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EXPLICAÇÃO
DEPUTADO POUBEL 
DIZ QUE CONTRIBUI 
COM INVESTIGAÇÕES 
SOBRE ACUSAÇÃO DE 
ESTUPRO EM  
SUA BOATE 
INFORME DO  
DIA, P. 2

Cidade do Rio alcança meta e 
vacina 90% dos quarentões
População de 40 a 49 anos é a que mais tem sofrido com as consequências do vírus, como internações, afirma o secretário Daniel Soranz.  P. 5

COVID-19

NA CÂMARA
Votação de projeto 
que combate 
supersalários pode 
acelerar reforma 
administrativa
SERVIDOR, 

P. 10

Internado desde 22 de junho 
após contrair covid-19, ator 
se emociona ao falar sobre 
seu estado de saúde. P. 12

‘ESTOU VIVO’, DIZ 
LUCIANO SZAFIR 

FábiaOliveira
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AS MEMÓRIAS 
DE DANTON 
MELLO SOBRE 
A ‘MALHAÇÃO’ 
DE 1995. P. 15

O DIA D

Com o novo técnico 
no camarote, 

Fla bate a Chape 
com gols de 

Arrascaeta e 
Michael. P. 8

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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VIRADA SOB OS OLHARES VIRADA SOB OS OLHARES 
DE RENATO GAÚCHO: 2 A 1DE RENATO GAÚCHO: 2 A 1

NOTA 10 EM 
CIDADANIA

Escolas de samba ampliam projetos sociais e oferecem gratuitamente consultas, 
exames, vacinação, cestas básicas, aulas de dança e oficinas culturais. Salgueiro 
reformou centro médico, que tem fisioterapia (foto) e outras 11 especialidades. P. 3

Nos últimos anos, foram levadas 3.947 ponteiras amarelas e com formato de flecha da estrutura de proteção no Centro do Rio. P. 4

Peças de grades do Campo de Santana são furtadas

Pai do soldado deixou uma mensagem com a voz embargada no fim do sepultamento, no cemitério Jardim 

da Saudade: “Você vai ser sempre o meu herói”. Parentes precisaram de atendimento médico no velório. P. 6

Comoção no adeus ao policial que 
morreu em treinamento do Bope

Para 63% das pessoas 
entrevistadas pelo 
Datafolha, o Ministério 
da Saúde é o principal 
foco do problema. Além 
disso, 64% afirmam que 
o presidente da República 
sabia das ‘falcatruas’, 
mas nada fez. P. 7

70% veem 
corrupção 
no governo 
Bolsonaro
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APÓS CIRURGIA, PAPA 
FRANCISCO REZA O 
ÂNGELUS DA VARANDA 
DO HOSPITAL ONDE 
ESTÁ INTERNADO. 
MUNDO, P. 9
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Agora estou atrás de uma prótese, 
mas nada será como antes”. O de-
sabafo é de Lorran dos Santos de 

Souza, o Foguito, professor de hip-hop que 
foi atropelado por um trem no Jacarezinho e 
teve sua perna amputada no último dia 5.

Foguito, que é morador do Jardim Grama-
cho, em Caxias, estava a caminho de uma aula 
quando atravessou, segundo ele, uma parte dos 
trilhos em que a sinalização não funciona.

“A cancela estava quebrada, não fez ba-
rulho, nem desceu! E eu não vi trem algum 
vindo, por isso atravessei. O trem me fez 
voar uns 5 metros e acabou pegando minha 
perna”, conta ele.

O jovem, de 25 anos, também relatou que 
depois do acidente não recebeu qualquer 
assistência da Supervia. Nem o socorro foi 
feito pela concessionária. 

“Eu fiquei sangrando e os guardas pararam 
pra olhar, de braços cruzados. Quem me acudiu 
foi um senhor de rua, que me colocou num bur-
rinho de feira e me levou ao hospital”.

Ele ficou no Hospital Salgado Filho por 3 
dias até ter alta.

É... a ajuda sempre vem de onde menos se 
espera. E quem deveria ter prestado o socor-

ro ficou de plateia. Surreal! Isso mostra bem 
o abandono das estações em todo o Estado.

Agora, Lorran continua sua recuperação 
em casa, pensando no que será daqui pra 
frente, já que o seu único jeito de ganhar a 
vida era com a dança. Ele ainda mantinha 
um projeto social de doação de cestas bási-
cas para famílias de comunidades.

A coluna foi atrás da Supervia, que lamentou 
o ocorrido e disse estar apurando as circunstân-
cias do caso. Segundo a concessionária, não há 
registro de acidentes nos acessos ou passagens 
em 5 de julho. A responsável pelos trens tam-
bém pediu para que a população respeite as 
normas de segurança, para que sejam evitados 
acidentes como o do professor de hip-hop.

Ok, tem que apurar, mas também tem 
que dar suporte! O treinamento dos funcio-
nários é esse? Ficar olhando o que aconte-
ceu e fazer nada?

Aí não dá! 3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 n Mais de 1 ano de pandemia e ainda tem mãe sofrendo 

em casa porque os filhos não voltaram com as aulas!
A Gabriela, nossa leitora, contou para coluna que os 

dois filhos continuam sem ir à escola na rede municipal 
de Mesquita. Ela pede socorro por não saber mais o que 
fazer e ninguém ouvir sua voz.

“Eu não quero cesta básica, porque isso a Prefeitura 
não dá mais desde dezembro. Quero eles na escola! Não 
tenho estudo para ajudá-los com as apostilas. Ninguém 
tá ligando pro futuro dos nossos filhos aqui, porque não 
dão uma resposta”, escreveu ela.

Depois desse desabafo, só me resta colocar o Pingo no I...
É aquela história que a gente sempre falou... Cada um 

sabe bem onde seu calo aperta. Bora botar essa criançada 
pra estudar!

TÁ FEIO!
 n Alô Dona Cedae, corre aqui!

Os moradores do bairro Nova Au-
rora, em Belford Roxo, reclamam que 
há mais de 1 semana não cai água nas 
torneiras.

Tem que ir lá checar... É sempre isso!
“A gente tá sofrendo sem água, tá 

muito difícil. Só nos resta cobrar”, conta 
a moradora Rosane Rodrigues.

Vamos lá resolver? Não é porque tá 
mais friozinho que o povo tem que ficar 
sem água...

Por isso, se você me perguntou se tá 
feio ou tá bonito... Eu não quero nem 
imaginar no verão, e tenho dito!

Sem 
qualquer 
socorro

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

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

ARQUIVO PESSOAL

Foguito foi atropelado por um trem no Jacarezinho

As mais lidas
Online

Flamengo pune 
Gabigol, não o relaciona 

para pegar a Chape 
e aplica multa no 

atacante
COLUNA DO VENÊ

De biquíni, Suzy Cortez 
espera Messi na saída 

do Maracanã
DIVERSÃO

‘Estou vivo’, diz Luciano 
Szafir em vídeo

FÁBIA OLIVEIRA

Sempre 
repudiei 
qualquer ato 
de violência 
contra 
mulheres”
FILIPPE POUBEL
Deputado

O noticiário da semana passada trouxe a acusação de 
uma mulher contra dois funcionários de uma casa 
noturna de Cabo Frio. Neste local, diz ela, foi vítima 

de estupro. A Polícia investiga o caso. A boate pertence ao 
deputado Filippe Poubel (PSL) e ao capitão da PM Diogo 
Souza da Silveira. Ambos, segundo a denúncia, estavam no 
local quando o crime teria acontecido.

NOTA OFICIAL
A assessoria de imprensa do parlamentar nos enviou uma 
nota: “Sempre foi assíduo na Alerj, registrando presença 
em plenário e atuante em votações. Mesmo no período de 
pandemia, em que as sessões passaram a ser por videocon-
ferência, vem cumprindo com as suas responsabilidades, 
tanto que foi escolhido presidente da frente parlamentar de 
acompanhamento às medidas de prevenção e contenção 
do coronavírus nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
Poubel tem viajado aos municípios de todas as regiões para 
investigar suspeitas de fraudes no uso de recursos públicos 
para combate à pandemia da covid-19. As fiscalizações, 
facilmente verificadas em suas redes sociais, já renderam 
inúmeras representações ao Ministério Público e órgãos 
fiscalizadores. Sobre a investigação de suposto estupro em 
estabelecimento comercial no qual é sócio, o deputado não 
é acusado e está contribuindo com as investigações. Sem-
pre repudiou qualquer ato de violência contra mulheres, e 
demonstrou solidariedade à vítima”. 

ACUSAÇÃO

A explicação 
do deputado 
Poubel

 nVereador Dr. Marcos Paulo 
(Psol) recebe reclamações de 
pacientes da capital que são 
encaminhados para exames 
de imagem em outros muni-
cípios. Agendamentos no Rio 
não são feitos pelas clínicas 
da família, mas via Sisreg. 

InformedoDia

 n Patriota vai investir em 
‘outsiders’ para disputa de 
vagas na Câmara dos Depu-
tados. Um dos nomes corte-
jados é o do ex-aliado de Wit-
zel, o advogado Luiz Carlos 
Azenha, que ofereceu jantar 
para advogados em churras-
caria. Quem também apare-
ceu por lá foi o presidente da 
OAB RJ, Luciano Bandeira, 
que está de olho na reeleição 
para o cargo, em 2022.

ADVOGADOS 
DE OLHO NO 
ANO QUE VEM

REPRODUÇÃO

Luiz Carlos Azenha (à direita)

DENISE MACHADO

MARCAÇÃO DE 
EXAMES NO RIO

A RELAÇÃO 
POLÍTICA E 
FUTEBOL
Entre as críticas 
que Jair Bolsonaro 
recebe, há para 
todos os gostos. 
Vereador Paulo 
Pinheiro (Psol) 
descreveu atua-
ção do presidente 
assim: “Bolsonaro 
é tão errado que 
tenho certeza que 
deve gostar até de 
escanteio curto”. 

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

A realidade da Baixada Fluminense mostrada com exclusi-
vidade ontem pelo O DIA reforça a urgência da segurança 
pública estar inserida na localidade. Duas chacinas por mês 
não é concebível. 

Essa semana, serão vacinadas contra a Covid-19 pessoas na 
faixa etária entre 39 e 37 anos. Vale lembrar que não há uma 
posição sobre repescagens. Então, confira a sua data, vacine-se 
e ajude no controle do vírus.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Assessoria disse que Filippe Poubel está contribuindo com investigações

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

A
lém de símbolos da 
identidade carioca 
e locais de cultura 
e entretenimento, 

as escolas de samba têm se 
tornado, também, grandes 
centros de cidadania, ofere-
cendo serviços médicos, va-
cinação, oficinas, cestas bá-
sicas e outras ações.

Reinaugurado no último 
dia 26, após dois meses de re-
formas, o centro médico do 
Salgueiro tem consultas gra-
tuitas em 12 especialidades, 
entre elas clínica médica, 
cardiologia, dermatologia, 
fisioterapia, fonoaudiologia, 
ginecologia, urologia, nutri-
cionista, ortopedia, psicolo-
gia e massoterapia. Exames 
ginecológicos e de próstata 
também estão na lista.

Coordenadora do centro 
médico do Salgueiro, a psicó-
loga Vilma Araújo conta que 
o objetivo é ampliar ainda 
mais a oferta. “A demanda é 
muito grande, por isso nosso 
foco é atender pessoas que 
realmente não têm condi-
ções de pagar por consultas 
e exames. Agora, temos uma 
sala multiuso e um espaço 
exclusivo para psicologia. 
Além das parcerias que já 
temos com instituições pú-
blicas e particulares, espe-
ramos fechar em breve um 
convênio para oferecer apa-
relhos ortodôndicos”.

Diagnosticada com hérnia 
de disco, a aposentada Gla-
dys Lima, 61 anos, procu-
rou o local para fisioterapia. 
“Tive uma crise de dor em 
fevereiro e fui para o Hospi-
tal Federal do Andaraí. Eles 
falaram para eu começar a 
fazer fisioterapia numa uni-
dade da prefeitura, mas não 
consegui. Aí vim procurar 

RAPHAEL PERUCCI
raphael.azevedo@odia.com.br

ESCOLAS DE SAMBA 

E DE CIDADANIA
Reforçando laços com suas comunidades, agremiações ampliam oferta de ações sociais nas 
quadras, com consultas médicas, exames, vacinação, distribuição de cestas básicas e aulas

 > A Imperatriz Leopol-
dinense também vem 
trabalhando para re-
forçar ainda mais seus 
laços com a comunida-
de. No próximo sábado 
(17), acontecerá a pri-
meira ação do Impera-
triz Saúde, com testes 
para covid-19 e diabe-
tes, aferição de pressão 
e outros serviços. As 
senhas podem ser reti-
radas na quadra (Rua 
Professor Lacê, 235, Ra-
mos), amanhã, das 19h 
às 21h, ou através do te-
lefone 99416-9824.

