraí.

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO
Em nota, a Petrobras infor-
mou que está sendo cum-
prido “o mandado de rein-
tegração de posse expedido 
pela 2ª Vara Cível de Itaguaí, 
conforme anteriormente au-
torizado pelo Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, 
com o apoio da Secretaria de 
Assistência Social da Prefei-
tura de Itaguaí, da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos do Estado 
do Rio de Janeiro e da Polícia 
Militar, a fim de garantir a 
desocupação segura e pací-
fica do imóvel na Rua Depu-
tado Octávio Luis Cabral, em 
Itaguaí”.

As famílias 
estão abrigadas 
temporariamente 
em uma escola 
municipal de Itaguaí
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a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO / AGÊNCIA O DIA

URUGUAI, A GRANDE DECEPÇÃO

JOVEM FLU PEDALADAS

 NO Flamengo dominou a 
partida durante o primei-
ro tempo, obrigou o goleiro 
Marcos Felipe a trabalhar 
e o zagueiro Rodrigo Caio 
mandou de cabeça uma bola 
no travessão, mas o gol não 
saiu. No segundo tempo, o 
vento virou com a entrada 
de Nenê, Luiz Henrique e o 
garoto André na equipe do 
Fluminense. A partir daí, o 
Tricolor cresceu enquanto o 
Flamengo baixava o ritmo. 
No fim, Luiz Henrique var-
reu a defesa, rolou para o 
meio, a zaga dormiu e André 
guardou. Merecida vitória 
do Fluminense por 1 a 0, em 
São Paulo.

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

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

 NA Seleção do Uruguai se 
despediu da Copa América, 
eliminada pela Colômbia 
nos pênaltis, depois de em-
pate sem gols. Nas Elimina-
tórias para a Copa do Mun-
do, as coisas não andam 
bem, ocupa a quarta posi-
ção, última para classifica-
ção direta, com duas vitórias 
em seis partidas, e a pressão 
para mudanças imediatas é 
grande. O técnico Óscar Ta-
bárez (foto) aparenta can-
saço, não encontra soluções 
para problemas da equipe 
e seus métodos são ques-
tionados. O pior é que uma 

troca agora, a menos de um 
ano e meio para o Mundial, 
seria uma incógnita porque 
o novo comandante só teria 
aqueles poucos dias das Da-
tas Fifa para a nova monta-
gem e essa deve ser a dúvida 
dos dirigentes da Associação 
Uruguaia de Futebol. O fato 
é preocupante porque revela 
decadência de uma das po-
tências do continente. Alerta 
para Brasil e Argentina, que 
ainda se mantêm no pedes-
tal amparados pela tradição 
e dependentes de duas gran-
des estrelas, Neymar e Lio-
nel Messi.

 NAthletico-PR e Red Bull 
Bragantino se aboletaram 
nas primeiras posições do 
Campeonato Brasileiro e 
de lá não querem sair. No 
pior dos cenários, querem 
vagas diretas na Copa 
Libertadores.

 NO técnico Fernando Diniz 
pega mais um gancho, suspen-
so por reclamações na derrota 
do Santos para o América.

 NDiego Aguirre é bola da vez 
no caso de Oscar Tabárez dei-
xar o comando da seleção do 
Uruguai.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O Red Bull Bragantino 
ganha do São Paulo, de 
virada, por 2 a 1, e mantém 
a liderança invicta no Bra-
sileirão, mostrando para a 
galera que não veio a pas-
seio. É a Zebra Alada.

 NMais uma vez, o Fla-
mengo baixa de rendi-
mento no segundo tempo 
e paga por isso. Já tinha 
sofrido pressão do Cuia-
bá, apesar da vitória. Algo 
está errado.

VASCO

BOTAFOGO

Cabo festeja, mas faz ressalvas

A vitória sobre o Confiança, 
com o placar magro de 1 a 0 
foi suada, mas teve um grande 
impacto para o Vasco na tabe-
la da Série B. A atuação não foi 
das mais convincentes e o trei-
nador Marcelo Cabo sabe dis-
so. O treinador comemorou o 
triunfo, mas fez ressalvas, ape-
sar da terceira vitória seguida 
como mandante.

“A competição tem um DNA 
próprio. Você vai enfrentar o 
Confiança e pega uma equipe 
bem treinada, jogadores expe-
rientes, e nos trazem dificulda-
des. Vencemos o CRB por 3 a 0, 
mas isso é exceção, não é uma 
regra, pela competitividade”, 
explicou Cabo.

O treinador completou: 
“Entendo que estivemos 
aquém da expectativa de to-
dos. Estivemos aquém tec-

Marcelo Cabo: de olho no G4

DILVULGAÇÃO

nicamente. Nos desorgani-
zamos no primeiro tempo, 
melhoramos depois. Um fa-
tor determinante para não 
termos a intensidade que eu 
gostaria foi o fato de ter sido 
o quarto jogo em nove dias, 

além dos desfalques”. Mas 
Cabo festejou: “O importan-
te é que conquistamos a ter-
ceira vitória consecutiva em 
casa e encostamos no pelo-
tão da frente do campeonato. 
Precisamos ser competitivos, 
não sofremos gols, que é uma 
meta, mas precisávamos de 
mais para aumentar o placar. 
Agora, temos uma semana de 
trabalho para recuperar os 
atletas. O importante é que 
saímos com a vitória”.

O resultado fez com que 
o Vasco pulasse para a sexta 
colocação na Série B, com 13 
pontos. Na próxima rodada 
o Cruzmaltino tem um con-
fronto direto pelo G-4. Na 
sexta-feira, o clube cario-
ca recebe em São Januário 
o Sampaio Corrêa, quarto 
colocado.

Rafael Moura em evolução

O atacante Rafael Moura 
chegou ao Botafogo com 
um alto status e muitas ex-
pectativas, mas ainda não 
conseguiu demonstrar o seu 
melhor futebol pelo Alvine-
gro. O camisa 9 entrou em 
seis partidas, mas ainda não 
marcou, mas deu uma assis-
tência. Depois do empate por 
1 a 1 com o Avaí, o treinador 
Marcelo Chamusca avaliou 
o jogador e detalhou seus 
planos.

“Nenhum atleta que é con-
tratado vem para ser titular 
absoluto. Isso não tem fun-
damento no futebol, ainda 
mais no de hoje, em compe-
tição como a Série B, jogando 
de três em três dias. Rafael 
Moura vem de período de 
cem dias sem jogar, estamos 

Rafael Moura ainda não marcou

VITOR SILVA/BOTAFOGO

fazendo um trabalho de evo-
lução gradativa no aspecto 
físico e em ritmo de jogo, 
cada jogo dando mais tem-
po para ele. A tendência é, a 
partir do momento em que 

evoluir em ritmo de jogo e 
aspecto físico, ser mais uti-
lizado”, explicou Chamusca.

O treinador alvinegro 
também foi questionado se 
as recentes boas atuações de 
Rafael Navarro podem estar 
tirando espaço do He-Man.

“Se a boa fase do Navarro 
tem interferência? É muito 
bom ter o Navarro em boa 
fase, porque nos dá essa 
possibilidade. Trabalhamos 
para todos os jogadores da-
rem retorno e podermos 
condicionar e dar melhor 
forma a quem chega depois, 
com longo tempo de inativi-
dade, no caso do Rafael Mou-
ra”, concluiu Chamusca.

O Botafogo volta a campo 
amanhã, diante do CRB, em 
Maceió, pela Série B.

SELEÇÃO DE BASQUETE FORA DOS JOGOS
A Seleção masculina de basquete não vai aos Jogos de Tóquio. Comandado pelo 

croata Aleksandar Petrovic, o Brasil perdeu por 75 a 64 para a Alemanha, na final do 

Pré-Olímpico de Split, na Croácia. O torneio dá vaga olímpica apenas ao campeão.

