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PARA COMEÇAR COM PÉ DIREITO

INSS: SAIBA COMO 
SERÁ A ANÁLISE 
REMOTA PARA 
CONCESSÃO DE BPC 
A IDOSOS E PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA. 
ECONOMIA, P. 9

ELEIÇÕES 
PSOL DISCUTE 
AINDA SUA 
ESTRATÉGIA PARA 
CAMPANHA AO 
GOVERNO DO 
ESTADO  
INFORME DO DIA, P. 2

Prefeitura mantém intervalo 
de 12 semanas entre as doses
O secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, afirma que idosos e pessoas com comorbidades receberão a segunda 
aplicação no prazo estipulado na bula, mas avalia a possibilidade de antecipação para os jovens.  RIO DE JANEIRO, P. 5 

CONFIRA MAIS DE 780 VAGAS DE EMPREGO NO ESTADO DO RIO. P. 9

Parentes de uma das vítimas, André da Silva Ramos, no IML 
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Com gols de Nenê (foto) Com gols de Nenê (foto) 
e Egídio, Tricolor vence o e Egídio, Tricolor vence o 

Cerro Porteño por 2 a 0, Cerro Porteño por 2 a 0, 
no Paraguai, e dá grande no Paraguai, e dá grande 

passo para avançar de passo para avançar de 
fase na Libertadoresfase na Libertadores

FLUZÃO FICA FLUZÃO FICA 
MAIS PERTO MAIS PERTO 

DAS QUARTASDAS QUARTAS

ATAQUE

Página 8

NÃO HÁ PERDA 
DE EFICÁCIA COM 
ANTECIPAÇÃO, 
DIZ CHIEPPE. P. 6 

SEM ESTOQUE, 
SÃO GONÇALO 
SUSPENDE A 1ª 
APLICAÇÃO. P. 6

De olho no mercado latino-americano, Simone e Simaria 

lançam clipe ao lado do colombiano Sebastián Yatra.  P. 15

IRMÃS SERTANEJAS EM 
PARCERIA INTERNACIONAL
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O Após uma discussão, o 

guarda municipal Fábio 

Damon Fragoso da Sil-

va, que estava de folga, 

abriu fogo contra as ví-

timas, deixando outras 

três pessoas feridas. Ele 

também foi baleado na 

perna por policiais. P. 3 

TRÊS MORTOS 
EM ATAQUE
A BAR DE 
VIGÁRIO GERAL

ASTRAZENECA

FÁBIO COSTA

DIVULGAÇÃO
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REPRODUÇÃO Supervia: debate 
sobre contrato 

Protesto contra 
Bolsonaro

DJ Ivis: pena de até 
três anos de prisão

Comissão vai discutir moderni-
zação do acordo de concessão e 
questões como medidas para ree-
quilíbrio financeiro após redução 
tarifária de R$ 5,90 para R$ 5. P. 7

Centenas de pessoas participaram 
de manifestação na Candelária, no 
Centro do Rio, fazendo críticas ao 
presidente da República e à condu-
ção do governo na pandemia. P. 4

Especialistas ouvidos pelo DIA 
apontam consequências contra 
produtor que agrediu ex-mulher. P. 4 Ex-BBB Sarah fala de 

Lucas Viana. P. 12

CURTINDO O 
ROMANCE

FábiaOliveira

VIOLÊNCIA 

BOTAFOGO DEMITE MARCELO CHAMUSCA E NEGOCIA COM LISCA VASCO FICA NO EMPATE EM 1 A 1 COM O CORITIBA NA SÉRIE B

Renato Gaúcho Renato Gaúcho 
estreia no comando estreia no comando 

do Fla contra o do Fla contra o 
Defensa y JusticiaDefensa y Justicia
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Um mausoléu no coração do Rio... Quem 
olha as fotos na situação que está, parece 
até uma destruição pós-guerra... Mas na 

verdade, é só descaso.
Isso é o teleférico do Complexo do Alemão! 
As seis estações estão nessa situação nesse 

momento.
Inaugurado em 2011, com toda a pompa de 

um legado olímpico e reflexo de uma pacificação 
que nunca existiu, só pra “gringo ver”, ele hoje se 
destrói!

São 4 anos se acabando em rachaduras, infil-
trações, ferrugem... 

Uma obra que nem pode ser chamada de “Ele-
fante Branco”, já que ela teve e continuaria tendo 
utilidade se funcionasse!

É de partir o coração ver as imagens de tanto 
desperdício de dinheiro público.

“O teleférico fazia uma diferença muito grande 
na vida de milhares de pessoas que precisam do 

transporte. A locomoção inteira ficava melhor! 
Nos 5 anos de funcionamento, a expedição foi 
muito positiva. Então, é uma tristeza profunda 
vê-lo acabar assim, tanto o do Alemão, como o da 

PINGO NO I
O espaço não é mais pra ninguém falar de artista, 

de DJ, de produtor musical... A gente vai aqui, pelo me-
nos fazer um registro, de que o que vale é dar destaque 
ao combate à violência.

O caso que ganhou repercussão mostra que, entre 
quatro paredes, não importa se você é conhecido ou 
tem seguidor, o abusivo e agressor sempre age da 
mesma forma! Ele ataca a vítima no seu momento 
mais vulnerável, se vitimiza o tempo todo e quando 
exposto tenta culpar a agredida.

Você aí que ouviu artistas se mobilizarem porque 
o caso é público, não deixe e não ache que só porque 
sua vizinha ou amiga é desconhecida, ela não precisa 
de ajuda. 

Toda mulher agredida precisa sim de uma rede de 

TÁ FEIO!
Olha a situação... A mensagem chegou pelo leitor 

Cláudio dos Santos, que mora no Corcundinha, em Cam-
po Grande.

Ele está há 2 meses sem conseguir, na rede municipal 
de saúde, seringas para aplicar insulina no pai de 82 anos. 
E pra piorar, o remédio Risperidona, que o pai precisa to-
mar, também está falta!

“Só posso pedir socorro. Todos que sofrem de 

Largado no complexo

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

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

RENE SILVA

Teleférico do Complexo do Alemão: só descaso

A mudança de partido do deputado federal Marcelo 
Freixo, que deixou o PSOL e foi para o PSB, levou à 
“pergunta de 1 milhão de dólares”: qual será a posição 

do PSOL nas eleições para o governo do estado? Segun-
do o vereador Tarcísio Motta, “neste momento, o partido 
está concentrado em construir uma mesa de unidade com 
os partidos de esquerda para enfrentar o governo Claudio 
Castro e o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Estamos pas-
sando por um momento congressual onde a tática eleitoral 
está sendo debatida. Há uma disposição para a construção 
de uma frente de esquerda, mas isso precisa ser feito com 
base em princípios programáticos mínimos. No segundo 
semestre desse ano, queremos aprimorar nosso programa 
para o Estado do Rio de Janeiro. Se esse processo irá desem-
bocar numa aliança ou numa candidatura própria, ainda é 
cedo para definir”, explicou à coluna. O vereador seria um 
provável candidato? “O PSOL é um partido que aposta na 
construção de um projeto de esquerda para o país e para o 
Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a necessidade de 
romper a cláusula de barreira nos coloca a prioridade para 
uma candidatura a deputado federal. Contudo, o quadro 
eleitoral no Estado está muito indefinido”, disse.

O QUE VEM AGORA
A legenda só deverá definir seu posicionamento para o 
governo do estado na véspera do início da campanha. Até 
lá, muitos debates, assembleias e congressos para definir 
como o PSOL vem. Segundo uma fonte psolista ouvida pela 
coluna, há um grupo no partido que defende apoio a uma 
candidatura de frente ampla no Rio, mas mantendo Gui-
lherme Boulos como cabeça de chapa em São Paulo. No en-
tanto, pode depender de até onde essa frente vai. “Se abrir 
muito, incluindo partidos de direita, as chances do PSOL não 
entrar são muito grandes”. 

SUCESSÃO

Próximos passos do PSOL

 n AgeRio assinou convênio 
do Programa de Microcrédi-
to Produtivo Orientado com 
municípios de Italva e Itabo-
raí. O mesmo já aconteceu 
em outros 18 municípios, en-
tre eles Miguel Pereira, Pe-
trópolis, Porto Real, Quatis, 
Rio Bonito, São Gonçalo, Sil-
va Jardim, Tanguá, Vassou-
ras e Volta Redonda. 

 n Estudo feito pela Defenso-
ria Pública analisou impac-
tos nos jovens em idade es-
colar na pandemia. Para sub-
coordenadora Cível Beatriz 
Cunha, mais do que questão 
pedagógica, suspensão das 
aulas presenciais acabou por 
aprofundar desigualdade, 
uma vez que muitas crianças 
tinham na merenda escolar 
sua maior, quando não a úni-
ca, fonte de nutrição. 

DESIGUALDADE 
E IMPACTO DA 
PANDEMIA

REPRODUÇÃO

CRÉDITO PARA 
MUNICÍPIOS FLUMINENSES

As mais lidas
Online

‘Não vou te pedir 
desculpas, sua 

irresponsável’, diz 
Fontenelle para Juliette

FÁBIA OLIVEIRA

‘Me perdoe, 
eu te amo’, diz Dado 

Dolabella a Luana 
Piovani

FÁBIA OLIVEIRA

Bruna Marquezine 
encontra Neymar com 
outra mulher em festa

DIVERSÃO

InformedoDia

BEBIDA E 
DIREÇÃO NO 
INTERIOR

ATIVIDADES 
PARA 
CRIANÇAS

Operação Lei 

Seca tem registra-

do alto índice de 

alcoolemia no in-

terior do estado. 

Em ação no fim de 

semana, 37,6% 

dos motoristas 

abordados em 

Três Rios estavam 

embriagados. Em 

São José do Vale 

do Rio Preto, fo-

ram 26,9%. 

De amanhã até o 

dia 30 de julho, 

Secretaria Mu-

nicipal de Meio 

Ambiente pro-

move colônia de 

férias em parques 

naturais do Rio. 

Atividades são 

gratuitas e aber-

tas a crianças de 

até 12 anos. 

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

O crescimento no setor de serviços, divulgado ontem pelo IBGE, 
mostra que estamos no caminho de uma retomada. O turismo, 
tão afetado, cresceu 18,2%. A vacinação pode ser um dos princi-
pais motivos desses resultados, que se torna a combinação que 
precisamos.

Dados da Imperial College de Londres apontou que o Brasil regis-
trou a menor taxa de transmissão da Covid-19 neste ano. Notícia 
que precisamos. Agora, é fundamental que tenhamos um projeto 
de retomada forte, para todos os setores.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

PSOL ainda não definiu se terá candidato a governador em 2022

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

proteção, e não de cúmplices do agressor.
Então, bora colocar o Pingo no I...
Mesmo sem ter o conhecimento do público, ela quer 

sim que as autoridades entendam que ela é uma mulher 
que sofre agressão.

Ela precisa de você!

distúrbios mentais estão passando por essa dificul-
dade”, contou Cláudio à coluna.

Ah, peraí... A gente foi cobrar a Secretaria de Saú-
de, né?

Em nota, a Secretaria informou que, entre os mais 
de R$ 300 milhões de dívidas da gestão Crivella, a 
empresa fornecedora de seringas foi uma das que 
não entregaram os insumos. Por isso, para os pacien-
tes menores de 19 anos e maiores de 50, as seringas 
estão sendo substituídas por canetas. Um contrato 
emergencial está em andamento para solução da 
questão o mais breve possível.

E quanto ao medicamento Risperidona 1mg, está 
em processo de compra e tem previsão de entrega 
pelo laboratório em 6 de agosto.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bo-
nito... Vamos resolver isso aí, e tenho dito.

Providência”, desabafa Rene Silva, idealizador do 
Voz das Comunidades.

Pensa no investimento: mais de 200 milhões 
de reais jogados na lata de lixo por incompetência, 
má-fé é má gestão.

Um projeto inspirado nas comunidades de Me-
dellín, na Colômbia, que lá deu supercerto! Só que 
aqui... Deu no que deu.

É incrível a capacidade do nosso país de sem-
pre deixar pra lá oportunidades de mudar a vida 
de tanta gente.

Seja na mobilidade urbana, na cultura, na 
educação... A gente vê por aí o Museu da Imagem 
e do Som, em Copacabana, que agora parece que 
vai finalizar a obra, o Teatro Villa-Lobos, o Museu 
Nacional! As tantas escolas que a gente mostra 
aqui se acabando...