“Como representan-
tes legítimas do povo, 
as escolas de samba 
têm responsabilidades 
que vão muito além do 
carnaval. O projeto Im-
peratriz Saúde vem dar 
ênfase a este papel, ofe-
recendo acesso a servi-
ços essenciais para a 
comunidade neste mo-
mento, ainda tão deli-
cado, da pandemia”, diz 
Catia Drumond, presi-
dente da agremiação.

Já no dia 7 de agos-
to, a escola iniciará 
um curso de balé para 
crianças de 3 a 6 anos. 
As inscrições já foram 
encerradas. A Verde e 
Branco também pro-
move aulas de percus-
são para jovens com 
até 21 anos, às segun-
das, e curso de mestre-
-sala e porta-bandeira, 
quinzenalmente, aos 
sábados. 

Testes de 
covid-19 na 
Imperatriz 

Gladys 
Terezinha Lima, 
de 61 anos (à 
esquerda), é 
examinada por 
fisioterapeuta 
no centro 
médico do 
Salgueiro, 
que conta 
com diversas 
especialidades

FOTOS FÁBIO COSTA

o Salgueiro, e estou sendo 
muito bem atendida. Não 
vejo a hora da próxima ses-
são”, revela a moradora do 
Morro do Salgueiro, que tem 
consultas às quintas-feiras.

O agendamento é feito 
às terças-feiras, entre 8h30 
e 12h30, na quadra do Sal-
gueiro, no Andaraí (Rua Sil-
va Teles, 104). Os pacientes 
passam por uma triagem 
com assistente social. Todos 
os médicos e profissionais 
envolvidos são voluntários.

“O samba não vive só para 
o Carnaval. As comunidades 
precisam de suas agremia-
ções durante o ano inteiro. 
Por isso, ficamos muito fe-
lizes de poder realizar esse 
trabalho voluntário e ajudar 

 N Maior campeã do carnaval, 
a Portela é um dos principais 
pontos de vacinação contra 
covid no Rio, tendo imuniza-
do mais de 15 mil pessoas. A 
escola, que já distribuiu mais 
de três mil cestas básicas des-
de o início da pandemia, tam-
bém tem um departamento 
de Cidadania muito ativo. A 
lista de atividades oferecidas 
é grande: dança cigana, balé, 
dança do ventre, dança afro, 
pré-vestibular e dentista. No 
sábado (17), às 9h30, haverá 
um evento com aplicação de 
flúor, orientações de higiene 
bucal, teatro de fantoches e 
jogos para crianças. 

Outra novidade em Oswal-
do Cruz é a Oficina de Artes 
Paulo Benjamin de Oliveira, 
que homenageia o fundador da 
Azul e Branco. Jovens portelen-
ses, sob o comando da rainha 
de bateria da escola, Bianca 

Monteiro, vão oferecer aulas 
de dança, teatro, maquiagem 
e artes visuais, para adolescen-
tes. O projeto é coordenado por 
Isaac Belfort e Gabriel Barbo-
sa. As oficinas serão na antiga 
sede da Portela, a Portelinha 
(Estrada do Portela, 446, Os-
waldo Cruz). Informações no 
@oficinapaulodaportela

Vizinho da Portela, o Impé-
rio Serrano vai abrir, em breve, 
um polo de cultura, esporte e 
lazer no Morro da Serrinha, em 
Madureira. Em parceria com 
a ONG Central Única de Pro-
duções, a diretoria promoverá  
projetos para crianças, jovens 
e adultos. O espaço, na Rua 
Mestre Darcy do Jongo, 162, 
ganhou fachada com grafites 
em homenagem a ícones como 
Dona Ivone Lara, Arlindo Cruz, 
Zacarias Avelar e Tia Eulália. 
Na última sexta, o presidente 
Sandro Avelar visitou as obras. 

OFICINAS NA ZONA NORTE

Portela e Império com novidades

Portela oferece aulas de balé para crianças, aos sábados, na quadra

DIVULGAÇÃO

a tanta gente”, diz Vilma.
Outra escola com forte 

engajamento social é a Bei-
ja-Flor de Nilópolis, que re-
tomou, no último sábado, as 
aulas do projeto Sonho do 
Beija-Flor, ensinando a arte 
de mestre-sala e porta-ban-
deira para crianças a partir 
de 5 anos. A coordenação é 
da porta-bandeira Selminha 
Sorriso. “Estávamos parados 
por causa da pandemia. Aí 
veio o falecimento do nosso 
presidente Farid (Abrão) e 
ficamos de luto. Estávamos 
ansiosos para voltar com 
nosso projeto, porque ele é 
muito importante para nos-
sa comunidade”, diz. As aulas 
acontecem aos sábados e es-
tão com vagas abertas. Império, do presidente Sandro Avelar, vai abrir centro na Serrinha

DIVULGAÇÃO

Nós ficamos muitos felizes de poder 
realizar esse trabalho voluntário  
e ajudar a tanta gente”

VILMA ARAÚJO, coordenadora do Centro do Salgueiro
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Mulher havia sido presa por maus-tratos contra a filha, após dar entrada com criança em UPA
REPRODUÇÃO

Tribunal realizou audiência de custódia com Vanessa, no sábado

O Tribunal de Justiça do Rio 
concedeu, durante audiência 
de custódia, no último sába-
do (10), liberdade provisória 
à Vanessa Rodrigues da Sil-
va, de 32 anos, que havia sido 
presa na  quinta-feira (8), 
por suspeita de maus-tratos 
contra a própria filha, de 4 
anos. A menina morreu ao 
dar entrada na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
da Rocinha, na Zona Sul.

A determinação foi do juiz 
Alex Quaresma Ravache. Se-
gundo a decisão, apesar dos 
indícios de maus-tratos, não 
está “demonstrado o dolo 
para o resultado morte”. O 
texto cita que no auto de pri-
são em flagrante  consta que 
a criança tinha microcefalia 
e, segundo o laudo pericial, a 
doença foi a causa da morte. 

“Portanto, nesta fase em-
brionária, sequer há elemen-
tos suficientes para afirmar 

que a conduta da custodia-
da foi determinante para o 
resultado morte, o que deve 
ser melhor apurado durante 
a instrução criminal”, relatou 
o juiz na decisão. 

O magistrado também 
alegou que Vanessa cuidava 

sozinha da casa e de quatro 
filhos, vivendo com a ajuda 
financeira de vizinhos e de 
“bicos”, o que “demonstra a 
dificuldade material e emo-
cional/psicológica de lidar 
com a condição de saúde da 
filha”. Mas, caso sejam com-

provados maus-tratos con-
tra a vítima, a mulher será 
responsabilizada. 

“Há, ainda, que ressaltar 
o conteúdo do relatório do 
Conselho Tutelar, no senti-
do de que as profissionais da 
Clínica da Família Rinaldo 
de Lamare “nunca obser-
varam qualquer situação 
que indicasse maus-tratos à 
criança”, continuou Ravache. 

Para deixar a cadeia, Va-
nessa deverá cumprir medi-
das cautelares como compa-
recimento mensal ao Cartó-
rio da 38ª Vara Criminal da 
da Capital, com a primeira 
ida entre 7 a 14 dias a con-
tar da soltura, comparecer 
a todos os atos do processo 
e informar ao Juízo even-
tual mudança de endereço. 
A mulher também fica proi-
bida de deixar a cidade por 
mais de três dias, sem prévia 
autorização.

Vítima foi identificada como Verônica S. 
Cunha, segundo Corpo de Bombeiros

Campo de Santana sofre com furtos
Nos últimos anos, 3.947 ponteiras de ferro do gradil foram levadas, diz Fundação Parques e Jardins

ROBSON MOREIRA

Além da depredação das ponteiras do gradil, o Campo de Santana, no coração do Centro, tem lixeiras quebradas e até fiação exposta 

A 
má condição de con-
servação do Campo 
de Santana vem cha-
mando a atenção de 

quem passa pelo Centro do 
Rio. Além disso, a estrutura 
da grade e os pórticos têm 
sido alvo de furtos. A peça de 
acabamento instalada nas 
grades, com formato de fle-
cha, tem poucos exemplares 
ainda presos à proteção. Se-
gundo a Fundação Parques 
e Jardins (FJP), nos últimos 
anos, 3.947 ponteiras - como 
as peças são chamadas - fo-
ram furtadas.

Diferente das estátuas que 
fazem parte do interior do 
parque, muitas vezes feitas de 
bronze, as ponteiras pintadas 
de amarelo do gradil são de 
ferro fundido. O material tem 
bem menos valor de revenda, 
mas ainda assim atrai a aten-
ção dos criminosos e, hoje, é 
raridade. A parte com entrada 
pela Avenida Presidente Var-
gas, por exemplo, tem apenas 
três exemplares restantes em 
uma extensão de cerca de 300 
metros de grade. 

“É triste ver um local boni-
to como esse largado e com 
tantos sinais de depredação. 
Só passamos aqui, porque 
minha filha insistiu para ver 
as cutias, porque normal-
mente evito. As grades são só 
uma parte dos problemas”, 
comentou a moradora de 
Caxias, Cristiane de Azeve-
do, de 42 anos.

Segundo um ambulante 
que trabalha em uma das 

 > Questionada sobre a 
recuperação dos gradis, 
a Fundação Parques e 
Jardins esclareceu que 
está fazendo mapea-
mento para avaliar a 
situação. O órgão ob-
servou ainda que ape-
sar do registro alto de 
3.947 ponteiras furta-
das, também há peças 
que se partem e caem 
por efeito da corrosão 
natural do metal. “O 
material é antigo e está 
desgastado. Alguns ar-
remates estão oxida-
dos, isso faz com que 
as ponteiras quebrem 
mais facilmente. Algu-
mas delas quebram e 
ficam penduradas no 
gradil, necessitando 
serem removidas pelos 
funcionários”, explicou. 

A fundação também 
lembrou que a recupe-
ração dos portões e do 
gradil é um processo 
complexo, que envolve 
o Iphan. Segundo a fun-
dação, o proceso de res-
tauro já em andamen-
to deve reparar quatro 
portões. Em breve, será 
lançado edital para cap-
tação de recursos jun-
to à iniciativa privada, 
para que as interven-
ções sejam feitas.  

Edital para 
ter recursos 
privados

calçadas e preferiu não se 
identificar, os furtos das 
peças costumam acontecer 
de madrugada, quando o 
parque está fechado. O lo-
cal funciona das 6h às 17h e 
conta com vigilantes nas en-
tradas e rondas da Guarda.

Há também lixeiras que-
bradas, lixo no chão, ilumina-
ção com fiação exposta, além 
de pessoas em situação de rua 
fazendo uso de drogas, o que 
afasta frequentadores. “Não 
temos opção de lazer. Por 
tudo que vemos quando pre-
cisamos atravessar o Campo, 
de passagem, fica difícil ter o 
parque como alternativa”, co-
menta Renata Meirelles, 33, 
moradora do Centro. 

A Fundação Parques e Jar-
dins foi questionada sobre os 
problemas. Em nota, escla-
receu que a Comlurb limpa 
a área todos os dias. O órgão 
explicou ainda que parte do 
lixo encontrado pela repor-
tagem no chão era de restos 
de quentinhas distribuídas 
por vizinhos do parque a 
moradores de rua. Sobre a 
fiação, a fundação mencio-
na que por ter instalações 
muito antigas, algumas de-
las, inclusive, passaram por 
reformas. O órgão afirmou, 
ainda, que trabalha em con-
junto com a Secretaria de 
Assistência Social no acolhi-
mento aos cidadãos em con-
dição de vulnerabilidade.

Mulher morre 
durante incêndio 
em São Gonçalo

Uma mulher morreu du-
rante um incêndio em sua 
casa, na manhã de ontem, 
no bairro Jardim Flumi-
nense, em São Gonçalo, 
na Região Metropolitana 
do Rio. No local, os bom-
beiros encontraram Verô-
nica S. Cunha, de 51 anos, 
já sem vida. Não houve 
outras vítimas. 

Ainda de acordo com 
informações do Corpo de 
Bombeiros, o acionamen-
to para o local aconteceu 
às 8h24, mas o trabalho 
da Corporação só foi en-

cerrado às 9h30. Não se sabe 
ainda o que teria provocado 
as chamas. 

