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LARISSA MANOELA REBATE BOATOS DE QUE 
ESTARIA NAMORANDO BIANCA PALHEIRAS.  P. 13

PREFEITURA VAI 

CONVOCAR 1 MIL 

PROFESSORES E 

MIGRAR 500 PARA 

REGIME DE 40 

HORAS SEMANAIS. 
SERVIDOR, P. 10

TIROTEIO 
CARRO DE DEPUTADO 
É ATACADO POR 
BANDIDOS ARMADOS 
NA VIA DUTRA  
INFORME DO DIA, P. 2

Líder do acampamento que sofreu 
reintegração de posse em Itaguaí, 
Erick Vermelho afirma que famí-
lias não vão desistir da luta. P. 5 

Sem-teto se 
preparam 
para novas 
ocupações 

Justiça ordena que ex-
PM e vereador Gabriel 
Monteiro exclua vídeos 
com acusações na web

Ex-cunhada revela que 
Bolsonaro demitiu um 
funcionário que se negou a 
participar da ‘rachadinha’

RIO DE JANEIRO, P. 5

BRASIL, P. 7

Governo prorroga o auxílio 
emergencial por três meses 
Benefício será estendido até outubro. Valores das parcelas devem ser mantidos, entre R$ 150 e R$ 350.  ECONOMIA, P. 9 

ALÍVIO PARA AS FAMÍLIAS 

VEJA O NOVO CALENDÁRIO DO INSS. NO ESTADO, APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS PODERÃO CONTAR COM MODELO DIGITAL EM 2022.  P. 9 E 10

Vacinas da 
AstraZeneca 
vencidas 
em Nilópolis
Município da Baixada Fluminense confirma que 
210 pessoas tomaram doses do imunizante fora 
da validade. Até ontem, 25 foram revacinadas. P. 3 

REGINALDO PIMENTA 

Jamile Andrade, grávida de 7 meses, foi vacinada no Palácio do Catete, no Catete

Seleção vence o Peru por 
1 a 0 e vai decidir a Copa 
América. Adversário sai 
do confronto hoje entre 
Argentina e Colômbia.  P. 8

ATAQUE

PAQUETÁPAQUETÁ
PÕE BRASIL PÕE BRASIL 
NA FINAL NA FINAL 

RIO VAI FAZER 
REPESCAGEM 
PARA CARIOCAS 
ACIMA DE 40 ANOS 
ATÉ SÁBADO. P. 3

FISCALIZAÇÃO 
INTERROMPE 
FESTA IRREGULAR 
PARA 5 MIL EM 
JACAREPAGUÁ. P. 3

COVID

FÁBIAOLIVEIRA

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

Ana Maria Braga se pronuncia após 
testar positivo para covid e ser afastada 
esta semana do ‘Mais Você’, na Globo. P. 13

Felipe Gomes da Silva se apresen-
tou à polícia no domingo após atacar 
Tainá Romão com golpes de faca. 
Vítima sofreu 12 perfurações. P. 7 

Suspeito de 
tentar matar 
ex-namorada 
se entrega 

 ‘MASTERCHEF’ 
REPAGINADO 

Reality de culinária da Band estreia hoje 
com 23 participantes e nova jurada. P. 15 
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Durante o sepultamento, parentes e colegas de farda 
de Evaldo Torres não quiseram comentar o caso. P. 6 

ROBSON MOREIRA

PM morto em academia de 
Nova Iguaçu é enterrado 

PROVA DE VIDA

A
FP

REPRODUÇÃO

BOTAFOGO ENFRENTA HOJE O CRB 
PARA ENCOSTAR NO G-4 DA SÉRIE B. P. 8
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As mais lidas

Online

Larissa Manoela fala 
sobre relacionamento 

homossexual
FÁBIA OLIVEIRA, P. 13

INSS prolonga 
calendário para 

realização da prova de 
vida até agosto de 2022

ECONOMIA, P. 9

Justiça ordena que 
Gabriel Monteiro retire 

três vídeos de seu canal 
no Youtube

RIO DE JANEIRO, P. 5

VICE-PREFEITO DO 
RIO DE MUDANÇA

 N Nilton Caldeira e assesso-
res desocuparam o 15º andar 
do Centro Administrativo 
São Sebastião. Agora, estão 
no espaço da Secretaria de 
Habitação, que fica no ou-
tro prédio. No lugar antes 
ocupado por Caldeira, está 
agora Ronnie Aguiar, vice-
-presidente do PSD Rio e fiel 
escudeiro de Paes, que agora 
ocupa presidência do parti-
do no estado. 

O deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL) e o fe-
deral Daniel Silveira (PTB) já foram do mesmo partido. 
Outras semelhanças os aproximam: são de direita, 

têm posicionamento ideológico conservador e se orgulham 
pela simpatia à política bolsonarista. O que os liga também 
é que são de pavio curto, com temperamento mais explosivo. 
De líder comunitário na Tijuca - e originário na área de TI - 
Knoploch, em 2018, saltou para a política com sucesso. 

ACONTECIMENTOS
Anualmente o parlamentar tem sido vítima de acontecimen-
tos que acabam mobilizando a Polícia. Na manhã de segun-
da-feira (5), testemunhas relataram que bandidos armados 
atacaram o carro usado pelo deputado, sua equipe de asses-
sores e seguranças, na Rodovia Presidente Dutra. Em nota, a 
assessoria de Knoploch “agradece a preocupação e informa 
que estava passando pela Via Dutra, na altura de Comen-
dador Soares, na manhã desta segunda-feira (5), quando 
bandidos fizeram disparos contra o veículo. Para proteger o 
parlamentar, seus seguranças revidaram a injusta agressão”. 
Apesar do intenso confronto, não houve registro de feridos. 
Há um ano, o deputado se envolveu em uma confusão na 
porta de um restaurante em Brasília. Knoploch foi acusado 
de ter atirado contra um advogado, que acabou atingido no 
pé. Em 2019, o parlamentar e policiais lotados em seu gabi-
nete viram um assalto a uma academia próximo à residência 
de Knoploch. Os agentes prenderam o suspeito. 

KNOPLOCH

Troca de tiros 
assusta 
deputado

 N Senador Carlos Portinho 
conseguiu incluir emenda de 
sua autoria no projeto de lei 
que desburocratiza inscrição 
de famílias de baixa renda 
no benefício da tarifa social 
de energia elétrica aprovado 
no Senado. Consumidores 
beneficiários de programas 
habitacionais terão direito 
de serem enquadrados como 
beneficiários da tarifa social 
de energia elétrica. 

DIVULGAÇÃO/PAULO A. SANTOS

TARIFA SOCIAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA

Anualmente 
o parlamen-
tar tem sido 
vítima de 
aconteci-
mentos que 
mobilizam a 
polícia”

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Nem os novos reajustes na gasolina, no gás e no diesel igualaram 
a defasagem em relação aos preços internacionais. É provável 
que ainda tenhamos alguns reajustes, feitos em doses homeopá-
ticas. Como encarar, e bancar, esse custo será um desafio para os 
consumidores.

O inverno favorece a propagação das doenças respiratórias e é 
preciso se prevenir contra as formas mais graves dessas enfermi-
dades: as campanhas de imunização contra a Covid-19 e contra 
a gripe devem ser reforçadas. A taxa de mortalidade está caindo, 
mas não podemos nos descuidar.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Nilton Caldeira e Eduardo PaesDeputado Alexandre Knoploch teve seu carro atacado na última segunda-feira.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

As profissões em alta para 2022
Estudo do CIEE/Rio mostra as áreas que deverão ter o maior número de vagas

REPRODUÇÃO INTERNET

U
m estudo do CIEE/
Rio analisou a ten-
dência do merca-
do de trabalho com 

base na demanda das 3,5 mil 
empresas parceiras e listou as 
carreiras que vão bombar de-
pois da pandemia de covid-19. 
Segundo o levantamento, as 
áreas de saúde e tecnologia 
deverão ter o maior número 
de vagas em 2022.

“O mercado de trabalho 
vai mudar da água para o vi-
nho. As inovações vão pro-
duzir a necessidade de novas 
carreiras e transformações 
nas já existentes, e irão de-

mandar capacidades e ha-
bilidades específicas, que 
antes eram negligenciadas”, 
destaca o Superintendente 
do CIEE/Rio, Paulo Pimenta. 

Entre as novidades, de 
acordo com o CIEE/RIO, 
está a carreira de mediador 
de conflitos. O perfil requer 
habilidades como saber ne-
gociar, conduzir um diálogo 
produtivo, ter empatia e uma 
comunicação mais efetiva, o 
que pode melhorar as rela-
ções no trabalho impactadas 
pela pandemia.

“O mediador é respon-
sável por ajudar as pessoas 
a chegar a acordos e evitar 
que casos cheguem à Justiça. 

Para ser um profissional do 
ramo, não é necessário ser da 
área do Direito. Estudantes 
e profissionais de qualquer 
formação podem desempe-
nhar a função, mas é neces-
sário fazer um curso especí-
fico e realizar um estágio de 
seis meses”, afirma a especia-
lista Ana Esteves Kaiuca, ad-
vogada, mediadora e funda-
dora da Câmara Equilibre de 
Gestão de Conflitos.

A especialista indica que 
a profissão pode ser uma op-
ção para quem quer entrar 
no mercado ou mudar de 
área. “A covid-19 aumentou o 
número de desentendimen-
tos e, assim, para que menos 
casos vão parar na Justiça e 
sejam resolvidos com acor-
dos, mais profissionais do 
gênero devem ser demanda-
dos em todas as áreas”, expli-
ca Ana Esteves. 

As áreas de saúde e 
tecnologia devem 
ter o maior número 
de oportunidades 
no ano que vem Pesquisa listou as carreiras que terão o maior número de vagas depois da pandemia de covid-19

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

CONFIRA OUTRAS CARREIRAS QUE VÃO BOMBAR NO ANO QUE VEM

S e t o r  d e  R e c u r s o s 
Humanos

 NHaverá uma grande demanda 
por recrutadores e profissionais 
de RH, justamente para condu-
zir a reconstrução do quadro de 
funcionários das empresas.

Engenheiro Digital
 N Será o novo perfil do Enge-

nheiro. Responsável por cui-
dar e monitorar os dados de 
empresas.

D e s e n v o l v e d o r  d e 
Games: 

 NO mercado de games cresceu 

muito durante a pandemia e oportu-
nidades no setor não deverão faltar. 

Especialista em Segurança 
Digital e Infraestrutura

 N  A profissão deve continuar em 
alta, principalmente, com a ado-
ção de home office ou modelos 
híbridos.

Analista de UX
 NO crescimento do e-commerce e 

do uso de aplicativos faz com que 
aumente a procura por analistas 
de UX, que são profissionais res-
ponsáveis por estudar, planejar e 
desenvolver sites e aplicativos. Há 

de pacientes, este profissional 
também terá muitas oportuni-
dades em 2022.

Desenvolvedor Web
 N Os desenvolvedores ga-

nham cada vez mais espaço 
no mercado. As empresas 
procuram profissionais com 
conhecimentos em JAVA, 
PHP e C#.

Consultor de carreiras 
via Skype

 N  Profissionais que preparam 
as pessoas para entrevistas por 
videoconferências.

exigência de bom nível de inglês.

Analista Contábil
 N  A clássica profissão também 

estará em alta. Esse profissio-
nal será extremamente im-
portante para manter a saúde 
financeira da empresa.

Enfermagem Assistencial
 N  O  p r o f i s s i o n a l  q u e  s u -

pervisiona cuidados com os 
pacientes. 

Médico Assistencial 
Hospitala

 NResponsável pelo atendimento 



RIO DE JANEIRO

A 
Prefeitura de Nilópo-
lis confirmou, nesta 
segunda-feira, que 
aplicou 210 doses de 

vacinas da AstraZeneca fora 
da validade. Até o momento, a 
Secretaria de Saúde do municí-
pio da Baixada Fluminense já 
vacinou novamente 25 pessoas 
que receberam a dose vencida. 

Em nota, a SMS afirmou 
que realiza busca ativa de 
todos os casos suspeitos de 
terem tomado a dose da As-
traZeneca fora da validade. 
“De antemão, os casos que 
se confirmam, já estão sendo 
convocados para se revaci-
narem no Posto Central, caso 
tenha passado 28 dias desde 
a última dose. Até o final da 
manhã de ontem, já foram 
aplicadas 25 doses nesta si-
tuação”, afirmou.

Na sexta-feira, a Prefeitu-
ra de Nilópolis informou que 
estava apurando se houve 
vacinação com doses da As-
traZeneca fora da validade. 
Em comunicado, a pasta afir-
mou que faz um levantamen-
to das pessoas que teriam re-
cebido as doses. 