FLAMENGO X FLUMINENSE COPA AMÉRICA

Em São Paulo, Tricolor 
vence o Rubro-Negro
Com a vitória por 1 a 0, time de Roger Machado encerra o jejum no Brasileiro

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

André festeja  
o gol, garantindo a 
vitória tricolor quase 
nos acréscimos

C
om o Maracanã e o Nil-
ton Santos cedidos à 
Conmebol para a Copa 
América, o Fla-Flu, 

mais tradicional clássico ca-
rioca, teve ontem um sotaque 
paulista. A Neo Química Are-
na foi o palco da vitória trico-
lor, por 1 a 0, no duelo de nú-
mero 434 da história entre os 
clubes. Com a vitória na nona 
rodada do Brasileiro, o Flumi-
nense encerra um jejum de 
quatro jogos na competição.

O Flamengo se sentiu em 
casa no estádio do Corin-
thians. Com o controle da pos-
se de bola, empilhou chances 
ao longo do primeiro tempo. 
Com ótima atuação de Luccas 
Claro e Nino, o Tricolor resis-
tiu bem à pressão. Marcos Fe-
lipe, exigido nas finalizações à 
queima-roupa de Bruno Hen-
rique e Michael, contou com 

a sorte na cabeçada de Gusta-
vo Henrique, que explodiu no 
travessão.

Caio Henrique, com muita 
movimentação e velocidade, 
incomodou mais a defesa ru-
bro-negra, que contou com 

Rodrigo Caio ao lado de Gus-
tavo Henrique. De volta ao 
meio, Willian Arão se desta-
cou pela eficiência no desar-
me e agilidade na saída de 
bola, principalmente acio-
nando Michael.

Tite não revelou 
qual será o ataque; 
Gabriel Jesus está 
suspenso

Brasil busca vaga na 
final contra o Peru

A seleção brasileira fez, on-
tem, no CT do Fluminense, 
o último treino antes da se-
mifinal da Copa América, 
contra o Peru, hoje, às 20h, 
no Niltão. Mas Tite não 
deixou escapar qual será o 
ataque, já que Gabriel Jesus 
está suspenso por conta do 
cartão vermelho que levou 
contra o Chile. Na fase de 
grupos, o Brasil goleou os 
peruanos por 4 a 0.

A disputa pela vaga está 
acirrada entre Lucas Pa-
quetá, que marcou o gol 
da vitória sobre os chile-
nos, e Everton Ribeiro. 
Outra possibilidade seria 
a entrada de Gabigol, mas, 
teria que mudar a configu-
ração do ataque. Contra o 
Chile, atuaram Jesus, Ro-
berto Firmino, Neymar e 
Richarlison. 

Além do ataque, o técnico 
da Seleção não quis confirmar, 
mas está claro que Alex San-
dro não tem condições de jogo 
ainda. Afinal, ele não treinou 
nos últimos dias e não foi para 
o banco contra o Chile.  Desta 
forma, Renan Lodi deve conti-
nuar na lateral-esquerda.

Uma possível escalação 
do Brasil para a semifinal 
da Copa América é: Eder-
son, Danilo, Thiago Silva, 
Marquinhos e Renan Lodi; 
Casemiro, Fred e Lucas Pa-
quetá (Éverton Ribeiro); 
Roberto Firmino, Neymar e 
Richarlison.

Tite não revelou a escalação
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O panorama de domínio 
do Flamengo não se repe-
tiu no segundo tempo. Ro-
ger Machado foi assertivo 
nas mudanças. A entrada de 
Nenê, Lucca e Luiz Henrique 
mudou a dinâmica tricolor, 
que, com uma postura mais 
agressiva, teve chances reais 
de abrir o placar. Com duas 
difíceis defesas, nas finaliza-
ções de Luiz Henrique e Luc-
ca, Diego Alves evitou o pior.

Seguros, Nino e Luccas Cla-
ro administraram a pressão 
do Flamengo, limitado pela 
péssimo desempenho técnico 
de Bruno Henrique. O casti-
go veio quase nos acréscimos 
e de forma merecida. Nenê 
iniciou a jogada, que termi-
nou com a assistência de Luiz 
Henrique, que rolou para An-
dré, livre de marcação, fazer o 
gol da vitória aos 45 minutos.

Treinador vê o time ainda “aquém da expectativa de todos”

Centroavante ainda não marcou com a camisa alvinegra
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Joice: Bolsonaro falou de 
facada antes de ataque
Segundo ex-aliada do presidente, ele disse que ganharia eleição se fosse agredido 

E
x-aliada do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem 
partido), a deputada 
federal Joice Hassel-

mann (PSL-SP) revelou em 
uma live na última sexta-fei-
ra, 2, uma conversa que teve 
com Bolsonaro entre 10 e 15 
dias antes de 6 de setembro de 
2018, quando ele foi esfaquea-
do por Adélio Bispo. O ataque 
ocorreu durante uma agenda 
de campanha em Juiz de Fora, 
Minas Gerais. 

“Se eu tomasse facada, ga-
nhava a eleição”, teria dito o 
presidente antes da facada, 
contou Joice na live promo-
vida pelo site DCM com o 
historiador Vinicius Carva-
lho e o advogado Marco Au-
rélio de Carvalho.

Joice é ex-líder do gover-
no, com o qual rompeu ainda 
em 2019. A parlamentar disse 
também que não tinha infor-
mações sobre o que realmen-
te aconteceu, mas que “alguns 
fatos” a deixaram apreensiva 
depois do ocorrido. 

A deputada contou que 
acompanhava o presidente 
em eventos de campanha 

não foram comunicadas da-
quela agenda. Outra coisa 
que estranhamos foi ele es-
tar nos ombros de alguém”.

CRIME SEM MANDANTE 

Joice  também af irmou 
ser estranho não se saber 
quem teria sido o mandan-
te do crime, apesar de, em 
maio de 2019, a Justiça ter 
concluído que Adélio tem 
transtorno mental e é inim-
putável, isto é, não é capaz 
de entender seu crime e res-
ponder por seus atos.

Pontífice foi 
internado ontem, 
após celebração na 
Praça São Pedro

Papa 
passará por 
cirurgia no 
intestino

A
FP

Papa Francisco está internado

O papa Francisco, de 84 
anos, foi internado ontem no 
Hospital Policlínico Gemelli 
de Roma para ser submetido 
a uma intervenção cirúrgica 
programada com o objetivo 
de reparar uma “estenose 
(estreitamento) diverticular 
sintomática do cólon”, infor-
mou o Vaticano.

O comunicado da San-
ta Sé não dá mais detalhes 
sobre o estado de saúde do 
pontífice e afirma que novo 
boletim médico será divul-
gado após o procedimento. 
O profissional responsável 
pela operação é o professor 
Sergio Alfieri, especialista 
em cirurgias no aparelho 
digestivo.

Mais cedo, Francisco par-
ticipou da tradicional ora-
ção do Angelus, na Praça 
São Pedro, no Vaticano. Para 
dezenas de fiéis que acompa-
nharam a celebração, o pon-
tífice anunciou que pretende 
viajar para a Hungria e a Es-
lováquia em setembro, mas 
não mencionou a cirurgia.

e sempre indicava que ele 
usasse colete à prova de ba-
las. Na volta de um desses 
comícios, o então candida-
to teria dito que, se tomasse 
uma facada, ganharia a elei-
ção. Joice diz que chegou 
a sonhar com o presidente 
sendo baleado.