Em nota, a assessoria de 
imprensa da Polícia Mili-
tar informou que o 7ºBPM 
(São Gonçalo) foi acionado 
para verificar a ocorrência 
e, quando chegou ao lo-
cal, os militares encontra-
ram uma equipe do Corpo 
de Bombeiros atuando no 
combate às chamas. O local 
foi isolado para perícia. O 
corpo de Verônica foi leva-
do para o Instituto Médico 
Legal (IML).

Justiça concede liberdade para mãe 

HISTÓRICO

 N Tombado pelo Governo do 
Estado em 1968, o Campo de 
Santana é a maior área verde 
do Centro do Rio, com cerca de 
122.155 m2. Até o século XVIII, 
a área era apenas um terreno 
alagadiço, com vegetação ras-
teira. O local foi transformado 
em parque em 1880, a partir de 
projeto do engenheiro civil Au-
guste François Marie Glaziou. 
A inauguração foi feita pelo 
imperador D. Pedro II. 

Glaziou optou por fazer 
um jardim de grande efeito 

paisagístico, com espécies ve-
getais locais harmonizadas 
com tipos exóticos de plantas. 
A área conta com uma gruta, 
espaços de inverno, outono, 
verão e primavera, além da 
sede da Fundação Parques e 
Jardins, Ponte de Argamas-
sa, Chafariz da Sereia e monu-
mentos, como o Monumento 
a Benjamin Costant. O parque 
também abriga o prédio onde 
funciona a Escola Municipal 
Campos Salles e um posto da 
Guarda Municipal.

Inaugurado por Dom Pedro II

LUCAS CARDOSO

lucas.cardoso@odia.com.br
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Washington Reis, que está reagindo bem 
aos medicamentos, deve ter alta em breve

Prefeito de Caxias 
segue internado

DIVULGAÇÃO

Com covid pela segunda vez, Washington Reis está no Copa D’Or

O prefeito de Duque de 
Caxias, Washington Reis 
(MDB), segue internado 
para tratamento contra a 
covid-19 no Hospital Copa 
D’Or, na Zona Sul do Rio. 
Com estado de saúde es-
tável, ele tem reagido de 
forma positiva aos medi-
camentos. Caso a tendên-
cia se mantenha, o pre-
feito poderá receber alta 
“muito em breve”, segun-
do nota divulgada pela 
Prefeitura de Caxias, na 
tarde de ontem.

Essa foi a segunda vez 
que Washington Reis con-
traiu covid. A primeira foi 
em abril de 2020. Na oca-
sião, ele foi atendido e le-
vado ao CTI do Hospital 
Pró-Cardíaco, em Botafo-

go. Ele chegou a precisar de 
oxigênio.

O prefeito deu entrada no 
Copa D’Or com falta de ar e 
saturação de 88%. Com 54 
anos, Washington Reis, que 
tem duas comorbidades (hi-
pertensão e diabetes), tomou 
apenas a primeira dose da 
vacina, no dia 22 de junho, 
respeitando o Programa Na-
cional de Imunizações (PNI).

Ainda na nota divulgada 
pela assessoria, a Prefeitu-
ra de Caxias informou que 
Washington Reis “agradece 
a Deus e a todos pelas ora-
ções e manifestações de cari-
nho” e “ressaltou que confia 
plenamente no trabalho fei-
to pela equipe médica e pe-
los avanços na ciência e na 
medicina.”

Secretário comemora 
meta alcançada no Rio
Plano de vacinar 90% da população de 40 a 49 anos foi concretizado, diz Soranz

REGINALDO PIMENTA

Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz comemorou os números da campanha em postagem

O 
secretário muni-
cipal de Saúde do 
Rio, Daniel Soranz, 
comemorou em sua 

conta oficial do Twitter, nes-
te fim de semana, a meta al-
cançada de vacinar 90% da 
população de 40 a 49 anos. 
De acordo com ele, a faixa 
etária é a que tem mais tem 
sofrido com internações e 
intubações na cidade. So-
ranz agradeceu aos mem-
bros da equipe e a todos os 
moradores do município. 

“Super obrigado a toda a 
equipe! E os cariocas pela 
adesão! Meta alcançada: 
90,3% da faixa etária de 40-
49 anos vacinada”, postou o 
secretário. 

De acordo com dados do 
painel de vacinação da Pre-
feitura do Rio, até ontem, 
o município já havia alcan-
çado a marca de 3.334.802 
pessoas vacinadas com a pri-
meira dose, o que representa 
51,4% da população total da 
cidade. Já no caso da segun-
da dose, 1.148.289 completa-
ram o ciclo de imunização, 
representando 19% dos ha-
bitantes da capital.

Ainda de acordo com os 
gráficos, 65,7% da população 
com mais de 18 anos já rece-
beram a primeira dose da va-
cina ou a dose única. Dessa 
porcentagem de vacinados, 
24,3% já estão com o esque-
ma de imunização completo. 
Segundo a última atualização 
do painel, o município do Rio 

aplicou o total de 4.616.729 
doses até o momento.

PANORAMA ESTADUAL

Em um panorama geral do 
estado do Rio, até ontem, 
6.372.333 pessoas já rece-
beram a primeira dose do 
imunizante contra covid-19. 
Dessas, 2.266.260 completa-
ram o ciclo de vacinação. No 
total, o estado contabiliza 8,8 
milhões de doses aplicadas.

Hoje, equipes da Prefeitura 
do Rio vão vacinar mulheres 
com 39 anos. Já os homens 
com 39 serão imunizados 
amanhã. Quarta-feira e quin-
ta será a vez das mulheres e 
dos homens de 38 anos, res-
pectivamente. Na sexta-feira, 
passam a ser imunizadas as 
mulheres de 37 anos, com os 
homens de 37 encerrando a 
semana no sábado. A Secre-
taria Municipal de Saúde de-

cidiu cancelar a repescagem 
dos sábados como forma de 
evitar a escolha de vacina 
pelo público. 

Gestantes, lactantes e 
puérperas que ainda não to-
maram o imunizante pode-
rão se vacinar na quarta-fei-
ra. Vale ressaltar, também, 
que haverá repescagem ex-
clusiva para pessoas com 
deficiências, de segunda a 
sexta-feira.
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EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, em
conformidade com o disposto na Lei nº 3.268/57, tendo em vista a decisão
prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CREMEB nº 92/2016,
julgado na 3ª Câmara do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia,
torna pública a aplicação da penalidade de CENSURA PÚBLICA EM
PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea "c" do art. 22 da mencionada Lei,
por infração aos artigos 1º, 32 e 115 do Código de Ética Médica (Resolução
CFM nº 1931/09), que correspondem aos artigos 1º, 32 e 114 do Código de
Ética Médica (Resolução CFM nº 2217/18) ao DR. ALLYSON TENÓRIO
CAVALCANTI DE OLIVEIRA, inscrito neste Conselho sob o nº 52 70573-0.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2021.

CONSELHEIRO WALTER PALIS VENTURA

Presidente do CREMERJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2021

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para abastecimento das Unidades de 
Saúde da Família.
DATA/HORA: 22/07/2021 às 09:30 horas.
INFORMAÇÕES: Este edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Secretaria Municipal 
de Saúde de Piraí, localizado na Moacir Barbosa, 73 – Centro – Piraí/ RJ, mediante a 
permuta de 01 pendrive, ou por meio do endereço eletrônico http://trans.pirai.rj.gov.br

Mariana Cristina de Souza
Pregoeira

Colegas de farda fizeram homenagem durante enterro o de Allan

sença de cerca de 100 pes-
soas, entre parentes, amigos 
e colegas de farda do policial. 
Abalados, os pais de Allan e a 
mulher precisaram de aten-
dimento médico. Nenhum 
parente quis se pronunciar 
sobre a causa da morte do 
soldado do Bope.

O major Ivan Blaz, porta-
-voz da Polícia Militar, disse 
ao O DIA que descarta que 
a morte tenha ocorrido por 
causa da baixa temperatura 
na água do lago de Ribeirão 

das Lajes, em Piraí, onde 
acontecia o curso. “Estamos 
falando do maior volume 
de água da América Latina. 

Para chegar em temperatu-
ras tão congelantes, é algo 
impensável, não há menor 
possibilidade de eu colocar 
um aluno ali, até porque a 
superfície estaria solidifica-
da”, disse.

Ele ainda afirmou que a 
base de instrução de Ribei-
rão das Lages é extremamen-
te avançada, possui um hos-
pital de campanha que aten-

de aos policiais e o turno era 
acompanhado por um médi-
co e vários paramédicos. “No 
momento em que ele apre-
sentou os sinais ali da tra-
vessia, o paramédico atirou 
a boia nele imediatamente 
e ele foi retirado”, explicou 
Blaz. Segundo a PM, a causa 
da morte foi mal súbito.

No enterro, Francisca Pe-
reira, de 65 anos, vizinha dos 

Emoção na despedida a Allan
Soldado do Bope que morreu durante treinamento é enterrado em Sulacap

MARCOS PORTO

“S
e não fosse por 
ele, eu não es-
taria aqui. Ele 
morreu fazen-

do o que amava”, lamentou 
Miguel Vigna, ontem, du-
rante o enterro do irmão, o 
soldado do Bope Allan da 
Silva Vigna. Ele morreu du-
rante um exercício no Cur-
so de Operações Especiais 
(Coesp) do Bope, na última 
sexta-feira. O sepultamento 
do soldado, de 32 anos, reu-
niu familiares e amigos no 
Cemitério Jardim da Sau-
dade, em Sulacap, na Zona 
Oeste. A despedida come-
çou no início da tarde e, no 
momento final, o pai de Al-
lan se despediu do filho com 
a voz embargada: “Você vai 
ser sempre o meu herói.” 

Marcado para o meio-dia, 
o velório contou com a pre-

pais do policial, contou que 
Allan era um jovem especial. 
“Do bem e querido por to-
dos”, comentou a idosa. 

O cortejo teve, ainda, sal-
va de tiros e pétalas de rosas, 
que foram jogadas do heli-
cóptero da PM. A banda da 
polícia também tocou duran-
te a cerimônia. Em seguida, o 
caixão foi coberto pelas ban-
deiras do Brasil e do Bope. 

O curso que o militar pres-
tava é considerado o mais 
intenso da polícia, tendo 20 
semanas de duração. Ele dá o 
título maior do batalhão, que 
é fazer parte dos “Caveiras”.

Antes de entrar para a 
Polícia Militar, Allan serviu 
no Exército, onde integrou a 
Brigada de Infantaria Para-
quedista. Um grupo de mili-
tares que prestou curso com 
Allan nas Forças Armadas 
esteve no local. Parte dos mi-
litares estava com camisas 
em homenagem ao soldado.

Irmãos gêmeos executados 
Dois irmãos gêmeos foram 
encontrados mortos por fa-
miliares no Complexo do 
Salgueiro, no Jardim Catari-
na, em São Gonçalo, na ma-
drugada de sábado. 

Michael de Jesus Carvalho 
e Marcos de Jesus de Carva-
lho, de 24 anos, moravam em 
Trindade e teriam sido exe-
cutados a tiros por trafican-
tes da comunidade. 

Os corpos das vítimas Corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Tribobó

BANCO DE IMAGENS

foram levados pelos pró-
prios parentes até o IML de 
Tribobó. 

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Polícia 
Militar, a equipe do 7ºBPM 
(São Gonçalo) foi acionada 
para verificar ocorrência 
apenas da chegada dos cor-
pos no IML de Tribobó. No 
local, segundo informações 
preliminares, um familiar 
relatou que encontrou dois 

corpos e levou para o IML 
usando um carro.

De acordo com informa-
ções da Delegacia de Homi-
cídios de Niterói, São Gonça-
lo e Itaboraí (DHNSG), que 
assumiu o caso, as investi-
gações estão em andamen-
to. A corporação informou 
que está fazendo diligências 
na região e buscando ima-
gens de câmeras, para tentar 
identificar os autores.

Tentou 
matar a ex 
e a prima
Agentes da Delegacia de 
Repressão as Ações Cri-
minosas Organizadas 
e Inquéritos Especiais 
(Draco) prenderam, on-
tem, em Cosmos, na Zona 
Oeste, Airton Ramos Lino 
Junior. Ele é acusado de 
tentativa de feminicídio 
qualificado, por tentar 
matar a ex-mulher, Rays-
sa Rios de Souza, e a pri-
ma dela, Monique Rios, 
em Araruama, na Região 
dos Lagos.