VACINAÇÃO NO RIO
Em nota, a Prefeitura do 
Rio disse que nenhuma das 
doses aplicadas no muni-
cípio estavam vencidas no 
momento da aplicação. Des-
de sexta-feira, a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
checou os 756 suspeitos de 
terem recebido as doses da 
AstraZeneca fora da vali-
dade. Até o momento, 741 
pacientes foram contata-
dos pelas autoridades para 
investigação. 

“Diante das mais de 4,1 
milhões de doses de vaci-
nas contra covid-19 aplica-
das no Município do Rio, os 
registros identificados com 
erros no preenchimento das 
informações representam 

NILÓPOLIS APLICOU 210 DOSES DE 
VACINA FORA DA VALIDADE
Até o momento, 25 pessoas foram vacinadas novamente no município da Baixada Fluminense

SMS afirmou que 

realiza busca ativa 

de todos os casos 

suspeitos de terem 

tomado a dose da 

AstraZeneca

REPRODUÇÃO INTERNET

uma parcela muito pequena 
da campanha de vacinação, 
que, desde o seu início, lida 
com eventuais episódios de 
instabilidade do Sistema de 
Informação do Programa 
Nacional de Imunizações”, 
garantiu.

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) esclareceu 
que todos os lotes da vacina 
Oxford/AstraZeneca foram 
enviados aos 92 municípios 
do estado estavam dentro do 
prazo de validade. “A Subse-
cretaria de Vigilância e Aten-
ção Primária à Saúde (SVAPS) 
reforça que não houve distri-
buição aos municípios de do-
ses de Oxford/Astrazeneca 
vencidas. A SVAPS está apu-
rando junto às secretarias 
municipais de Saúde se hou-
ve algum erro de registro das 
doses no Sistema de Informa-
ção do Programa Nacional de 
Imunizações (SI-PNI)”. 

Seop fechou um 

evento irregular 

para cerca de cinco 

mil pessoas

NÚMERO

741
pacientes foram 
contatados pelas 
autoridades do município 
do Rio de Janeiro para 
investigação 

DIVULGAÇÃO

Casos que se 
confirmam, já estão 
sendo convocados 
para se revacinarem 
no Posto Central, 
que passaram 28 
dias da última dose

PREFEITURA DE NILÓPOLIS

Fiscalização interrompe festa na Zona Oeste
 > Mais uma festa clandes-

tina foi interrompida no 
Rio de Janeiro. Desta vez, 
a Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (Seop) fe-
chou um evento irregular 
para cerca de cinco mil 
pessoas, no domingo, em 
Jacarepaguá, na Zona Oes-
te do Rio. No local, os agen-
tes encontraram pessoas 
aglomeradas e a maioria 
não utilizava máscara de 
proteção facial.

O responsável pelo esta-

belecimento foi multado 
por promover aglomera-
ção. Com apoio da Guar-
da Municipal e da Polícia 
Militar, todo o público foi 
retirado do local.

Outros dois eventos fo-
ram interrompidos após 
denúncias recebidas pela 
secretaria. Um na Estrada 
dos Bandeirantes, em Var-
gem Pequena, que reunia 
cerca de 150 pessoas, e ou-
tro na Estrada do Guandu 
do Sena, em Bangu, com 

cerca de 100 pessoas. 
Entre a noite de sexta-

-feira, e a madrugada de 
ontem, foram registradas 
117 infrações sanitárias (in-
cluindo multas aplicadas 
a pessoas flagradas sem 
máscara de proteção facial 
e a bares e estabelecimen-
tos por descumprimento 
das regras contidas em de-
creto municipal). Desde o 
início do ano, 145 eventos 
clandestinos foram encer-
rados em toda a cidade.

Rio anuncia repescagem para cariocas acima de 40
Quem perdeu a data de vacinação por idade poderá buscar os postos durante todos os dias desta semana, no período da tarde

dário de vacinação segue 
de acordo com o número 
de doses recebidas pelo Mi-
nistério da Saúde. “O mu-
nicípio possui boa cober-
tura vacinal com mais de 
73% das pessoas acima de 
18 anos (público vacinável) 
imunizadas com a primeira 
dose. Além disso, a cidade já 
concluiu a vacinação com a 
primeira dose contra a Co-
vid-19 dos grupos prioritá-
rios definidos pelo Ministé-
rio da Saúde (MS)”.

A Prefeitura do Rio infor-
mou que até o próximo sá-
bado (10) haverá a repesca-
gem da vacinação contra a 
covid-19 para todos os cario-
cas com 40 anos ou mais. Se-
gundo a Secretaria Munici-
pal de Saúde, quem perdeu 
a data de vacinação por ida-
de poderá buscar os postos 
durante todos os dias desta 
semana, no período da tar-
de, de hoje a sexta, e duran-
te a manhã de sábado. Além 
disso, gestantes, puérperas 

e lactantes poderão se vaci-
nar nos dias 6, 9 e 14.

A cidade do Rio avançou 
em 20 dias o calendário de 
vacinação contra covid-19. 
A meta, segundo o prefeito 
Eduardo Paes, é vacinar toda 
população com mais de 18 
anos da capital até meados 
de agosto. Antes do anún-
cio, feito na quinta-feira (1), 
a previsão era concluir a 
imunização de adultos com 
a primeira dose até o dia 31 
do mesmo mês.

“Havendo mais vacina 
a gente teria condições de 
acelerar muito mais. Mas 
de qualquer maneira já es-
tamos muito adiantados, in-
clusive em relação ao segun-
do calendário que propuse-
mos, em que todos vacinados 
até o dia 31 de agosto. Vamos 
adiantar cerca de 20 dias em 
relação ao último calendá-
rio”, garantiu o prefeito .

Seguindo o novo calen-
dário, pessoas com até 40 
anos terão sido vacinadas 

até o fim da próxima se-
mana. Hoje pessoas de 42 
anos, na quarta (08) é a vez 
de quem tem 41, na quinta, 
sexta e sábado, as pessoas 
de 40 anos. Sábado será dia 
de repescagem. Na segun-
da começa a imunização de 
quem tem 39 anos e na sex-
ta-feira já são vacinados os 
que tem 37 anos.

NITERÓI
A Prefeitura de Niterói anun-
ciou que vai acelerar a vaci-

nação contra covid-19 para a 
população geral. Até o dia 23 
de agosto, pessoas maiores 
de 18 anos serão vacinados. 
Hoje pessoas a partir de 39 
anos podem receber o imu-
nizante. Já na quarta-feira 
(7) é a vez de quem tem a par-
tir de 38 anos. O calendário 
de julho vai seguir em dois 
dias por idade, chegando até 
o final desse mês na popula-
ção a partir de 28 anos.

De acordo com o muni-
cípio, o programa o calen-
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Edital para cogestão 
de lonas culturais e 
areninhas cariocas
A Secretaria Municipal de 
Cultura abriu edital para 
organizações sociais que te-
nham interesse em cogerir, 
em parceria com o municí-
pio, cinco lonas culturais e 
três areninhas cariocas da 
cidade. O chamamento pú-
blico é para equipamentos 
nas zonas Norte e Oeste.

Estão incluídas no edi-
tal: a Lona Cultural Muni-
cipal Carlos Zéfiro, em An-
chieta; a Lona Cultural Mu-
nicipal Jacob do Bandolim, 
em Jacarepaguá; a Lona 
Cultural Municipal João 
Bosco, em Vista Alegre; a 
Lona Cultural Municipal 
Herbert Vianna, na Maré; 
a Lona Cultural Municipal 
Terra, em Guadalupe; a 
Areninha Carioca Gilber-
to Gil, em Realengo; a Are-

ninha Carioca Renato Russo, 
na Ilha; e a Areninha Carioca 
Hermeto Pascoal, em Bangu.

Segundo a prefeitura, es-
tão aptas para o edital as or-
ganizações sociais sediadas, 
e/ou com filial no município 
do Rio, e que possuam exis-
tência legal de pelo menos 
três anos. A cogestão visa fo-
mentar “atividades artísticas; 
disseminação de arte, lazer e 
entretenimento; gastronomia 
em atendimento à população 
e administração, isto tudo 
num prazo de 12 meses, con-
tados a partir da assinatura do 
termo de colaboração”.

O valor disponibilizado 
pelo poder público é pouco 
mais de R$ 1,7 milhão no ano, 
sendo R$ 219 mil anuais por 
espaço cultural, divididos em 
três parcelas de R$ 73 mil. 

Prefeitura lança programa para 
promover o ordenamento público
Objetivo é harmonizar os espaços públicos entre o comércio, os ambulantes e os feirantes

MARCELO PIU/PREFEITURA

Paes ressaltou que Bonsucesso faz parte do plano piloto do programa

A Prefeitura do Rio lançou 
o programa “Rio em Har-
monia”, que visa promover o 
ordenamento em áreas que 
possuem forte concentração 
comercial na cidade. O obje-
tivo é harmonizar os espaços 
públicos entre o comércio 
constituído, os ambulantes e 
os feirantes. A primeira ini-
ciativa foi a legalização de 179 
trabalhadores que atuam no 
entorno da Praça das Nações, 
em Bonsucesso. 

“Estamos vivendo um mo-
mento de muito desemprego, 
de muita dificuldade. É claro 
e óbvio que o número de am-
bulantes pelas ruas da cidade 
aumentou bastante e quere-
mos preservar essas pessoas 
que levam o seu sustento para 

casa. Ao mesmo tempo, a Pre-
feitura não quer desordem na 
cidade, quer que as coisas se-
jam organizadas”, disse o pre-
feito Eduardo Paes. 

Paes ressaltou que Bonsu-
cesso faz parte do plano piloto 
do programa, que vai chegar a 
todos os bairros que tenham 
essa necessidade. “Cada am-
bulante receberá a sua bar-
raca, andará uniformizado, e 
passará a ser uma atividade 
que não concorre com o co-
mércio formal. Essas pessoas 
passam a ter dignidade com a 
sua situação regularizada. A 
gente respeita esse momento 
de dificuldade, com as pessoas 
gerando renda e levando co-
mida para casa por meio do 
seu trabalho”, afirmou.

Após denúncias 
de abuso sexual, 
juíza se reúne 
com novo diretor
Juíza Lúcia Mothe Glioche determinou o 
afastamento de cinco agentes e do antigo diretor

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Por determinação do governador do Rio, Cláudio Castro, a Polícia Civil montou uma Força-tarefa

O 
novo diretor do De-
partamento de Ações 
Socioeducativas (De-
gase), tenente-coro-

nel da Polícia Militar, Marcelo 
Ramos do Carmo, se reuniu 
na tarde de ontem com a juíza 
Lúcia Mothe Glioche, titular 
da Vara de Execuções de Me-
didas Socioeducativas do Rio, 
que determinou o afastamen-
to de cinco agentes e do antigo 
diretor do órgão, na semana 
passada, por suspeita de abu-
so sexual contra adolescentes 
internas da unidade socioe-
ducativa feminina Professor 
Antônio Carlos Gomes da Cos-
ta, na Ilha do Governador. O 
encontro aconteceu no Cen-
tro de Socioeducação Gelso de 
Carvalho Amaral, também na 
Ilha do Governador, unidade 
que recebeu no último sábado 
as 19 meninas, com idades en-
tre 13 e 19 anos. 

O local será administra-
do por uma mulher. Aos 
53 anos, Mariza Werneck, 
agente de segurança socioe-
ducativa que já foi diretora-
-adjunta do Departamento 
Geral de Ações Sócioedu-
cativas, assume a unidade 
feminina.

O defensor público Ro-
drigo Azambuja, coordena-
dor da Infância e Juventude, 
classificou como lamentável 
os abusos dentro de uma 
unidade do Degase.

“É lamentável e vergonho-
so, não tem explicação. É um 
lugar onde essas meninas de-
veriam estar sendo educadas 
e preparadas para ingressar 
na vida adulta. Elas deveriam 
aprender a tomar decisão 
para a vida e estão passando 
por situações assim. Ali é um 
lugar onde deveriam ganhar 
apoio”, disse Azambuja.

Por determinação do go-
vernador Cláudio Castro, a 
Polícia Civil montou uma 
Força-tarefa que reúne duas 

delegacias especializadas 
para investigar as denún-
cias de abuso sexual no De-
gase. Em nota, a instituição 
disse que as investigações 
estão em andamento. A Po-
lícia Civil não deu detalhes 
sobre o caso.

Dos afastados, dois são 
acusados na denúncia do 
Ministério Público do Rio 
de terem se relacionado com 
as adolescentes. Duas delas 
engravidaram dentro da uni-
dade. Uma sofreu aborto es-
pontâneo e perdeu a criança.