Segundo Joice, todo o epi-
sódio foi “estranho”: “O nú-
mero de policiais ao redor 
dele estava reduzido pela 
metade. A célula de seguran-
ça estava incompleta. Algu-
mas pessoas que geralmen-
te estariam com ele naquele 
momento, como eu mesma, 

Aplicação desse 
lote das vacinas foi 
aprovada após 
análise de instituto

DF libera uso de doses 
congeladas da Janssen 

ARTHUR CASTRO/SECOM

Ministério: vacinas são seguras

A Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal liberou 
o uso de todas as 40,1 mil 
doses de vacinas contra a 
covid-19 da Janssen que 
chegaram congeladas na 
capital. O lote foi trans-
portado em condicio-
namento impróprio de 
temperatura, que estava 
abaixo do necessário, que 
é de 2°C. Após um parecer 
do Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS), ligado à 
Fiocruz, as vacinas foram 
aprovadas para aplicação. 

Os imunizantes da 
Janssen, que necessitam 
de apenas uma dose para 
a imunização, desembar-
cou no Aeroporto de Bra-
sília na manhã de sábado, 
3. Segundo a pasta, o imu-
nizante havia sido entre-
gue congelado e, por isso, 
naquele momento, estava 
“indisponível para uso”. 
A temperatura imprópria 
foi verificada no momento 

da conferência na Rede de 
Frio Central, que armazena e 
distribui vacinas na capital. 

VACINA SEGURA

Na noite de sábado, o INCQS 
recomendou o uso. O institu-
to considerou que a vacina 
não perdeu a estabilidade. 
Após o resultado da análi-
se, o Comitê Gestor Opera-
cional da Vacinação decidiu 
que a aplicação ocorrerá da 
maneira que estava progra-
mada: 20 mil vacinas para 
finalização do grupo da edu-
cação da rede pública até o 
Ensino Médio; 16 mil para 
população privada de liber-
dade; 1,5 mil para a popula-
ção de rua e 1,4 mil para os 
catadores de recicláveis.

Com AFP

CORRUPÇÃO

 N Do forte discurso anti-cor-
rupção ao enfraquecimento 
da Lava Jato e da investiga-
ção contra aliados, com o 
‘aliciamento’ do centro das 
apurações, o governo Bolso-
naro tem, até agora, o Cen-
trão e os militares no foco 
das suspeitas de corrupção, 
duas bases de sustentação 
do presidente.

Se meses atrás o grupo 
de congressistas que costu-
mam ser base do governo, o 
Centrão, era o alvo favorito 
de Bolsonaro e os bolsonaris-
tas, hoje é ele quem impede a 
abertura de processos de im-
peachment e ainda garante 
que o presidente tenha força 
política, podendo até citar 
repetidamente uma suposta 
fraude eleitoral provocada 
pelas urnas eletrônicas, ja-
mais provada. 

Centrão e 

militares 

Com Portal iG

Joice Hasselmmann era aliada de Jair Bolsonaro, com quem rompeu

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL
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CONFIRA

5 CURSOS
Servidores terão aula 
de Noções Básicas de 
Gestão de Processos, 
entre outros cursos

ECONOMIA

CENTRO-SUL DO 
ESTADO RECEBE 
O ‘CAPACITA RJ’ 
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L
ançado em 15 de ju-
nho pelo governo 
estadual, o progra-
ma ‘Capacita RJ’ 

chega esta semana ao Cen-
tro-sul fluminense para 
qualificar 82 servidores 
públicos da região, mais 
precisamente dos municí-
pios de Três Rios, Paty do 
Alferes, Paracambi, Areal, 
Sapucaia e Paraíba do Sul. 
A partir de amanhã (6 de 
julho) até a próxima quar-
ta-feira, a Secretaria de 
Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag) vai coman-
dar cursos voltados a esses 
profissionais. Eles serão 
instruídos sobre temas da 
administração pública. A 
iniciativa, em parceria com 
a Fecomércio, será realiza-
da no Sesc Três Rios.

O projeto tem como 
objetivo contribuir para o 
aperfeiçoamento da apli-
cação do orçamento nas 
cidades. As aulas serão 
presenciais e ministradas 
por subsecretários e equi-
pes técnicas da Seplag. 

Segundo o secretário de 
Planejamento e Gestão, 
José Luís Cardoso Zamith, 
a ideia do programa sur-
giu a partir de demandas 
das prefeituras. 

“O CapacitaRJ é um 
programa de treinamen-
to e aperfeiçoamento de 
servidores municipais, 
que nasceu na primeira 
etapa do Governo Pre-
sente, por meio de uma 
demanda dos prefeitos ao 
governador Cláudio Cas-
tro, que me incumbiu com 
a missão de promover um 
curso rápido para auxiliar 
as prefeituras com ferra-
mentas de gestão”, explica 
o titular da Seplag.

QUALIFICAÇÃO DE 82 PROFISSIONAIS

Treinamento 
de servidores 
municipais auxilia 
prefeituras com 
ferramentas  
de gestão

“A partir do momento 
em que o servidor muni-
cipal consegue gerenciar 
melhor o seu município, 
automaticamente as po-
líticas públicas vão acon-
tecer e haverá um melhor 
diálogo com a população”, 
acrescenta Zamith.

Os 82 profissionais que 
atuam em Três Rios, Paty 
do Alferes, Paracambi, 
Areal, Sapucaia e Paraíba 
do Sul terão os seguintes 
cursos: Noções Básicas 
de Gestão de Processos; 
Noções Básicas de Gestão 
de Projetos; Introdução 
ao Ciclo de Contratações; 
Noções Básicas de Plane-
jamento e PPA e Noções 
Básicas de Orçamento. 

As aulas terão duração 
entre três a seis horas, e 
serão realizadas de forma 
sequencial. Segundo a se-
cretaria, os municípios do 
Centro-Sul que não par-
ticiparam desta primeira 
fase do curso poderão ser 
inseridos em novas datas, 
até que todas as prefei-
turas interessadas sejam 
atendidas.

AULA INAUGURAL
A aula inaugural do ‘Capa-
cita RJ’, realizada em 15 de 
junho, teve transmissão do 
Palácio Guanabara para o 
hotel SESC Alpina (em Te-
resópolis), local onde foram 
ministrados os cursos na-
quela semana para servido-
res de Carmo, Duas Barras, 
Petrópolis, Nova Friburgo, 
São José do Vale do Rio Pre-
to e Teresópolis. 

O evento contou com a 
participação online do go-
vernador Cláudio Castro, 
do presidente da Fecomér-
cio-RJ, Antônio Florêncio 
de Queiroz Junior, de Za-
mith e outros secretários.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR
n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

n site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Saiba como evitar o corte 
de benefícios do INSS
Cerca de R$ 5,7 bilhões devem ser eliminados em despesas do setor previdenciário 
para cumprir o teto de gastos estipulado pelo governo para a previdência

C
erca de 170 mil segu-
rados que recebem 
auxílio por incapa-
cidade temporária 

estão na mira do pente-fino 
do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) e podem 
ter o benefício bloqueado, 
além dos aposentados e pen-
sionistas, com possíveis ir-
regularidades, ou suspeita 
de fraude que também po-
dem ser alvo do órgão. Isso, 
porque para o INSS cumprir 
a previsão do governo de 
gastar R$ 707 bilhões com a 
previdência, cerca de R$ 5,7 
bilhões devem ser cortados 
em despesas do setor.

No entanto, receber a notifi-
cação do instituto não deve ser 
motivo de desespero. Segun-
do o INSS, até março de 2021, 
69.536 segurados do Benefício 
da Prestação Continuada, por 

MARIA CLARA MATTURO
maria.nobrega@odia.com.br

exemplo, conseguiram tratar 
quaisquer inconsistências e 
manter o benefício. 

“Neste caso, o órgão analisa 
se a pessoa que recebe o BPC 
possui outras fontes de renda 
oficiais que a tornem inelegí-
vel ao benefício. Quando um 
caso de renda incompatível 

Advogado orienta quem receber uma carta do órgão
 > Em grande parte dos 

casos notificados, o INSS 
constata a falta de algum 
documento no processo 
de concessão do benefício. 
Nesse contexto, o segurado 
pode enviar o documento 
solicitado pelo site meu.
inss.gov.br ou aplicativo 
da plataforma. Basta esco-
lher a opção “Atualização 
de dados de benefício” e 
anexar os documentos. 