Entra governante, sai, entra outro e ninguém 
arruma uma solução para esse problema.

E enquanto isso, quem precisa tá aí, na expec-
tativa de um dia rever os pontinhos no “céu” indo 
e vindo, levando e trazendo esperança de dias 
melhores.

3,2,1... É DEDO NA CARA!



RIO DE JANEIRO

HOMEM ABRE FOGO 

Segundo informações, suspeito atirou contra pessoas após uma discussão. 
Atirador foi baleado por policiais e está sob custódia no Hospital Getúlio Vargas

A 
noite de segunda-
-feira foi de terror 
em Vigário Geral, 
na Zona Norte do 

Rio. Um guarda municipal, 
identificado como Fábio Da-
mon Fragoso da Silva, de 46 
anos, abriu fogo em um bar e 
matou três pessoas, deixan-
do outras três feridas, além 
do próprio atirador, balea-
do na perna pelos policiais 
militares que foram atender 
a ocorrência. O ataque teria 
acontecido após uma discus-
são. O agente estava de fol-
ga na ação. Os assassinatos 
ocorreram na Rua Mauro.

O crime aconteceu por 
volta das 22h, em um bar 
movimentado do bairro. O 
homem, que seria conhecido 
na região como Fábio Bom-
ba, teria discutido com pes-
soas que estavam no local, e 
atirado contra elas com uma 
pistola. Um jovem ainda foi 
atingido minutos depois, en-
quanto falava com policiais 
militares do 16º BPM (Ola-
ria) que foram ao local para 
verificar a ocorrência. A víti-
ma estava tentando acalmar 
a situação e ajudar os feridos 
quando o atirador também 
disparou contra ele.

Os três mortos foram 
identificados como André da 
Silva Ramos; Anderson Pin-
to Lourenço e Délcio Fernan-
do Gonçalves. Quatro feridos 
estão internados no Hospital 
Estadual Getúlio Vargas, na 
Penha. Antônio Pereira de 
Souza, 62, tem quadro está-
vel; Lucas Ferreira de Sou-
za Alves, 25 anos, e Wilson 
Lima Fraga, 58 anos, apre-
sentam estado de saúde gra-
ve. O atirador Fábio Damon 
também está internado sob 
custódia, e está estável.

Uma moradora da região, 
que preferiu não se identifi-
car, contou ao DIA que esta-
va em casa assistindo uma 
série na televisão quando ou-
viu o barulho dos disparos. 
Ela revelou que Fábio che-
gou atirando. Todas as víti-
mas se conheciam. O guar-
da municipal morava em 
um condomínio na rua que 
aconteceu o crime.

“Não houve discussão an-
tes, ele já chegou atirando. 
Escutei o barulho de dois ti-
ros, depois ouvi uma gritaria 
e mais de dez tiros”, falou.

De acordo com a morado-
ra, houve uma pausa nos ti-
ros, mas depois ainda foram 
ouvidos mais alguns dispa-
ros. “Quando a polícia parou 
no bar, ele voltou correndo, 
parou do meu lado, gritou 
que ia matar todo mundo e 
começou a atirar contra a po-
lícia”, relembrou. 

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

ARMA

 NO guarda municipal Fá-
bio Damon Fragoso da Sil-
va, de 46 anos, que matou 
três pessoas e deixou outras 
três feridas depois de abrir 
fogo em um bar de Vigário 
Geral, na Zona Norte do Rio, 
não tem porte de arma, de 
acordo com a Polícia Federal. 
Segundo a PF, o homem tem 
apenas posse de arma, não 
podendo circular com arma 
de fogo fora de casa. O regis-
tro estava válido desde 2017. 

Na cidade do Rio, a Guar-
da Municipal não trabalha 
armada. Fábio estava de 
folga quando cometeu o 
crime na Rua Mauro. Conhe-
cido como Fábio Bomba, 
ele teria discutido com fre-
quentadores do local. Em 
vídeos que circulam nas re-
des, Fábio grita que foi víti-
ma de “trairagem”. 

Ele não foi 
imobilizado, 
ninguém 
conseguia 
detê-lo. 
Os amigos 
dele 
tentavam 
convencer

MARIA LÚCIA, 
esposa de uma 
das vítimas

Maria Lúcia Cabral de Souza, esposa de Anderson Lourenço

REGINALDO PIMENTA

DESESPERO

Sobrevivente salvo por falha na arma
 > De uma pistola apontada 

para si, ao alívio de não ter 
a vida ceifada. Mas a cena 
de terror ainda permanece 
na cabeça. Sobrevivente do 
ataque a tiros que resultou 
na morte de três pessoas e 
deixou outras quatro balea-
das, incluindo o atirador, o 
produtor de eventos Paulo 

César Silva Motta Júnior, de 40 
anos, disse que não pretende 
morar mais em Vigário Geral. 
Ele, que teve a arma aponta-
da pelo assassino e só não foi 
baleado porque o armamen-
to falhou, disse que todos ali 
eram amigos há anos. O autor 
dos disparos foi identificado 
como Fábio Damon Fragoso 

da Silva, de 46 anos, agente 
da Guarda do Rio. 

“Era meu amigo de in-
fância. Era, porque depois 
disso, não sei de mais nada. 
Eu perguntei a ele o que 
estava acontecendo e ele 
apontou a arma e tentou 
atirar por duas vezes contra 
mim, mas a arma falhou”. 

Homem é levado 
pela polícia após 
ser baleado

 N Os minutos de terror vivi-
dos por moradores da Rua 
Mauro, em Vigário Geral, di-
ficilmente serão esquecidos. 
O guarda municipal Fábio 
Damon Fragoso abriu fogo 
contra frequentadores de 
um bar, atirou em quem ten-
tou ajudar as vítimas e até 
em uma viatura policial. Três 
pessoas morreram e quatro 
estão internadas, inclusive 
o guarda. “Ninguém conse-
guia detê-lo”, afirma uma das 
testemunhas.

Maria Lúcia Cabral, esposa 
de uma das três vítimas fatais, 
Anderson Pinto Lourenço, 47 

anos, contou que a ação de Fá-
bio Damon durou alguns minu-
tos e que nem mesmo amigos 
conseguiram deter o homem 
armado. O guarda só parou de 
atirar quando foi atingido na 
perna pelos policiais militares. 
Antes, chegou a atirar contra 
uma viatura.

“Ele não foi imobilizado, 
ninguém conseguia detê-lo. Os 
amigos dele tentavam conven-
cer, mas ele dizia: ‘saiam daqui 
se não vou atirar em vocês’. A 
arma estava na cintura o tem-
po todo. Não tinha como, ele 
estava muito transtornado”, 
conta Maria Lúcia.

Guarda municipal, 
identificado como Fábio 

Damon, abriu fogo em um 
bar e matou três

MARCOS PORTO

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Guarda não 
tem porte 

‘Ninguém conseguia detê-lo’, diz 
esposa de uma das vítimas 

EM BAR E MATA TRÊS

VIGÁRIO GERAL: 
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Caso DJ Ivis: consequências penais
Pamella Holanda divulgou imagens que mostram agressões cometidas pelo produtor e recebeu apoio

P
amella Holanda de-
nunciou agressões co-
metidas pelo ex-mari-
do, DJ Ivis, e comoveu 

as redes sociais. Ela recebeu 
apoio de famosas e da socie-
dade após publicar vídeos que 
mostram as violências come-
tidas pelo produtor, inclusive, 
diante da filha do casal. Es-
pecialistas ouvidos pelo DIA 
explicam as consequências 
penais que podem ser toma-
das contra DJ Ivis e agressores 
após denúncia da vítima.

Depois de analisar as ima-
gens divulgadas na web, “que 
demonstram cabalmente as 
agressões sofridas por Pamel-
la”, o advogado criminalista 
Dr. Marcus Mangini explica 
que DJ Ivis se enquadra no cri-
me de lesão corporal, confor-
me art. 129 do Código Penal.

“Temos caracterizado o cri-
me de violência doméstica, 
conforme dispõe a Lei Maria 
da Penha. Neste caso, compro-
vado pelas mídias expostas nas 
redes sociais, Pamella era agre-
dida com socos, chutes, pon-
tapés, o que nos encaminham 
ao crime de lesão corporal”, diz 
ele, que ainda prevê uma pena 
de até três anos de prisão no fi-
nal do inquérito policial.

Já a advogada Dra. Paola 
Lima reforça que, nos casos 
de violência doméstica, a pena 
é de três meses a três anos de 
reclusão, mas que “existem vá-
rios fatores que também po-
dem aumentar a pena depen-
dendo da natureza da lesão”.

Além de campanhas para 

Apontado como traficante na Penha é preso 
Agentes da Dcod cumpriram mandado de prisão contra homem conhecido pelos apelidos de ‘YouTube’ e ‘Magrão’ 

‘Magrão ou YouTube’ era foragido da justiça e foi preso por agentes

Policiais da Delegacia de 
Combate à Drogas (Dcod) 
prenderam um homem 
apontado como integran-
te do tráfico de drogas no 
Complexo da Penha, na Zona 
Norte do Rio. Amauri Caval-
cante da Silva Junior, co-
nhecido como ‘YouTube’ ou 
‘Magrão’ foi localizado após 
monitoramento. 

Segundo a Polícia Civil, o 
traficante estava em seu car-
ro particular e acessava a co-
munidade quando foi abor-
dado pela equipe da Dcod. 

Magrão é apontado como 
integrante do tráfico. Con-
tra ele foi cumprido man-
dado de prisão por roubo 
circunstanciado.

Após a prisão, foi condu-
zido à sede Dcod, na Cidade 
da Polícia (CidPol) e enca-
minhado ao sistema prisio-
nal onde ficará à disposição 
da justiça.

REPRODUÇÃO

NÚMERO

129

é o artigo do Código 

Penal em que o DJ Ivis 

se enquadra no crime de 

lesão corporal, segundo o 

advogado Marcus Mangini

REPRODUÇÃO

Advogado criminalista Dr. Marcus Mangini analisa as imagens e explica que DJ Ivis se enquadra no crime de lesão corporal, conforme art. 129 do Código Penal

 NUm homem morreu durante 
um confronto com policiais mili-
tares do 12º (NIterói) na noite de 
segunda-feira na Comunidade 
da Coreia, no bairro do Fonseca, 
em Niterói, Região Metropolita-
na do Rio. Ele é acusado de inte-
grar o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, militares patrulhavam a 
região quando se depararam 
com um grupo de sete homens 
armados, que atiraram na di-
reção deles. Houve confronto, 
e um dos criminosos acabou 
sendo atingido por um dos dis-
paros, morrendo ainda no local. 
Com ele foram encontrados um 
fuzil calibre 762, um carregador 

com munição intacta e um rádio. 
Maconha na BR-040
A Polícia Rodoviária Federal 

apreendeu, na madrugada de 
segunda-feira, cerca de 300 
quilos de maconha na BR-040, 
em Três Rios, no Vale do Café. 
A droga estava localizada no 
interior de dois veículos, que 
viajavam em comboio e foram 
abordados pelos agentes nas 
proximidades do Km 20. A ação 
aconteceu durante uma fisca-
lização de rotina. O prejuízo da 
apreensão aos criminosos ficou 
em torno de 300 mil reais. A 
droga vinha de Belo Horizonte 
e estava sendo levada para o 
Rio de Janeiro.

SEM SEGURANÇA

Homem morre em confronto com 

PMs em comunidade de Niterói

Blogueira 
e amigas 
presas 
Uma blogueira, identifi-
cada como Anna Caroli-
na de Sousa Santos, e mais 
quatro amigas, que são 
acusadas de estelionato e 
organização criminosa, ti-
nham um grupo no What-
sApp para comentar os 
golpes que aplicavam. No 
“Apto 302 Recreio”, o mes-
mo em que elas foram pre-
sas em flagrante no Re-
creio dos Bandeirantes, as 
mulheres trocavam infor-
mações sobre as vítimas 
e até debochavam quan-
do encontravam alguém 
com pouco dinheiro na 
conta bancária.