Em depoimento, as meno-
res revelaram que ganhavam 
doces, celulares e alguns pre-
sentes para se relacionarem 
com os agentes.  NA Secretaria Estadual de Admi-

nistração Penitenciária (Seap) 
informou que vai exonerar o dire-
tor Anderson Teixeira, do Institu-
to Penal Edgar Costa, em Niterói. 
Ele foi denunciado após o carro 
oficial ter sido flagrado entrando 
em um motel da cidade. O órgão 
vai investigar se o veículo era usa-
do por ele ou por outro servidor.

Em entrevista à TV Globo, 
Anderson negou a acusação. O 
DIA entrou em contato com 
a Seap, que classificou como 

‘inadmissível’ que um carro ofi-
cial seja usado para tal prática. 
Além da exoneração do cargo, 
ele irá responder em processo 
administrativo.

“A Seap ressalta que repudia 
qualquer irregularidade cometi-
da por seus servidores e esclare-
ce que iniciará uma investigação 
rigorosa para apurar os fatos”.

O denunciante, que estava 
em um motocicleta e perseguiu 
o veículo com uma câmera no 
capacete, garante que o carro é 

usado todas as quartas-feiras, 
por volta das 12h, para entrar no 
motel, na Rua Marechal Deo-
doro, no Centro de Niterói, onde 
permanece por horas. O homem 
que faz o flagrante afirma que o 
condutor é o diretor Anderson.

E m  s u a  d e f e s a ,  Te i xe i -
ra diz que o mesmo carro é usado 
por outros servidores e negou sa-
ber que o veículo tem sido usado 
para transporte até um motel. Ele 
reiterou que nunca usou um carro 
oficial para fins particulares.

PRESÍDIO

Diretor é suspeito de usar carro oficial para ir em motel

Cinco agentes da unidade socioeducativa foram afastados pela juíza

DIVULGAÇÃO

Homem é atacado a tiros e 
criminoso é preso na Zona Sul
Vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto

Um homem, que não teve 
a identidade revelada, foi 
atacado a tiros, na tarde 
de ontem, na Rua José Li-
nhares, próximo ao super-
mercado Pão de Açúcar, no 
Leblon, Zona Sul do Rio. 
Segundo informações do 
Leblon Presente, o dono 

de uma banca de jornal foi 
preso em flagrante e a víti-
ma socorrida pelo Corpo de 
Bombeiros para o Hospital 
Municipal Miguel Couto. 
Ainda não há informações 
sobre o estado de saúde da 
pessoa atacada. 

Após a prisão, o homem 

informou aos policiais que 
estava sofrendo ameaças da 
vítima, que trabalha em um 
aplicativo que presta servi-
ços ao Pão de Açúcar. Ele foi 
encaminhado para a 14ª DP 
(Leblon), onde o caso será 
registrado. Na ação, uma 
pistola foi apreendida.

Ladrão é flagrado por câmera 
de segurança furtando carro 
Veículo estava 
estacionado na 
rua Jaceguaí, no 
Maracanã

Um furto a carro foi fla-
grado por uma câmera de 
circuito interno na rua Ja-
ceguais, no Maracanã, na 
Zona Norte, neste domin-

go. Pelas imagens, o crimi-
noso se aproxima do veículo 
preto, parece utilizar uma 
chave mestra para forçar a 
entrada no veículo modelo 
Fiat Gran Siena.

Após entrar, ainda com 
a porta aberta, ele parece 
tentar dar a partida. Sem 
sucesso, o criminoso parte 
para outra estratégia e abre 
o capô do veículo, onde ele 

consegue uma ligação direta 
na bateria. 

Enquanto o criminoso 
realizava a ação, que levou 
cerca de um minuto, pessoas 
chegaram a passar próximo 
ao local, mas ninguém sus-
peitou do comportamento. 
O ladrão usava casaco com 
capuz e estava de másca-
ra, o que pode dificultar a 
identificação.
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Segundo a Justiça, as acusações são 
gravíssimas e sem nenhuma investigação

Gabriel terá que retirar 
três vídeos do canal

REPRODUÇÃO/INTERNET

Ex-PM Gabriel Monteiro deverá excluir três vídeos de seu canal

A justiça determinou que 
o ex-PM e vereador do Rio 
Gabriel Monteiro exclua 
de seu canal no Youtube 
três vídeos em que acusa 
o coronel Luciano de Vas-
concelos, comandante do 
19º BPM (Copacabana), de 
ser ligado à contravenção. 
De acordo com a decisão 
da juíza Luciana Santos 
Teixeira, à qual O DIA teve 
acesso, o conteúdo posta-
do extrapola a liberdade 
de expressão, já que con-
tém imputação criminal 
sem qualquer denúncia, 
inquérito ou investigação 
em andamento contra o 
oficial da Polícia Militar. 

A ordem judicial, as-
sinada no dia 2 de julho, 
afirma que Monteiro e o 
Google devem retirar os 
vídeos do ar em todas as 
suas plataformas num 
prazo de 24 horas após 

a intimação da determina-
ção, sob pena de multa diá-
ria no valor de R$ 500. Os 
números já são maiores do 
que os constatados na deci-
são judicial. 

Em junho,  Monte iro 
publicou em seu canal no 
Youtube, que tem mais de 
4 milhões de inscritos, três 
vídeos contra o coronel: 
‘Combati a corrupção na 
PM e a máfia! Operação Po-
licial!’, no dia primeiro, ‘Fla-
grei PMs corruptos, resgate 
de vítimas!’, no dia 14, e ‘Cor-
rupção da PM me venceu, 
desistindo!!!! Absurdo!’. 

Em todos os títulos, se-
gundo a justiça, o vereador 
se refere de maneira direta e 
indireta contra Vasconcelos, 
com “acusações bastante cla-
ras” de que o comandante do 
batalhão de Copacabana seja 
corrupto e que tem envolvi-
mento com a contravenção. 

Líder defende luta: ‘Nós 
não podemos desistir’
Erick Vermelho afirma ao DIA que população ‘estava melhor antes do que agora’

ARQUIVO O DIA

Justiça determinou a reintegração de posse em terreno da Petrobras

L
íder da ocupação que 
sofreu reintegração de 
posse na última quinta, 
em Itaguaí, Wellington 

da Silva é conhecido como 
Erick Vermelho. O nome foi 
escolha própria - “fácil de es-
crever”. O Vermelho veio na 
juventude, quando uma pro-
fessora observou que seus poe-
mas tinham forte teor social. 
“Ela me perguntou se eu tinha 
algum comunista na família. 
Eu respondi ‘não, meu pai é 
relojoeiro e minha mãe é car-
tomante’. Ela disse: ‘você que é 
o vermelho da família, então’”.

Em maio, Vermelho aju-
dou a iniciar a ocupação do 
terreno da Petrobras em Ita-
guaí, que tinha mais de 3 mil 
famílias cadastradas até quin-
ta-feira (1), quando a Polícia 
Militar desocupou a área. Ele 
foi preso na última sexta-fei-
ra por associação criminosa, 
e solto após fiança. Agora, ga-
rante que a população que vi-
via no local irá se reagrupar e 
ocupar outros espaços.

“Vamos novamente pra 
luta. Não vamos desistir”, 
diz Vermelho. “A única coisa 
que pode nos fazer desistir é 
dar moradia, emprego, vaci-
na, assistência. Coisa que não 
há. Nossa vida era muito me-
lhor quando estávamos acam-
pados. O campo de refugiados 
não era nossa opção. Fomos 
levado para aquilo”, completa.

Vermelho conta que a ocu-
pação em Itaguaí, instalada 
no terreno onde seria um 
pólo químico da Petrobras, 
foi fruto de um contato feito 
por moradores de uma outra 
ocupação, a dos Jesuítas, em 
Santa Cruz, Zona Oeste do 
Rio. O militante diz ter sido 
procurado pela experiência 
de gerir ocupações. 

A secretaria de Assistência 
Social de Itaguaí realizou um 
levantamento e estimou que 
930 pessoas vivam na ocupa-
ção, que cresceu em pouco 
mais de dois meses. O muni-
cípio abrigou 350 pessoas, en-
tre crianças e idosos. A pasta 
afirmou que, na maioria dos 
casos, as famílias têm moradia 
alugada e emprego.

DESTRUIÇÃO

 N Exatamente dois me-
ses após a ocupação, po-
liciais militares do Ba-
talhão de Choque che-
garam ao terreno para 
cumprir a reintegração 
expedida pela 2ª Vara 
Cível de Itaguaí - o retor-
no à Petrobras foi auto-
rizado pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ). 
PMs lançaram bombas 
de efeito moral e balas 
de borracha. 

“Se assemelha à des-
t r u i ç ã o  d e  C a n u d o s ”, 
compara Vermelho, em 
referência ao território 
co m u n i t á r i o  l i d e ra d o 
pelo líder religioso Antô-
nio Conselheiro em 1896, 
posto abaixo no ano se-
guinte pelo Exército. No 
episódio, boa parte dos 
aldeados morreu.

As famílias que viviam 
em Itaguaí  receberam 
colchões, kits de limpeza 
e estão abrigadas tem-
porariamente em uma 
escola municipal de Ita-
guaí. Ocupantes afirma-
ram que há falta d’água 
na escola, mas garantem 
q u e  e s tã o  s e n d o  b e m 
tratados.

‘Se assemelha 

à Canudos’

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br
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PM é enterrado na Zona Oeste
Abalados, parentes e amigos de policial morto após ser baleado em academia não quiseram falar

ROBSON MOREIRA/AGÊNCIA O DIA

Cabo Evaldo Souza Torres foi enterrado em cemitério em Sulacap

O 
céu nublado, os pas-
sos lentos e as lá-
grimas marcaram 
a despedida ao PM 

Evaldo Torres, de 38 anos, no 
Cemitério Jardim da Sauda-
de, em Sulacap, na Zona Oes-
te, ontem. O policial foi balea-
do na última quarta-feira, en-
quanto se exercitava em uma 
academia, em Nova Iguaçu, e 
morreu no último domingo. 
Cerca de 100 pessoas estive-
ram no sepultamento. Aba-
lados, parentes, colegas de 
farda e amigos de Evaldo não 
quiseram falar sobre o caso.

Além do PM, outros dois po-
liciais foram alvo dos crimino-
sos na última quarta feira. O 
colega de corporação Gilson de 
Oliveira Firmino, baleado no 

fêmur e tíbia, passou por cirur-
gia e segue internado. Também 
foi alvo dos criminosos uma 
policial civil, que foi atingida 
no ombro e já foi liberada.

Um dos responsáveis pelo 
ataque que provocou a mor-
te do policial foi morto em 
confronto com os policiais, 
que revidaram os disparos. 
Os outros responsáveis ain-
da não foram localizados 
pela Polícia Civil. Na corpo-
ração há 10 anos, o cabo da 
PM lotado no 20º BPM (Mes-
quita) deixa dois filhos.

De acordo com relato de 
moradores, na ocasião, qua-
tro criminosos entraram em 
uma academia de crossfit, no 
Cacuia, em Nova Iguaçu, e 
atiraram contra os policiais. 
A Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF) investiga o caso.

Deputado é atacado na Dutra
Alexandre Knoploch 
disse que seu carro 
foi atacado, mas 
ninguém foi ferido

Um vídeo divulgado nas re-
des sociais mostra um tiroteio 
na Rodovia Presidente Dutra. 
Testemunhas relataram que 
bandidos armados atacaram 
o carro usado pelo deputado 
estadual Alexandre Knoploch 
(PSL), sua equipe de assesso-

res e seguranças. 
O caso ocorreu na pista 

sentido São Paulo, na altu-
ra do bairro Comendador 
Soares, em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. Moto-
ristas que trafegavam pela 
rodovia ficaram em pânico 
diante do confronto. 

Em nota, a assessoria de 
Knoploch “agradece a preo-
cupação e informa que estava 
passando pela Via Dutra, na 
altura de Comendador Soa-
res, quando bandidos fizeram 
disparos contra o veículo. Para 

proteger o parlamentar, seus 
seguranças revidaram a injus-
ta agressão”.

Knoploch usou suas redes 
sociais para comentar o inci-
dente. “Começo essa semana 
agradecendo a proteção de 
Deus. Bandidos atiraram con-
tra o veículo em que eu estava, 
na Via Dutra. Mas meus segu-
ranças agiram prontamente”.

Procurada, a Polícia Rodo-
viária Federal disse que uma 
equipe esteve no local, mas 
não encontrou nenhuma 
irregularidade. 