Para aqueles que não 
usam internet, ou preci-

sam realizar uma nova pe-
rícia médica, como é o caso 
dos benefícios por incapa-
cidade, o ideal é ligar para 
o telefone 135 e agendar um 
atendimento.

“Se for uma aposentadoria 
ou pensão, o beneficiário pode 
responder o instituto e atuali-
zar a documentação. No caso 
de benefício por incapacida-
de, o INSS te dá a possibilida-
de de fazer uma nova perícia, 
que prove que você permane-
ce com a incapacidade e deve 

continuar recebendo o bene-
fício”, reforçou o advogado 
especialista em direito previ-
denciário João Badari.

Receber uma carta do 
INSS não deve ser motivo de 
desespero, já que, na maioria 
dos casos, os segurados con-
seguem regularizar a situa-
ção, conforme orientou Ba-
dari: “Eu indico o seguinte: 
sempre busque a documenta-
ção que o INSS pede, mas não 
precisa se apavorar. Muitas 
pessoas recebem e acham que 

tem uma irregularidade 
no benefício, e não é sem-
pre que tem. O INSS está te 
mandando uma cartinha 
para você mostrar que não 
existe nenhuma irregulari-
dade, ele não está alegan-
do que ela existe, mas sim 
te dando a oportunidade 
de mostrar que está tudo 
certo. Na maioria dos ca-
sos está tudo regular, não 
existe qualquer cancela-
mento ou suspensão do 
benefício”.  

NÚMEROS

R$ 707 BI

170 MIL

Previsões de gastos do 
governo com a previdência. 
Para isso, cerca de R$ 5,7 
bilhões devem ser cortados 
em despesas do setor

Número de segurados 
que recebem auxílio por 
incapacidade temporária e 
estão na mira do pente-fino 
do INSS

Mas tem como 
recorrer. Legalmente, 
o INSS te dá o direito 
de resposta para 
provar que recebe 
determinado 
benefício de forma 
legal”

JOÃO BADARI, advogado

com o BPC é identificado, ini-
cia-se um processo de averi-
guação junto ao segurado, que 
terá prazo para defesa. O segu-
rado é comunicado por carta 
via correios. Essa comunica-
ção também fica disponível 
no Meu INSS. Se, após a aná-
lise o benefício for cessado, o 

segurado ainda terá direito a 
recurso”, explicou o órgão. 

O prazo para defesa pre-
visto por lei é de 30 dias, no 
caso de trabalhador urbano 
e 60 dias, no caso de traba-
lhador rural individual e 
avulso, agricultor familiar 
ou segurado especial.

“Se o INSS encontra algum 
indício de irregularidade, ele 
manda essa cartinha. Algum 
documento que faltou no 
sistema de uma pensão por 
morte, por exemplo, pode ser 
um dos motivos, ou até mes-
mo o pente-fino dos benefí-
cios por incapacidade, se faz 
mais de dois anos que aquela 
pessoa não faz uma perícia. 
Mas tem como recorrer. Le-
galmente, o INSS te dá o di-
reito de resposta para provar 
que recebe determinado be-
nefício de forma legal”, afir-
mou o advogado especialis-
ta em direito previdenciário 
João Badari. 

Secretário José Zamith: programa reforçará políticas públicas



Segunda-feira, 5.7.2021 

Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11

ARARUAMA R$190.00,00
Casa, 2quartos, copa/ cozi-
nha erandes, junto casa de 
hóspedes   próximo  Laeoa/ 
Mar, com piscina. Aceito 
carro. Tel:(21) 99852-3836 
whtasapp
 

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

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

R.MIRANDA R$699,00
Veja hoje! Apartamento tipo 
casa, totalmente reformado, 
sala, quarto, cozinha, área 
serviço, earaeem, sem con-
domínio, estuda-se depósito. 
Tel.:(21)3258-8806/ 99985-
1533. C27268
 

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

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

 

CAIXA V/TEXTO
Lotérica, precisa atendente, 
simpática, dinâmica, boa 
vendedora, joeos, bolões, 
experiência em casa lotérica, 
boas referências, enviar cur-
riculo para centrolotericoem-
preeos@email.com
 

RECEPCIONISTA 
T.3813-7462
Salão em Copacabana con-
trata Recepcionista com 
noções Inelês, nota fiscal, 
internet, atendimento ao 
público. Marcar entrevista: 
3813-7462

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Precisa-se Costureira Cola-
retista com experiência em 
roupas de einástica. Centro/ 
Rio. Tel.: 3100-0016 (das 
10:00 às 15:00h)
 
COSTUREIRAS V/TEXTO
Com experiência confec-
ção de cortinas, salário 
R$1.300,00+ produtividade 
+passaeem +lanche. Traba-
lhar 2f a 6f, Anil/ jacapaeuá. 
Enviar contato whatsapp 
96488-8201

 

SERRALHERIA V/TEXTO
Toldos e Coberturas. Paga-
mento em até 6x no cartão ou 
à vista com 10% de descon-
to. Contatos Tel.:(21)98174-
1920/ 98743-2172 What-
sapp
 

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

 

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

SENHORA V/TEXTO
Conhecer senhor entre 70 a 
80 anos, sem vícios, aleere, 
tranquilo, pensativo, para 
uma amizade. Tel:98135-
7010/ 99867-6265
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carea 
seca e eelada. Entreea no 
Gde. Rio e Caxias. 2a. a 6a. 
feira. Carreear em Jacare-
paeua ou Ceasa. Whatsapp  
96422-0205. Ronaldo
 



Sol Almeida teve 

aborto espontâneo no 

fim do ano passado

GERSON BRENNER CONSEGUE CARRO ADAPTADO

FábiaOliveira

TENTANDO ENGRAVIDAR

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM

DESABAFA SOBRE SUA SAÍDA 

EX-PROFESSOR DE VIVI 

A vaquinha online aberta por Vica Brenner, filha do ator Gerson Brenner, para arrecadar dinheiro para comprar um 
carro adaptado para o pai conseguir sair de casa, deu certo. A psicóloga Marta Mendonça, mulher de Gerson, agrade-

ceu as doações que possibilitaram a compra do veículo, uma Fiat Doblò. “Eu e Gerson gostaríamos de agradecer 
muito, não temos nem palavras por tanto carinho para com ele. É um presente que não tem preço, pois vai mudar 

totalmente a qualidade de vida dele. A felicidade dele foi visível quando viu o carro. Obrigada a todos que con-
tribuíram para esse sonho se tornar realidade e um obrigada enorme a Vitória, filha de Gerson, pela iniciativa 
e grande empenho para esse sonho ser realidade hoje”, escreveu ela. 
Gerson Brenner teve sequelas após ser baleado na cabeça, no auge de sua carreira de ator, em 1998. Ele não 
consegue sair de casa há 23 anos, por conta de sua dificuldade de locomoção. 