De acordo com policiais 
da 40ª DP (Honório Gur-
gel) , o apartamento onde 
funcionava uma “central 
de telemarketing”, que 
servia para aplicar golpes.

retirar as redes sociais do 
DJ do ar, internautas ques-
tionaram porque o músico 
continua solto mesmo após 
a exibição dos vídeos. Como 
não foi efetuado flagrante, 
Dr. Marcus explica que, de 
acordo com a legislação, a 
prisão só pode ser decretada 
caso o DJ tente dificultar a 

investigação, destruir provas 
e corromper testemunhas.

“Caso o DJ Ivis tente difi-
cultar, destruir provas e cor-
romper testemunhas, poderá, 
sim, ser decretada sua prisão 
preventiva, à pedido da Au-
toridade Policial, após exame 
do Ministério Público. Impor-
tante destacarmos que caso 

ele desrespeite as medidas 
impostas (pela medida prote-
tiva), também poderá ser de-
cretada sua prisão”, diz.

Segundo a Secretaria da Se-
gurança Pública do Ceará (SS-
PDS), Pamella fez a denúncia 
contra o ex-marido no dia 3 
de julho, mas só divulgou os 
vídeos nas redes sociais no 

domingo. No dia 4 de julho, a 
Justiça atendeu seu pedido de 
medida protetiva no dia para 
que DJ Ivis não se aproxime. 
Para Dra. Paola, que é idealiza-
dora do projeto Lilás (@opro-
jetolilas), a medida protetiva 
é uma das ações mais eficazes 
que a Lei Maria da Penha ofe-
rece às vítimas.

Manifestantes protestam no Centro
Protesto contra Bolsonaro foi também pela má condução do governo na pandemia

ROBSON MOREIRA

Pessoas também seguravam cartazes pedindo o impeachment 

Centenas de pessoas esti-
veram na Candelária, no 
Centro do Rio, fazendo uma 
manifestação contra o presi-
dente Jair Bolsonaro e a con-
dução do governo federal na 
pandemia da covid-19. No es-
tado, 56.947 pessoas já per-
deram a vida para a doença.

O protesto, que foi con-
vocado por movimentos 
sociais e centrais sindi-
cais, foi até a Cinelândia. A 
grande maioria usava más-
caras mas havia pontos 
de aglomeração. Ao final, 
houve um princípio de con-
fusão e equipes da Polícia 
Militar estiveram no local 

para acompanhar os mani-
festantes. Duas pessoas fo-
ram encaminhadas à 5ªDP 
(Centro) por pichar as pare-
des da Câmara Municipal.

Na manifestação era pos-
sível ver faixas com dizeres 
como: “Parem de nos matar” 
e “Fora Bolsonaro”. Além dis-
so, havia um boneco inflável 
do ex-presidente Lula. As 
pessoas também seguravam 
cartazes pedindo o impeach-
ment do presidente.

Um vídeo feito pelo DIA 
mostra os protestantes car-
regando diversas bandeiras 
enquanto gritam: “Povo na 
rua, Bolsonaro vai cair. 

Polícia procura suspeito 
de tentar matar mulher
O Portal dos Procurados 
divulgou um cartaz pe-
dindo informações sobre 
a localização de Pedro 
Henrique Gonçalves Car-
valho, de 21 anos. Ele está 
foragido e é o principal 
suspeito de tentar matar 
a própria companheira e 
o filho recém-nascido no 
Recreio dos Bandeirantes, 
na Zona Oeste do Rio, no 
dia 9 de junho. 
Segundo as investigações 
da Polícia Civil, a mãe da 
vítima foi acordada pelo 
filho, após o jovem sentir 
cheiro de fumaça vindo da 
casa da irmã caçula. A es-

tudante de 18 anos, que não 
foi identificada, morava com 
Pedro Henrique e o filho do 
casal, de apenas três sema-
nas de vida. Na ocasião, fa-
miliares, que moram no mes-
mo quintal, correram para o 
imóvel, já tomado pelas cha-
mas. Eles entraram na casa 
para a jovem e o bebê, que 
dormiam no local. Os dois fo-
ram retirados sem ferimen-
tos ou queimaduras.
Ainda de acordo com fa-
miliares, o criminoso teria 
aberto a válvula de gás do 
fogão e espalhado álcool e 
açúcar nos cômodos e até 
nas roupas do bebê.  
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Jovens podem 
receber antes a 
segunda dose
Secretário de Saúde do Rio explicou que idosos e 
comorbidades seguem no intervalo de 12 semanas

REGINALDO PIMENTA

O 
secretário municipal 
da Saúde, Daniel So-
ranz, descartou a an-
tecipação da segunda 

dose da vacina AstraZeneca 
para a população idosa e pes-
soas com comorbidades, mas 
confirmou que avalia a possi-
bilidade para os grupos de fai-
xa etária mais jovens durante 
entrevista ao DIA. A discus-
são tem ganhado espaço pois 
a medida pode servir como 
uma estratégia para conter a 
variante Delta, que já está em 
circulação no Brasil. Soranz 
afirmou que a posição da pre-
feitura é manter o intervalo 
de 12 semanas entre as aplica-
ções para assegurar a eficácia 
maior do imunizante.

“A gente já descartou essa 
possibilidade de reduzir o 
intervalo entre as doses. O 
município do Rio de Janeiro 
decidiu manter a vacinação 
com 12 semanas seguindo a 
própria bula da medicação 
publicada pela Fiocruz e tam-
bém seguindo o Ministério da 
Saúde. O objetivo é manter a 
eficácia da vacina, quando ela 
é feita com esse período de 12 
semanas ela tem uma eficácia 
de 80% (AstraZeneca), e se for 

reduzida para oito semanas 
há uma perda e a eficácia cai 
para 59%, então a gente de-
cidiu manter o intervalo de 
vacinação entre a primeira e 
segunda dose no período nor-
mal para garantir a média ele-
vada de proteção da vacina”. 

Em relação a população 
mais jovem, Soranz explicou 
que o município do Rio ava-
lia se vai permitir ou não a 
antecipação. Ele afirmou que 
poderia ser uma escolha da 
própria pessoa interessada. 
“Para jovens, ainda estamos 
em avaliação se a gente vai 
permitir essa opção. Porque 
isso precisa ser uma escolha 

do próprio paciente. Então 
para a população jovem, a 
gente vai avaliar se vamos 
permitir essa opção”, disse.

Perguntado pelo DIA se 
o Rio poderia estaria com o 
risco de ter uma transmissão 
local da variante Delta, quan-
do a doença já circula dentro 
da cidade mas é possível con-
trolar o contágio, o secretário 
afirmou que a possibilidade 
existe. “A gente está reforçan-
do a nossa vigilância genô-
mica, e a possibilidade é da 
identificação dessa variante, 
mas até o momento ela não foi 
encontrada em mais nenhum 
paciente”, disse.

O Governo do Estado 
anunciou que decidiu ante-
cipar o intervalo da segunda 
dose da vacina AstraZeneca 
de 12 para 8 semanas. Segun-
do a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), a medida foi 
tomada com a finalidade de 
acelerar a imunização, tendo 
em vista que os municípios 
já estão com estoque dispo-
nível do imunizante para a 
segunda dose. Os municí-
pios, contudo, têm autono-
mia para decidir se realizam 
ou não a determinação. 

Soranz descartou a possibilidade de antecipar a vacina contra a covid-19 para idosos e comorbidades

TEATRO

Carlos Gomes é inaugurado como ponto de vacinação

 NA Secretaria Municipal de Saú-
de do Rio (SMS) inaugurou mais 
um ponto de vacinação contra a 
covid-19 na cidade. O Teatro Mu-
nicipal Carlos Gomes, na Praça 
Tiradentes, no Centro do Rio, 
passa a receber a população 
carioca para a imunização, com 
prioridade para pessoas em si-
tuação vulnerável da Região 

Central. A iniciativa é uma parceria 
da prefeitura com a ONG Core, fun-
dada pelo ator americano Sean 
Penn. A organização, atualmente, 
cuida da logística da imunização, 
em apoio ao SUS, também no Par-
que Olímpico, no Ginásio Miécimo 
da Silva e na Portela e Mocidade. 

“Um espaço histórico de va-
cinação. O nosso Teatro Carlos 

Gomes é um símbolo da ci-
dade do Rio de Janeiro muito 
importante, porque está na 
Região Central. A população 
que vai se vacinar agora é 
uma população mas jovem, 
economicamente ativa, que 
circula nessa região”, disse 
Daniel Soranz, secretário mu-
nicipal de Saúde do Rio.

O município do Rio 
de Janeiro decidiu 
manter a vacinação 
com 12 semanas 
seguindo a própria 
bula da medicação
DANIEL SORANZ, 
secretário de Saúde
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Secretaria de Saúde aguarda o envio de 
novas remessas para retomar aplicação

Em falta! SG suspende 
primeira dose da vacina

DIVULGAÇÃO

São Gonçalo já estava vacinando a faixa etária de 18 anos ou mais

O município de São Gon-
çalo suspendeu a aplica-
ção da primeira dose da 
vacina contra covid-19 e 
aplicou exclusivamente 
a segunda dose da Astra-
zeneca ontem. Segundo a 
prefeitura, a imunização 
precisou ser interrompi-
da por conta da grande 
procura da população. 
A cidade já estava vaci-
nando a faixa etária de 
18 anos ou mais desde 
sexta-feira. 

Já no fim da tarde de 
segunda-feira, quem ia 
aos postos na procura 
das vacinas se frustrava. 
Referência para a aplica-
ção da vacina, a Clínica 
Municipal Gonçalense 
deveria funcionar até às 
21h, mas não foi o que 
aconteceu. Um morador, 
identificado como Lean-
dro Barros, disse que não 
havia avisos à população 
sobre a falta dos imuni-
zantes e as pessoas só 
sabiam sobre a situação 

quando chegavam ao local. 
Lá, era possível ver papéis 
colados em uma grade di-
zendo: “Acabou a vacina 
para a população geral”.

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que, 
aguarda o envio de novas 
remessas de vacinas para 
retomar a aplicação da pri-
meira dose na população 
a partir de 18 anos. Todos 
os pontos de atendimento 
estarão funcionando para 
a segunda dose, exceto o 
drive do Centro de Tradi-
ções Nordestinas, em Ne-
ves. Para a segunda dose, é 
obrigatório apresentar do-
cumento de identidade e o 
comprovante de vacinação 
da primeira dose.

Desde o início da cam-
panha, a cidade vacinou 
569.902 pessoas. Destas, 
21.576 receberam a dose 
única da Janssen. Até as 
15h desta segunda-feira, 
144.608 pessoas tinham 
sido imunizadas com a se-
gunda dose.

Chieppe: ‘antecipação é 
essencial no momento’
Secretário diz que uso do estoque da AstraZeneca evita a disseminação da variante

DIVULGAÇÃO

Governador do Rio e secretário falaram ontem sobre antecipação da segunda dose da AstraZeneca

A 
antecipação de 12 
para oito semanas 
da segunda dose da 
vacina contra a co-

vid-19 da AstraZeneca pre-
tende evitar a disseminação 
da variante Delta no estado 
do Rio. Em uma coletiva no 
Palácio Guanabara, o secre-
tário de Estado de Saúde, 
Alexandre Chieppe, explicou 
que a medida quer garantir 
uma melhor imunidade da 
população contra a doença. 

Segundo o secretário, a va-
riante indiana tem provocado 
novas ondas de transmissão na 
Europa e, apesar de ser carac-
terizada por uma menor letali-
dade, ela provoca um número 
significativo de casos. Ele tam-
bém ressalta que os imunizan-
tes em estoque para a segunda 
dose não podem ser usados 
como primeira, por conta do 
risco de não haver vacina dis-
ponível para a D2. 

“A última recomendação no 
Reino Unido foi de que somen-
te com a D2 de AstraZeneca, a 
gente tem uma efetiva prote-
ção contra a variante Delta e 
com isso a gente conseguiria 
bloquear. A possibilidade de 
usar essas vacinas que estão 
paradas em estoque e com isso 
garantir uma melhor imuni-
dade da população é essencial 
nesse momento”. 

Chieppe reforçou que a de-
cisão foi tomada em conjunto 
com o Conselho dos Secretá-
rios Municipais de Saúde e é 
autorizativa, cabendo às pas-

tas de cada cidade decidirem 
se adotam ou não a medida, 
avaliando a estrutura logísti-
ca e o número de vacinas em 
estoque. 

A antecipação da segunda 
dose da Pfizer ainda não en-
trou em discussão. O gover-
nador Cláudio Castro fez um 
apelo para que a população 
não escolha o fabricante da 
vacina na hora de se vacinar. 