Polícia identifica motorista 
Atropelador de Wellington Azevedo fugiu sem prestar socorro

A Polícia Civil informou 
que o motorista que atro-
pelou e matou o ciclis-
ta Wellington Silva Azeve-
do, de 19 anos, na última 
quinta-feira (1º) na Rodo-
via Washington Luís, em 
Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense foi iden-
tificado. O homem, que 
não teve a identidade re-
velada, também já prestou 
depoimento na delegacia. 

O jovem foi atropelado por 
volta das 5h na pista lateral, 
sentido Juiz de Fora. 

De acordo com testemu-
nhas, após atropelar o ciclis-
ta, o motorista do veículo 
fugiu sem prestar socorro. 
A 59ª DP (Duque de Caxias), 
responsável pelo caso, segue 
nas investigações e testemu-
nhas estão sendo ouvidas. 
Além disso, imagens de câ-
meras estão sendo analisa-

das e os agentes aguardam 
os laudos de perícia. 

A família de Wellington 
esteve no Instituto Médico 
Legal (IML) no dia da morte 
para liberar o corpo. Wilson 
Ferraz de Azevedo, pai da ví-
tima, disse que quer a prisão 
do responsável por atropelar 
o filho. “Quero apenas justi-
ça porque era um filho que-
rido por todos. Um filho que 
procurava ajudar sempre”.

 > Um policial militar foi 
baleado de raspão na 
mão durante uma troca 
de tiros na RJ 106 KM 3, 
sentido São Gonçalo, na 
manhã de ontem. Segun-
do a PM, o militar reagiu 
a uma tentativa de assalto 
na via e houve confronto. 
Uma equipe do Batalhão 
de Polícia Rodoviária 
(BPRv) foi acionada para 
o local para dar apoio à 
ocorrência. O militar foi 
socorrido ao Hospital Es-
tadual Alberto Torres, em 
São Gonçalo, e já teve alta.

Em outro caso de vio-

lência contra agentes de 
segurança, um policial 
militar lotado do 20º BPM 
(Mesquita) foi ferido de 
raspão na cabeça, na noi-
te do último sábado (3), 
no bairro Vila Norma, em 
Mesquita, na Baixada. De 
acordo com a PM, agen-
tes faziam um patrulha-
mento na Rua Célio de 
Azevedo quando a viatu-
ra foi atacada a tiros por 
homens armados. Um 
dos policiais foi atingido 
na troca de tiros. Após ser 
socorrido ao Hospital da 
Posse, recebeu alta.

Feridos em confrontos na 
Região Metropolitana

LUCAS CARDOSO

lucas.cardoso@odia.com.br
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Após cirurgia, 
Francisco deve ficar 
internado por pelo 
menos sete dias

Vaticano: 

Papa segue 

em ‘bom 

estado’

O papa Francisco “está em 
bom estado de saúde” após a 
cirurgia do cólon, que aconte-
ceu no domingo, e deve per-
manecer internado por pelo 
menos sete dias no hospital 
Policlínico Gemelli, de Roma”, 
informou o Vaticano, ontem. 

O pontífice, de 84 anos, 
que reagiu bem à anestesia 
geral, “encontra-se em bom 
estado geral, alerta e respi-
rando sem ajuda”, informou 
o porta-voz do Vaticano, Mat-
teo Bruni, em seu primeiro 
boletim médico sobre a saúde 
do papa. “Deve permanecer 
hospitalizado por sete dias, 
exceto em caso de complica-
ções”, completou Bruni.

Francisco foi submeti-
do no domingo à tarde a 
uma operação de estenose 
diverticular que envolveu 
uma “hemicolectomia es-
querda”, uma intervenção 
cirúrgica que durou três 
horas. O papa foi interna-
do no hospital Gemelli, na 
capital italiana, para uma 
“cirurgia planejada” pelas 
dores no cólon, informou a 
Santa Sé no domingo.

A decisão pela cirurgia 
foi tomada para reduzir os 
problemas causados pelos 
divertículos, que são pe-
quenas hérnias na parede 
do cólon. Este é um proble-
ma que, com frequência, au-
menta com a idade. Francis-
co permanecerá internado 
em um quarto do 10º andar 
do hospital, o mesmo usado 
por João Paulo II diversas 
vezes após o atentado em 
1981 e por seus vários pro-
blemas de saúde. 

Ex-cunhada complica 
Jair Bolsonaro

AFP

Presidente Bolsonaro foi citado em esquema de ‘rachadinha’

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), 
enquanto ocupou uma 
cadeira na Câmara dos 
Deputados, teria demiti-
do um ex-servidor de seu 
gabinete por se recusar a 
entregar parte de seu sa-
lário no esquema conhe-
cido como “rachadinha”, 
ou desvio de dinheiro pú-
blico. As informações são 
do portal ‘Uol’.

As revelações foram 
feitas pela ex-cunhada 
do presidente Bolsona-
ro, Andrea Siqueira Val-
le. Em uma série de gra-
vações, a fisiculturista 
declara que o “André [Si-
queira Valle, ex-cunha-
do] dava muito problema 
porque nunca devolveu o 
dinheiro certo, que tinha 
que ser devolvido. Tinha 
que devolver R$ 6 mil? O 
André devolvia R$ 2 mil, 
R$ 3 mil. Foi um tempão 

assim até que o Jair [Bolso-
naro] falou: ‘Chega. Pode ti-
rar ele porque ele nunca me 
devolve o dinheiro certo.’”

Jair Bolsonaro ocupou o 
cargo de deputado federal 
na Câmara entre 1991 e 2018. 
Durante este período, teve 
André Valle como eu asses-
sor entre os anos de 2006 e 
2007. O valor combinado de 
devolução salarial seria de 
90% do pagamento, de acor-
do com Andrea.

Procurado para comen-
tar a denúncia, o advogado 
do presidente da Repúbli-
ca, Frederick Wassef, ne-
gou qualquer irregularida-
de cometida por Bolsonaro 
enquanto parlamentar e 
alegou tratar-se de “narra-
tivas de fatos inverídicos, 
inexistentes, jamais existiu 
qualquer esquema de racha-
dinha no gabinete do depu-
tado Jair Bolsonaro ou de 
qualquer de seus filhos”.

Suspeito de esfaquear 
ex-namorada se entrega
Vítima, que sofreu 12 perfurações, continua internada em estado estável

REPRODUÇÃO FACEBOOK

F
elipe Mariotti Go-
mes da Silva, suspei-
to de tentar matar a 
ex-namorada, Tainá 

Romão, a golpes de faca, se 
entregou à polícia na noite 
do último domingo (4). A 
mulher, de 25 anos, estava a 
caminho do trabalho quan-
do foi abordada por Felipe, 
no sábado (3), em um ponto 
de ônibus, em Jacarepaguá. 
Segundo o pai da vítima, Aíl-
ton Romão, ela foi forçada a 
entrar no carro do homem, 
mas conseguiu sair com o 
veículo em movimento. Tai-
ná sofreu 12 perfurações e 
foi levada para o hospital, 
onde está internada e tem 
quadro estável.

Segundo testemunhas, 
Felipe chegou a se escon-
der na Cidade de Deus após 
o crime. Policiais tentaram 
capturá-lo durante o sába-
do. No domingo, ele se en-
tregou na presença de um 
advogado aos agentes da 32ª 
DP (Taquara).

Felipe tem um irmão gê-
meo, Fernando, que evitou 
sair à rua durante esse pe-

ríodo para não ser confundi-
do. “Quando começou a ro-
lar a mídia, nem todo mun-
do esclareceu que a gente 
era gêmeos. Muita gente 
na hora da raiva começou 
a jogar no Facebook a foto 
do meu irmão, mas não co-
locaram o nome, não escla-
receram”, contou Fernando. 
“Como somos muito pare-
cidos, fica muito perigoso 
estar pela rua, sair”.

Tainá Romão, mãe de uma 
criança de 2 anos, já havia 
passado por outras situações 
de agressão do ex-namorado. 
Ao registrarem a ocorrência 
do último sábado na Dele-
gacia de Atendimento à Mu-
lher de Jacarepaguá (Deam), 
policiais verificaram que já 
havia uma medida protetiva 
de distância em favor de Tai-
ná, contra Felipe.

Mesmo assim, o ex-namo-
rado a perseguia. “Ele é uma 
pessoa que não aceita o fim do 
relacionamento. Já diversas 
vezes fomos para a delegacia. 
Já tinha o cumprimento de 
distância. Ela estava chegan-
do no trabalho. Ele fez tudo 
premeditado, sabia que ela 
passaria por ali”, disse Raquel 
Romão, irmã da vítima.

BUSCAS

 N Agentes da 88ª DP (Barra 
do Piraí) realizam buscas 
para encontrar um homem 
acusado de matar a ex-
-companheira a facadas no 
sábado, em Barra do Piraí, 
no Sul Fluminense. A mu-
lher foi identificada como 
Luciene da Conceição Silva. 
Segundo o delegado titular 
da unidade, Rodolfo Atala, 
o homem foi casado com 
a vítima durante 20 anos e 
eles tiveram quatro filhos 
juntos. Quando decidiu 
se separar, no início deste 
ano, Luciene precisou pedir 
uma medida protetiva con-
tra ele, pois foi ameaçada. 

“Ela decidiu se separar no 
início do ano e, pouco depois, 
ele a ameaçou. Uma medida 
protetiva foi expedida em 
razão da ameaça. Pessoas 
próximas afirmaram que ele 
não havia descumprido a 
medida protetiva até a data 
do crime”, contou Atala.

Crime em 

Barra do Piraí

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br

Felipe Gomes atacou a ex 
em um ponto de ônibus, 
em Jacarepaguá
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SELEÇÃO

Paquetá marca o gol e 
Brasil está na decisão
O Brasil fez valer o favo-
ritismo e bateu o Peru no 
Estádio Nilton Santos, por 
1 a 0, com gol de Lucas Pa-
quetá, e chegou à final da 
Copa América pela 16ª 
vez. O destaque do jogo 
foi Neymar, quem regeu a 
equipe em busca de mais 
uma decisão. O camisa 10, 
inclusive, foi quem deu a 
assistência para a única 
bola na rede no duelo.

A seleção brasileira co-
meçou o primeiro tempo a 
todo vapor e esquentando 
o clima frio que faz no Rio 
de Janeiro. Após bobeada 
na saída do Peru, Neymar 
recebeu de Richarlison, 
invadiu a área, fez um sal-
seiro na defesa adversária, 
chegou a dar uma caneta 
em Callens e tocou voltan-
do para Paquetá, que, de 
primeira, abriu o placar 
para a Seleção.

No segundo tempo, o 
Peru foi quem teve a pri-
meira oportunidade de 
balançar a rede, mas pa-
rou nas mãos de Eder-
son. Lapadula foi aciona-

do dentro da área do Brasil, 
nas costas da defesa. Ele se 
livrou de Thiago Silva e ba-
teu forte, de perna esquerda, 
mas o goleiro brasileiro es-
palmou par escanteio. O gra-
mado do Nilton Santos, que 
já havia sido muito criticado 
por vários jogadores duran-
te a Copa América, segue em 
péssimo estado.

Apesar da pressão perua-
na, o Brasil conseguiu segu-
rar a vitória e chegou à final, 
que será disputada no sába-
do, no Maracanã, às 21h, con-
tra Argentina ou Colômbia, 
equipes se enfrentam hoje, 
às 22h, em Brasília.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n A vitória contra o Flamen-
go deixou claro que o atual 
Fluminense está pronto para 
voos mais altos na tempora-
da. Nos últimos 15 jogos con-
tra Flamengo, Vasco e Botafo-
go, o Fluminense venceu oito 
vezes, empatou seis e perdeu 
apenas em uma ocasião. Se 
pegarmos os números ape-
nas contra o Flamengo, o sal-
do também é positivo. Nos 
últimos cinco jogos entre as 
duas equipes, três vitórias do 
tricolor, um empate e apenas 
uma derrota. 

BONS NÚMEROS 
CONTRA OS RIVAIS

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

GRANDE PROBLEMA

A 
derrota no clássico contra o Fluminense, 
no último domingo, deixou claro que Ro-
gério Ceni tem uma enorme dificuldade 

em entender o que se passa dentro de campo 
durante os jogos do Flamengo. Suas substitui-
ções geralmente são as mesmas – até mesmo 
em virtude dos desfalques do rubro-negro 
nesse período de Eliminatórias/Copa Amé-
rica – mas muitas vezes equivocadas. Desde 
que Gerson se despediu do Fla, o garoto João 
Gomes assumiu a titularidade, mas foi substi-
tuído em todos os jogos até aqui. Curiosamen-
te ou não, exceção ao jogo contra o Juventude, 
sempre que o camisa 35 foi sacado o Flamen-
go perdeu o controle do meio campo. Após 
a derrota pro Flu, Rogério demorou quase 
uma hora para falar em entrevista coletiva e, 
quando falou, se mostrou incomodado com os 
questionamentos.