REPRODUÇÃO DE INTERNET

Os seis leitores desta coluna já sabiam que Adeil-
ton Ribeiro, professor de Viviane Araújo na ‘Super 
Dança dos Famosos’, deixaria a competição. 
Pois bem. No último sábado, o dançarino fez um 
desabafo sobre a saída do reality. “Infelizmente, 
ou felizmente, eu não estarei mais participando 
do Super Dança. Em breve vou estar dando mais 
notícias, estou processando tudo porque fiquei 
sabendo de última hora, através dos sites. Em bre-
ve contarei os detalhes. As partes envolvidas não 
publicaram nada, não se manifestaram. As pes-
soas que me acompanham precisam saber o real 
motivo do que aconteceu”, disse no Instagram.
Adeilton se sentiu injustiçado com a troca de 
professor: “Eu só não gosto de injustiça, sempre 
fiz tudo com dignidade. Mas a gente nunca pode 
errar, mesmo sabendo que não erramos. 9,9 fez 
eu ter um julgamento cruel. Vários outros parti-
cipantes tiram bem menos e puderam continuar, 
mas por que comigo?”.
Viviane e Adeilton enfrentaram Paolla Oliveira e 
Leandro Azevedo na primeira fase da competi-
ção, mas Paolla levou a melhor e foi classificada. 
Viviane ficou na repescagem do programa e se 
apresenta no próximo domingo, com seu novo 
professor revelado aqui em primeira mão: Ro-
drigo Oliveira.

léo áquilla de lingerie 

Ex-apresentadora do  
‘A Tarde É Sua’, da 
RedeTV!, Léo Áquilla, 
que atualmente 
trabalha como 
assessora parlamentar 
do vereador Thammy 
Miranda, em São Paulo, 
compartilhou em seu 
Instagram uma foto só 
de lingerie e mostrou 
toda sua boa forma. Na 
legenda da foto, 
brincou: “hora de quê? 
Dormir”, escreveu ela, 
que aparece na imagem 
usando calcinha e sutiã 
na cor rosa. 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Esta coluna já havia noticiado que a cantora Solange 
Almeida e o marido, Monilton Moura, estavam em pro-
cesso de tentar engravidar. Aos 46 anos e mãe de quatro 

filhos, cantora, que tem óvulos congelados desde 2013, não 
descarta a possibilidade de fazer uma fertilização in vitro 
(FIV), embora primeiro esteja tentando a engravidar de forma 
natural. Mas o que pouca gente sabe é que Sol Almeida já 
engravidou do empresário de 29 anos, mas acabou perdendo 
o bebê.

O aborto da artista aconteceu em outubro do ano passado, 
mas até então ela nunca havia comentado nada sobre publi-
camente. “Ano passado engravidei naturalmente. Tomei um 
susto quando vi o exame que estava grávida. Mas não foi 
adiante. Perdi na quinta semana. Deus não quis naquele mo-
mento. E tanto eu quanto ele ficamos conformados. Estamos 
tentando naturalmente ainda, sou fértil e se for pra ser será”, 
disse Sol à coluna, com exclusividade.

Sol e Monilton se casaram em sigilo, em novembro do ano 
passado, um mês após a perda do bebê e cinco meses depois 

de se reencontrarem. A cerimônia foi no civil, na propriedade 
do casal, no Ceará. Os dois já haviam se relacionado há seis 
anos, mas o namoro, na época, não vingou por conta da can-
tora, que não curtia muito a ideia de se envolver com uma 
pessoa quase 17 anos mais nova que ela. 

Sol e 
Monilton se 
casaram em 
sigilo, em 
novembro do 
ano passado, 
um mês após 
a perda do 
bebê
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Na última sexta-feira (2), uma operação da Polícia 

Nacional do Equador apreendeu cerca de 1,2 tonela-

da de cloridrato de cocaína em uma área conhecida 

como cantão de Milagro, em Guayas. As barras dos 

entorpecentes estampavam a foto do jogador Hulk, 

atacante do Atlético. As informações foram divulga-

das nas contas oficiais das redes sociais do governo.

De acordo com o site Vistazo, a droga estava guar-

dada em um compartimento subterrâneo oculto, 

tampada por plantas e seria enviada por meios clan-

destinos a outros locais.
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IVY CURTE JERI COM O BOY AGNEWS 

ZEZÉ DI CAMARGO E RODRIGO 
FARO TROCAM FARPAS
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Tatá Werneck contou nas redes sociais que sonhou mais 

uma vez com Paulo Gustavo. “Acabei de sonhar com você. 

De novo. Eu sonho quase todos os dias. São os momen-

tos que me confortam. Eu falei pra uma amiga que não 

consigo falar sobre isso ainda. E ela me disse “mas você 

fala dele o dia inteiro, você sabe né?”. Só passaram dois 

meses dessa angústia. Perdi 3 amigos jovens na pande-

mia. Você não é nem mais amigo Paulo. Você virou lenda. 

A gente te ama muito”, escreveu.

A apresentadora também fez um apelo para o uso de 

máscaras e distanciamento social. “Vamos lembrar que: 

1) Use máscara. Não importa o que digam (tem gente 

imbecil por aí) máscaras são fundamentais se quiser-

mos conter a pandemia. 2) distanciamento social. 3) 

saiba que você, que já teve, também deve tomar cui-

dado e fazer o PCR? Você pode estar transmitindo sem 

saber. O fato de já ter tido não te impede de pegar nem 

de passar. 3) vacinem-se. As duas doses. E até que o Bra-

sil tenha vacinado um número suficiente de pessoas, 

continue usando máscara. Ou você é um egoísta que só 

se importa com você? Pense: se todos tivessem agindo 

como você nessa pandemia, ela acabaria rápido?”.

SONHO

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

POR AÍ
 n A Sala Carlos Couto, em Niteói, apresenta, no dia 07 de julho, às 18 horas, a exposição Virtual ‘Inter-

faces Realismo Abstrato’, do artista CHA. Conhecido por seus quadros muito coloridos e intensos, o 

artista tem como tema principal de suas artes os rostos de celebridades. O publico poderá conhecer e 

acompanhar a exposição através do instagram  @salacarloscouto.

A quem possa interessar, Whindersson Nunes ainda está ausente das redes 
sociais, mas já retornou aos trabalhos, depois do período de luto por conta da 
morte de seu primeiro filho, o pequeno João Miguel, que não resistiu após 
nascer prematuro. O humorista, que cada vez mais vem investindo em sua 
carreira na música, está preparando um novo trabalho pra lá de especial: ele 
se juntou ao cantor Leonardo Gonçalves para regravar a música que escreveu 
especialmente para o filho.

Whindersson já gravou solo a canção em homenagem ao pequeno João 
Miguel e compartilhou em suas redes sociais. Na ocasião em que divulgou, ele 
contou que escreveu a letra no hospital para que o filho ouvisse durante sua 
saída da unidade de saúde, atestando o maior milagre. Quanto ao retorno de 
ator e cantor às redes sociais, a princípio ainda não há uma previsão.

Neste fim de semana, Zezé Di Camargo e Rodrigo Faro trocaram farpas na 

internet. Tudo começou após Faro testar positivo para a Covid-19 e negar os 

boatos de que dias antes do diagnóstico teria se recusado a realizar o teste 

do coronavírus enquanto esteve gravando ação comercial com Eliana no SBT. 

Zezé comentou o caso alfinetando Faro. “Rodrigo é um menino talentoso, um 

grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena!”, disse 

ele, que recebeu como resposta do apresentador um pedido de respeito à his-

tória dele e à sua mãe.  

Zezé então disse que não atacou a mãe de Faro. “Pelo o contrário, você está 

exaltando, dizendo que o cara é capaz de fazer até alguma coisa contra a mãe 

por alguma coisa. Então você tentar jogar para imprensa como se eu estivesse 

desrespeitando a sua mãe... Você está sendo injusto”, observou.

O sertanejo afirmou ainda que Rodrigo sabe muito bem do que ele está falan-

do e que não tem como objetivo polemizar com ele, afirmando também que 

as pessoas precisam lembrar da época da morte de Gugu Liberato, pois irão 

entender a atitude dele. 

A ex-BBB e 
influenciadora 
digital, Ivy Moraes, 
está curtindo dias de 
descanso, ao lado do 
namorado, Fernando 
Borges, no paraíso 
Jericoacoara. Os dois 
posaram em clima de 
romance e 
mostraram que o 
relacionamento vai 
muito bem obrigada. 
Ivy e Fernando 
começaram a 
namorar pouco antes 
de ela se confinar no 
‘BBB 20’. Após deixar 
o reality, Ivy terminou 
o namoro com o 
rapaz e reatou o 
casamento com o pai 
de seu filho, Rogério 
Fernandes. Mas 
depois de descobrir 
traições do 
empresário, acabou 
se divorciando de vez 
e pouco depois 
reatou o namoro com 
Fernando Borges.