Em março de 2020, as 
vítimas estavam em um 
bar quando o acusado 
chegou no local armado e 
atirou. Segundo a denún-
cia do Ministério Público, 
o homem não aceitava o 
fim do relacionamento 
com Rayssa, que durou 
três anos. O acusado já 
havia sido preso em maio 
deste ano, mas foi liberta-
do dias depois.

O município de Angra dos 
Reis, na Costa Verde, rece-
beu, sábado, duas novas 
estruturas de segurança 
pública. A inauguração da 
projeção da 166ª DP (Angra 
dos Reis) na Ilha Grande e 
da nova sede da 1ª Compa-
nhia do 33º BPM, na comu-
nidade do Morro da Caixa 
D’água, foi feita pelo gover-
nador Cláudio Castro. 

DIA A DIA

REFORÇO EM 
ANGRA DOS REIS

‘Você vai ser sempre 
o meu herói’, disse o 
pai do soldado, com 
a voz embargada

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br
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Pesquisa ouviu 2.074 pessoas acima de 16 anos nos dias 7 e 8. 
Margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos

AFP

Bolsonaro enfrenta denúncias

P
ara mais de dois ter-
ços dos brasileiros, 
o governo do pre-
sidente Jair Bolso-

naro é corrupto. Segundo 
a pesquisa Datafolha, 70% 
dos adultos entrevistados 
acreditam haver corrupção 
na gestão do presidente, elei-
to sob a retórica de que iria 
combatê-la. Já aqueles que 
acham que não há corrupção 
no governo federal são 23% 
da amostra.

Destes, 63% acreditam 
que a concentração da cor-
rupção está no Ministério da 
Saúde, como vem revelando 
a CPI da Covid-19. Dentre os 

ouvintes, 64% afirmam que 
o presidente sabia das ‘fal-
catruas’ e nada fez. Os dados 
foram colhidos pelo instituto 
ao entrevistar 2.074 pessoas 
com mais de 16 anos nos dias 
7 e 8 de julho. A margem de 
erro é de dois pontos para 
mais ou menos.

De acordo com a pesqui-
sa, os grupos que mais veem 
corrupção no governo são: 
empresários (50%), mulheres 
(74%); jovens (78%); morado-
res do Nordeste (78%), aque-
les que reprovam o governo 
(92%). Dos 23% que acreditam 
não haver corrupção, a crença 
é maior entre homens (28%), 

pessoas com mais de 60 anos 
(29%), e os nichos evangélicos 
(30%) e moradores do Norte/
Centro-Oeste (31%).

CASO COVAXIN

Desde que o servidor Luis Ri-
cardo Miranda denunciou as 
supostas irregularidades en-
volvendo a compra da vacina 
indiana Covaxin pelo governo 
brasileiro, a aquisição do imu-
nizante se tornou a principal 
via de investigação da terceira 
etapa da CPI da Covid.

A Covaxin foi a vacina 
mais cara comprada pelo 
governo Bolsonaro, com 
preço unitário de R$ 80,70. 
As negociações apresentam 
diversas movimentações atí-
picas quando comparadas às 
que Planalto teve com outras 
farmacêuticas.

No sábado, durante moto-
ciata em Porto Alegre, o pre-
sidente disse que “é impos-
sível” apurar tudo que chega 
até ele. A oposição considera 
a fala como confissão do cri-
me de prevaricação, em que 
o servidor deixa de tomar as 
providências para apurar a 
denúncia.

Polícia encerra festa 
clandestina nos Jardins
Em mais uma ação da for-
ça-tarefa paulista, uma 
festa clandestina foi en-
cerrada no bairro de Jar-
dins, na Zona Oeste da ci-
dade de São Paulo. No to-
tal, a polícia contou mais 
de 500 pessoas no evento 
da madrugada de ontem.

Os ingressos para o 
show custavam até R$ 
1.600 para homens, e R$ 

1.000 para mulheres. A du-
pla Matheus e Kauan fazia 
um show no momento da ba-
tida policial. A ação contou 
com a presença de agentes 
do Garra, da Polícia Civil, 
Guarda Civil Metropolita-
na, Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Vigilância 
Sanitária e Procon.

Para 70% dos brasileiros, 
há corrupção no governo 
Bolsonaro, diz Datafolha

Com IG

SP antecipa vacinação
O governo de São Paulo 
anunciou ontem uma nova 
antecipação no calendário 
de vacinação contra a co-
vid-19 no Estado. Na quar-
ta mudança no cronogra-
ma realizada desde o mês 
passado, ficou determinado 
que toda a população com 
mais de 18 anos deve estar 
imunizada até o dia 20 de 

agosto. A gestão estadual tam-
bém prevê iniciar a imuniza-
ção dos adolescentes de 12 a 17 
anos a partir do mês que vem.

Até o momento, o único 
imunizante com autorização 
da Anvisa para ser aplicado 
em adolescentes com mais de 
12 anos é o da Pfizer.

Com IG

Com  Estadão Conteúdo
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VASCO SELEÇÃO

Cano deseja encerrar 
carreira na Colômbia

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Cano: gratidão ao Independiente

Artilheiro do Vasco na tem-
porada, Germán Cano tem 
contrato com o Cruzmaltino 
até o fim do ano. Apesar de 
estar feliz no clube carioca, 
o atacante, de 33 anos, tem 
planos de encerrar sua car-
reira por outra equipe. Em 
entrevista à TV colombiana 
“Win Sports”, ele admitiu 
que deseja voltar ao Inde-
pendiente Medellín.

“Em Medellín me desen-
volvi muito como jogador 
e também como pessoa. É 
a minha casa, e não tenho 
dúvida de que, em algum 
momento, irei voltar. Que-
ro encerrar minha carreira 
no Independiente”, afirmou 
o jogador.

Germán Cano teve duas 
passagens pelo clube colom-
biano. A última foi a que o 
jogador mais se destacou e 

acabou despertando o inte-
resse do Vasco. O argentino 
disputou 96 jogos e marcou 
74 gols em 2018 e 2019.

Tite: ‘Tem 
mérito do 
outro lado’
Visivelmente abatido, o 
técnico Tite reconheceu a 
superioridade da seleção 
argentina na final da Copa 
América, no sábado, no Ma-
racanã, diante do Brasil. Ao 
invés de apontar erros do 
selecionado nacional, o 
treinador preferiu exaltar 
o adversário, que quebrou 
um jejum de 28 anos sem 
conquistas internacionais.

“Sentimento é de reco-
nhecimento do outro lado. 
Temos de olhar o outro 
lado, que tem essa estraté-
gia, tem efetividade. Pre-
firo reconhecer o valor da 
vitória do adversário”, dis-
se o técnico. O Brasil volta a 
atuar em setembro, quando 
terá pela frente Peru e Chile 
nas Eliminatórias.

FLAMENGO FLUMINENSE

Com golaço de Michael, 
Mengão bate a Chape
Renato Gaúcho assiste à vitória rubro-negra de virada. Arrascaeta também marca

 ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Michael festejam no Maracanã

S
ob os olhares de Renato 
Gaúcho, que será apre-
sentado oficialmente 
hoje, o Flamengo en-

carou a Chapeocense pela 11ª 
rodada do Brasileirão. À beira 
do gramado, Mauricio Souza 
comandava o time, mas rece-
bia instruções, através de um 
dispositivo eletrônico, do novo 
comandante rubro-negro. Do 
camarote, Renato viu um Fla-
mengo desorganizado, mas 
que conseguiu, mesmo assim, 
vencer o jogo por 2 a 1. A Chape 
saiu na frente, após falha gro-
tesca de Diego Alves, mas Ar-
rascaeta e Michael, com dois 
belos gols, sobretudo o do ca-
misa 19, conseguiram a virada 
para o Rubro-Negro.

O Flamengo não fez um 
primeiro tempo bom. Mesmo 
assim, manteve o domínio do 
jogo e teve mais chances de 

balançar a rede. Já a Chape-
coense tentava jogar no erro 
do Flamengo. Para o segundo 
tempo, Mauricio Souza (com 
a supervisão de Renato Gaú-
cho), sacou Rodrigo Muniz e 

colocou Michael. A alteração 
deu mais mobilidade e veloci-
dade ao ataque. 

Aos 21, Diego Alves prota-
gonizou um lance bisonho, 
falhou feio e entregou o ouro 

Atacante fez os 
dois gols da vitória 
de virada sobre o 
Sport, no sábado

Roger Machado elogia 
atuação de Lucca 

Com uma equipe pratica-
mente toda reserva, o Flu-
minense voltou a vencer 
no Brasileiro. O destaque 
da partida foi Lucca, que 
entrou no intervalo e fez os 
dois gols da virada tricolor 
sobre o Sport, na Ilha do 
Retiro. O atacante recebeu 
elogios de Roger Machado.

“Hoje o Lucca é a única 
opção que temos para ter-
ça (amanhã), como jogador 
de frente” afirmou Roger, 
referindo-se ao duelo de 
amanhã, contra o Cerro 
Porteño, pela Libertado-
res, fora de casa. “Diante 
da necessidade da partida, 
eu o coloquei. Felizmente, 
os dois gols nos dão mui-
ta confiança. Acredito que 
possa ser um novo momen-
to do Lucca. Foi deslocado 
para o lado numa dessas 

circunstâncias da carreira. 
Ficamos muito felizes e, so-
bretudo, seus colegas sempre 
desejaram uma oportunidade 
para ele. Sempre se dedicou 
muito estando entre os 11 ou 
não”, completou.

Um dos poucos jogadores 
que são considerados titula-
res que foi escalado de cara 
foi Nenê. O experiente meia 
foi substituído no interva-
lo. “A ideia era deixar o Nenê 
disponível e descansado para 
terça (amanhã). A definição 
ainda não tenho, mas o acerto 
era que ele jogasse 45 minutos 
e depois sairia”, disse.

a palinha do apolinho
AFP

SEM DEIXAR SAUDADE

NOVO COMANDO PEDALADAS

 N Renato vai pegar bom 
elenco, jogadores jovens 
e promissores na base à 
espera de oportunida-
de, tudo como gosta. Sua 
missão será fazer fun-
cionar a máquina que 
está emperrada. O de-
partamento de futebol 
do Flamengo precisa de 
ajustes, acertar a sinto-
nia fina entre os setores 
técnico, físico e médico. 
Isto feito, bastará afas-
tar as malas que metem 
o bedelho onde não são 
chamadas para que as 
coisas voltem a funcio-
nar naturalmente.

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

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

 N A decisão da Copa Amé-
rica, no sábado, retratou 
a competição: jogo trun-
cado, excesso de faltas, 
árbitro fraco e incapaz de 
conter a violência. Nada a 
reclamar quanto ao resul-
tado, ganhou quem errou 
menos. A Argentina mere-
ceu fazer a festa, comemo-
rando em pleno Maracanã 
a quebra de um jejum de 
28 anos sem títulos. A se-
leção brasileira só ganhou 
no quesito duelo indivi-
dual. Sem brilhar, Neymar 
foi melhor do que Messi 
(foto). O pior estava fora de 
campo: Tite errou tudo que 

tentou fazer, da escalação 
às trapalhadas na hora das 
substituições. Quando ba-
teu o desespero, empilhou 
atacantes à espera de um 
milagre. Mesmo assim, o 
goleiro Emiliano Martinez 
foi receber a medalha com 
a roupa limpinha. Temos 
um ano e meio até a Copa 
do Mundo no Catar. Parece 
muito, mas não é. Reafirmo 
a minha preocupação com 
o desempenho das seleções 
sul-americanas, inclusive a 
brasileira, que estão jogan-
do futebol à moda antiga do 
tempo em que Don-don jo-
gava no Andaraí.

 N Felipão levou baita sus-
to quando viu o tamanho 
do elenco profissional do 
Grêmio: 44 jogadores, 
quando o ideal é de, no 
máximo, 30. Já mandou 
afiar o tesourão.

 N Tite não está amea-

çado no cargo. CBF confia 
no trabalho dele. Jogando 
desse jeito, a ameaçada é a 
Seleção.

 N Palmeiras cresce no Bra-
sileirão e abre vantagem na 
liderança ainda sem o Dudu. 
Olho nele.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A vitória de virada do 

Fluminense por 2 a 1 sobre 

o Sport, dentro da Ilha do 

Retiro, com equipe desfal-

cada de alguns titulares, 

foi o destaque na rodada.

 NGalera no Maracanã 

sem máscara, aglomera-

da e fazendo festa. Tudo 

que a Prefeitura precisava 

para negar novos even-

tos-testes com público.