O discurso se parece com o do catalão Do-
menec Torrent, ex-treinador do Fla e que, por 
vezes, optou pela ironia ao invés de abrir os 
olhos para o real problema do time. Dome 
foi demitido após uma goleada sofrida para 
o Atlético-MG. Curiosamente, o Galo é o pró-
ximo adversário do Flamengo.

Ceni não consegue entender o que se passa dentro de campo

 n Apesar de jogos bem 
abaixo da crítica, a dupla 
Vasco e Botafogo não per-
deu na rodada da Série B 
do Brasileirão. A campa-
nha das duas equipes é 
bem parecida. Enquan-
to o Vasco está na 6ª co-
locação com 13 pontos, o 
Botafogo, com um jogo a 
menos, ocupa o 9º lugar, 
com um ponto a menos 
que o rival carioca. Se a 
dupla carioca deseja vol-
tar sem sustos, é necessá-
rio ter mais equilíbrio.

É PRECISO SER 
CONSTANTE

SEMIFINAIS DA EURO COMEÇAM HOJE

 nDepois de jogos eletrizantes nas quartas de final, Itália, 
Espanha, Dinamarca e Inglaterra se classificaram para as 
semifinais que começam na tarde de hoje. Às 16h, italianos 
e espanhóis duelam em busca de uma vaga na grande de-
cisão. Do lado italiano, a lesão do lateral esquerdo Spinaz-
zola, um dos melhores jogadores da Euro, credencia Emer-
son Palmieri, brasileiro naturalizado italiano, para ser 
titular. A Espanha, por sua vez, precisa ajustar a pontaria. 
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VACINAÇÃO PARA OS JOGOS OLÍMPICOS
Seis jogadores da seleção olímpica foram vacinados contra a Covid-19 para a 

disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os imunizados foram Matheus Cunha, 

Reinier, Lucão, Diego Carlos, o goleiro Santos e o lateral Abner.

FLAMENGO

BOTAFOGO

Fogão busca vitória contra o CRB

Após empatar com o Avaí, 
em Santa Catarina, o Botafo-
go tem mais um compromis-
so fora de casa pela Série B. 
Hoje, o Glorioso vai enfren-
tar o CRB, em Alagoas. A par-
tida vai ocorrer às 21h30, no 
Estádio Rei Pelé.

As duas equipes encon-
tram-se com pontuações se-
melhantes na competição. O 
CRB, que está em quinto lu-
gar, tem 14 pontos, enquanto 
o Botafogo, tem dois a me-
nos, e ocupa a nova posição. 
O Glorioso tem um jogo a 
menos e em caso de vitória 
no confronto direto, irá ul-
trapassar o clube alagoano.

A equipe comandada por 
Marcelo Chamusca busca es-

Glorioso precisa vencer hoje

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

tabilidade na competição. Sem 
perder há dois jogos, o Botafo-
go quer vencer para aumentar 
a sequência positiva na Série B 
e se aproximar ainda mais do 
G-4 da competição.

O Glorioso deverá ir para 
campo com: Douglas Borges; 
Daniel Borges, Kanu, Gilvan 
e Rafael Carioca; Chay, Luís 
Oyama e Pedro Castro; Ro-
nald, Rafael Navarro e Diego 
Gonçalves

Uma das referências do 
Botafogo, Kanu despertou o 
interesse de mais um clube 
gigante do Brasil. O Santos 
fez um sondagem pelo atle-
ta nos últimos dias, mas ain-
da não apresentou proposta 
pelo jogador revelado pelo 
clube carioca. A equipe pau-
lista se prepara para perder o 
zagueiro Luan Peres, que está 
em negociação com o Olym-
pique de Marselha, da Fran-
ça. A informação é do “UOL”.

Equipe comandada por Marcelo Chamusca busca estabilidade

VASCO FLUMINENSE

Dedé: Advogado fala 
em sonho do retorno
Após meses de batalhas ju-
diciais, o zagueiro Dedé, de 
33 anos, fez um acordo com 
o Cruzeiro e está livre para 
buscar um novo clube. Um 
dos naturais destinos do de-
fensor seria o Vasco, clube 
que o defensor começou a se 
destacar no futebol brasilei-
ro. Em entrevista ao canal do 
YouTube “Atenção, Vascaí-
nos!”, o advogado de Dedé, 
Carlos André de Freitas Lo-

pes afirmou que os torcedo-
res cruzmaltinos podem so-
nhar com a volta do zagueiro 
ao clube de São Januário.
“Posso garantir que o Dedé 
tem um carinho enorme e 
sempre foi muito grato ao 
Vasco. Eu acho que o torce-
dor do Vasco, dependendo 
da diretoria, pode sonhar. 
Se a diretoria procurar os 
empresários, eu acho que o 
Dedé estaria disposto”.

Flu fez 
feito 
histórico
A vitória sobre o Flamengo 
por 1 a 0 pelo Campeonato 
Brasileiro fez o Fluminense 
alcançar um feito que não 
conseguia há 26 anos. Com 
o resultado, o Tricolor ba-
teu o maior rival pela ter-
ceira vez em 2021. A última 
vez que isso havia aconte-
cido no mesmo ano foi em 
1995, quando Renato Gaú-
cho fez de barriga o gol do 
título do Carioca.

Naquela ocasião, as três 
vitórias aconteceram no 
Estadual. Comandado por 
Joel Santana, o Fluminense 
venceu o Flamengo por 3 a 
1, por 4 a 3, e na partida que 
valeu o título do Carioca 
por 3 a 2. As equipes ainda 
se enfrentaram no Brasilei-
ro e o resultado foi 0 a 0.

Arrasca pode reforçar o 
Fla contra o Atlético-MG
Piris e Isla também voltaram para o Mengão após a disputa da Copa América

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Trio estrangeiro voltou a treinar ontem no Ninho do Urubu

D
errotado pelo Flu-
minense, no último 
domingo, o Flamen-
go teve boas notí-

cias ontem. O lateral-direi-
to Maurício Isla, o volante 
Piris da Motta e o meia Gior-
gian De Arrascaeta treina-
ram e estão reintegrados ao 
elenco rubro-negro, após 
servirem suas seleções na 
Copa América.

Isla e Arrascaeta são titu-
lares da equipe de Ceni, en-
quanto Piris está de volta ao 
Flamengo após empréstimo 
ao futebol turco. A perma-
nência do paraguaio ainda 
não é certa, porque o Rubro-
-Negro pretende negociá-lo 
em definitivo, porém, por en-
quanto ele irá fazer parte do 
grupo rubro-negro.

O Flamengo tem parada 
duríssima na próxima ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro. Em Minas Gerais, a 

equipe carioca vai enfrentar 
o Atlético-MG, na próxima 
quarta-feira, às 19 horas.

Depois de quase dois me-
ses de espera, o torcedor do 
Flamengo, enfim, poderá ver 

o time profissional de fute-
bol jogar pela primeira vez 
com a nova camisa branca na 
temporada 2021. O Departa-
mento de Marketing decidiu 
que a estreia da nova arma-
dura será no dia 14 de julho, 
quando o Rubro-Negro en-
cara o Defensa y Justica, na 
Argentina, pelas oitavas de 
final da Libertadores.

Existia a chance de a es-
treia acontecer nesta quar-
ta-feira, na partida contra 
o Atlético-MG, pelo Brasi-
leirão, mas após reuniões, 
o Departamento de Marke-
ting optou pelo confronto 
com os argentinos. A nova 
peça foi lançada no dia 13 de 
maio pela Adidas.

As equipes da catego-
ria de base do Flamengo já 
atuaram com a nova camisa, 
restando apenas o time pro-
fissional do Rubro-Negro de-
butar com a nova peça.

 I  2ª EDIÇÃO

AFP

Paquetá comemora seu gol 
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INSS prolonga calendário
Prazo para prova de vida de parte dos beneficiários vai até 2022

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

Quem já está agendado para 2021 não terá mudança, alerta INSS

C
om a Portaria publi-
cada no Diário Ofi-
cial da União, ontem, 
o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) 
prorrogou o calendário da 
prova de vida até agosto 
de 2022. No novo calendá-
rio, estão previstas as datas 
que todos os segurados de-
vem fazer a comprovação, 
levando em conta a última 
prova de vida feita pelo be-
neficiário. Vale lembrar que 
caso não faça a renovação 
do cadastro, os aposenta-
dos e pensionistas têm o 
pagamento do benefício 
bloqueado e até mesmo sus-
penso, caso não cumpram o 
recadastramento no prazo 
de seis meses após o venci-
mento da comprovação. 

“Os prazos para 2021 se-
guem os mesmos e é im-
portante que a pessoa fique 
atenta para realizar a prova 
de vida seguindo o calendá-
rio”, reforçou o INSS.

Segundo o Diretor de Be-
nefícios do instituto, José 
Carlos de Oliveira, o novo 
calendário deve ser acom-
panhado por todos os bene-
ficiários, e não apenas aque-
les que não conseguiram fa-
zer a prova de vida em 2021. 
“É importante lembrar que 
as pessoas com mais de 80 
anos e com dificuldade de 
locomoção não precisam ir 
até o banco. Nesses casos, o 
próprio beneficiário, ou um 
familiar, pode pedir o serviço 
de prova de vida domiciliar”. 

CONFIRA O CALENDÁRIO COMPLETO

 Mês em que a 
Mês de vencimento renovação

 deverá  ser ferita

Até abril/2020  Junho/2021
Maio e junho/2020 Julho/2021
Julho e agosto/2020  Agosto/2021
Setembro e outubro/2020 Setembro/2021
Novembro e dezembro/2020  Outubro/2021
Janeiro e fevereiro/2021  Novembro/2021
Março e abril/2021  Dezembro/2021
Maio e junho/2021  Janeiro/2022
Julho e agosto/2021  Fevereiro/2021
Setembro e outubro/2021  Março/2022
Novembro e dezembro/2021  Abril/2022
Janeiro e fevereiro/2022  Maio/2022
Março e abril/2022  Junho/2022
Maio e junho/2022  Julho/2022
Julho e agosto/2022  Agosto/2022

 > A prova de vida é um 
procedimento previsto 
em lei para evitar frau-
des e acontece uma vez 
por ano. Devem fazer 
a comprovação os apo-
sentados, pensionistas 
e pessoas que recebem 
benefícios assistenciais 
há mais de um ano.

O  c idadão  pode 
comparecer presen-
cialmente no banco 
onde recebe seu paga-
mento. Algumas insti-
tuições oferecem alter-
nativas, como prova de 
vida pelo caixa eletrô-
nico ou por aplicativos. 
O beneficiário deve 
confirmar as opções 
disponíveis e o horá-
rio de funcionamento 
junto ao banco.

Para ter acesso ao 
serviço, é preciso ter a 
biometria facial já ca-
dastrada nos bancos de 
dados do TSE e Detran.  

Pessoas acamadas 
ou maiores de 80 anos 
com dificuldades de 
locomoção podem so-
licitar a prova de vida 
domiciliar, através do 
telefone 135 ou pelo 
Meu INSS.

Quem deve 
fazer a 
comprovação

Benefício acabaria neste mês, mas será 
estendido até outubro, após decreto

Auxílio emergencial 
por mais três meses

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

União não informou, ontem, se valor das parcelas será o mesmo

O governo federal anun-
ciou ontem a prorroga-
ção do auxílio emergen-
cial por mais três meses. 
O benefício acabaria neste 
mês, mas, agora, será es-
tendido até outubro. 

O decreto já foi assina-
do pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
conforme informações 
da Secretaria-Geral da 
Presidência. Entretanto, 
o governo não afirmou se 
os valores das parcelas 
permanecem os mesmos, 
mas a previsão é que se-
jam mantidos as quantias 
entre R$ 150 e R$ 375.

Pela regra em vigor, 
os valores do auxíl io 
emergencial variam de 
acordo com a composição 
familiar. Os benefícios vão 
de R$ 150 por mês, para 
pessoas que moram sozi-
nhas, R$ 375 para mulhe-

res chefes de família e de-
mais beneficiários recebem 
R$ 250 por mês.

A prorrogação do auxílio 
ocorre em meio à discussão 
do programa social que irá 
substituir o Bolsa Família e 
a queda na popularidade do 
presidente. No começo de ju-
nho, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), criticou a prorroga-
ção do auxílio emergencial 
para além das parcelas já 
previstas e defendeu a apro-
vação pelo Parlamento do 
novo programa social.