De acordo com o gover-
nador, são 982.609 casos 
confirmados e 56.848 óbi-
tos. As taxas de ocupação 
de leitos de UTI e enfer-
meira estão em 57% e 33% 
respectivamente, e a fila de 
espera está zerada. 

 N Cada prefeitura está ana-
lisando se vai aderir ou não à 
antecipação da vacinação com 
a AstraZeneca. A Secretaria 
Municipal de Saúde de Nite-
rói informou que ainda está 
estudando a antecipação da 
aplicação da segunda dose de 
Astrazeneca na cidade.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de São Gonçalo informa-
ram que estão avaliando se an-
tecipará a aplicação da segunda 
dose da Astrazeneca.

A Prefeitura de Itaboraí dis-
se estar aguardando as orien-
tações do governo e que está 
revendo o seu calendário de 
vacinação para seguir com a re-
dução do intervalo da segunda 
dose da vacina AstraZeneca de 
12 para 8 semanas.

Duque de Caxias - A Secre-
taria Municipal de Saúde infor-
mou que só poderão receber a 
segunda dose de Astrazeneca 
antecipada quem recebeu a 
primeira até o dia 17 de maio.

VACINAÇÃO

São Gonçalo e Caxias se posicionam
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penalidades à concessionária. 
A empresa recorreu de todas 
as multas. De maio de 2019 até 
maio de 2021, foram abertos 
96 processos administrativos 
e que estão em fase de tramita-
ção. A Secretaria de Transpor-
tes do Rio e a SuperVia foram 
procuradas mas, até o fecha-
mento desta edição, O DIA 
não obteve respostas. 

RIO DE JANEIRO/BRASIL

Em debate, o contrato  
de concessão da Supervia
Comissão é instituída para discutir a modernização e aprimoramentos no acordo

ARQUIVO O DIA

O aumento da oferta de trens é apontado como uma necessidade por Henrique Silveira, da Casa Fluminense

U
ma comissão foi ins-
tituída para debater 
a modernização e 
aprimoramentos no 

contrato de concessão da Su-
perVia. A medida foi publica-
da no Diário Oficial do estado 
de ontem. Dentre as questões 
a serem discutidas, estão a 
necessidade de implementar 
medidas voltadas ao reequilí-
brio econômico-financeiro do 
Contrato de Concessão decor-
rentes da fixação da redução 
tarifária (R$ 5,90 para R$ 5) e 
a importância de manter con-
dições adequadas de seguran-
ça e qualidade de serviço no 
sistema, além de modernizar 
o contrato entre a concessio-
nária e o estado. O grupo terá 
até dia 30 de novembro para 
concluir os trabalhos.

Um dos impasses entre o 
estado e a concessionária tem 
sido o reajuste da passagem, 
fixado em R$ 5 pela Agetransp 
na segunda-feira. 

O coordenador geral da 

Para isso, é preciso aumentar 
a oferta de trens, o número de 
passageiros e diminuir os in-
tervalos. Além disso, Silveira 
pontua que há a necessida-
de de aumentar a segurança 
nas estações com o intuito 
de diminuir acidentes, como 
atropelamentos. 

De janeiro de 2020 até maio 
de 2021, a Agetransp aplicou 11 

Butantan 
recebe lote 
histórico 
de insumo
O governador João Doria (PS-
DB-SP) acompanhou na ma-
nhã de ontem a chegada de 
um lote recorde de 12 mil litros 
de IFA (Insumo Farmacêutico 
Ativo) para a produção de 20 
milhões de vacinas do Institu-
to Butantan contra o corona-
vírus. As doses são destinadas 
ao PNI (Programa Nacional 
de Imunizações) e vão garan-
tir a proteção de brasileiros 
em todo o país. “Com essas 20 
milhões de doses, nós vamos 
a um total de 83 milhões de do-
ses da vacina do Butantan sen-
do entregues para o Ministério 
da Saúde”, disse Doria.

A maior remessa de insu-
mos já recebida pelo Butantan 
até agora chegou ao Aeroporto 
Internacional de Guarulhos 
às 4h30, em um voo da com-
panhia Swiss Air, que saiu de 
Pequim (China) no domingo, e 
fez escala em Zurique (Suíça). 
O Secretário de Saúde do esta-
do, Jean Gorinchteyn, acom-
panhou o desembarque.

A matéria-prima foi en-
viada pela biofarmacêutica 
Sinovac, parceira internacio-
nal do Butantan. 

Casa Fluminense, Henrique 
Silveira, explica que há três 
pontos que não podem deixar 
de ser abordados pelo grupo: 
a integração metropolitana, a 
acessibilidade e a segurança 
nos trens. Para ele, é preciso 
entender que o trem é o prin-
cipal modal de alta capacida-
de no estado e que os demais 
precisam fazer a integração. 

Agora, ele passará 
pela sabatina no 
Senado para ser 
aprovado

Nomeação de Mendonça 
no STF é oficializada

CAROLINA ANTUNES/PR

Mendonça é indicado

O presidente Jair Bolsona-
ro indicou formalmente o 
ministro da Advocacia-Ge-
ral da União (AGU), André 
Mendonça, para assumir 
a vaga deixada por Marco 
Aurélio Mello no Supremo 
Tribunal Federal (STF). A 
indicação consta na edição 
do Diário Oficial da União 
(DOU) de ontem. O chefe 
do Palácio do Planalto con-
firmou ontem que indicaria 
Mendonça, que ainda pre-
cisa ter o nome aprovado 
pelo Senado Federal, onde 
enfrenta resistências.

Com isso, Bolsonaro 
cumpre sua promessa de 
campanha de indicar ao 
STF alguém “terrivelmen-
te evangélico”. O advogado-
-geral é pastor presbiteria-
no e, se alçado ao Supremo, 
pode fortalecer a ligação 
do presidente com grupos 
religiosos, importantes no 
xadrez eleitoral de 2022. 
O perfil do possível novo 
ministro do Supremo foi, 
inclusive, destacado na 

segunda-feira por Bolsonaro 
durante entrevista coletiva. 
“Mendonça é extremamen-
te evangélico. Pedi a ele que, 
uma vez por semana, comece 
a sessão (no Supremo) com 
uma oração”, afirmou, após 
encontro com o presidente do 
STF, ministro Luiz Fux.

Seguindo os ritos cons-
titucionais, Mendonça ago-
ra deve passar por sabatina 
no Senado Federal. Para ser 
aprovado, o ministro precisa 
do voto de pelo menos 41 dos 
81 senadores. Muitos parla-
mentares da Casa têm reser-
vas ao indicado de Bolsonaro 
pelo uso da Lei de Segurança 
Nacional (LSN) contra críti-
cos do governo enquanto ocu-
pava o Ministério da Justiça. 

JENIFER ALVES

jenifer.alves@odia.com.br

Com  Estadão Conteúdo
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FLUMINENSE FLAMENGO

Tricolor vence o Cerro e 
larga na frente nas oitavas
Fluzão se sente em ‘casa’ em Assunção e leva a melhor com gols de Nenê e Egídio

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

O experiente Nenê não se limitou a municiar Hernández e fez um gol

V
aleu a pena esperar, 
torcedor tricolor. 
Após um mês e meio, 
o Fluminense voltou 

a jogar pela Libertadores com 
uma dominante atuação na 
vitória por 2 a 0 sobre o Cerro 
Porteño, ontem, em Assunção. 
Com gols de Nenê e Egídio, o 
Tricolor conquistou uma im-
portante vantagem no primei-
ro confronto pelas oitavas. Na 
terça-feira, decide a vaga nas 
quartas no Maracanã.

Sem Nino, a serviço da Se-
leção olímpica, Martinelli, 
suspenso, e Fred, vetado pelo 
departamento médico, Roger 
Machado confirmou Manoel, 
André e Abel Hernández como 
os substitutos. Na ausência 
de Fred, Nenê não se limitou 
a municiar Hernández, que, 
recuperado de um incômodo 
no calcanhar direito, voltou a 

ser opção após três jogos au-
sente. Em sintonia com Caio 
Paulista, Nenê aproveitou a as-
sistência para testar Jean, que 
fez a primeira grande defesa 
no início do jogo.

À vontade, o Fluminen-
se, bem postado defensiva-
mente, conseguiu contro-
lar as investidas do Cerro 
Porteño e levar perigo no 
contra-ataque. 

Rubro-Negro 
enfrenta o 
Defensa y Justicia 
pelas oitavas

Na estreia de Renato, 
Mengão joga na Liberta

O dia tão aguardado por Re-
nato Gaúcho, como ele mes-
mo já declarou em diversas 
oportunidades, enfim, che-
gou. Hoje, o treinador fará 
sua estreia no comando do 
Flamengo contra o Defensa 
y Justicia, às 21h30, no Está-
dio Norberto Tomaghello, 
na Argentina. O duelo é vá-
lido pelas oitavas de final da 
Libertadores.

Renato teve pouco tem-
po para trabalhar e dificil-
mente já será possível ver 
sua cara no time. Apre-
sentado na última segun-
da-feira, o novo treinador 
deu apenas dois treinos no 
Ninho do Urubu antes que 
a equipe seguisse para a Ar-
gentina. A segunda ativida-
de seria fora do país, mas o 
clube optou por fazer todo 
trabalho em seu CT e em-

barcar somente ontem à tarde.
Mesmo em meio à corre-

ria, Renato tem uma boa no-
tícia para o confronto. Após 
mais de um mês fora por con-
ta da disputa da Copa Améri-
ca, além da suspensão de um 
jogo que recebeu do Flamen-
go por não ter se apresentado 
após as Eliminatórias, Gabi-
gol está de volta e deve ser 
peça importante para o time. 
O camisa 9 é um dos artilhei-
ros da competição, com seis 
gols marcados.

Na próxima quarta-feira, 
as duas equipes fazem o se-
gundo jogo no Maracanã.

a palinha do apolinho

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

NO FLAMENGO, BONITO É GANHAR

POUPANÇA 
DOS CLUBES

PEDALADAS

 N A decisão de poupar joga-
dores priorizando algumas 
competições não é dos trei-
nadores. É tomada pelos 
dirigentes, que levam em 
conta os interesses finan-
ceiros dos clubes. Os trei-
nadores são comunicados 
e, então, passam a informa-
ção. O motivo é muito sim-
ples: uma passagem de fase 
numa Copa do Brasil vale 
dinheiro em caixa enquan-
to o título é equivalente a 
uma Mega-Sena acumula-
da e gorda. Na Copa Liber-
tadores, a mesma coisa. No 
Campeonato Brasileiro, ga-
nha-se pontos. Nas Copas, 
dinheiro.

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

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

 NRenato (foto) foi contra-
tado sábado, assistiu à vitó-
ria sobre a Chapecoense no 
domingo, foi apresentado 
na segunda e viajou ontem 
para estrear esta noite, na Ar-
gentina, diante do Defensa & 
Justicia, pela Libertadores e 
com a obrigação de ganhar. 
Assim é a vida de treinador, 
e no Flamengo mais aguda 
porque o lema é o do alpinis-
ta: só o cume interessa. Re-
nato conhece a tribo e sabe o 
que o espera. Sua missão será 
comandar a reação no Brasi-
leiro e brigar pelo título, sem 

descuidar das competições 
paralelas. Com a volta dos 
titulares e observando me-
lhor a garotada, dependerá 
do equilíbrio físico do grupo 
para promover a arrancada. 
Renato sabe que, no Flamen-
go, jogar bonito não é meta, 
é consequência, bonito é ga-
nhar. Se vencer todas e só com 
os atacantes metendo gols de 
barriga, como o que fez no 
Fla-Flu, será carregado em 
triunfo, quem sabe até com 
estátua na Gávea. Se perder 
jogando bonitinho, irá para a 
panela como qualquer outro.

 N Brasília pode liberar 
público nos estádios e 
o Mané Garrincha pode 
receber jogos do Brasil 
nas Eliminatórias para 
Copa do Mundo do Catar 
(2022).

 N Sem público, a Olim-
píada de Tóquio, que co-

meça no dia 23 de julho, foi 
reduzida a um programa de 
televisão. Com certeza, tere-
mos um show de imagens.