Roger está de olho na Liberta
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BOTAFOGO

Futuro de Chamusca em análise

O terceiro gol de Chay contra 
o Cruzeiro evitou uma nova 
derrota do Botafogo, mas 
não diminuiu a pressão so-
bre Marcelo Chamusca. Ha-
verá uma reunião de mem-
bros da diretoria para ava-
liar o seu futuro no comando 
do clube carioca. Apesar de 
existir uma possibilidade 
de demissão, o Glorioso não 
quer trocar de técnico sem 
ter um nome novo na pauta.

A avaliação interna sobre 
o trabalho do técnico é  ne-
gativa. Atualmente, o Glo-
rioso está na 10ª colocação 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro e ainda não enga-
tou uma sequência positiva 
na competição. Além disso, 
as eliminações no Carioca e 

O técnico Marcelo Chamusca segue pressionado no cargo

VITOR SILVA / BOTAFOGO

na Copa do Brasil para ad-
versários menores causam 
impacto.

Porém, além de um novo 
nome que precisa ser esco-
lhido antes da demissão, o 
Botafogo ainda procura fa-

zer uma análise da sua con-
dição financeira. Com pou-
cos recursos, o Glorioso te-
ria dificuldades de encontrar 
um nome que se encaixe nas 
possibilidades do clube de 
General Severiano.

EUROCOPA: ITÁLIA É CAMPEÃ

A Itália é bicampeã da Eurocopa. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, a Azzurra 

venceu a Inglaterra, em Wembley, na disputa de pênaltis por 3 a 2 e conquistou o título. 

A taça é uma volta por cima da seleção que ficou de fora da Copa do Mundo de 2018.

ao adversário. Busanello co-
brou falta rasteiro e mandou 
no canto de Diego Alves. O 
goleiro não segurou, soltou 
a bola na frente de Perotti, 
e o atacante teve o trabalho 
apenas de empurrar.

O Flamengo sentiu o golpe. 
Mas tentou o empate, que veio 
aos 32. Isla chegou à linha de 
fundo e cruzou para Pedro. 
O atacante não dominou e a 
bola sobrou para Arrascaeta, 
que bateu de primeira no can-
to esquerdo de João Paulo. O 
Flamengo conseguiu a virada 
com um golaço de Michael. O 
camisa 19 invadiu a área, re-
cebeu de Pedro, deixou Felipe 
Santana no chão, passou por 
mais dois, driblou o goleiro e 
marcou uma pintura. Ao todo, 
foram cinco adversários deixa-
dos para trás, um lance ines-
quecível do atacante.

Glorioso empatou por 3 a 3 com a Raposa no Nilton Santos
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Variante Delta da covid avança
Disseminação da doença gera temores pela economia mundial, alertaram ministros das Finanças do G20

REPRODUÇÃO

Novas cepas da covid preocupam

A 
disseminação das 
novas cepas do coro-
navírus representa 
riscos para a econo-

mia mundial, alertou o G20 
no ultimo sábado, enquanto 
a variante Delta, altamente 
contagiosa, segue causando 
novas ondas. O avanço da 
doença também gerou preo-
cupação para a final da Euro-
copa, ontem à tarde.

O perigo de que a recupe-
ração econômica desacelere é 
ainda maior se for levado em 

sas vacinas à sua população, 
disse a chefe do Executivo 
comunitário, que advertiu 
que “a covid-19 ainda não foi 
derrotada”.

Além disso, o G20 alertou 
em seu comunicado final que 
continuam pesando “riscos” 
sobre a economia mundial, 
não só pela “disseminação 
de novas variantes” do vírus, 
mas também pelos “diferen-
tes ritmos de vacinação”.

Papa reza o 
Ângelus da 
varanda de 
hospital 

 A
FP

Pontífice falou por 10 minutos

O Papa Francisco celebrou 
ontem a oração do Angelus 
da varanda de seu quarto, no 
10º andar do hospital Gemel-
li, em Roma, na Itália. Aos 84 
anos, o pontífice está inter-
nado no local, onde se recu-
pera há uma semana de uma 
cirurgia de cólon. Ele falou 
com os fiéis por 10 minutos.

“Queridos irmãos e irmãs, 
bom dia! Estou feliz por po-
der manter o encontro do-
minical do Ângelus, também 
aqui da policlínica Gemelli”, 
declarou, aclamado por cer-
ca de 200 pessoas.

O Santo Padre agradeceu à 
equipe médica pelo seu aten-
dimento e declarou: “Pude 
perceber a importância de um 
bom atendimento, acessível 
a todos, como o que existe na 
Itália e em outros países”.

conta que em muitos países 
as taxas de vacinação ainda 
são muito baixas, ressaltaram 
os ministros das Finanças do 
G20, reunidos em Veneza.

Mas a União Europeia 
quis deixar uma mensagem 
tranquilizadora. Até “este 
(último) fim de semana, en-
tregamos vacinas suficientes 
aos Estados-membros para 
vacinar totalmente pelo me-
nos 70% da população adul-
ta”, comemorou a presidente 
da Comissão Europeia, Ursu-

O bilionário britânico Ri-
chard Branson completou 
ontem a 1ª viagem turís-
tica ao espaço. A nav VSS 
Unity da Virgin Galactic (sua 
empresa), com dois pilotos 
e outros três passageiros, 
passou alguns minutos em 
gravidade zero e pousou na 
base aérea Spaceport Ame-
rica, 12h40. Para ele, foi uma 
experiência “única na vida”.

DIA A DIA

TURISMO 
NO ESPAÇO

Com AFP e Estadão Conteúdo

REPRODUÇÃO

AUSTRÁLIA

 N A Austrália registrou on-
tem a primeira morte por 
covid-19 em 2021 após con-
taminação local. E confir-
mou ainda 77 novos casos 
da doença, um novo recor-
de, no estado de Nova Gales 
do Sul, que enfrenta a veloz 
disseminação da variante 
Delta, considerada alta-
mente infecciosa.

A vítima foi uma mulher 
de 90 anos que morreu em 
Sydney no sábado. A cidade 
e adjacentes entraram em 
lockdown em 26 de junho. 

País tem 1ª 

morte em 2021

la von der Leyen.
Por meio do mecanismo 

comunitário de compra 
de vacinas, administrado 
pela Comissão Europeia, a 
UE distribuiu 500 milhões 
de doses de vacinas anti-
covid-19, o suficiente para 
imunizar totalmente 70% 
dos 336 milhões de pessoas 
que compõem a população 
adulta do bloco comunitário.

Agora, é responsabilidade 
dos 27 governos dos Estados-
-membros administrar es-

O número de mortos no desa-
bamento de um prédio em 24 
de junho em Surfside, Flórida, 
subiu ontem para 90. Do total 
de corpos achados, 71 foram 
identificados e 31 pessoas 
que poderiam estar no prédio 
quando ele desabou ainda 
estão desaparecidas.

DESABAMENTO 
DEIXA 90 MORTOS

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 12.7.2021    9
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ECONOMIA

CÂMARA ANALISA 
‘EXTRATETO’ E 
ACELERA REFORMA
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Câmara dos De-
putados vota essa 
semana — pos-
sivelmente até 

quarta-feira —, em regi-
me de urgência, proposta 
do Senado que combate 
os chamados supersalá-
rios no serviço público 
(projeto de lei 6727/16). 
A análise do texto é pon-
to-chave para ajudar a 
acelerar a reforma admi-
nistrativa (PEC 32), que 
tramita na comissão es-
pecial da Casa. 

Relator do PL 6726, o 
deputado Rubens Bueno 
(foto), do Cidadania-PR, 
declarou na última quar-
ta-feira que a medida po-
derá gerar uma econo-
mia de até R$ 10 bilhões. 
“Existe um estudo do Se-
nado que prevê economia 
de até R$ 10 bilhões, con-
siderando também os gas-
tos de estados e municí-
pios”, afirmou. Até então, 
a estimativa era de um 
impacto de R$ 2,3 bilhões 
— os cálculos só eram re-
lativos à União. 

O projeto do Senado 
regulamenta o teto cons-

titucional do funcionalis-
mo público, englobando 
servidores civis, milita-
res, membros dos Pode-
res (magistrados e parla-
mentares) e do Ministério 
Público, e define quais pa-
gamentos ficarão de fora 
desse limite — atualmen-
te, são um terço de férias e 
ressarcimentos de despe-
sas médicas e odontológi-
cas, entre outras.

O teto remuneratório 
em âmbito federal é de R$ 
39,3 mil, sendo que não há 
padronização nos estados 
e municípios — o que será 
estabelecido pelo texto. 

O relator da reforma 
administrativa na comis-
são especial, deputado 
Arthur de Oliveira Maia 
(DEM-BA), e outros parla-
mentares vêm argumen-
tando que não há como 
aprovar um texto que me-

CONDIÇÃO PARA A PEC 32

Relator da reforma 
administrativa: 
antes de apreciar 
a proposta é 
preciso combater 
supersalários

CONFIRA

6727/16

R$ 10 BI

Projeto do Senado 
regulamenta dispositivo 
da Constituição Federal 
que trata do teto do 
funcionalismo público

Se aprovada, medida 
pode gerar economia de 
R$ 10 bilhões aos cofres 
públicos, incluindo 
estados e municípios

xerá nas regras de todos 
os servidores sem antes 
o Parlamento apreciar o 
‘extrateto’.

Em encontro de líderes 
partidários realizado em 
1º de julho, no Palácio do 
Planalto, Maia defendeu 
essa ideia. “Foi tratado 
hoje aqui na reunião, mais 
uma vez, sobre a necessi-
dade de, antes de a refor-
ma ir para o plenário, que 
se vote o extrateto”, decla-
rou o relator. 

“Não é razoável que a 
gente esteja fazendo uma 
reforma administrativa 
que vai atingir o porteiro 
que trabalha ali e ganha 
R$ 3 mil e deixemos aque-
le povo lá do outro lado da 
praça aqui que ganha R$ 
300 (mil) fora da reforma”, 
acrescentou Maia, em re-
ferência ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

A PEC 32 reformula as 
regras de todo os servido-
res civis do país: da União, 
estados e municípios. O 
texto extingue o regime 
jurídico único e a garantia 
de estabilidade para todas 
as carreiras. 

Pela proposta, serão 
criados cinco novos tipos 
de vínculos, e apenas um 
deles — as carreiras de Es-
tado, que ainda serão defi-
nidas por lei específica — 
terá direito à estabilidade.

FIM DE BENEFÍCIOS
A reforma também acaba 
com benefícios previstos 
para os profissionais nas 
leis locais, como licença-
-prêmio, adicionais por 
tempo de serviço (triênio 
e quinquênio). Além dis-
so, abre mais possibilida-
des de ingresso na admi-
nistração pública sem que 
seja por concurso.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

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

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

BC implementa segunda 
fase do Open Banking
Na quinta-feira, começa, de fato, o compartilhamento de dados dos usuários 
entre as instituições bancárias, mediante aprovação desses consumidores 

C
om a mudança na há-
bitos de consumos e 
o desenvolvimento 
cada vez mais inten-

so das tecnologias, o Banco 
Central do Brasil tem inves-
tido cada vez mais em trans-
formações digitais. Após 
a implementação do Pix, a 
instituição se prepara para 
executar a segunda fase do 
Open Banking, ou, sistema 
financeiro aberto. Na próxi-
ma quinta-feira, o BC vai ini-
ciar, de fato, o compartilha-
mento de dados dos usuários 
entre as instituições bancá-
rias, mediante aprovação 
desses consumidores. 

A primeira fase do proces-
so, que começou a ser imple-
mentada no dia 1º de feve-
reiro, contou com o compar-
tilhamento de informações 
dos bancos para o público. 
Visando a criação de plata-
formas de serviços e novos 
modelos de negócios, as ins-
tituições disponibilizaram 
em seus respectivos sites da-
dos como as características 
e preços de produtos e ser-
viços relacionados a contas, 
cartões e operações de crédi-
to para pessoas físicas e ju-
rídicas. Nessa fase, os alvos 

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

foram outros bancos, desen-
volvedores e fintechs.

Agora, o Open Banking 
começa a se tornar realida-
de também para o público. 
Nessa segunda fase, as infor-
mações a serem comparti-
lhadas serão as dos usuários, 
mediante consentimento. 
Com isso, os bancos pode-
rão entregar serviços custo-
mizados aos diferentes per-
fis, considerando interesses, 
objetivos e necessidades de 
cada cliente. 