Em junho, Bolsonaro che-
gou a dizer que o novo Bolsa 
Família pagará R$ 300 em 
média para os beneficiários 
em um anúncio que pegou 
integrantes do próprio go-
verno de surpresa. Porém, 
a equipe avalia reajustar o 
benefício dos atuais R$ 190 
para R$ 250.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

hoje a Jornada de Alinhamento Técnico para a qualificação de gestores de 
turismo dos 92 municípios fluminenses. A iniciativa é fruto de parceria da Secretaria 
de Estado de Turismo do Rio de Janeiro com a Escola de Contas e Gestão do TCE.

TERMINA

Estado pode ter prova 
de vida digital em 2021

AGÊNCIA O DIA

Autarquia fluminense pretende adotar o mesmo modelo do INSS

E
stá em estudo a im-
plantação da prova 
de vida digital para 
aposentados e pen-

sionistas do Estado do Rio 
de Janeiro. O Rioprevidên-
cia, autarquia responsável 
por gerir a folha previden-
ciária fluminense, pretende 
lançar no próximo ano essa 
alternativa, a exemplo da 
União e do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) 
— que já oferecem esse mo-
delo a seus segurados. 

Segundo o presidente do 
órgão, Sérgio Aureliano, to-
das as medidas necessárias 
para viabilizar o projeto já 
estão em andamento, como 
os procedimentos para lici-
tação. “Essa opção de fazer 
a comprovação de vida por 
aplicativo de celular evita 
circulação na rua, ter de ir 
ao banco, e dá mais como-
dismo e agilidade aos apo-
sentados e pensionistas”, 
afirmou o gestor.

MODELO DO INSS

Ele disse ainda que a ideia 
é seguir o que o INSS fez. E 
ressaltou que, na hipótese de 
contratar a mesma empre-
sa que ficou responsável por 
criar o sistema digital para 
o instituto, seria necessário 
apenas lançar o programa 
em solo fluminense. 

PEC DA REFORMA

 n Deputados que integram a 
comissão especial da reforma 
administrativa (PEC 32) têm 
até amanhã para colher as as-
sinaturas necessárias — o nú-
mero mínimo é de 171 — para 
a entrega de emendas. Em 
seguida, as sugestões serão 
analisadas no prazo previsto 

pelo colegiado. Segundo o 
presidente da comissão, Fer-
nando Monteiro (PP-PE), a 
PEC deve ser aprovada no 
Congresso até o fim deste 
ano. Segundo ele, na Câmara, 
a análise pode ser concluída 
em agosto para que, depois, o 
texto siga para o Senado.

Entrega de emendas até amanhã

 n O que já vinha sendo sina-
lizado começa agora a sair 
do papel: a Secretaria Muni-
cipal de Educação do Rio vai 
convocar 1.000 professores 
— todos aprovados em con-
curso público — e migrar 500 
educadores da rede de ensino 
carioca para o regime de 40 
horas semanais.

As informações foram con-
firmadas ontem à noite pelo 
prefeito Eduardo Paes (PSD) e 
o secretário municipal de Edu-
cação, Renan Ferreirinha. 

O  s e c r e t á r i o  a f i r m o u 
que a migração inclui mem-
bros da equipe gestora. “Esse 
é mais um passo muito impor-
tante da Educação do Rio de 
Janeiro”, declarou. 

Paes disse ainda que outras 
convocações serão realizadas: 
“A gente está buscando organi-
zar a casa, foi muito tempo de 
abandono”. “Não pode faltar 
professor em sala de aula. Se 
Deus quiser, em breve vamos 
anunciar mais convocação e 
migração”, prometeu.

REFORÇO NA REDE MUNICIPAL DO RIO

SME vai convocar mil professores 

Eduardo Paes e Renan Ferreirinha: em breve, mais anúncios

REPRODUÇÃO

CONFIRA

247.018 SETEMBRO

Total de aposentados (161.158) 

e pensionistas (85.860) 

vinculados ao Rioprevidência. 

Todos terão de voltar a fazer a 

prova de vida

O Rioprevidência retoma em 

setembro a prova de vida para 

inativos nascidos também em 

setembro. O procedimento é 

feito nas agências do Bradesco

 > O Rioprevidência re-
tomará em setembro 
a prova de vida para 
nascidos também em 
setembro. Suspenso 
desde março de 2020, 
o procedimento é obri-
gatório e realizado nas 
agências do Bradesco.

Na Prefeitura do Rio, 
ainda não há data para 
o recadastramento 
anual voltar a ser exi-
gido aos mais de 70 mil 
aposentados e cerca 
de 15 mil pensionistas. 
Está sendo estudado 
“o melhor modelo para 
que o procedimento 
seja retomado com a 
máxima segurança e 
conforto” para os segu-
rados, informou o Ins-
tituto de Previdência e 
Assistência do Municí-
pio (Previ-Rio). 

Antes da suspensão, 
que ocorreu também em 
março do ano passado, 
a atualização cadastral 
era feita nas agências do 
Banco Santander.

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

CENTRO 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, garagem, sem con-
domínio, estuda-se depósito. 
Tel.:(21)3258-8806/ 99985-
1533. C27268
 

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

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

 

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

COSTUREIRA V/TEXTO
Precisa-se Costureira Cola-
retista com experiência em 
roupas de ginástica. 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 
+passagem +lanche. Traba-
lhar 2f a 6f, Anil/ jacapaguá. 
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 Argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo Rio e Grande Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

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

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

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



FábiaOliveira

TRÊS DIAS DE EVENTO
FOTOS REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Andressa Suita vai virar apresentadora 

Andressa Suita ficou alguns dias afastada das redes 
sociais e o fãs começaram a especular o que teria 
acontecido com a mulher do cantor Gusttavo Lima. 
Mas, ontem, a modelo apareceu contando que andou 
sumida por conta de uma novidade que, em breve, irá 

anunciar. A coluna descobriu que Andressa vai virar 
apresentadora de um programa de variedades e irá 
gravar quadros durante toda essa semana por vários 
lugares do Brasil. Detalhe: usando ao avião 
particular do maridão. Procurada, a assessoria da 

Suita confirmou a produção da atração, mas disse 
que não poderia entrar em detalhes sobre ‘o projeto 
pessoal’. Mas, um passarinho azul garantiu que os 
roteiros e os textos receberam o aval de um canal 
fechado. Vamos aguardar.

Aniversário de 

Marina Ruy Barbosa 

teve show de 

duplas sertanejas e 

amigos reunidos

A
pós esta humilde coluna noticiar os três dias de evento 
em comemoração ao aniversário de 26 anos de Marina 
Ruy Barbosa, que estavam previstos para acontecer na 

fazenda do namorado dela, Guilherme Mussi, em Capão Bonito, 
no interior de São Paulo, a ruiva usou o Twitter para dizer que 
não gostava de rave. Pois bem. De rave ela pode até não gostar, 
mas de comemorar em grande estilo ao lado de amigos no meio 
da pandemia, ah ela gosta. 

Neste fim de semana, a atriz reuniu amigos e familiares dela e 
do namorado político para celebrar mais uma primavera com 
uma festa junina daquelas, como já havíamos antecipado. E o 
evento, que começou na noite da última sexta-feira, não foi 
pouca coisa, não. Contou, inclusive, com shows das duplas 
Bruno e Marrone e Edson e Hudson. Quer mais? Teve muita 
comida típica, frio do interior e decoração junina impecável, que 
foi assinada por uma decoradora que saiu de São Paulo para 
fazer a festa acontecer.

Entre os amigos presentes estavam a empresária e influencia-
dora digital, Paula Aziz, e a atriz Mônica Martelli, uma das me-
lhores amigas de Paulo Gustavo que tanto militou após a morte 
do ator. Pois bem. Ela foi alvo de milhares de críticas e depois de 
horas de silêncio, pediu desculpas: “Errei! Fui parabenizar uma 
amiga por seu aniversário. Uma reunião para 20 convidados. 
Estou vacinada contra a covid-19.Fui testada para entrar na 
propriedade e fiquei em um campo aberto, na compa-
nhia de meu namorado. Fiz algumas fotos com algu-
mas pessoas que também estavam testadas. Não é 
uma justificativa, é de fato uma explicação do ocorri-
do e um pedido de desculpas”.

Vale lembrar que mesmo vacinado é recomendado 
pela Organização Mundial de Saúde manter o uso de 
máscara de proteção e distanciamento social, coisa 
que não vemos nas imagens das festa...
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INFLUENCER MONIQUE 
ELIAS SERÁ MÃE DE MENINA
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Após terminar recentemente seu namoro com o can-
tor Daniel Caon, após pouco mais de um ano juntos, 
Rafa Kalimann postou uma reflexão em suas redes 
sociais, mostrando que tem estado bem pensativa 
depois do término com o rapaz.
“Mesmo quando tudo te diz que não, continue acre-
ditando que o melhor vai chegar. Não perca a fé e a 
esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, 
olhar pra ela (lua) me faz sentir frio na barriga de 
quem espera e acredita sempre no melhor e deseja 
esse melhor pro outro.. Eu vou continuar confiando, 
é isso que me alimenta”, escreveu ela. 

Ana Maria Braga foi afastada do ‘Mais Você’ nesta semana, 

após testar positivo para a Covid-19. A apresentadora foi 

substituída por Fabrício Battaglini, que avisou sobre o diag-

nóstico positivo de Ana Maria, mesmo após ela ter tomado 

as duas doses da vacina. A comandante do programa co-

mentou como está seu quadro de saúde.

 “Vim passar aqui avisar que estou bem. Sim, testei positi-

vo para COVID-19. Já tinha tomado as duas doses e mesmo 

assim fui infectada. Estava com sintomas de gripe desde 

quinta à noite, mas hoje de manhã perdi meu olfato. Não 

estava sentindo meu perfume. Tirando o mal estar, pas-

so bem. Sem motivos para preocupação. Obrigada pelo 

carinho de todos! Não estou no programa pelo bem es-

tar e saúde de todos”, escreveu Ana no Instagram para 

tranquilizar seus fãs.

TESTOU POSITIVO

REFLEXÃO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Sucesso na in-

ternet, o humo-
rista Renato Al-
bani se apresen-
ta no próximo 
sábado, dia 10, 
às 20h, no Teatro 
Claro Rio, em 
Copacabana com 
o espetáculo ‘Me 
Tornei Quem Eu 
Mais Temia’.

 n Amanhã é dia 
da Feira Campo-
nesa no espaço 
Raízes do Brasil, 
criado pelo Mo-
vimento dos Pe-
quenos Agricul-
tores (MPA), na 
Rua Áurea, 80, 
em Santa Teresa, 
das 9h às 12h.
Vendas de pro-
dutos naturais.

MEDRADO LEVA CANTADA DE EX DE 

JOJO TODYNHO

Esta coluna já havia antecipado que a influenciadora Monique Elias, 
ex-primeira dama da Embelleze, estava grávida de seu quarto filho. A 
gravidez é do relacionamento com o empresário Matheus Palheiras, 
com que ela assumiu namoro poucos meses após se separar de Itamar 
Serpa, dono da Embelleze e pai de seus gêmeos. Neste fim de semana, 
Monique e Matheus fizeram o chá revelação e descobriram que estão 
à espera de uma menina. O nome escolhido é Aurora, mas se fosse 
menino, se chamaria Theo.
 Além de Aurora e dos gêmeos Isabella e Francisco, de 6 anos, Moni-
que também é mãe de João, de 19 anos, fruto de um relacionamento 
anterior ao casamento de 12 anos com Itamar Serpa. A coluna deseja 
felicidades à família. 