WHINDERSSON DEVE REGRAVAR 

MÚSICA EM HOMENAGEM AO FILHO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

Mari Saade, mulher de Stênio Garcia, foi parar em um hospital, no Rio, após sentir fortes dores na lombar, 
por conta de um hérnia de disco. “Domingo passado tive aqui no hospital porque Stenio teve dor abdominal. 
Hoje sou eu, porque desde ontem, devido à hérnia de disco na lombar, eu, que já vinha há duas semanas tra-
tando, a dor evoluiu para insuportável e irradiando para o glúteo, pernas e pés com perda de força”, conta.

ATRIZ VAI PARAR NO HOSPITAL

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Um discurso bem ensaiado, a jogada de marketing em 
rede nacional, o momento oportuno, o programa de TV 
apropriado e o público alvo, o cenário político ideal, a 
chance eleitoral. Tudo se encaixa no contexto da reve-
lação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite (PSDB), de que é homossexual – Em Brasília todos 
sabiam, mas a população não, e isso interessa ao grupo 
político e a um consórcio de grandes empresários que 
aposta numa terceira via contra o presidente Jair Bol-
sonaro e contra Lula da Silva (PT) na disputa eleitoral 
de 2022. A aposta, por ora, é na imagem de bom rapaz 
– como candidato ou vice de um nome viável. Até o dia 
da entrevista, uma quinta-feira à noite, foi escolhido 
para monitorar os humores do mercado na Bovespa na 
sexta-feira. As próximas pesquisas mostrarão se Leite 
estará no páreo.

Padrinho
 N A Coluna já revelou há 

meses que tem as duas 
mãos e os 10 dedos do de-
putado Aécio Neves nesse 
pré-lançamento de Eduar-
do Leite. Seus prepostos 
do PSDB o convenceram.

Blindagem
 N No dia 26 de maio, Leite 

esteve com Aécio a portas 
fechadas na Câmara. O 

PSDB conseguiu blindá-
-lo na CPI da Pandemia, 
o que seria um risco para 
seu projeto eleitoral.

Conta aí
 N O presidente Bolsonaro 

indica, entre portas, que o 
governador gaúcho usou 
o dinheiro enviado pelo 
Governo federal contra a 
Covid-19 para quitar folha 
salarial. Leite nega.

Porta de saída
 N Caso Leite se viabilize 

dentro do PSDB, o gover-
nador de São Paulo, João 
Dória Jr, terá de buscar 
outro partido a tempo se 
quiser se lançar ao Palácio 
do Planalto. Hoje, já está 
difícil para Doria no ni-
nho tucano, onde ele não 
tem delegados suficien-
tes para indicação de seu 
nome numa convenção.

Pela tangente
 N O sonho do deputado 

Aécio Neves (PSDB-MG), 
há muitos anos, é a im-
plantação do Parlamen-
tarismo no Brasil. Para 
presidente nas urnas, já 
era, mas ele tem cacife 
eleitoral para articular 
votos no Congresso para 
um eventual cargo de 
primeiro-ministro. 

No cantinho
 N O senador David Alco-

lumbre (DEM-AP) sumiu 
na velocidade de como as-
cendeu ao cargo de presi-
dente do Senado. 

Desastre na estrada
 N Os fiscais da Agência 

Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) foram 
surpreendidos com o 
novo uniforme de traba-
lho. Muitas jaquetas dos 
400 funcionários vieram 
da confecção com a ima-
gem da Bandeira do Brasil 
costurada de ‘cabeça para 
baixo’, com um inacredi-
tável Orden (sic) na frase 
‘Ordem e Progresso’, e com 
número menor de estrelas 
no globo azul. O patriotis-
mo sofreu colisão frontal 
na fabricação.

Conexão saudável
 N A Câmara aprovou proje-

to de lei do deputado fede-
ral Célio Studart (PV-CE) 
que assegura a realização 
de vídeochamadas entre 
familiares a pacientes in-
ternados em unidades de 
saúde. O Senado ainda 
analisará. Nestes tempos 
de tanta gente internada, 
a conexão é saudável.

Vai, Time Brasil!
 N Algumas delegações de 

atletas já viajam para Tó-
quio, no Japão, a partir 
desta semana. Sim (esque-
ceram, não é?, com tantos 
problemas no País), tere-
mos Jogos Olímpicos.

PRIMEIRO TESTE

CAUTELA E MEDO

 N Como presidenciável, Eduardo Leite foi pioneiro num meio 
político onde outros gays têm medo de se declararem. Para citar 
dois casos, um ex-governador hoje parlamentar, e um presiden-
te de partido são homossexuais não declarados. Perderam o 
timing de se pronunciarem em defesa da minoria e da bandeira 
dos direitos humanos. Se revelarem agora, palmas!, mas serão 
provocados como oportunistas após o silêncio de anos. 

O desmonte de empresas e em-
pregos pela pandemia tornou 
ainda mais urgentes os inves-

timentos que o Rio de Janeiro precisa 
para retomar seu destino de Cidade 
Maravilhosa. A privatização da Ce-
dae trouxe ao carioca a expectativa 
de voltar a construir o futuro, pois a 
prefeitura deve receber R$ 5,5 bilhões 
do valor arrecadado com a venda da 
companhia. Mas o que será que o Rio 
vai fazer com esse dinheiro? 

Da última vez que a cidade recebeu 
recursos extras tão vultosos, por oca-
sião de sua preparação para a Copa do 
Mundo e a Olimpíada, grande parte 
foi gasta em obras mais vistosas do 
que estratégicas. Projetos como os 
teleféricos do Alemão e da Providên-
cia, a ciclovia de São Conrado, o VLT 
e o BRT tinham em comum, além de 
preços elevadíssimos, o fato de te-
rem sido lançados sem uma discus-
são com a sociedade sobre as verda-
deiras prioridades cariocas. O então 
prefeito, Eduardo Paes, tinha pressa 
para não desperdiçar a oportunidade. 

A caçada a Lázaro Barbosa, mor-
to pela polícia na última segun-
da-feira, após 20 dias de cap-

tura que se tornaram uma espécie de 
novela, com capítulos televisionados 
servindo de entretenimento à família 
brasileira, evidenciam não o sucesso, 
mas a total ineficiência de nossas for-
ças de segurança pública.

O chamado serial killer do Distrito 
Federal foi alvejado com 125 tiros, se-
gundo declarações dos próprios poli-
ciais em boletim de ocorrência. E ao 
menos 38 desses disparos o atingi-
ram, conforme informou a Secretaria 
de Saúde de Águas Lindas, município 
onde ele foi encontrado. 

Ao que tudo indica, se tratava de 
uma pessoa que havia cometido deli-
tos extremamente graves, um crimino-
so de certa periculosidade, e é legítimo 
que o policial reaja quando atacado. 
No entanto, tudo leva a crer, inclusive 
pela forma como foi conduzida a cap-
tura – uma caçada espetacularizada, 
e não uma operação ordinária –, que 
houve excesso na atuação policial. 

É preciso que se apure se a resposta 
policial foi proporcional ao ataque – se 
houve – e à suposta resistência do cri-
minoso em se entregar, e se tudo ocor-
reu de acordo com os limites jurídicos. 

Antes que se torça o nariz sob a ale-
gação de que estou aqui fazendo a de-
fesa de “direitos humanos de bandido”, 
gostaria de recorrer ao pensamento de 
Robert Peel, um velho político inglês 
que ajudou a formular os princípios 
que regem o conceito moderno da for-
ça policial do Reino Unido. 