“O Open Banking é um 
sistema que permite às pes-
soas compartilharem seus 
dados financeiros entre di-
ferentes instituições auto-

plo, permitir que um banco 
concorrente acesse seu his-
tórico no banco em que é 
correntista há muito tempo, 
conseguindo adquirir pro-
dutos bancários com preços 
reduzidos ou negociar meno-
res taxas de juros com essa 
outra instituição. Haverá 
também a possibilidade de 
o cliente iniciar uma opera-
ção de pagamento dentro de 
uma plataforma de compras 
ou de serviços, sem aces-
sar diretamente a interface 
bancária de sua instituição 
financeira”, completou Fabio 
Kruzich, head de desenvol-
vimento de negócios e ser-
viços da FICO, empresa com 
grande expertise em Open 
Banking.

Para Eduardo Bruzzi, os 
riscos, nessa segunda fase, 
devem estar relacionados a 
falta de familiaridade dos 
brasileiros com o compar-
tilhamento de dados. No 
entanto, ele reforçou que o 
sistema proposto pelo Banco 
Central, em si, é totalmente 
seguro: “O sistema do Open 
Banking propriamente dito é 
robusto e confiável, tal como 
todos os sistemas que inte-
gram o Sistema Financeiro 
Nacional. Até por isso as ten-
tativas de fraude procuram 
mirar no cliente”. 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Segunda fase do Open Banking ocorre após implementação do Pix

rizadas pelo Banco Central 
e a movimentação de suas 
contas bancárias, a partir 
de diferentes plataformas, 
e não apenas pelo aplicativo 
ou site do seu próprio ban-
co. Tal sistema empodera o 
cidadão e lhe dá o direito de 
decidir com quem comparti-
lhar seus próprios dados”, ex-
plicou Eduardo Bruzzi, sócio 
do Lima Feigelson Advoga-
dos e responsável pelo setor 
regulatório de Banking, Pay-
ments & Fintech. 

Na prática, o novo siste-
ma deve dar mais autonomia 
para os usuários decidirem 
sua vida financeira. “O con-
sumidor poderá, por exem-
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PIEDADE R$247.000
Zacca nmóveis exclusividade.
Varanda, salão, 2dormitórios, 
demais dependências, pisci-
na, sauna etc. Garagem na 
escritura. Aceita carta/ FGTS.  
CR.29792. Tel.:(21)99779-
1818 whatsapp

 

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.
 

MÉIER R$1.300,00
taxas inclusas. Sala, 2quar-
tos, banheiro, cozinha, área, 
Vaga carro. 2ºandar. Porta-
ria 24h. Tratar e Agendar 
Visitas direto proprietário. 
Tel:99582-2931 whatsapp
 
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

 

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.

 

ANALISTA CONTÁBIL 
Escritório Contabilidade 
admite Analista para setor 
fiscal/ contábil, experiência 
comprovada carteira/ siste-
ma Alterdata. Comparecer 
Rua Ferreira Cantão, 12/ 
202- Irajá
 

MARCENEIRO V/TEXTO
E Ajudante. Para obras sob 
medida,  bom acabamento. 
Inicio imediato. Trabalhar En-
genho de Dentro.  Tratar tel/ 
whatsapp:  Tel:98877-2980.
 
MARCENEIRO V/TEXTO
Supervisor, encarregado e 
marceneiro para marcenaria, 
com experiência em projetos,  
precisa-se com prática  com-
provada. Tel. 2691-8719/ 
98694-0590
 

MECÂNICO V/TEXTO
De Motos, experiência com-
provada. Comparecer Rua 24 
de Maio, 353, Bairro Riachue-
lo, à partir de 2ª feira, horário 
comercial. Tel/ whatsapp: 
99999-7904.

 

CONCRETO BOMBEADO 
Laje pré-fabricada/ piso con-
creto polido. Parcelamos 12X 
cartões, menor taxa merca-
do. WhatsApp 97006-6176/ 
97007-5050/ 96403-1836. 
Atendemos até aos domin-
gos.

 

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
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca/ gelada. Entrega  Gde. 
Rio/  Caxias. 2a./ 6a feira. 
Carregar em Jacarepagua ou 
Ceasa. Whatsapp  T, 96565-
5114/ 98204-2115 Yuri.
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MOTIVO: CIRURGIA DO AUMENTO DO PÊNIS

Cantor revela que affair com 

Tânia Mara deu uma esfriada

O cantor Tiago Silva, da 
dupla com Hugo, está 
feliz da vida. Amanhã 

completa uma semana da 
cirurgia do aumento do seu 
pênis, a faloplastia, e a recupe-
ração está bem tranquila. Satis-
feito com o que já viu por várias 
vezes no espelho, ele admite 
que o novo órgão lhe trouxe um 
problema: o affair com Tânia 
Mara chegou ao fim. “Na verda-
de, eu não estava namorando. 
Eu estava conhecendo e me 
aproximando de uma pessoa 
maravilhosa e aí eu decidi fazer 
essa cirurgia. Claro que foi um 
susto e, de imediato, ela me 
questionou pra que e o porquê, 
mas era uma decisão minha, 
uma responsabilidade minha e 
ficou estranho. Ninguém foi 
embora, mas eu não sei mais 
nada. O amanhã a Deus perten-
ce, sabe? O que eu sei é que 
estou feliz pra caramba. Acho que nessa hora 
por causa da exposição e de todo esse buxixo, a 
gente tem que ter o bom senso e respeitar o 
espaço do outro”, contou ele em entrevista 
exclusiva à coluna.

LUCIANO SZAFIR EM VÍDEO

‘ESTOU VIVO’, SE EMOCIONA 

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
OLuciano Szafir fez 

um vídeo, ontem, 
para avisar aos seus 
seguidores que está 
se recuperando da 
C o v i d - 1 9  e  d a s 
complicações que 
teve decorrentes 
da doença. “Fiz esse 
vídeo para mostrar 
que estou vivo e para 
agradecer...”, disse o 
ator e apresentador, 
que bastante emo-
cionado não conse-
guiu terminar a gra-
vação. Aos 52 anos 
de idade, Szafir está 
internado no Hospi-
tal Copa Star, na Zona 
Sul do Rio, desde a úl-
tima sexta-feira (9) 
após uma transferên-
cia do Hospital Sama-
ritano, na Barra, onde foi internado no dia 22 de junho após contrair pela segunda vez a Covid-19. 
O ex-marido da Xuxa e pai da Sasha Meneghel não tem previsão de alta.

Amizade continua no ex-casal

Esta coluna que tem amigos em tudo quanto é lugar soube que 
Jéssica Costa, a filha do cantor Leonardo estava no Rio, mais 
precisamente hospedada em um hotel no Recreio dos 
Bandeirantes na companhia do ex-marido Sandro Pedroso. Seria 
o ensaio de uma reconciliação ou dois já tinham voltado e 
ninguém sabia? “Estou no mesmo hotel que o Sandro. Trouxe o 
nosso filho para ficar com ele, mas eu e o Sandro somos apenas 
amigos. Eu o admiro como pai”, revelou. A influenciadora e o ator 
da RecordTV se separaram no ano passado depois de seis anos 
juntos. Eles são pais de Noah, de cinco anos.

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Tiago jura que só ele e o médico Cláudio 
Eduardo de Souza viram o resultado da cirurgia. 
Nem o irmão que o acompanhou no hospital viu 
o pênis aumentado no tamanho e na espessura. 
Mas, afinal aumentou quanto? É para assustar? 

“Olha, eu não vou falar. Sei que 
as pessoas estão curiosas, mas 
isso é muito íntimo. Quando eu 
fui conversar com o médico 
sobre a cirurgia e ele me disse 
que era possível esteticamente 
aumentar o tamanho e a espes-
sura eu só disse para que ele 
ficasse à vontade. Já que era 
para entrar em uma briga, va-
mos bater com força, né?”, assu-
me o paulista de Botucatu.

Tiago jura que era satisfeito 
com o tamanho do antigo pênis. 
“Eu nunca tive problema. Me 
perguntaram se eu estava insa-
tisfeito, se eu estava inseguro 
com relação ao meu pênis e é 
justamente o  contrário. Por eu 
ser satisfeito comigo, eu sei o que 
me faz bem ou o que eu posso 
melhorar em mim. Eu não fiz a 
cirurgia para agradar a alguém. 
Fiz para me agradar e ajudar 
outras pessoas que queiram 

fazer a faloplastia e não tinham coragem, não 
tinham conhecimento de que é uma cirurgia 
estética e não só uma questão de saúde. Pode 
aumentar, pode diminuir. A medicina é um trem 
muito avançado”, finaliza.
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E SOL DE ELIANA

FÉRIAS COM CALOR 

REPRODUÇÃO

GRACYANNE SÓ ACEITA 
PARTICIPAR DE ‘A FAZENDA’ 
COM O CACHÊ DE TRÊS DÍGITOS
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O

A separação de Diego Cavalieri, há sete anos, foi um 
pouco conturbada por conta dos boatos de traição por 
parte dele. Mas hoje, Dany Grecco garante que a rela-
ção não poderia ser melhor. Amiga do ex, ela está reto-
mando a carreira de modelo e prestes a se formar em 
Nutrição. Empolgada com os estudos, Dany acabou 
desenvolvendo um projeto que está pertinho de ser 
lançado: um canal na internet voltado para dicas de 
alimentações saudáveis e práticas leves de exercícios.

Mulher de Pyong Lee, Sammy resolveu quebrar o silêncio depois dos 

boatos de traição do marido com a ex-BBB Antonela Avellaneda nos 

bastidores das gravações do reality da Record, ‘A Ilha’. O hipnotizador 

e a modelo argentina negaram de pés juntos qualquer envolvimento, 

mas os internautas começaram a cobrar uma posição da influenciado-

ra e, pelo visto, ela pressionou Pyong: “Eu já sei de tudo o que aconte-

ceu e, apesar do Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez. 

E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu e vai evoluir ainda mais”, admitiu.

FUGIU DA TENTAÇÃO

A VOLTA DA MODELO

NOME VETADO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n O cantor Rodri-
go Duarte lança, 
hoje, o clipe da 
sua nova músi-
ca de trabalho 
‘Mentaliza Aí’ 
em todas as 
plataformas 
digitais. 

Sonho de consumo da direção de ‘A Fazenda’ há várias temporadas, Gracya-
nne Barbosa finalmente respondeu um ‘talvez’ para o reality da RecordTV. Só 
que a mulher do Belo já avisou que seu passe é caro e para ela topar o cachê 
tem que chegar na casa dos três dígitos. A coluna soube que ela pediu R$ 150 
mil, mas a emissora tem pago entre R$ 60 e R$ 70 mil para cada participan-
te. Por essa quantia, Gracyanne não entra na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 
milhão da 13ª edição de ‘A Fazenda 13’.

Reconhecem 
essa mulher de 

óculos, saída de 
praia 

estampada, 
biquíni verde e 
um corpão de 

matar de inveja 
aos 47 anos? É 

Eliana. A 
apresentadora 

entrou de férias 
do SBT, fugiu do 

frio de São 
Paulo e partiu 

com malas e as 
duas crianças 

em um jatinho 
particular para 

um resort no 
Nordeste. Só 

que um chef de 
cozinha, muito 

amigo da 
apresentadora, 

entregou o 
destino da 

famosa: Maceió.

‘PODERIA TER EVITADO MINHA 
FAMÍLIA DE MUITOS 
SOFRIMENTOS’, DIZ WAGUINHO

DIVULGAÇÃO

A paz impera entre os Camargo. Wanessa Camargo e Marcus  Buaiz festejaram os sete anos do filho João e Zezé Di Camargo 
estava na festa com Graciele Lacerda, em Vitória, no Espírito Santo. O cantor não escondeu a alegria de celebrar com a fa-
mília e nova idade do neto, o caçula da sua primogênita com Zilu Godoi. O cantor fez questão de posar com a noiva frente ao 
bolo. “Comemorando o niver do meu príncipe, meu neto Joãozinho. Que Deus te abençoe muito, meu amor!”,

PAZ NA FESTA DOS CAMARGO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Nanda Costa completou cinco meses de gestação 
das gêmeas. A atriz e a mulher Lan Lanh ainda não 
escolheram o nome, mas a percussionista baia-
na revelou ter vetado Vitória. “A gente tem umas 
ideias... Uma vez Nanda veio com uma história de 
que foi uma jornada esse tempo todo que a gente 
ficou na fertilização, várias tentativas e finalmente 
a gente foi contemplada e que uma delas poderia 
ser Vitória. Só que eu sou Bahia”, brincou Lan Lanh.