SE IRRITA COM BOATOS 

LARISSA MANOELA 
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Nos Estados Unidos acompanha-
da da amiga Bianca Palheiras, La-
rissa Manoela se irritou com boatos 
de que estaria vivendo um roman-
ce com a moça. Pelo Twitter, a atriz 
desmentiu o ‘namoro’. “Gente, que 
coisa mais desnecessária ficar ten-
do que falar de orientação sexual 
em pleno 2021. É preciso ter pa-
ciência, respirar e ser didática, como 
a Professora Helena (captaram o 
link?). Dito isto, não, não estou na-
morando a minha amiga, conforme 
estão criando essa fic sem noção! 
Isso é MENTIRA. Mulheres, ou elas 
são rivais, ou são namoradas?? Oi?? 
Que mundo é esse!! Número 1: não, 
não tenho relacionamento amoroso 
com mulheres”, esclareceu.
Ela continuou o desabafo: “E seu eu 
tivesse, não teria que ser tabu. Chega 
de preconceito, de querer limitar o 
amor das pessoas. Não tenho dúvi-
das sobre a minha orientação sexual. 
Sim, eu sou hétero. Esse espaço é meu 
com vocês, para não deixar dúvidas 
sobre mentiras e especulações. E acrescento: 
assim como já viajei com outras amigas, outras 
vão me acompanhar. Sou abençoada por belas 
e verdadeiras amizades, ainda mais em um 
mundo em que a superficialidade reina. Valori-
ze seus amigos de verdade! Mas a questão não 
é só essa!! É desrespeitoso espalhar e alimentar 
mentiras sobre as pessoas. Ainda mais envol-
vendo uma amiga que não tem nada a ver com 
isso. Parem de criar mentiras!! E o que mais me 
chateia é pensar: por que esse assunto ainda é 
notícia?? Não me relaciono com meninas. Mas 

isso não deveria ser 
motivo de deboche e de preconceito disfarçado 
de curiosidade ou ‘brincadeira’. Precisamos de 
mais respeito!!”.
A internet começou a insinuar que as duas 
eram namoradas depois que elas fizeram uma 
tatuagem juntas escrito ‘together’, que em in-
glês significa ‘juntas’. “Agora essa fase incrível, 
cheia de descobertas, verdade, aventuras e 
autoconhecimento está eternizada. E que seja 
só o início de uma linda história que estamos 
vivendo. Estamos juntas, amiga”, escreveu 
Bianca na legenda da imagem.

Grazi Massafera é mais uma que vai deixar a Globo. Ao rebater a crítica de uma seguidora, a atriz anunciou que a sua 
relação com a empresa está prestes acabar. “Não estou do lado da Globo! Inclusive, vou sair em breve. Estou do lado 
da minha consciência, caráter e humanidade, minha senhora”, respondeu.  udo começou depois que Grazi se manifes-
tou contra o governo de Bolsonaro  nas redes sociais e uma internauta a cobrou: “Deixa de ficar do lado dessa Globo, 
você é maravilhosa, gente boa, abre seu olho”. Grazi rebateu revelando que está de saída da casa dos Marinho.

GRAZI MASSAFERA ANUNCIA SAÍDA DA GLOBO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Esta coluna de apenas seis leitores soube que várias subcelebridades estão correndo atrás na 
busca por uma vaga em ‘A Fazenda’, prevista para começar em setembro, e nessa corrida maluca 
vale tudo. Tudo mesmo. Existem candidatos que estão se aproximando até de ex-participantes 
dos realities da RecordTV pedindo ‘uma forcinha’ com os contatos da produção. Alguns pedem 
para serem apresentados aos produtores ou diretores e os mais afoitos não perdem mesmo o 
tempo. Eles comentam as publicações, chamam no privado e até dão em cima das mulheres na 
cara dura. Esta colunista soube que o ex-namorado de Jojo Todynho ‘cantou’ a cantora Medrado, 
mas ficou sem graça com o fora que levou depois de chamá-la de ‘bebê’, ‘neném’ e ‘minha linda’ A 
pergunta que não quer calar: será que o jogador de futebol não sabia que a Medrado era casada, 
já que ela acabou de sair do ‘Power Couple’? 
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 N Não é de hoje que a eleição presidencial passa por 
Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País 
e sede de articulações nacionais. As conversas minei-
ras – nem tão discretas como antigamente – avançam 
a ponto de indicar alguns planos partidários: O se-
nador Antonio Anastasia (PSD-MG), ex-governador, 
pode ser indicado para desembargador; Isso abre 
caminho para o plano do presidente do PSD, Gilberto 
Kassab, que cerca o senador Rodrigo Pacheco (DEM), 
para filiá-lo ao partido com vistas a candidatura futu-
ra ao Governo em 2026; e o prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), continua citado nas rodas de 
Brasília como um potencial vice na chapa de Lula da 
Silva na disputa pelo Palácio do Planalto. 

What?! 
 N Em dado momento da 

reunião com Jair Bolso-
naro, o diretor da CIA, 
William Burns, deu a en-
tender que a inteligência 
de seu País tem muito a 
aprender com a do Brasil. 

Bagagem extra
 N Mr. Burns é tão cautelo-

so quanto um chefe de Es-
tado. Trouxe dos Estados 
Unidos seus alimentos e 
até a água que bebe para 
consumo aqui. E assim é 
por onde passa. 

Aumenta o som 
 N Uma provocação a la 

brazuca. O trompetista 
Fabiano Leitão apareceu 
na frente da sede da Em-
baixada americana em 
Brasília e tocou o  hino da 
Internacional Socialista. 

Tropa de elite
 N A passagem do diretor 

da CIA por Brasília, e to-
dos os seus cuidados por 

segurança, lembra o ca-
rinho que outro órgão, o 
FBI, tem por seus cães. 
Quando John Kerry visi-
tou Brasília como Chefe 
de Estado, o pastor ale-
mão da polícia federal 
americana, farejador an-
ti-bombas, só comia ervas 
finas fervidas em água mi-
neral (trazida dos EUA, 
claro). 

Só assistindo 
 N O governador do DF, 

Ibaneis Rocha, se vê cer-
cado de pré-candidatos a 
vice na sua chapa para a 
disputa do ano que vem. 
Não há certeza de que 
Paco Brito fica. Estão na 
fila as deputadas Celina 
Leão e Bia Kicis, a mi-
nistra Flávia Arruda e o 
senador Reguffe. E dois 
secretários já estão em 
campanha aberta: José 
Humberto, de Governo, e 
André Clemente, da Eco-
nomia. Ibaneis segue num 
silêncio de Buda. 

Pesca mansa
 N O ex-deputado e ex-mi-

nistro palaciano Carlos 
Marun, que deixou o con-
selho da Usina de Itaipu, 
lançou um programa na 
internet. O “Pescador eco” 
mostra ser bom de pesca.  

Ordem na costura
 N A ANTT informa que 

apura com a fábrica quan-
tas jaquetas para fiscais fo-
ram entregues com a Ban-
deira do Brasil costurada 
invertida, com símbolo 
errado e a palavra ‘Orden’. 

Aquela cena 
 N Há um mistério sobre 

o laudo da morte do cri-
minoso capturado Lázaro 
Barbosa. Seu corpo estava 
quase nu, envolto numa 
jaqueta da PM, quando foi 

jogado no rabecão.

Até nas férias
 N O advogado Kakay está 

visita praia paradisíaca de 
Los Cabos, no México, e 
gritou Fora Bolsonaro do 
terraço de uma casa que 
alugou. Também posou 
com cartaz na areia.

Menu ativo
 N Nem tudo é crise e o se-

tor gastronômico de Bra-
sília avançou nesta pande-
mia em alguns pontos, e a 
Quadra 402/3 Sul pode ser 
a nova ‘Rua dos Restau-
rantes’. De um ano para 
cá, surgiu ali a Peixaria 
Ueda, uma casa de carnes 
argentinas, uma hambur-
gueria artesanal, além dos 
tradicionais Lakes, Nipon 
e Dom Francisco. 

ECOS DE MINAS

ELEFANTE NA SALA 

 N A situação do deputado federal Túlio Gadelha (PDT-PE) está 
estremecida no partido, e ele está disposto a deixar a legenda 
para a alegria do presidente estadual Wolney Queiróz. Túlio tem 
diálogo suprapartidário e conversa até com expoentes do PL local. Estudo recente do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) demonstrou que, en-

tre as grandes cidades brasileiras, 
Niterói, no Rio de Janeiro, e Pelotas, 
no Rio Grande do Sul, obtiveram a 
mais expressiva redução dos índices 
de crimes violentos letais intencio-
nais, que agregam homicídios dolo-
sos, lesão corporal seguida de morte 
e latrocínios. 

Órgão ligado ao Ministério da Eco-
nomia, o IPEA analisou as 120 cida-
des que tinham o maior número e a 
maior taxa de homicídios do país em 
2017. No período observado pelo es-
tudo, entre 2017 e 2020, Niterói regis-
trou uma queda de 70,9% no número 
de crimes violentos letais intencio-
nais e Pelotas 70%. 

O bom desempenho das duas cida-
des não aconteceu por acaso. Em am-
bas, estão implantados programas de 
pacto pela paz, com apoio técnico do 
Instituto Cidade Segura e parcerias 
com instituições especializadas em ar-

A aprovação da Medida Provisória 
da criação das Zonas de Proces-
samento de Exportação (ZPE) 

tem sua história e seus heróis. Foi de-
sejo do presidente José Sarney, que deu 
todo apoio à luta de seu ministro da 
Indústria e do Comércio, José Hugo 
Castelo Branco, um entusiasta da ini-
ciativa, que dava seus primeiros passos 
na China, para alavancar a Economia 
daquele país, atrair capitais internacio-
nais e desembocar neste modelo que é 
a segunda Economia mundial.

O Brasil chegou a ter pelo menos 
duas ZPEs programadas, uma em 
Teófilo Otoni, em Minas Gerais, de-
fendida pelo então deputado Aécio 
Cunha, e outra no Rio de Janeiro, em 
Itaguaí, apoiada pelo então deputa-
do Jorge Leite. Mais a seguir viriam 
as de Ponta Porã, em Mato Grosso do 
Sul, Navegantes, em Santa Catarina, 
e de Suape, em Pernambuco. A Zona 
Franca de Manaus seria revitalizada 
como polo de tecnologia digital, como 
meio de se recuperar o tempo perdido 
com a infeliz reserva de mercado que 
tivemos. Mas a resistência do ministro 
Dilson Funaro, do senador FHC e de 
José Serra venceu e o projeto gerador 
de empregos e, na época, de preciosas 
divisas naufragou.

José Hugo morreu, Sarney termi-
nou o mandato e o projeto sobreviveu 
graças à admirável dedicação, obs-
tinação e idealismo do economista 
Helson Braga, que levou a causa até 
a vitória final, congregando empre-
sários e políticos na defesa de instru-
mento precioso para geração de em-
pregos, agregando tecnologias ino-
vadoras. O modelo sancionado pelo 
presidente Bolsonaro ficou mais mo-
derno e aberto com o trato recebido 

ZPE: emprego e tecnologia 

Segurança pública = Integração + proximidade

Coronel Rogério Fi-
gueredo de Lacerda 
Secretário de Estado 
de Polícia Militar do 
Rio de Janeiro

Aristóteles  
Drummond 
Jornalista

ticular alianças entre setores público 
e privado, como a Comunitas. 

Esses programas, com diferentes 
denominações, baseiam-se na com-
preensão de que segurança pública é 
um tema fundamental para qualquer 
sociedade, com interferência direta 
em todas as suas dimensões - econômi-
ca, social e ambiental. Com esse grau 
de complexidade, o tema precisa ser 
enfrentado de forma integrada e es-
truturada, envolvendo atores-chave – 
como prefeituras, forças de segurança 
estaduais, municipais e federais, em-
presas, instituições civis, entre outros.

Num recorte sobre o eixo das forças 
de segurança em Niterói, essa inte-
gração já está concretizada. Há um 
entendimento consolidado entre o co-
mando do 12º BPM, com as delegacias 
da Polícia Civil, com a Secretaria de 
Ordem Pública, Guarda Municipal, 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Fe-
deral, como também com instituições 
de outras áreas do poder público, da 
iniciativa privada e da sociedade civil. 

Os benefícios gerados por esse es-
forço em Niterói são comprovados 
por números. No período analisado 
pelo estudo do IPEA, indicadores 
criminais estratégicos, aqueles que 
mais impactam na vida dos cida-

no Congresso Nacional, que obedece 
a um sistema misto, permitindo que 
o produto ou serviço não exportado 
possa entrar no mercado nacional, 
pagos os impostos devidos.

A velocidade da resposta do inves-
tidor pode ser rápida, caso a Receita 
faça regulamentação de forma clara, 
com segurança jurídica. Assim, em 
poucos meses, teremos as primeiras 
ZPEs saindo do sonho para se tornar 
realidade. O momento não poderia ser 

mais feliz para o Brasil e para o gover-
no, que só terá a ganhar a nos colocar 
em situação privilegiada na retomada 
da Economia mundial no pós-pande-
mia, prevista para ocorrer quando a 
vacinação ganhar. Ou seja, na veloci-
dade como vem acontecendo nos paí-
ses que priorizaram a vacinação.

Não é justo que uma conquista 
como essa não seja lembrada pelos 
seus responsáveis, como Sarney, José 
Hugo e Helson Braga.

dãos, registraram quedas expressi-
vas no município. Entre 2017 e 2020, 
os índices de homicídios dolosos 
tiveram uma redução de 53,7%, os 
roubos de rua de 63,2% e os roubos 
de veículos de 76,8%%. 