Como se sabe, nos domínios britâ-
nicos, os policiais não usam armas, si-
tuação que virou até atração turística 

Procurado vivo ou morto

O dinheiro da Cedae na reconstrução do Rio

Luís Cláudio  

Souza Leão 
empresário, pres do 
Instituto Coalizão RIO

Pedro Estevam  

Serrano 
Bacharel, Mestre e 
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O mesmo gestor tem agora uma 
nova chance de usar a sorte grande 
para interferir no futuro da cidade 
de forma mais duradoura. As carên-
cias são tão diversificadas como os 
centros de estudos de excelência ap-
tos a iluminarem as decisões do Exe-
cutivo. Uma das prioridades para as 
quais Eduardo Paes tem acenado no 
terceiro mandato é o repovoamento 
do coração da metrópole. Se inves-
tir bem neste caminho, sem arrou-
bo mas com inteligência, entrará na 
galeria dos maiores realizadores da 
história do Rio. 

É imenso o potencial de geração de 
emprego e renda a partir da ocupação 
robusta do Centro da cidade, incluin-
do a fronteira aberta no Porto Ma-
ravilha. Foi onde o Rio nasceu como 
capital de um grande reino e de um 
promissor império, é onde as zonas 
Norte e Sul se encontram em direção 
à Baixada Fluminense e ao interior do 
estado. É a região do país mais bem 
servida por modais de transporte e 
por equipamentos culturais, entre 
dois aeroportos, com porto, estrada 
de ferro, rodovias. Está tudo pronto, 
esperando há décadas por um gestor 
com visão de futuro. 

O projeto Reviver Centro surgiu 
como devem nascer os grandes pro-

e que apenas países como Noruega e 
Nova Zelândia conseguiram repro-
duzir. Isso se deve muito às ideias de 
Peel, que se fiou na convicção de que 
a força policial deve ser ética e de que 
os oficiais de polícia nada mais são 
do que cidadãos uniformizados, que 
exercem seus poderes para policiar 
seus concidadãos com o consenti-
mento implícito destes.

Para o político inglês, frise-se, um 
conservador do século XIX, e não um 
progressista ou ativista de direitos 
humanos, a comprovação da eficiên-
cia policial é a ausência de crimes e 
desordem, e não mostras visíveis de 
ação policial no trato com eles. Isso, 
na prática, significa que, ao ter a ne-
cessidade de prender alguém, a po-
lícia já falhou em sua função de pro-
teger a comunidade, prevenindo a 
ocorrência do crime.

O fato de haver crimes a serem solu-
cionados evidencia uma falha não só 
na segurança, mas também na estru-
tura social. E por essa simples razão 
a prisão de alguém que cometeu um 
crime não é jamais motivo de come-

moração. Muito menos a sua morte.
Assim, quando ligamos a televisão 

e assistimos aos nossos policiais fes-
tejando a captura de Lázaro Barbosa, 
estamos a quilômetros de distância do 
pensamento de Peel e muito próximos 
de um filme de faroeste no qual o ban-
dido era “procurado vivo ou morto”.

Outro princípio de Peel diz que a 
força policial deve guardar estrita 
aderência às funções executivas da 
polícia, abstendo-se de sequer pare-
cer usurpar os poderes do judiciário, 
de vingar indivíduos ou o Estado e 
de autoritariamente julgar a culpa e 
punir os culpados.

A morte de Lázaro Barbosa, inde-
pendentemente de a ação policial ter 
sido desproporcional e equivocada, é 
um sinal inequívoco de mau funciona-
mento do nosso sistema de segurança 
pública, que tem, antes, de evitar o co-
metimento de crimes. Caso seja com-
provadamente abusiva a ação policial 
que culminou na morte dele, mais do 
que um sinal de ineficiência, é um gri-
to de alerta, pois a função do Estado é 
promover a Justiça, e não a vingança.

jetos públicos: a partir de consulta a 
especialistas, moradores e agentes 
econômicos do território. Se na mo-
delação do Porto Maravilha, maior 
experiência continental de parceria 
público-privada em urbanização, ha-
via dicotomia entre a vocação comer-
cial ou residencial das vastas áreas de 
Gamboa, Saúde e Santo Cristo, a revi-
ravolta provocada pelo novo normal 
mundial eliminou as dúvidas.

É preciso ressignificar os espaços 
públicos para que casa e trabalho 
concorram para a sustentabilidade 
e o conforto. Não há mais dúvidas de 
que o Centro precisa de moradores 
e de que seu renascimento irradiará 
riqueza na direção da Avenida Brasil, 
de São Gonçalo e da Baixada Flumi-
nense, áreas mais carentes e populo-
sas do estado.

Pela dimensão de seu poder trans-
formador, a reocupação do Centro 
deve unir os investimentos da prefei-
tura, a ousadia dos empreendedores e 
a ação firme do Estado na Segurança 
Pública, na despoluição da Baía de 
Guanabara e no zelo para que os con-
cessionários de barcas, trens, metrô 
e ônibus intermunicipais trabalhem 
direito. O Rio não precisa de milagre 
nem de obras megalômanas, mas de 
inteligência e coragem.
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 N # Semana da Educação 2021, evento online e gratuito voltado para 
jovens de 12 a 30 anos, começa dia 20. 

 N # Superbom recebe selo de qualidade do Superior Taste Award, con-
cedido pela International Taste Institute. 

 N# Suprevida investe em contratação para alcançar plano de cresci-
mento de 5x em 2021. 

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  
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 ‘SOU UMA GRANDE SONHADORA’

E
xibida originalmente em 2014, 
‘Malhação Sonhos’, que está sen-
do reprisada, reforçou vários 
debates recorrentes em tramas 

de novelas. No enredo, Marcelo, vivi-
do por Felipe Camargo, decide ignorar 
seu compromisso com a esposa, Delma 
(Patrícia França), e se rende aos encan-
tos de Roberta, interpretada por Danni 
Suzuki, que, sete anos depois, explica o 
comportamento da personagem.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Lincoln deixa a casa de Rute, 
mas Jeff decide não voltar a mo-
rar com a mãe. Bianca sofre um 
desmaio após deixar o palco. Lin-
coln pede para Marcelo deixá-lo 
passar a noite em seu carro.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela age com frieza ao 
falar com Ana. Renato e Suzana 
trocam elogios sobre Alice. Iná 
fica indignada quando vê Lau-
delino com Dolores e termina o 
namoro.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Mário afirma a Marlene que 
precisa esquecer Helena. Bel 
pede ajuda a Gabi para chamar 
a atenção de Alejandro. Rafael 
promete a Alexia que não conta-
rá a Renzo que Kyra está viva.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Maria pede para a boneca Lau-
ra aparecer como menina para 
que Bárbara acredite que é uma 
boneca e não uma humana de 
verdade.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo volta para casa 
e Maria Marta o provoca. José 
Alfredo obriga Maria Marta a 
conversar com ele. Cristina discu-
te com Vicente.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Rebeca e Isaque se explicam 
para o rei. Yarin dá à luz Bila. Lia 
se abre com Zilpa sobre Betuel. 
Seis meses depois, Rebeca e Isa-
que comemoram a abundante 
plantação.

21h | RECORD | 12 anos 
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“Roberta é uma caixinha de surpre-
sas (risos). Ela é uma mulher imprevisí-
vel e essa é uma característica que torna 
a personagem ainda mais interessante 
de interpretar. A cada capítulo ela me 
surpreendia. Ela não tem escrúpulos e 
joga pesado para conquistar o Marcelo. 
A cena em que ela cai nos tapas com 
a Delma na piscina é uma das que eu 
mais gosto. Mostra o quanto a Roberta 
não mede esforços para ter o que quer. 
E outra cena que gosto muito é quando 
ela conta para Delma que tem um caso 
com Marcelo. Acho que naquele mo-
mento ela mostra o quanto é venenosa”, 
desabafa Danni, que também consegue 
ver uma moral bonita na história. 