 N O atacante Gabigol volta 
ao time rubro-negro depois 
de cumprir suspensão por 
indisciplina aplicada pelo 
próprio Flamengo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Mostrando que nunca é 
tarde para o sucesso, Cha-
yene, o Chay, cria da base 
do Bonsucesso, brilha aos 
30 anos com a camisa do 
Botafogo como seu maior 
artilheiro.

 NA desorganização, co-
mum na chegada da torci-
da aos jogos no Maracanã 
desde a inauguração em 
1950, serve de argumen-
to para quem defende a 
proibição de público.

Renato comanda o Flamengo
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SELEÇÃO DA COPA AMÉRICA
Com três jogadores do Brasil e quatro da Argentina, a Conmebol divulgou a equipe 

ideal da Copa América. Neymar, Casemiro e Marquinhos, além dos campeões 

Martinez, De Paul, Romero e Messi estão entre os 11 melhores do torneio.

Com Luiz Henrique no lu-
gar de Gabriel Teixeira, Ro-
ger Machado apostou mais 
no papo do intervalo do que 
na troca de peças para corri-
gir os problemas diagnosti-
cados e buscar a vitória em 
Assunção. Depois do bate-
-rebate na área, Caio Pau-
lista rolou a bola como um 
verdadeiro pivô para Nenê 
encher o pé e acertar o canto 
esquerdo de Jean para abrir 
o placar, aos três minutos. 
Vale destacar que o contra-a-
taque em alta velocidade foi 
iniciado por Luiz Henrique.

Aos 15, Egídio aproveitou a 
sobra de uma bola disputada 
por Caio Paulista para acertar 
uma bomba, que tocou no tra-
vessão antes de entrar: 2 a 0. 
Foi o primeiro gol do lateral-
-esquerdo em 63 jogos com a 
camisa tricolor.

BOTAFOGO

Alvinegro demite Chamusca

Após sequência ruim na Sé-
rie B do Brasileiro, o treina-
dor Marcelo Chamusca foi 
desligado do comando do 
Botafogo. A decisão foi to-
mada pela diretoria do clube 
carioca após grande pressão 
interna e publicada em nota 
oficial na tarde de ontem. 

E o Botafogo já tem um fa-
vorito para assumir o lugar 
de Chamusca. Segundo o site 
“Globo Esporte”, o Glorioso 
negocia a contratação de Lis-
ca, que está sem clube desde 
que deixou o América-MG, há 
cerca de um mês. As conversas 
entre as partes já iniciaram e 
o clube tem pressa. O desejo 
é que, em caso de acerto, ele 
já comande o time na próxi-
ma rodada da Série B, contra o 
Brusque, no sábado, em Santa 
Catarina. A expectativa da di-

Chamusca não resistiu à pressão

ALDO CARNEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

retoria alvinegra é boa.
Lisca saiu na frente de ou-

tros nomes avaliados pelo 
Botafogo por já ser monito-
rado há algum e contar com 

aprovação interna. Ele já 
esteve cotado para assumir 
o Botafogo no ano passado, 
mas o negócio não andou 
pois o treinador vivia bom 
momento no América-MG.

Desde a metade do Esta-
dual, o trabalho de Marcelo 
Chamusca era questionado. O 
treinador chegou ao Alvinegro 
com fama de “Rei do Acesso”, 
mas as atuações do Glorioso 
não encantaram contra equi-
pes de menor expressão. No 
início do caminho foram duas 
eliminações. O time ficou fora 
das semifinais do Carioca e 
caiu precocemente na Copa 
do Brasil para o ABC, ainda na 
segunda fase. Ele comandou 
o Botafogo em 27 partidas na 
atual temporada. Foram 26 
jogos, sendo nove vitórias, 12 
empates e 6 derrotas.

Lisca é agora o mais cotado para assumir o cargo no Glorioso

VASCO

Empate no Couto Pereira

Na briga para retornar à 
elite do futebol brasileiro, o 
Vasco enfrentou o Coritiba, 
no Couto Pereira, em Curitiba, 
e arrancou um ponto fora de 
casa. O time de Marcelo Cabo 
saiu na frente, no começo do 
segundo tempo, com Germán 
Cano, mas cedeu o empate ins-
tantes depois. O gol do Coxa 
foi marcado por Léo Gamalho.

Coritiba e Vasco fizeram um 
primeiro tempo abaixo das ex-
pectativas. As duas equipes jo-
garam de forma burocrática 
e com poucos lances de emo-
ção. Diferentemente do pri-
meiro tempo, a segunda eta-
pa teve bola na rede. E o pri-
meiro gol foi aos oito minutos, 
do Vasco. MT experimentou o 
chute de longe da área, Wilson 
defendeu dando rebote para 

Coritiba e Vasco fizeram uma partida de poucas emoções

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

o lado, Pec chegou e já deu de 
primeira para dentro da área, 
e Cano, bem colocado, só em-
purrou para o fundo das redes.

Mas o Cruzmaltino ficou 
pouco tempo com vantagem 
no placar. Em contra-ataque 

do Coritiba, Rafinha foi lan-
çado na direita e fez o cruza-
mento na linha de fundo, Léo 
Gamalho ganhou de cabeça no 
meio da área e cabeceou firme. 
Vanderlei encostou nela, mas 
não evitou o gol, aos 16.

Cruzmaltino fica no 1 a 1 com o Coritiba, fora de casa, pela Série B
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ECONOMIA

Análise dos 
pedidos será 
feita para 
concessão de 
BPC a idosos e 
pessoas com 
deficiência

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Período de 
experiência 
será a partir 

do dia 
26 deste 

mês

O 
Instituto Nacional 
do Seguro Nacional 
(INSS) liberou on-
tem as regras para 

estabelecer o projeto-piloto 
que vai permitir a avaliação 
remota dos pedidos de Bene-
fício de Prestação continua-
da (BPC/Loas), concedido 
a idosos acima de 65 anos e 
pessoas com deficiência, mas 
precisam comprovar baixa 
renda. O período de experiên-
cia será a partir do dia 26 des-
te mês até 27 de agosto. 

De acordo com o projeto-
-piloto, as análises sociais dos 
pedidos do BPC/Loas deve-
rão ser feitas de forma remo-
ta por assistentes sociais do 
INSS ou analistas do seguro 
social com formação em Ser-

viço Social. Dessa forma, o ór-
gão tem o objetivo de reduzir 
a longa fila para a concessão 
do benefício e acelerar a libe-
ração dos pagamentos. 

A adoção do projeto é 
em razão de uma determi-
nação do Tribunal de Con-
tas da União (TCU). As nor-
mas constam na Portaria nº 
1.328, publicada no Diário 

Oficial da União.  Só será 
permitida a avaliação virtual 
para os pedidos iniciais de 
benefícios, vetando, então, a 
possibilidade de adoção em 
casos de revisão ou recurso.

O agendamento de análise 
remota será realizado com 
a definição de data, hora e 
local para o atendimento de 
acordo com a oferta de va-

gas, sendo observado: dis-
ponibilidade de salas para o 
atendimento; infraestrutura 
tecnológica (link, câmera e 
microfone); apoio técnico; e 
profissionais para realização 
da avaliação social remota. 

O agendamento de AVS 
Remota deve ser feito pelo 
INSS. Quando o INSS con-
cluir o agendamento, o re-

Veja mais de 780 vagas de 
emprego abertas no estado 
Há oportunidades em diversas regiões fluminenses

DIVULGAÇÃO

Há opções para quem busca se recolocar ou ingressar no mercado

Para quem busca se recolo-
car ou ingressar no mercado 
de trabalho, o estado do Rio 
está com mais de 780 vagas 
de emprego abertas nesta se-
mana. A Secretaria de Estado 
de Trabalho e Renda (Setrab), 
por exemplo, disponibiliza 
489 oportunidades por meio 
do Sistema Nacional de Em-
prego (Sine), para as regiões 
Metropolitana, Médio Paraí-
ba, Baixadas Litorâneas e Ser-
rana do Rio. 

O sistema realiza uma 
análise comparativa do per-
fil profissional de cada can-
didato cadastrado com o da 
vaga disponibilizada pela 
contratante. Para se inscre-
ver ou atualizar o cadastro, 
é necessário ir a uma unida-
de levando seus documentos 
de identificação civil, cartei-
ra de trabalho e comprovante 
de residência.

Na Região Metropolitana, 
são oferecidas 205 oportuni-
dades. Entre as opções, des-
tacam-se 65 oportunidades 
para operador de telemar-
keting, tendo como pré-re-
quisito ter o ensino médio 
completo. 

Para consultar as opor-
tunidades e as informações 
sobre remuneração e exigên-
cias de cada função, o can-
didato deve ser cadastrado 
no programa Sine e realizar 
a consulta de maneira pre-
sencial em uma unidade da 
rede ou por meio dos canais 
digitais: empregabrasil.mte.
gov.br ou aplicativo Sine Fá-
cil. O cadastro pode ser feito 
através do envio do currícu-

lo para o e-mail vagas@tra-
balho.rj.gov.br. Pelo mesmo 
canal é possível esclarecer 
dúvidas.

GERANDO VIDAS

A Comunidade Católica 
Gerando Vidas oferece 177 
oportunidades de trabalho 
para a capital, Baixada Flu-
minense e Região Metropo-
litana do Rio. A instituição 
oferta vagas para frentista, 
auxiliar de limpeza, recep-
cionista, entre outras. Os in-
teressados podem realizar 
a inscrição pelo site: www.
trabalhobrasil.com.br. 

LUANDRE

A Luandre está com 120 va-
gas para cargos como auxi-
liar administrativo, opera-

dor de caixa, enfermeiro, en-
tre outros. Os interessados 
devem se cadastrar no site: 
candidato.luandre.com.br 
ou no aplicativo da Luandre, 
disponível nas plataformas 
iOS e Android.

PETROBRAS

Até o dia 30 deste mês, uni-
versitários de todo Brasil po-
dem se inscrever no progra-
ma Petrobras Conexões para 
Inovação, Módulo Ignição, 
2ª edição, pelo site: www.
puc-rio.br/ignicao. A inicia-
tiva da Petrobras em parce-
ria com a PUC-RIO e o apoio 
da Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP) vai selecionar 
24 estudantes. Eles terão di-
reito a uma bolsa de estágio 
com remuneração mensal.

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br 

querente receberá informa-
ção sobre a data, hora e local 
da avaliação social agenda-
da. Apenas no caso de novo 
agendamento por pendência 
de Solicitação de Informa-
ções Sociais (SIS), o segura-
do poderá fazer o agenda-
mento pela Central 135.

FUNCIONAMENTO DA ANÁLISE

A análise remota dos pedidos 
para o BPC/Loas será realiza-
da por meio de uma platafor-
ma de vídeo conferência dis-
ponibilizada pelo INSS. En-
tretanto, o requerente deverá 
estar obrigatoriamente nas 
dependências do instituto. A 
portaria diz que, futuramen-
te, a avaliação remota pode-
rá ocorrer nas dependências 
de entidades parceiras, ca-
bendo a elas disponibilizar o 
ambiente para acessar a sala 
virtual por meio de link es-
pecífico para o atendimento 
a ser realizado.

Neste primeiro momento, 
o INSS será responsável pelo 
agendamento da análise re-
mota, com a orientação de 
explicar todas as etapas e ob-
jetivo da proposta, para que 
assim a pessoa possa aceitar 
ou recusar, de forma volun-
tária. Caso o requerente con-
corde com a análise virtual, 
o INSS deverá verificar junto 
ao interessado se necessita 

de serviços ou recursos de 
acessibilidade.

DIA DO PAGAMENTO

No dia do agendamento, os 
responsáveis pelo apoio téc-
nico deverão preparar pre-
viamente os equipamentos 
para a realização da análise 
remota, chamar a senha do 
agendamento do cidadão, 
identificá-lo, acompanhá-lo 
até a sala de atendimento, 
aguardar a entrada do as-
sistente social e confirmar 
a identificação do cidadão.
(deverá apresentar um do-
cumento original válido). 
Feitos tais procedimentos, o 
apoio técnico deve se retirar 
da sala, para fins de manu-
tenção do sigilo.

Não deverá ser liberado 
o acesso de terceiros no am-
biente da análise remota, 
pois assim serão resguarda-
dos a privacidade e o sigilo 
das informações a serem 
tratadas. Somente será per-
mitida a presença de acom-
panhantes em casos excep-
cionais previstos em lei.