Convertido ao evangelho desde o ano de 
2003, o cantor Waguinho conta um pouco 
de seu testemunho de vida em sua nova 
canção, ‘Até Encontrar o Senhor’. Ex-
vocalista do grupo de pagode Os Morenos, 
ele contou com exclusividade para a 
coluna o motivo de só agora escrever uma 
música sobre a mudança radical em sua 
vida. “Acredito que tudo é no tempo de 
Deus e, hoje, após 20 anos de conversão,  
me sinto muito mais confiante e com 
experiência para passar o meu 
testemunho em forma de louvor”, disse. 
 Wagner Dias Bastos também falou 
que, olhando para trás, tem um 
arrependimento. “O meu maior 
arrependimento é de não ter conhecido a 
palavra de Deus com mais antecedência.  
Poderia ter evitado minha família de 
muitos sofrimentos”, assume Waguinho, 
que não liga quando as pessoas lembram 
de algumas situações que viveu e virou 
polêmica como drogas, filhos fora do 
casamento e outras confusões. 
“Sinceramente, eu me sinto muito feliz, 
pois é exatamente essa comparação do 
antes e depois da conversão que dá a  
esperança para muitas pessoas que é 
possível mudar de vida”, completa. O 
novo single saiu pelo selo Central Gospel 
Music.
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 N A pré-candidatura presidencial do apresentador de 
TV José Luiz Datena é um projeto pessoal dele, apoiado 
por um grupo de entusiastas de variados setores — sem 
ligação com a Band, que apenas o libera editorialmen-
te nas telas para suas críticas (ou ao Governo federal, 
ou ao Governo do Estado, comandado por outro pre-
sidenciável, João Doria Jr.). A um contato da Coluna, 
Datena revelou que pretende, sim, ser candidato. Mas 
uma coisa é querer, outra é realizar. O cenário é difícil. 
Só as próximas pesquisas de intenção de votos para o 
Planalto vão mostrar se ele é será a terceira via. 

Pesquisas mostrarão 
 N Outras apostas para a 

terceira via — cuja inten-
ção de voto é forte num ce-
nário contra Bolsonaro x 
Lula – são Eduardo Leite, 
Ciro Gomes, Sérgio Moro 
e João Doria Jr. 

Timing em risco 
 N O caso Datena remete ao 

cenário no qual foi alçado 
a presidenciável o apre-
sentador da TV Globo, Lu-
ciano Huck. Ele também 
sonha com um projeto. 
Mas não agora. 

SS vem aí? 
 N Outro fato memorável 

foi a pré-candidatura de 
Silvio Santos em 1989. Ele 
seria o candidato do PFL, 
mas foi rifado pela cúpula 
para apoiar Fernando Col-
lor de Mello. 

Pacheco quer STF 
 N Advogado de sucesso 

na região metropolitana 
de Belo Horizonte antes 
de parlamentar, o sena-
dor Rodrigo Pacheco so-
nha, sim, em ser indicado 
para o Supremo Tribunal 
Federal. Mas não é para 
esta vaga de Marco Au-
rélio Mello, que se apo-
senta hoje. Pacheco quer 
concluir a missão de pre-
sidente do Senado e se co-
locar na disputa.  

Amarrado 
 N É o que chegou ao ga-

binete do presidente Jair 
Bolsonaro. O senador Pa-
checo é candidato para 
uma das futuras vagas 
na Corte a partir de 2022. 
Mas ele depende total-
mente da reeleição de Bol-
sonaro para o Planalto. 
Daí seu comportamento 
cauteloso, no Congresso, 
quando o assunto é o pre-
sidente ou o senador Flá-
vio Bolsonaro. 

Mendonça balança 
 N Por falar em STF, um im-

portante senador cravou 

sexta-feira para a Coluna 
que o AGU André Men-
donça não tem votos para 
ser aprovado na sabatina. 
Já publicamos que o re-
sultado será muito aper-
tado pela aprovação. A 
conferir. 

Mineirices 
 N Zema levou a Bolsonaro 

o presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas, o de-
sembargador Gilson Soa-
res. É outro lobby para fu-
tura vaga pós-Marco Au-
rélio. Mas se Mendonça 
não passar na sabatina... 

Voltando 
 N O sumido ex-ministro 

do Turismo Marcelo Álva-
ro Antonio será candidato 
ao Senado. Com apoio do 
governador Romeu Zema 
e do presidente Bolsona-
ro. É o plano, hoje.  

Desconhecido
 N O prefeito de BH, Ale-

xandre Kalil (PSD), é mui-
to forte na região metro-
politana, e só. No restante 
do Estado — com tama-
nho de um país europeu — 
Zema lidera as pesquisas. 

O Bolsa JHC 
 N O prefeito de Maceió, 

JHC, lança hoje o Pro-
grama BEM, que vai dis-
tribuir entre R$ 70 e R$ 
300 para famílias com 
crianças matriculadas 
em escolas municipais. A 
previsão é de que 48 mil 
famílias sejam beneficia-
das por três meses. Serão 
investidos R$ 12 milhões 
na iniciativa. 

Mortalidade trans 
 N A média de vida de um 

travesti, no Brasil, é de 
inacreditáveis 35 anos, 
segundo dados da Pes-
quisa Murder Monito-
ring que monitora os as-
sassinatos. Em Pernam-
buco, apenas no último 
mês, foram assassinadas 
quatro trans. 

DATENA QUER

O Estado do Rio de Janeiro 
(ERJ), desde os anos 1970, 
quando se consolida a trans-

ferência da Capital para Brasília, é a 
unidade da federação que mais perde 
participação no PIB nacional. 

A partir de 2015, a situação se agra-
va. Entre dezembro de 2014 e 2020, o 
ERJ perdeu 700.723 empregos com 
carteira assinada, de acordo com da-
dos do Ministério da Economia — uma 
perda superior à ocorrida no Estado de 
São Paulo, apesar da economia paulis-
ta ter um estoque de empregos formais 
cerca de 4 vezes maior que o do ERJ.

Uma região que deve ser priorizada no 
Rio de Janeiro é a periferia metropolita-
na. Entre os 10 municípios com mais de 
cem mil habitantes, das regiões Sul e Su-
deste do Brasil, que apresentam menos 
empregos privados formais em relação 
ao total da população, 4 municípios são 
da periferia metropolitana do Rio.

O ministro Edson Fachin foi 
contestado desde o primeiro 
momento do anúncio de seu 

nome, pela então presidente Dilma, 
para compor o Supremo Tribunal 
Federal. Menos pela sua relevância 
relativa, de advogado e professor de 
Direito no Paraná, e mais pela sua 
ostensiva atividade política ao longo 
da vida, alinhado aos comunistas, se-
gundo ele mesmo revelou em entre-
vista. Subiu no palanque da candi-
data Dilma, discursou e, assim, se 
habilitou ao grande salto.

As indicações de pessoas ligadas ao 
PT são conhecidas, como o são os mi-
nistros Ricardo Lewandowski e Dias 
Toffoli, bases do desmonte da Opera-
ção Lava-Jato, junto com o procura-
dor-geral de FHC, por ele nomeado 
para o STF, Gilmar Mendes. Ocor-
re que as decisões políticas podem 
ser questionadas ou justificadas, o 
que tem custado visível descrédito de 
nossa Suprema Corte na sociedade. 
Mas são posições que estão no livre 
arbítrio dos magistrados e, como tal, 
devem de ser respeitadas.

Já no caso do ministro Fachin, não 
se estranha suas atitudes como as de 
anular as condenações do ex-presidente 
Lula, em processos em que outros impli-
cados confessaram e até devolveram di-
nheiro. O preocupante tem sido o ingre-
diente desumano de sua atuação. Suas 
convicções o levam a cultivar ódios no 
campo pessoal, de evidente inspiração 
política ou ideológica. E no momento 
em que o Supremo palpita em relação à 
pandemia “em nome da vida”.

Recentemente, o ministro Fachin 
negou a domiciliar ao ex-deputado pa-
ranaense Nelson Meurer, idoso diag-
nosticado há muito como cardíaco, de 
fragilidade óbvia em relação à pande-
mia. A domiciliar do ex-parlamentar 
não ofereceria risco algum, pois já cum-

Fachin age com ódio no coração

Rio de Janeiro: grave crise e saídas possíveis

Mauro Osorio 

Diretor-presidente 
da Assessoria Fiscal 
da Alerj

Aristóteles  

Drummond 
Jornalista

Da mesma forma, os resultados do 
Índice de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (IDEB) para a rede pública 
de ensino até a 5ª série mostram que, 
entre os municípios das periferias me-
tropolitanas com mais de cem mil habi-
tantes das regiões Sul e Sudeste, 9 dos 10 
municípios com piores resultados estão 
na periferia metropolitana do Rio.

Tirar o território fluminense de seu 
longo círculo vicioso exige o desenho 
de políticas coordenadas que levem à 
integração do estado e à inversão da 
tendência histórica.

Na periferia metropolitana, faz-se 
necessário organizar um programa 
integrado de infraestrutura, contem-
plando investimentos em saneamen-
to, oferta de energia elétrica e teleco-
municações, transportes e logística de 
acesso para empresas. Isto impactará 
para a melhor qualidade de vida da po-
pulação e para a atração de empresas, 
gerando emprego local e ampliação da 
base para arrecadação de impostos.

Cabe também desenhar uma po-
lítica de desenvolvimento para as 
demais regiões do estado, em que a 
cidade do Rio assuma o papel de hub 

pria pena. Fachin foi implacável e cruel, 
levando, dias depois de seu despa-
cho, Nelson Meurer à morte no cárcere.

Agora, volta-se com sede de sangue 
contra a domiciliar do ex-governador 
e deputado em seis mandatos, Paulo 
Maluf, e com tal problema de mobili-
dade que tem atenção 24 horas para 
atender suas necessidades básicas. 
Além de outras comorbidades. 

O ministro Dias Toffoli, embora 
alinhado ao grupo petista, concedeu 
o benefício legal a Maluf diante de 
evidências da impossibilidade de 
permanecer em situação de doloroso 
desconforto. Papel digno e bondoso 
teve, naqueles meses de companhei-
ro de cela, o ex-senador Luís Estevão, 
que, à noite, ajudava Maluf, então 
aos 87 anos, a mudar de posição na 
desconfortável cama.

Neste drama que o país vive com 
a pandemia presente, só mesmo um 
instinto de crueldade poderia levar 
um homem em posição tão relevan-
te a se voltar contra um outro de 89 
anos, condenado uma única vez e por 
suposto superfaturamento na obra 
de uma avenida construída em re-
gião pantanosa.

A postura desumana que iguala o 
ministro às referências da esquerda, 
como Che Guevara, pode ser atribuí-
da ao fato de Paulo Maluf ter sido 
empresário de sucesso na gestão de 
duas fortunas herdadas, à liderança 
empresarial quando exerceu a presi-
dência da Associação Comercial de 
São Paulo e ao sucesso eleitoral em 
campanhas modestas de recursos, 
pois foram baseadas no reconheci-
mento popular ao acervo de obras que 
o Estado de São Paulo e sua capital lhe 
deve. A mais Paulo Maluf sempre foi 
um homem cordial, que nunca reagiu 
às agressões sofridas gratuitamente 
ao longo da vida.

Os demais ministros do STF, no nosso 
entender, devem ponderar que essa ati-
tude fere a razoabilidade que deve de 
ser a marca das decisões da Justiça. 

Maluf sempre foi um democrata, 
como ouvi do dr. Tancredo Neves ao se 
referir à elegância com que Maluf en-
trou na disputa, embora previamente 
derrotado. Este deve ser, para o mi-
nistro Fachin, o seu grande de crime.

Pode não ser um mau JUIZ. Mas, 
com estas decisões podemos conside-
rar ser um JUIZ mau.

do território fluminense.
Do ponto de vista econômico, é es-

sencial pensar de forma sistêmica: 
quais são os sistemas produtivos em 
que de fato o ERJ possui potencialida-
des? Um exemplo é o Complexo Eco-
nômico Industrial da Saúde (CEIS).

O CEIS agrega ações de atendimen-
to à saúde pública e privada e as indús-
trias e serviços voltados para o atendi-
mento a esse Complexo. Atualmente, 
boa parte dos bens e serviços vincula-
dos à área de saúde são importados, 
significando um gasto anual para o 
país de cerca de US$ 15 bi. 

Depender de importações para 
atendimento da população é péssimo. 
Na pandemia a falta de insumos leva 
à morte de brasileiros.