“A trajetória da Roberta traz uma 
mensagem de esperança no final, mes-
mo com tudo o que acontece. Ela apron-
ta muito, mas apesar de ter o que mere-
ce ainda consegue ter força para reco-
meçar. E recomeços sempre são possí-
veis”, pondera a atriz, que comemora a 
reapresentação da trama.

“Fiquei muito feliz, toda reprise é 
uma grande oportunidade de curtir 
novamente um personagem querido, 
principalmente em projetos de tanto 
sucesso como foi ‘Malhação Sonhos’. A 
Rosane Svartman e o Paulo Halm são 
grandes roteiristas e a história se man-
tém ainda muito atual, trazendo refle-
xões importantes”, destaca.

MOMENTO MARCANTE
Mas a participação de Danni na nove-
linha teen não começou em ‘Sonhos’. A 
atriz compara as temporadas de 2004 
e 2014. “Foi muito interessante voltar 
para a ‘Malhação’ e em outra persona-
gem. Até hoje a Miyuki, da primeira 
temporada que fiz, é uma personagem 
muito lembrada pelas pessoas e uma 
personagem mais que especial para 
mim. Voltar em um projeto que eu ti-
nha lembranças tão boas foi muito gra-
tificante e desafiador. Roberta é uma 
personagem completamente diferente 
de Miyuki, traz um outro registro, e o 
público entendeu perfeitamente isso”, 
lembra Danni, que, em referência ao 
nome da temporada, abre o coração so-
bre aspirações e novos projetos. 

 “Eu sou uma grande sonhadora. Te-
nho planos tão grandes para meu futu-
ro... Cada sonho está conectado a um 
sonho maior. A cada ano vou realizando 
os menores e montando a base para que 
o grande sonho também se realize. E 
esse eu tenho elaborado a cada detalhe. 
Acho que se um dia eu parar de sonhar, 
eu paro também de viver”, vibra a atriz, 
que já tem outro projeto em vista. “Es-
tou trabalhando no meu documentário 
sobre crianças refugiadas. Uma parte eu 
já gravei, mas ainda falta filmar bastan-
te material’, revela.

Fiquei muito 
feliz, toda 
reprise é 
uma grande 
oportunidade 
de curtir 
novamente um 
personagem 
querido”

DANNI SUZUKI, 
atriz

Acima, Danni 

Suzuki como 

a inesquecível 

Miyuki. Ao lado, 

como Roberta

Atriz Danni Suzuki relembra suas  
participações em ‘Malhação’, fala sobre produção 
de documentário e revela planos para o futuro



Horóscopo

Alta chance de incrementar a sua renda. Se dedique e 
seja criativa que deve ganhar um dindim extra. As 
novidades apimentam o clima da sua relação. Cor: 
vermelho.

A imaginação te ajuda a definir os seus próximos 
objetivos. Suas amizades tendem a evoluir. A 
tranquilidade e o conforto vão marcar a vida a dois. 
Cor: ocre.

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: acaso, anil, areia, asno, chave, cheia, chinelo, chinesa, cível, 
eólica, haver, hera, hino, íleo, ileso, inversa, leviano, linha, nave, nessa, nora, 
oliva, reino, seiva, selo, senha, senil, vaca, verso, viés.

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

Seja criativa para se dar bem na sua profissão. 
Pessoas que trabalham com arte e publicidade 
podem faturar uma graninha. Pode se empolgar na 
paquera. Cor: terracota.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Uma amizade antiga ressurge em sua vida. As suas 
relações vão ficar mais fortes. No amor, não vai querer 
saber de dor de cabeça e pode se afastar para não 
brigar. Cor: violeta.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Chances de receber uma herança ou uma grana extra. 
Na saúde, pode se curar de uma doença. No 
relacionamento, seu signo deve ficar mais agitado. 
Cor: branco.

LEÃO
23/7 a 22/8

Pode formar novas alianças no trabalho e na vida. 
Excelente dia para ter ideias e ser mais ambiciosa. 
Contatos empolgantes podem animar a conquista. 
Cor: amarelo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Aposte numa postura dedicada no trabalho. Alguns 
tratamentos alternativos podem melhorar a sua 
saúde. A relação pode se tornar mais instável nesse 
momento. Cor: preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

As parcerias profissionais podem gerar bons frutos. A 
sua sensibilidade vai aprimorar as relações com 
colegas. Na vida a dois, a paixão vai pintar, aproveite. 
Cor: violeta.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Ótimas influências para quem trabalha em home 
office. Controle seus gastos e aumente o seu dinheiro. 
Discussões saudáveis melhoram o convívio na vida a 
dois. Cor: grená.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Ótimo astral para criar e aprender coisas novas. Se 
jogue nos estudos e aposte em tarefas inovadoras. A 
indecisão vai dificultar bastante o compromisso com 
aquele alguém. Cor: grená.

Aprimore o seu tempo em casa e tenha grandes ideias. 
Pode se sentir mais à vontade no lar. Vai ter muita 
facilidade para se relacionar no romance, aproveite a 
boa fase. Cor: preto.

O seu signo estará bastante receptivo hoje. Converse e 
aprofunde a relação com as pessoas queridas e 
próximas. Com o amor, a união tende a correr numa 
boa. Cor: prata.

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

Após rumor 
de término, 
Bruna posta 
dois poemas
Depois das especulações de que 
Bruna Marquezine e Enzo Celu-
lari não estão mais juntos, a atriz 
postou em seu Instagram fotos de 
poemas que podem ter mensagens 
subliminares sobre o término.

Os poemas, de autoria da poeta 
Rupi Kaur, estão no livro “Meu Cor-
po Minha Casa” e falam sobre amor 
próprio. “Como posso ser tão cruel 
comigo mesma quando estou fazen-
do o meu melhor. Seja gentil”, diz o 
primeiro poema.

O segundo poema aborda cres-
cimento pessoal. “Não tem nada de 
errado com você. Isso é crescer. Isso 
é transformação, proteção a você 
mesma, se perder no barulho e com-
preendê-lo. Se sentir usada, sem cui-
dados por perder a esperança. Isso é 
medo. Isso é processar. Isso é sobrevi-
ver. Isso é estar vivo. Jornada.”

Patricia é 
vacinada e 
web ironiza
Filha de Silvio Santos e casada com 
o atual Ministro das Comunicações 
do governo de Jair Bolsonaro (sem 
partido), Fábio Faria, a apresenta-
dora Patricia Abravanel tomou no 
sábado a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19. Acompanhada 
dos filhos Pedro e Jan, a estrela do 
SBT compareceu a um posto drive-
-thru. “Meu dia chegou! Já, já che-
ga o seu também! Muita emoção 
e gratidão. Obrigada, Deus”, disse 
ela, que ficou com medo da agu-
lha: “Olha tamanho da agulha. Dói 
muito? Não vou olhar”.

Enquanto uns internautas cur-
tiram, outros deixaram mensagens 
irônicas. “Tomou a vacina? Deveria 
tomar cloroquina”, disse um segui-
dor. “Vai virar jacaré”, postou outro.

Irmã de Paulo 
Gustavo: ‘Jesus, 
me dê forças’
Juliana Amaral, irmã de Paulo 
Gustavo, fez um post comoven-
te, na madrugada de ontem, para 
lembrar os dois meses da morte 
do ator e humorista em decorrên-
cia de complicações da Covid-19. 
Ele deixou o marido, Thales Bre-
tas, e dois filhos, Romeu e Gael.

“Dois meses, irmão, bizarro. Je-
sus, me dê forças pra aguentar, para 
não enlouquecer! Te amo para sem-
pre, Tatau, poxa vida”, escreveu Julia-
na Amaral, que horas depois postou 
uma foto dela na natureza com a le-
genda: “Irmão, tô aqui no seu lugar 
preferido rezando por você e por to-
dos nós! Até já já. Te amo!”.
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