Caso a análise não seja 
concluída por necessidade 
de informações complemen-
tares, caberá um novo agen-
damento feito pelo segura-
do, realizado exclusivamen-
te pela Central 135, no prazo 
máximo de 30 dias.

INSS estabelece regras para o 
projeto-piloto de avaliação remota
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Funcionalismo tem até o 
dia 30 para declarar bens

AGÊNCIA O DIA

Entrega da declaração é obrigatória para os servidores públicos do Poder Executivo do Estado do Rio

O
s servidores ati-
vos do Rio têm até 
o dia 30 de julho 
para  entregar  a 

Declaração de Bens e Valo-
res ao governo fluminense. 
O procedimento é obrigató-
rio e deve ser realizado por 
meio do Sistema de Contro-
le de Bens Patrimoniais dos 
Agentes Públicos do Poder 
Executivo do Estado (Sis-
patri) no Portal do Servidor 
(www.servidor.rj.gov.br).

Quem não cumprir  o 
prazo e deixar de apresen-
tar as informações poderá 
responder a processo ad-
ministrativo disciplinar, 
gerando diversas conse-
quências — a mais drástica 
delas é o desligamento do 
funcionário público. 

Deverão ser declarados 
todos os bens e as fontes 
de renda do servidor, como 
imóveis, dinheiro, títulos de 
ações, bens móveis, investi-
mentos financeiros e parti-
cipações societárias.

PESSOAL DA ATIVA

O Sispatri  foi  inst i tuí -
do pelo Decreto estadual 
46.364, publicado em 2018. 
A obrigatoriedade da decla-
ração de bens vale apenas 
para o pessoal da ativa: ser-
vidores públicos estáveis e 
comissionados.

COMISSÃO ESPECIAL DA PEC 32

 nA estabilidade no serviço 
público será o tema discutido 
hoje em audiência da comis-
são especial da Câmara dos 
Deputados que analisa a refor-
ma administrativa (PEC 32). 
Esse é o ponto mais polêmico 
da proposta e motivo de maior 
preocupação dos servidores de 

todo o país. A reforma extingue 
a estabilidade e mantém essa 
prerrogativa apenas para as 
carreiras de Estado — que ainda 
serão definidas por lei específi-
ca. Parlamentares e represen-
tantes de diversas entidades 
vão debater as condições para 
aquisição dessa garantia.

Estabilidade é tema de audiência

 n A Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Se-
plag) selecionou dez servido-
res da pasta para se tornarem 
os mais novos alunos do curso 
de pós-graduação em Ciência 
de Dados com Ênfase em Po-
líticas Públicas. As aulas, que 
serão dadas pela Fundação 
Ceperj, começam hoje, e terão 
duração de 18 meses.

Serão duas aulas semanais, 
com quatro eixos norteado-
res: Fundamentos à Ciência de 
Dados; Estatística e Lógica de 
Programação; Estratégias para 

Utilização da Ciência de Dados 
e Aplicação no Setor Público.

A pós-graduação vai con-
tribuir com o trabalho dos 
servidores para preparar e 
disponibil izar  dados com 
qualidade, transformando-os 
em informações e auxiliando 
outros profissionais em to-
madas de decisões.

Os alunos vão receber bolsa 
integral para finalizar o curso. 
Entre os servidores, há aqueles 
com mais de dez anos de casa e 
até recém-chegados, que estão 
no Estado há menos de um ano.

PÓS EM CIÊNCIA DE DADOS 

Servidores da Seplag iniciam curso

Cooperação entre órgãos
 > No Portal do Servidor, 

a Controladoria Geral 
do Estado informa que, 
referente ao processo 
2020/2019, o estado atin-
giu a margem de 94% do 
total de servidores que en-
tregaram a declaração no 

prazo. “O processo conta 
com a cooperação entre a 
CGE, gestora do Sispatri, a 
Sefaz e o Proderj, realizan-
do juntas o intercâmbio de 
informações com a finali-
dade de viabilizar a utili-
zação do sistema”, afirma.

Secretário de Planejamento, José Zamith (centro) com selecionados

DIVULGAÇÃO

CONFIRA

94%

CGE é a gestora do Sispatri. 
Segundo o órgão, em 
relação ao processo 
2020/2019, o estado 
atingiu a margem de 94% 
do total de servidores do 
Executivo que entregaram a 
declaração no prazo exigido
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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.
 

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.

 

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)
 

ESTUCADOR V/TEXTO
Estucador com experiência 
comprovada em carteira 
para trabalhar em andaime 
(altura). Salário + benefí-
cios. Contato apenas pelo 
WhatsApp 98556-7567.
 
PEDREIRO V/TEXTO
Pedreiro com experiência 
comprovada em carteira 
para trabalhar em andaime 
(altura). Salário + benefí-
cios. Contato apenas pelo 
WhatsApp 98556-7567.
 

ESTOFADOR T.3045-0078
Preciso estofador profissional 
empreiteiro com fino acaba-
mento e com ferramenta. Rua 
Lagoa Clara 179, nnhaúma 
(Pam Del Castilho) Tel:99810-
7337 / 99360-4306

 

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

 
TÉC. MANUTENÇÃO 
CFTV, Interfones, Motor. 
Atuar Zona Sul. Salário + 
benefícios. Enviar Currículo: 
mario.trica@gmail.com

 

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.

 

MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se Mecânico e Ele-
tricista para Autos. Salário  
combinar. Carteira assinada. 
R.Ferreira Pontes, 166 An-
daraí, falar Marcelo/ Julio 
96484-1420.   99540-3535  
pode ligar cobrar.
 

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.
 

COBALT 2015 V/TEXTO
LS 1.4, completo, rodas de 
liga, banco couro, vendo com 
tudo carro+ autonomia, pron-
to para transferir. Tel. 96713-
3105/ 96448-3343
 
IDEA  2012 R$25.500,00
Essence, vendo com tudo, 
carro e autonomia antiga, 
pronto para transferir, do-
cumentação toda ok. Tel. 
96713-3105/ 96448-3343
 



FábiaOliveira

NOVO CASAL 

S
arah Andrade saiu do ‘BBB 21’ focada 
na carreira e em resolver sua vida pro-
fissional. Mas a consultora de marke-

ting acabou sendo fisgada pelo modelo 
Lucas Viana, campeão da edição 2019 do 
reality ‘A Fazenda’, da Record TV. Visivel-
mente apaixonada, Sarah não faz mais 
questão de esconder o romance com o 
bonitão. Atualmente, os pombinhos estão 
curtindo dias de férias juntinhas em São 
Miguel dos Milagres, em Alagoas. Procurada 
pela coluna, a ex-BBB garante que ainda 
não é namoro, apesar de a relação cada vez 
mais caminhar para algo mais sério. 

“Estamos nos conhecendo. Curtindo essa 
fase da descoberta, da paquera. Começa-
mos a conversar pelas redes sociais, temos 
amigos em comum e foi fluindo. Não 
esperava. Saí (do BBB) totalmente focada 
no meu lado profissional e ainda estou. 
Mas essas coisas a gente não espera 
mesmo, elas acontecem. Somos intensos. 
Sobre mim, deu pra perceber, né? Então 
estamos curtindo o momento e não tem 
por que esconder isso”, diz 
Sarah à coluna.

Quando questionada se 
desistiu mesmo de investir na 
carreira como influenciadora 
digital, ela afirma que, na 
verdade, pretende juntar sua 
paixão pelo marketing com o 
seu trabalho nas redes sociais. 
“Eu não desisti de ser influen-
ciadora. Na verdade, com a 
quantidade de seguidores que 
eu tenho hoje, eu sou uma e 
vou continuar sendo. Assumi minha vontade de oferecer con-
teúdo de marketing nas minhas redes, porque é o que eu mais 
me sinto preparada e a vontade pra falar”, confessa. 
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Depois de Grande Otelo Filho, de 65 anos, herdeiro 

do inesquecível Grande Otelo, conseguir retomar a 

carreira artística após vencer a luta contra o vício em 

drogas, agora é a vez do irmão dele embarcar na mes-

ma empreitada. José Prata conseguiu uma vaga no 

elenco de ‘Gênesis’. Enquanto Otello Filho dará vida a 

um sacerdote curandeiro que irá servir ao José do Egito, 

personagem de Juliano Laham, Pratinha também será 

do núcleo de sacerdote da trama bíblica da RecordTV, 

porém seu personagem será de menor destaque.

A Globo voltou com tudo com a produção da novela 

‘Além da Ilusão’, protagonizada pela atriz Larissa Ma-

noela. Após a trama ser colocada na geladeira por conta 

da pandemia, a produção de elenco já retomou os traba-

lhos e começou a fazer testes on-line com novos atores 

cotados. ‘Além da Ilusão’, novela em que Larissa Ma-

noela fará sua estreia como atriz da emissora dos Ma-

rinho, havia sido colocada na gaveta temporariamente 

por conta da paralisação do setor de dramaturgia da 

casa por causa da pandemia de Covid-19.

RECOMEÇO

MAIS UM HERDEIRO DE 

GRANDE OTELO NA 

RECORDTV

Esta coluna descobriu que o exame de 
Covid-19 da avó de Jojo Todynho, Rita 
Maria de Jesus Menezes, deu falso 
negativo quando ela deu entrada em um 
hospital particular, em Bangu, Zona Oeste 
do Rio, onde ficou internada em 
observação no início deste mês, após 
apresentar alguns sintomas da doença.  
 Aos 77 anos, dona Rita teve falta de 
olfato, coriza, tosse seca e cansaço. Após 
novo exame que constatou a doença, ela 
permaneceu internada para se tratar na 
unidade, onde chegou a fazer uso de 
oxigenação artificial, mas já teve alta e 
passa bem. Procurada, a assessoria de 
Jojo confirma a informação.

EXAME FALSO 

NEGATIVO PARA 

A COVID-19
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MALGA DI PAULA SEGUE 

EM ESTADO GRAVE POR 

COMPLICAÇÕES DA COVID-19

Viúva de Chico Anysio, Malga Di Paula continua internada em 

estado grave no Hospital das Clínicas de Passo Fundo no Rio 

Grande do Sul depois de uma piora clínica no final de semana. 

A empresária e a mãe, Udila, foram diagnosticadas com a Co-

vid-19 há três semanas e as duas acabaram sendo internadas 

no dia 27 de junho. De acordo com o boletim médico divulgado, 

ontem, apesar da situação delicada, o quadro de Malga está 

estável. “A paciente Malgarete de Paula permanece interna-

da na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas de 

Passo Fundo. Seu estado de saúde é considerado grave, porém 

estável”, diz o comunicado. A mãe de Malga já saiu da UTI.

REPRODUÇÃO

‘Somos intensos’, diz 

Sarah Andrade sobre 

relacionamento com 

Lucas Viana
FOTOS REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

E VOTO DE REPÚDIO

PERSONA NON GRATA 
REPRODUÇÃO

Ontem, a Câmara Municipal de João Pessoa, na 
Paraíba, recebeu um  requerimento solicitando 
título de ‘Persona Non Grata’ e voto de repúdio 
para Antonia Fontenelle, após os ataques xe-
nofóbicos da influenciadora digital contra os 
paraibanos.
 “A presente propositura tem como filo es-
tabelecer o título de ‘persona non grata’ à 
influenciadora digital Antônia Fontenelle, por 
ter proferido ataques xenofóbicos à Paraíba e 
aos paraibanos. Em sua conta no Instagram, a 
influenciadora disse que as atitudes espalha-
fatosas, violentas são consideradas ‘paraiba-
nas’, um claro gesto de preconceito e xenofobia 
contra o nosso povo e nossa terra. É por este 
e outros motivos que solicitamos aos nossos 
pares a aprovação deste voto de repúdio”, diz 
o documento enviado pelo vereador Marcilio 
Pedro Siqueira Ferreira. 
 Ao criticar o caso de agressão envolvendo o 
DJ Ivis e a mulher, Pamella Holanda, Antônia 
fez o seguinte comentário xenofóbico: “Esses 
paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e 
acham que pode tudo. Amanhã vou contactar 
as autoridades do Ceará para entender porque 
esse cretino não foi preso”.
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Na última segunda-feira (12), Carmo Dalla Vecchia 
postou uma foto e apresentou o filho. O ator se de-
clarou ao marido, o autor João Emanuel Carneiro, 
no ‘Super Dança dos Famosos’. Carmo fez um texto 
emocionante sobre o menino: “Eu nunca poderia 
imaginar que teria a chance de ter você na minha vida, 
afinal seu pai nunca foi um homem muito tradicional. 
Quando você nasceu e a nossa casa se encheu de 
alegria, eu fiquei me sentindo o homem com a maior 
sorte do mundo. Alguns meses antes teu pai teve dor 
de dente, engordou uns 20 quilos, teve dor de cabeça, 
teve um melasma que saiu no meio da testa na forma 
de uma borboleta, e quando conto isso todo mundo 
ri da minha cara e diz que é impossível, mas o fato é 
que o melasma está lá até hoje. Conversei com todas 
minhas amigas mães para pedir ajuda, com a sua avó, 
e elas todas me estenderam as mãos, fiz curso com 
uma enfermeira para aprender o que fazer nos pri-
meiros meses, não deixei você tomar uma vacina que 
não fosse no meu colo para poder chorarmos juntos se 
fosse necessário. Meu sono nunca mais foi o mesmo 
(e tudo bem) porque a verdade é que só de escutar 
sua vozinha pela manhã eu sorrio e tenho vontade de 
chorar. Teve a primeira vez que vc disse papai e aí eu 
desmoronei e quando vc sorriu e lançou os bracinhos 
ao redor do meu pescoço eu pensei que havia encon-
trado o céu! Hoje eu tenho a certeza que sim”.