Quando o Real desvaloriza, o custo 
de importações aumenta, fragilizando 
financeiramente o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Ao invés de serem gerados 
emprego no Brasil, com a produção de 
bens e serviços voltados para a saúde, 
são gerados empregos no exterior. Subs-
tituir importações permite ampliar a 
base produtiva no país com elevação 
da receita pública através de impostos.

MARCOS CORRÊA/PR

ESPLANADEIRA

 N # O advogado  João Paulo Todde ganhou o Prêmio Brasília: O Novo 
Olhar do Turismo, pela Setur-DF, na mesma semana em que foi nomeado 
Cônsul da República Dominicana no Brasil. #  Razões para Acreditar, Edi-
tora MOL e Leiturinha se unem para lançar publicação inspiradora no dia 
15 de julho. 1 livro = 1 doação. @razoesparaacreditar. # Alice Porto, CEO 
do Contadora da Bolsa, fala sobre “Tributação da Bolsa: o que todo trader 
precisa saber”, dia 14, @charllesnader.invest. # Rogério Vargas, Sócio 
da Auddas, lança livro “Estruturação de empresas: uma ciência exata?”, 
dia 13, via Youtube. # Live do Projeto Múltiplas Vozes, Diversas Pers-
pectivas acontece amanhã, pelo canal do YouTube Comissões OAB/MG. 

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

ARTE O DIA
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á 26 anos, a Globo estreava 
um de seus formatos de maior 
sucesso: ‘Malhação’. Agora, a 
emissora acaba de disponibi-

lizar, no catálogo do Globoplay, a pri-
meira temporada da novelinha teen 
que sobrevive até hoje na programação. 
Com a premissa de ser um seriado leve 
e bem-humorado, mas que também tra-
tava de questões importantes do dia a 
dia, ‘Malhação’ tinha a proposta de in-
centivar a troca de experiências entre 
veteranos e jovens atores.

Na trama, Danton Mello interpreta-
va Héricles Barreto, o mocinho vindo 
do interior para estudar no Rio de Ja-
neiro e que consegue emprego na aca-
demia Malhação. “Héricles foi um per-
sonagem muito importante para mim 
e na minha carreira, foi meu primeiro 
grande papel na televisão, em um ho-
rário especial na emissora. Até hoje só 
tenho lembranças boas, as melhores 
possíveis. Foi um projeto que deu mui-
to certo e tenho certeza de que todo o 
elenco tem muito orgulho de ter feito 
parte”, destaca o ator.

Aos 46 anos, Danton analisa as ra-
zões para a novelinha ter estreado já 
com tanta aceitação. “Acredito que boa 
parte desse sucesso, na minha época, 
foi por conta da interação dos perso-
nagens, da forma de como os assuntos 
eram abordados e até por onde se pas-
sava a trama – dentro de uma acade-
mia. Éramos um grupo muito unido, 
uma turma de jovens, que estavam ali 
envolvidos e com a vontade de que o 
projeto desse certo. A gente tinha ideia 
que aquela obra seria muito importan-
te na nossa carreira, mas a gente não 
tinha essa dimensão do que se tornaria 
realmente a ‘Malhação’”, pondera.

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

MALHAÇÃO

 n Nando convida Delma e Tom-
tom para ir à festa na Ribalta. 
Bianca treina João, que tenta 
beijá-la. Bianca fala para Karina 
que Vicki está interessada em 
outro menino.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Gabriel e Manuela saem para 
jantar e se beijam. Marcos se 
oferece para ir à escola de Olívia 
representando seu pai. Júlia 
reclama da falta de atenção de 
Rodrigo.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Dominique ameaça Alexia e a 
sequestra com a ajuda de Edu. 
Hugo arma situação contra He-
lena e Luna. Gael ajuda Úrsula. 
Rafael e Kyra passeiam disfarça-
dos pelo parque.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Junior convida Carol para 
jantar, pois ele quer que Andreia 
veja que os dois estão num na-
moro sólido. Cintia vê as crianças 
trabalhando no orfanato.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Vicente confessa a Maria Clara 
que ainda gosta de Cristina. Téo 
tenta descobrir algo sobre a foto 
que recebeu de Maurílio. Cláudio 
tenta falar com Leonardo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

GÊNESIS

 n Jacó segue viagem com Lúcifer. 
Raquel humilha Beno. Lia é rejei-
tada por um pretendente. Isaque 
e Rebeca são surpreendidos pela 
presença de Ismael. Raquel é 
maldosa com Lia.

21h | RECORD | 12 anos 
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‘SÓ TENHO 
LEMBRANÇAS 

BOAS’

MULTIDÃO NA PORTA
A dimensão veio, de toda forma, com 
o alvoroço causado pelos artistas em 
cenas até então simples do dia a dia. 
“A gente chegava para gravar e passava 
por uma multidão na porta. Lembro 
de achar isso bem divertido, inusitado. 
Era foto, autógrafo, pessoas querendo 
entrar para ver gravações e por aí vai”, 
relembra Danton.

NOVOS PÚBLICOS
Apesar de passadas quase três décadas 
e muita coisa ter mudado na dinâmi-
ca dos jovens de 1995 e 2021, Danton 
acredita que a primeira temporada da 
novelinha ainda tem muito o que acres-
centar aos novos públicos.

“A ‘Malhação’ sempre abordou te-
mas relevantes para o público jovem 
a cada temporada. Acho isso muito 
importante, principalmente nos mo-
mentos atuais. O meu recado para os 
adolescentes que vão poder rever a mi-
nha temporada agora no Globoplay é 
que espero que eles se divirtam e que 
gostem desse trabalho que foi feito com 
bastante carinho. Aliás, não só os ado-
lescentes, mas os jovens daquela época 
também (risos)”, brinca o ator, que tam-
bém coleciona outros trabalhos mar-
cantes na TV, como as novelas ‘Torre 
de Babel’, ‘Cabocla’ e ‘Deus Salve o Rei’.

O elenco inicial de ‘Malhação’ conta-
va, ainda, com talentos como Luigi Ba-
ricelli, André Marques, Juliana Martins 
e Bruno De Lucca, entre outros nomes. 
Veteranos como Nair Bello e John Her-
bert também brilharam na trama.

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br

Danton Mello 
volta no tempo e 

fala sobre o sucesso 
da primeira temporada 

de ‘Malhação’, em 
1995, que acaba de 

entrar no catálogo 
do Globoplay

A gente tinha ideia 
que aquela obra  

seria muio imporante 
na nossa carreira,  
mas a gente não tinha 

dimensão do que se 
tornaria realmente”

DANTON MELLO,  
ator
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Danton Mello, Juliana 
Martins e Luigi Baricelli 

estavam no elenco de 
‘Malhação’ em 1995

Acima, Danton 
na capa do 
álbum com a 
trilha sonora de 
‘Malhação’. Hoje 
o ator está com 
46 anos
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Horóscopo

As relações da sua vida vão estar em harmonia. Você 
terá maior facilidade para fazer contatos profissionais 
e pessoais, aproveite. O relacionamento vive boa fase. 
Cor: lilás.

Você vai querer conforto em sua casa. Se trabalhar em 
home office, vai ter mais pique e também agilidade. 
Para os solteiros, bom momento para começar um 
lance. Cor: marrom.

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: arca, árido, ativa, avião, cárie, cativo, ceia, certa, cravo, crível, 
ditar, diva, doer, dose, eira, elevar, escravidão, escrita, leão, levitar, seca, 
seita, servidão, servido, três, vara, veia, viés viver, vivo.

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

Vai ter novas ideias no dia de hoje. Pode se sentir 
impaciente nos estudos, acalme-se. Já nas finanças, 
pode receber um aumento. Energia positiva com o 
parceiro. Cor: sépia.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Os assuntos financeiros ganham bastante espaço em 
sua vida. Pode faturar com arte, moda e beleza. 
Comece uma nova fase e se dedique muito no 
relacionamento. Cor: índigo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você vai estar com a personalidade marcante. O seu 
charme vai chamar atenção das pessoas. A 
sexualidade tende a ficar mais forte na união, 
aproveite a vive quente da relação. Cor: prata.

LEÃO
23/7 a 22/8

Reflita mais e melhor sobre a sua vida. Vai conseguir 
demonstrar suas emoções na privacidade do lar. O 
desejo de trocar alianças pode bombar no romance. 
Cor: dourado.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Convívio excelente com amigos e colegas próximos. 
Vai arrasar nas conversas virtuais e pode até reviver 
uma amizade antiga. Pode aumentar a família com o 
par. Cor: branco.

LIBRA
23/9 a 22/10

Não vai faltar iniciativa para você no trabalho, estará 
em um bom momento profissional. Invista em 
reuniões profissionais e feche acordos. O seu charme 
vai atrair novos contatos. Cor: dourado.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Pode formar boas amizades através da internet. Uma 
aventura financeira vai marcar o seu dia. Só seja 
responsável com seu dinheiro. A intimidade vai estar 
excelente. Cor: fúcsia.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você vai ser muito amável com pessoas próximas. 
Também vai contar com a intuição. Pode atrair bons 
clientes e aumentar a renda. Converse bastante com o 
companheiro. Cor: terracota.

Os astros reforçam o seu carisma. Contatos de 
negócios podem render uma boa grana, aproveite o 
bom momento. Uma paixão rápida e intensa pode te 
empolgar. Cor: branco.

Vai estar popular entre os colegas. Pode se dar bem e 
até ter conquistas no trabalho. Tenha iniciativa e viva 
momentos incríveis com o parceiro, invista em 
novidades. Cor: âmbar.

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

Gil do Vigor 
não descarta 
entrar em 
‘No Limite’
Gil do Vigor abriu uma caixinha 
de perguntas para tirar algumas 
dúvidas dos fãs neste fim de se-
mana. No Instagram, o ex-BBB re-
lembrou seu processo de inscri-
ção no reality e até abriu o jogo se 
aceitaria entrar em algum outro 
programa do mesmo modelo. Um 
seguidor quis saber se ele entra-
ria em “A Fazenda”. “No momento, 
não. Só o ‘Big Brother’. Não vou 
mentir que tenho uma tentação 
pelo ‘No Limite’, mas acho que só 
o ‘Big Brother’ e o ‘No Limite’, por-
que eu tenho uma tentação, um 
negócio”, respondeu Gil.

O economista, que agora apre-
senta um quadro no programa 
‘Mais Você’, também deu dicas 
para as pessoas que pretendem 
enviar vídeos de inscrição para a 
próxima edição do principal rea-
lity da Globo. 

“Fale do ‘BBB’, fale do jogo, da 
sua conduta, do seu temperamen-
to, do que você acha que vai agir 
como líder, anjo, prova de resis-
tência, monstro, se vai você ou não 
acordar cedo, o que te estressa, te 
tira do sério, o que você acha do 
programa em si, do prêmio, por 
que você é diferenciado. Precisa 
falar do jogo, da sua personalida-
de, mostrar quem você é. O ‘Big 
Brother’ quer perfil, personalida-
de e dentro do jogo”, sugeriu. 

Filho de Kyra 
e Malvino 
recebe alta

O ator Malvino Salvador e a atleta 
Kyra Gracie estão em festa. Na úl-
timo sábado (10), Rayan, filho de 
seis meses do casal, recebeu alta 
após ficar cinco dias internado 
por causa de uma bronquiolite. 

Pelo Instagram, Kyra registrou 
o reencontro de Rayan com as 
irmãs e emocionou a web. “En-
contrando as irmãs depois da 
alta hospitalar. Alegria, alegria, 
amém, Jesus não tenho como es-
crever o que estou sentindo”, es-
creveu a mãe.

No vídeo, as irmãs Ayra e Kyara, 
de 4 anos, abraçaram o pequeno. 
Depois, o ator Malvino Salvador 
também se emocionou ao dar ca-
rinho ao pequeno.

Fernanda 
Lima revela 
sonho erótico

Fernanda Lima fez uma revelação 
para Rodrigo Hilbert durante o 
‘Bem Juntinhos’, programa que o 
casal apresenta no GNT. A apre-
sentadora revelou que, às vezes, 
tem sonhos eróticos com outros 
homens, sem a participação do 
marido. “Uma vez eu falei para 
ele que de noite, às vezes, a gente 
ameaça [começar] a namorar, e 
quase na maioria das vezes a gen-
te é interrompido pelas crianças, 
e fica meio aquela frustração. E 
eu vou dormir de noite, eu so-
nho e não necessariamente com 
ele. Aí acabou, né?”, explicou a 
apresentadora.
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