No âmbito da Secretaria de Estado 
de Polícia Militar, sob orientação do 
governador Cláudio Castro, conduzi-
mos uma política de aproximação com 
gestores municipais e as comunidades 
locais. A experiência de Niterói, agora 
consubstanciada em estudo, passou a 
ser um norte, ressaltando, obviamen-
te, as especificidades de cada muni-
cípio, de cada região, de cada bairro.

Essa integração é um dos eixos fun-
damentais para viabilizar a visão es-
tabelecida no Plano Estratégico da 
SEPM, lançado no início de 2020: 
transformar, até 2024, a Polícia Mili-
tar do Rio de Janeiro numa referência 
nacional em Polícia de Proximidade. 

Estão inseridos nesse contexto a ex-
pansão do programa Segurança Pre-
sente, a reestruturação do PROERD 
(Programa Educacional de Resistên-
cia às Drogas ) e da Patrulha Escolar, 
como também os lançamentos da Pa-
trulha Maria da Penha – Guardiões 
da Vida, há quase dois anos, e, mais 
recentemente, do Bairro Seguro.

PDT

ESPLANADEIRA

 N # A 33ª edição  do McDia Feliz acontece dia 23 de outubro e be-
neficiará, através do Instituto Ronald McDonald, 67 projetos de 56 
instituições que atuam com oncologia pediátrica no Brasil. # Marke-
tplace Moda Online anuncia contratação do novo CTO, João Paulo 
Buzzato. # Startup Zissou anuncia venda de produtos de sono na 
Live Commerce, dia 7. # Projeto Bingo, radiotelescópio brasileiro em 
construção, será apresentado em evento nos dias 6 e 7.

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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O
s fãs de realities 
de culinária têm 
um compromisso ina-
diável hoje, às 22h30: a 

estreia da temporada do ‘Master-
Chef ’, na Band. Cheio de novidades e 
com 23 participantes, o programa conta 
uma nova nova jurada, Helena Rizzo, que 
assumiu após a saída de Paola Carosella. 

No júri desde o lançamento da atração, em 
2014, Erick Jacquin avalia que o programa 
ganha uma nova roupagem com a chegada 
de Helena. “As expectativas são as melhores 
possíveis, porque teremos muitas novidades. 
A Helena Rizzo vai dar uma cara nova ao pro-
grama. Além disso, teremos provas inéditas. 
Os cozinheiros estarão mais preocupados, 
porque eles não sabem o que vai acontecer. 
Aliás, ninguém sabe, nem eu. Fora isso, tem 
muita coisa que o público não vê. Nos basti-
dores, tem gente que se ama, mas têm muitos 
que se odeiam e esse confinamento irá aguçar 
ainda mais os sentimentos na hora de colocar 
a mão na massa”, analisa o chef.

Outra grande novidade é o avental doura-
do, que será utilizado pelo participante que se 
sentir injustiçado em provas feitas em grupo. 
“O avental dourado vem para apimentar o 
trabalho em equipe”, revela Marisa Mestiço, 
diretora do reality show. “É o ‘MasterChef vol-

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

MALHAÇÃO

 n Ana tenta tranquilizar Sofia 
durante o treino, enquanto Vitó-
ria é dura com Cecília. Laudelino 
aceita ser sócio de Rodrigo em 
outro negócio. Manuela agrade-
ce a Maria por seu apoio.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Karina sonha com Pedro. 
Dandara convida seu coral para 
cantar, e Pedro consegue seguir 
o som até o acampamento. Joa-
quina quer se aproximar de René. 
Paty sente ciúmes de Duca.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Júlia celebra a recuperação 
de Téo, que voltou a andar sem 
o auxílio de muletas. A Consu-
lesa deixa claro para Nanico e 
Ermelinda que não pode haver 
envolvimento entre eles.

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. 

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo afirma a Maria 
Marta que não vai se separar 
de Ísis. Cláudio avisa a Ísis da 
recepção de abertura do novo 
restaurante. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Bachir é surpreendido pela des-
treza de Hanna. Lia se emociona 
com a revelação de Yarin. Abi-
meleque faz uma aliança com 
Isaque. Labão chora diante de 
Lia. Jacó discute com Esaú.

21h | RECORD | 12 anos 
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DIVULGAÇÃO/BAND

tando às origens, mas mais malandro”, com-
pleta a apresentadora Ana Paula Padrão.  

Dono de um estilo reservado, que por vezes 
“assusta” os participantes, o chef Henrique 
Fogaça conta que não pretende segurar a emo-
ção no momento em que perceber a evolução 
dos candidatos. “Eventualmente eu choro, eu 
fico emocionado”, diz o veterano jurado, res-
saltando que está lidando “com os sonhos dos 
participantes”. Ansiosa para a estreia, Helena 
Rizzo também comenta sobre o papel do júri. 
“Tem que falar as coisas, tem que corrigir, mas 
tem um tom pra isso.”

A nova temporada do ‘MasterChef’ contará, 
ainda, com a presença de diversos famosos, 

entre 
e l e s  o s 

cantores Fa-
biano Menot-
ti, Duda Beat, 
Diogo Nogueira 
e Naiara Azevedo. 
O ator Felipe Titto e 
o apresentador Zeca 
Camargo completam a 
lista de celebridades que 
vão invadir as provas para 
desafiar os competidores.

Os desafios fora do estúdio 
estão de volta e produção pro-
mete provas ainda mais inusitadas, 
como cozinhar na suíte presidencial de um ho-
tel cinco estrelas e em uma praia. A produção 
enfatiza que todas os protocolos sanitários de 
segurança serão seguidos.

O grande vencedor da 8ª temporada leva 
para casa, além do troféu MasterChef 2021, 
a quantia de R$ 300 mil. Isso sem contar os 
prêmios dos patrocinadores, como cursos, 
viagens e uma cozinha equipada. Bom apetite!

Reportagem da estagiária Bruna Fernandes,  sob supervisão de  
Paulo Ricardo Moreira

EMOÇÃO, 
DIVERSÃO E 

COMIDA BOA 
NAS NOITES 

DE TERÇA
Com famosos 
e nova jurada, 

temporada 2021 
do ‘MasterChef’ 

estreia hoje, 
na Band

Henrique Fogaça (E), 
Helena Rizzo, Erick 
Jacquin e Ana Paula 
Padrão estão à frente 
do ‘MasterChef’ 2021



Horóscopo

Se dedique e finalize as suas pendências. Com o 
companheiro, brigas vão surgir, mas depois vocês 
fazem as pazes. Muita sensualidade na reconciliação.
Cor: terracota. 

Você estará mais aberta a algumas mudanças. Na 
saúde, os problemas podem acabar. Tenha cautela 
com uma possível atração por um colega de profissão. 
Cor: branco.

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Pode sentir dificuldade para expressar seus 
sentimentos. Fique mais na sua e busque focar nas 
suas obrigações. O clima é muito gostoso no 
relacionamento. Cor: violeta.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Evite questionar demais as suas tarefas. Aceite e use o 
seu sexto sentido para encontrar o melhor caminho 
para si. Pode iniciar um flerte com alguém atraente. 
Cor: bege.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você pode colher os bons frutos do seu trabalho. 
Ótimo dia para cuidar do corpo e da mente. Os astros 
avisam que você precisará aprender a viver junto com 
o par. Cor: amarelo.

LEÃO
23/7 a 22/8

Faça um balanço do seu dinheiro. Corte gastos e, se 
preciso, empreste do banco. Nos assuntos 
sentimentais, pode iniciar um compromisso com 
alguém especial. Cor: rosa.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Dia ruim para investir ou empreender em algo. Na 
saúde, vai conseguir se recuperar de uma cirurgia. Evite 
se envolver romanticamente com um amigo, pode ser 
ruim. Cor: magenta.

LIBRA
23/9 a 22/10

Use e abuse da sua intuição, ela te ajudará. Pode 
surpreender no trabalho. O ciúmes pode surgir com 
força, caso você viva um lance com um colega de 
profissão. Cor: ocre

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Excelente fase para se recuperar e renovar as suas 
energias perdidas. Conclua as tarefas e relaxe um 
pouco. Na vida a dois, vai curtir grandes momentos. 
Cor: dourado.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Os perrengues financeiros podem surgir em sua vida. 
Arregace as mangas e coloque tudo em ordem. Uma 
paquera com alguém misterioso vai esquentar sua 
rotina. Cor: amarelo. 

Se dedique aos cuidados à sua saúde. Um tratamento 
ou uma cirurgia pode ter bons resultados. Muita 
criatividade vai tornar a relação mais gostosa e 
quente. Cor: prata.

Faça um esforço extra no seu trabalho. A realidade e 
os sentimentos negativos podem pesar para você, 
cuidado. Busque conforto no romance e no amor. Cor: 
terracota. 

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

‘Me estimulam a ter um 
interesse novo na vida’ 

A 
morte de Paulo Gustavo com-
pletou dois meses e o dermato-
logista Thales Bretas, viúvo do 
ator, participou do ‘Encontro 

com Fátima Bernardes’, ontem. O médi-
co falou sobre os últimos tempos sem o 
marido e disse que o que têm lhe ajuda-
do a seguir em frente é o trabalho, além 
do apoio de amigos, da família e prin-
cipalmente dos filhos, Gael e Romeu.

“As crianças me estimulam a correr 
atrás de tudo e ter um interesse novo na 
vida. São uma continuação do amor do 
Paulo”, disse. Thales também falou que 
um grande esforço dele vai ser ensinar 
para os gêmeos quem foi Paulo Gusta-
vo. “Minha maior função é mostrar o 
tanto que o pai deles amou eles e passar 
todos os valores que ele tinha. Vou mos-
trar sempre que puder o trabalho lindo 
que ele fez, a capacidade de emocionar, 
comover as pessoas e tocar em assun-
tos difíceis de uma forma leve. Quero 
passar essa alegria e esse amor. Quero 
amar os dois por dois”, continuou.

O médico comentou, ainda, as home-
nagens que Paulo ganhou e falou que 
toda a repercussão foi do tamanho que 
o ator merecia. “Ele sabia do tamanho 
dele, mas ele tinha uma humildade e 
muitas ambições profissionais. Tinha 
a certeza que ia ganhar o Oscar algum 
dia e iria alcançar o mundo. Ele tinha 
projetos para isso”, revelou. 

Na TV, dermatologista Thales Bretas criticou o governo federal pela gestão da pandemia

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Com semblante sério, o viúvo do co-
mediante criticou o governo federal 
pela falta de ações para conter a pan-
demia e disse que se sente indignado 
sabendo que a história poderia ter sido 
diferente. “Nesse momento que a gente 
vive hoje, algumas atitudes do governo 
são incabíveis. Eu me sinto uma vítima 
de tudo isso, porque poderia ter sido 
diferente. Poderiam ter sido adotadas 
medidas. Sinto que estamos em um 
desgoverno e o próprio presidente é 

Dois meses após a morte de Paulo Gustavo, viúvo fala do amor pelos filhos

uma pessoa que não inspira confiança”, 
analisou.

Por fim, Thales Bretas citou alguns 
dos cuidados que o casal tomava em 
casa contra o covid-19 e fez um alerta 
à população brasileira. “Essa doença é 
imprevisível. O Paulo Gustavo era uma 
pessoa jovem e muito saudável. Não ti-
nha nenhuma doença, tinha uma asma 
controlada há anos, e teve esse fim ter-
rível. Ninguém está imune a essa doen-
ça”, lamentou.

Demitida faz desabafo: ‘Dói’
Carla Cecato, de 43 anos, falou sobre 
sua saída do ‘Fala Brasil’, da Record, em 
entrevista ao site ‘Na Telinha’, do ‘Uol’. A 
jornalista, que passou 16 anos na emis-
sora e 12 à frente do ‘Fala Brasil’, contou 
que não tem sido fácil se acostumar a 
não estar mais à frente do noticiário. 

“Não está sendo fácil, não vou mentir. 
Afinal, são dezesseis anos no mesmo 
lugar, na mesma empresa, com uma 
mesma rotina. Sinto mais falta das pes-
soas, do convívio. Do jornal então, nem 
se fala... O ‘Fala Brasil’ foi minha casa 
por 12 anos. Quando entrei não era ca-

sada, nem tinha filho. Ou seja, minha 
história e da minha família são intrin-
secamente ligadas à Record, desde o co-
meço. É um divórcio real, difícil, e dói. 
Mas faz parte”, disse a jornalista, que 
nos últimos dois anos estava apresen-
tando o noticiário apenas aos sábados.
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