Após Luana Piovani desabafar sobre a época em que foi agredida por Dado Do-

labella não haver um movimento de união e apoio das mulheres umas com as 

outras, como vem acontecendo hoje, principalmente após a arquiteta Pamella 

Holanda denunciar publicamente as agressões do ex-marido, DJ Ivis, eis que o 

ator usou o Instagram para comentar sobre o episódio do passado e ainda se 

desculpar publicamente com a ex por tê-la agredido. Em 2008, ele deu um tapa 

na cara de Luana durante uma briga em uma boate. 

 “Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e 

acertos, mas principalmente daquilo que fazemos com nossos erros. Me enver-

gonho muito, perdi a cabeça, um dos motivos também que me fizeram decidir 

ser vegano, ser menos impulsivo, reativo... Violência é energia, a mesma infe-

rida é a mesma exalada. Assim como me envergonho também de um dia já ter 

transformado inocentes (carne animal) em fezes, pagado para matarem por 

mim... cada inocente, cada vida. Precisamos nos transmutar e sem o perdão 

não transmutamos. Nos perdoar pelos nossos erros, perdoar o próximo e nos 

permitir encontrar um caminho melhor. Luana Piovani, sinto muito! Me per-

doa, eu te amo. Sou grato! Muita paz na sua caminhada”, escreveu o artista. 

SE DESCULPOU COM A EX

APRESENTANDO O 

FILHO
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 n Nesta quin-

ta-feira (15), 
a Alma Music 
lança o primeiro 
single da cantora 
e compositora 
Chiara Maria, 
‘Viciada em 
Você’, em todas 
as plataformas 
musicais.

 n K-Pop: 3YE 
será o primeiro 
grupo de K-pop a 
realizar show on-
-line para Améri-
ca Latina, às 21h. 
Apresentação 
será no www.
masvivo.tv

EM SÉRIE NA NETFLIX

É O AMOR DOS CAMARGOS 

Wanessa Camargo anunciou que nos próximos dias a série ‘É o Amor’ vai 
estrear na Netflix. A produção conta a história da família priorizando as 
relações pessoal e musical entre ela e o pai Zezé Di Camargo. “Ansiosa para que 
todos possam ver”, revelou a cantora. Os seguidores trataram de perguntar se 
Zilu Godoi aparece na produção e se Graciele Lacerda está incluída na relação 
de parentes próximos e queridos. Xi!!!

REPRODUÇÃO

Samantha Schmütz desabafou nas redes sociais sobre as mensagens de ódio que continua recebendo nos últimos 
dois de meses. A atriz até mostrou recado raivoso de um internauta que a chamava de ‘piranha esquerdista’ e ainda 
a mandava morar em outro país da América do Sul. “Vai morar na Venezuela para você ver como é viver lá”. “Olha que 
fofo”, brincou a atriz ao expor o comentário e rebateu: “Para cada mensagem de ódio, recebo umas 10 de amor”.

MENSAGENS DE ÓDIO E DE AMOR

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N A despeito das especulações sobre o AGU André 
Mendonça para a vaga do ex-ministro Marco Aurélio 
Mello, e das futuras vagas para o Supremo Tribunal 
Federal que serão abertas até 2026, avança no Con-
gresso Nacional um projeto que tenta frear o poderio 
presidencial na indicação de nomes para a Corte. A 
PEC do STF, apresentada em dezembro de 2019 pelo 
deputado federal Paulo Ganime (NOVO-RJ), já tem 
relatora na CCJ, a deputada Carol de Toni (PSL-SC). 
A PEC 225/19 propõe mais rigor nos critérios de indi-
cação ao Supremo. Um deles é o indicado ser juiz de 
segunda instância ou advogado com pelo menos 10 
anos de prática e mestrado na área jurídica.

Mais cerco 
 N Outras mudanças são o 

fim do mandato vitalício, 
passando para 12 anos; e 
alternância nas indica-
ções para evitar a concen-
tração de indicações por 
um mesmo presidente. 

Aliás.. 
 N .. com o respeito aos to-

gados, alguns ministros 
não teriam sido aprova-

dos se essa Lei estivesse 
em vigor de uns 20 anos 
para cá.  

Acima de todos 
 N A Coluna já publicou 

em edições anteriores os 
sistemas utilizados por 
outros países para a esco-
lha de ministros e sobre 
mandatos. O sistema bra-
sileiro é uma mãe para a 
Corte. 

Nacionalizando 
 N O governador gaúcho 

Eduardo Leite (PSDB) vai, 
devagar, tentando nacio-
nalizar seu nome como 
pré-candidato ao Palácio 
do Planalto. Foi a estrela 
ontem na palestra no ca-
nal Comunitas no Youtu-
be sobre gestão pública, 
para plateia de prefeitos e 
assessores. 

Clã em risco 
 NOs Calheiros correm risco 

de perder o controle de Ala-
goas na disputa do ano que 
vem. A principal dificulda-
de do governador Renan 
Filho é fazer o sucessor. Ele 
vai concorrer ao Senado, e o 
pai, senador, está desgasta-
do no Estado. O presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Marcelo Victor, é aliado do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, 
inimigo dos Calheiros. E 
segue a novela.  

Baixas  
 N Vozes que fazem falta no 

Congresso Nacional nes-
tes tempos, segundo um 
experiente político: Miro 
Teixeira, Chico Alencar, 
Mão Santa, Itamar franco 
(in memoriam).  

Haiti é ali 
 N O mundo está tão som-

brio que passa batida 
como notícia ‘comum’ o 
assassinato de um presi-
dente e da primeira-dama 
do Haiti dentro do palá-
cio por grupo miliciano 
armado. 

Coração & língua 
 N O filósofo Olavo de Car-

valho, tido como guru dos 
Bolsonaro, está melhor, 
segundo boletim médico 
do INCOR onde se inter-
nou em São Paulo. Após 
cinco dias, ele “evolui 
consciente, comunicativo 
e com quadro clínico está-
vel”. A língua afiada, claro. 

Corrida com obstáculos
 N A maioria dos brasilei-

ros não apoia a Olimpía-
da de Tóquio, que come-
ça dia 23. É o que aponta 
a pesquisa Attitudes To 
The Tokyo 2020 Summer 
Olympics, da Ipsos, em 
28 países. O levantamen-
to mostrou que apenas 
32% dos entrevistados 
no Brasil  concordam 
com a realização dos Jo-
gos este ano. Nos outros 
países, o endosso é bem 
maior, 43%.

FREIO DE ARRUMAÇÃO

OLHO NAS CONTAS

 N O governador do DF, 
Ibaneis Rocha (foto), so-
freu uma derrota há dias 
no Tribunal Administrati-
vo de Recursos Fiscais, ór-
gão que julga os recursos 
dos contribuintes. Seu 
candidato à reeleição 
na presidência, indicado 
pelo secretário de Fazen-
da André Clemente, foi 
derrotado. Para piorar, 
a sessão terminou em 
bate-boca e não foi pro-
clamado o resultado. A 
votação foi cancelada. 

Pandemia, crise, desemprego, cofres 
municipais vazios. Os vereadores 
da atual legislatura da Câmara do 

Rio assumiram seus mandatos diante 
de um dos maiores desafios já vistos em 
nossa cidade. Com uma renovação de 
35% das cadeiras, o trabalho começou 
ainda no recesso de janeiro, com comis-
sões que deram importantes contribui-
ções em temas como a volta às aulas, va-
cinação e retomada econômica. Foram 
seis meses muito intensos, que resulta-
ram em uma produção recorde.

Um estudo da Consultoria Legislati-
va mostrou que fomos a Câmara com 
maior produtividade entre as 11 maiores 
capitais do Brasil, com 140 novas leis no 
período. Segunda colocada, a cidade de 
Goiânia aprovou 71 novas leis. Maior ci-
dade do país, São Paulo teve 29.

As indicações legislativas, importante 
instrumento de cobrança e fiscalização, 
passaram de 5 mil. Foram ainda 79 au-
diências públicas, 86 sessões plenárias 
e quase 500 projetos apresentados. Um 
salto de produtividade.

Os números são resultado de uma 

O estado do Rio de Janeiro tem 
vocações conhecidas e extre-
mamente importantes, como a 

cadeia produtiva do petróleo que pode 
e deve ser estimulada e ter seus divi-
dendos aproveitados para o desenvol-
vimento econômico e social estrutu-
rado e sustentável de olho no futuro. 
Mas, ao mesmo tempo e felizmente, 
dispomos de potenciais que vão além 
do citado.

Durante mais de um ano e meio 
como secretário estadual de Infraes-
trutura e Obras, cargo que ocupei até 
junho, pude perceber o quanto o Rio 
de Janeiro tem tudo para dar certo, 
bastando que haja gestão séria e efi-
ciente, sociedade civil e empresariado 
engajados, preocupação com a des-
centralização dos investimentos e da 
geração de emprego para novas áreas 
da capital, região metropolitana e para 
o interior, além da disponibilidade de 
recursos para infraestrutura viária, 
urbana e habitacional, o que passa a 
existir agora com a entrada dos valo-
res oriundos da concessão da Cedae 
no tesouro do estado e de dezenas de 
municípios.

O Médio Paraíba e o Centro-Sul 
com seus polos industriais localiza-
dos em áreas de grande importância 
logística para o Sudeste brasileiro, 
às margens da Via Dutra e da BR-
040; o potencial turístico do Vale do 
Café; as Baixadas Litorâneas e a Cos-
ta Verde com suas belezas naturais 
conhecidas mundialmente; a Região 
Serrana com seu turismo qualificado 
e suas indústrias têxtil, metalúrgi-
ca e cimenteira; o Noroeste com seu 
café e suas pedras ornamentais; e o 
Norte com sua proximidade com as 
reservas de petróleo e gás. Tudo isso 

O Rio tem tudo para dar certo

Trabalhando para reerguer o Rio

Carlo Caiado

Presidente da Câma-
ra de Vereadores  
do Rio

Bruno Kazuhiro

Mestre em Ciência 
Política pela Uerj e 
Bacharel em Direito 
pela UFRJ

gestão que tem buscado o diálogo, dan-
do autonomia aos mandatos. Um dos 
nossos primeiros atos foi criar o Colégio 
de Líderes, onde debatemos e monta-
mos a pauta de votações com as banca-
das, o que deu agilidade e transparên-
cia ao processo legislativo. Vereadores 
das mais diversas ideologias, estreantes 
e veteranos, tiveram liberdade e auto-
nomia. As comissões foram compos-
tas com espaço a todos, qualificando 
os trabalhos. Isso foi decisivo para essa 
atuação intensa.

Nesse espírito discutimos e votamos 
projetos fundamentais. O programa 
Reviver Centro, aprovado com dezenas 
de emendas, é a grande chance da reto-
mada do protagonismo da nossa região 
central, unindo a vocação econômica 
com a ampliação da área residencial. 
As medidas trazem uma nova dinâmica 
para uma área que passa por um esvazia-
mento, acentuado pela pandemia, mas 
que tem infraestrutura e todo o potencial 
para voltar a ser o coração do Rio.

No campo fiscal, aprovamos as re-
formas da previdência e tributária, que 
vão ajudar a sanar as contas municipais. 
Mais dinheiro no caixa significa mais 
investimento e qualidade de vida para 
a população. Aprovamos ainda o pro-
grama de auxílio para pagamento dos 
funcionários das empresas, doamos R$ 

tem muito a contribuir com a Região 
Metropolitana, seu comércio, servi-
ços e mercado consumidor no que 
diz respeito ao desenvolvimento do 
estado, desde que haja um planeja-
mento dos setores público e privado, 
dos governos do estado e municípios, 
do legislativo e do executivo que leve 
em conta carências, como a falta de 
opções viárias no Noroeste, que obri-
ga os veículos com destino à capital a 
passarem por Minas Gerais. Outras 
questões são o déficit habitacional 
em áreas como o Norte e a Baixada 
Fluminense, onde mais de 25% da 
população de algumas cidades não 
possuem um teto digno, a necessi-
dade de urbanização e saneamento 
na Região dos Lagos e na Costa Ver-
de, onde patrimônios naturais são 
ameaçados, e a urgência da organiza-
ção do uso do solo na Região Serrana, 
onde as construções irregulares em 
encostas são um risco constante.

Quando estive na SEINFRA, deba-
temos justamente a importância de 
programas habitacionais que requa-
lifiquem conjuntos onde falta manu-
tenção, construam unidades popula-

res nos municípios onde há escassez de 
moradia e instalem áreas de lazer e con-
vivência que promovam a qualidade 
de vida, de contenção de encostas que 
trazem risco ao entorno e da reforma e 
construção de equipamentos públicos 
que façam os serviços públicos mais 
presentes ou que fomentem o desen-
volvimento de diferentes áreas, como 
no caso do novo Museu da Imagem e do 
Som, para o qual obtivemos liberação 
do TCE para retomada das obras.

Não há dúvida de que o bom apro-
veitamento dos recursos do petróleo, 
o fomento às vocações e ao desenvol-
vimento regionais, a utilização dos re-
cursos da Cedae em pautas estrutu-
rantes, a presença dos governos como 
indutores do desenvolvimento e com-
panheiros de quem mais precisa e o 
respeito à integridade e à ética são os 
caminhos para o Rio de Janeiro, que 
já possui as condições para o sucesso, 
mas que precisa voltar a acertar. Todo 
fluminense que atua na gestão públi-
ca, seja qual for a esfera de governo, 
a temática ou o tempo de atuação no 
setor, deve ter esse sucesso do estado 
como motivação diária. 

60 milhões para ajudar cerca de 900 mil 
trabalhadores e autônomos, além da 
alimentação de alunos da rede munici-
pal, durante o fechamento das ativida-
des contra a Covid. Ajudamos a manter 
os empregos e a renda para quem mais 
precisava.

Aprovamos a intervenção no BRT, que 
vai dobrar o número de ônibus em circu-
lação, dando dignidade aos passageiros, 
e a criação do BRT Seguro, para acabar 
com assaltos, calotes e vandalismo nas 
estações.

A Câmara também exerceu seu papel 
de ouvir a sociedade. Recebemos de em-
presários a trabalhadores ambulantes, 
em reuniões e audiências públicas das 
nossas comissões. Mantivemos um canal 
harmônico com o Executivo, cobrando, 
fiscalizando, construindo soluções.

Estamos modernizando a adminis-
tração, aumentando a transparência 
para servir cada vez mais aos cariocas. 
O segundo semestre será de ainda mais 
trabalho, com a revisão do Plano Dire-
tor. Temos a concessão do saneamento, 
gerando recursos e intervenções impor-
tantes na cidade, que precisarão de fis-
calização e acompanhamento constan-
te. Muitos são os desafios, mas o carioca 
pode ter certeza de que a Câmara con-
tinuará atuando com intensidade para 
reerguer o Rio.

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASÍLIA

ESPLANADEIRA

 N COPPEAD/UFRJ  realizará hoje live “Como o MBA pode alavancar a 
sua carreira”, no Youtube e LinkedIn. 

 N Seminário Nacional  sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
acontece hoje no YouTube da Visão Mundial. 

 N 1ª Edição do Fala By Cloe,  organizado pela plataforma online de 
aprendizagem ativa, acontece hoje e amanhã. 

 N Fundação Grupo Boticário  promove amanhã evento “Conexão 
Oceano - Resiliência e Saúde do Oceano: um olhar para o futuro do 
planeta”. 

 N Projeto Resposta à COVID-19 no Brasil,  da ONG Visão Mundial, 
completa um ano no Amazonas com mais de 145 mil pessoas atendidas 
em 36 municípios. 

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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MALHAÇÃO

 n Dandara tenta se explicar para 
Gael. René insiste em reatar com 
Dandara. King ajuda Simplício 
a convencer Bete a aceitá-lo de 
volta. Marcelo aparece no almo-
ço de Delma e Gael. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana e Lúcio falam sobre o casa-
mento com Júlia. Manuela e Ga-
briel se divertem em um karaokê. 
Eva diz que Manu quer abafar o 
casamento de Ana namorando 
Gabriel.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Kyra fica dividida entre o amor 
que sente por Rafael e Alan. 
Luna explica a Mário que Helena 
foi vítima de Hugo e que ela ama 
o pai. Ermelinda pede desculpas 
a Alexia.

19h50 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Andreia volta para a mansão e 
explica para Junior que Carol não 
foi receptiva, o que fez ela dizer 
mais do que devia, ou seja, que 
quer ficar com o empresário.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Cora vai à sala de reuniões 
e ouve Maria Marta falar com 
Silviano sobre o diamante rosa. 
José Alfredo, Maria Marta e Cora 
procuram o diamante.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Beeri se surpreende ao ver o 
estado de Judite. Esaú sente 
remorso. Yarin se assusta com 
a atitude ousada de Bila. Jacó 
nota a diferença entre Lia e Ra-
quel. Beno desmascara Raquel.

21h | RECORD | 12 anos 
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Ao lado de Sebastián Yatra, Simone e 

Simaria lançam clipe sensual de ‘No 

Llores Más’, que já tem mais de oito 

milhões de visualizações no Youtube

DE OLHO NA CARREIRA DE OLHO NA CARREIRA 
INTERNACIONALINTERNACIONAL

tem magia, é envolvente’. Para fazer a com-
posição da música, a gente pensou que não 
podia perder a nossa essência do sertanejo, 
a gente sempre mantém nossa essência por 
mais que a música venha com batida de for-
ró, de funk, de pisadinha, a gente sempre põe 
nosso sertanejo. Essa música vai abrir mui-
tas oportunidades porque é um projeto que 
o Yatra entrou de corpo e alma com a gente”, 
acredita Simaria.

FÓRMULA DO SUCESSO
Para Sebastián Yatra, um projeto faz sucesso 
quando nasce do coração e é feito com ca-
rinho. Esses são os segredos para que uma 
canção atinja o coração das pessoas também. 
“Estamos apaixonados pelo projeto e é neces-
sário para que os demais se apaixonem por 
ele também, não só no Brasil, mas na América 
Latina, Colômbia e Espanha também. É uma 
melodia, é uma produção que te faz sentir 
coisas especiais”, conta ele, que revela paixão 
pela dupla e pela música brasileira.

“Quando escutei Simone e Simaria, me 
apaixonei pelas músicas e, sobretudo, pelas 
vozes. Elas têm vozes muitos potentes e 
melodiosas. Minha equipe e eu viemos 
da Colômbia as escutando cantar, escu-
tando músicos brasileiros e pensei: ‘essa 
gente está em outro nível”. Está no san-
gue de vocês’. Não é só a oportunidade de 
crescer como cantor e que 
as pessoas comecem a 
me conhecer mais no 
Brasil, mas também 
uma oportunidade 
de aprender”, diz o 
colombiano.

VIDEOCLIPE SENSUAL
O single ganhou 
um videoclipe sen-
sual gravado em 

Cancún, no México, sob a direção de Charlie 
Nelson. O trio revela que foi o melhor lugar 
para que eles se encontrassem em dezem-
bro do ano passado, tanto pela agenda de 
Yatra, como pelos bloqueios impostos pela 
pandemia.

“Foi onde conseguimos nos encontrar e 
nos foi mais fácil. Terminamos decidindo 
que esse lugar seria no México. É um lugar 
que amamos, que nos parece tão lindo e que 
tem umas das praias mais bonitas do mundo. 
Queríamos que o vídeo fosse na praia. Simo-
ne terminou gravando sua parte em Miami 
depois, mas não se nota a diferença. Parece-
mos estar no mesmo lugar. Aproveitamos 
muito o videoclipe”, diz Yatra.

Sobre a sensualidade, Simone brinca com a 
situação. “Eu queria ter botado um fio dental, 
mas não pude porque eu não estava organi-

zada ainda do jeito que eu queria, 
ainda estou na dieta”, diz ela, le-
vando o colombiano aos risos, 
que completa: “Coloca agora e 
estou certo que ficará muito 
bonito”.

D
epois de alcançar números expressi-
vos no Brasil, a dupla Simone e Sima-
ria quer conquistar o mundo. Para 
dar start na carreira internacional, 

as irmãs lançaram a música ‘No Llores Más’, 
parceria em “portunhol” com o colombiano 
Sebastián Yatra. A faixa, uma versão de uma 
música de Calema, dupla de irmãos de São 
Tomé e Príncipe, alcançou oito milhões de 
visualizações em apenas três dias, recorde da 
dupla neste ano.

“A gente está fazendo isso com muita devo-
ção e amor. Ficamos felizes com essa mistura 
de música africana, reggaeton e sertanejo. A 
gente escuta a música e dá vontade de sair 
dançando, de chamar a galera, de aglome-
rar, mas a gente não pode ainda. Na hora que 
estiver todo mundo vacinado, meu Brasil, 
o povo que me aguarde porque vou dançar 
muito com essa música. Ninguém me segura”, 
brinca Simaria sobre a canção composta em 
parceria com Calema, Rafinha RSQ e Sebas-
tián Yatra.

Não é a primeira vez que a dupla colabora 
com um artista internacional. Em 2018, elas 
foram convidadas pela italiana Laura Pausini 
para fazer parte do disco “Fatti Sentire”, mas 
Simone reitera que é a primeira vez que elas 
convidam alguém. “Yatra é o primeiro artista 
que Simone e Simaria convidam para fazer 
uma parceria e dar início ao trabalho (da car-
reira internacional)”, diz ela. 

“Um dia, a gravadora chamou a gente para 
o Rio de Janeiro e o Yatra estaria lá. A Simaria 
esperta, sempre foi muito ninja, falou: ‘só vou 
se for para conhecer o Yatra’. O interessante é 
que a Simaria ficou no mesmo andar que o Ya-
tra estava. Saindo do quarto, ela deu de cara 
com ele e começaram a conversar e a falar do 
trabalho”, lembra Simone.

“O que aconteceu com a gente de ouvir essa 
melodia e enlouquecer, aconteceu com o Ya-
tra também. Ele ficou doido e falou: ‘esse som 

Reportagem do estagiário Filipe 

Pavão, sob supervisão de Tábata 

Uchoa

Simaria e 

o cantor 

colombiano 

Sebastián 

Yatra; à esq., 

Simone



Horóscopo

Vai reunir grandes resultados no mundo dos negócios. 
Seja criativa e independente para alcançar seus 
objetivos. No amor, momentos deliciosos vão surgir. 
Cor: vinho.

Deixe a rotina de lado e invista em novas experiências. 
Bom dia para participar de sorteios, apostas e rifas. A 
ligação com o par vai estar excelente nesse momento. 
Cor: vermelho.

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: afalar, afasia, aliar, alisar, áries, asilar, eira, eixo, exilar, falar, 
falir, falsa, frase, irar, lesar, lira, lixo, ralar, ralé, rali, raro, safra, sala, 
salafrário, saleiro, sarar, seixo, sela, selar, suor.

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

O clima com os parentes será muito gostoso por esses 
dias. Pode ter algumas conquistas materiais no lar. 
Um familiar talvez te apresente alguém interessante. 
Cor: pérola.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Faça mudanças nos seus objetivos. Vai ter ótimas 
conversas com os amigos pelas redes sociais. Pode 
não ter muitas novidades na paquera, acalme-se. Cor: 
azul-petróleo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O campo astral incentiva uma carreira mais 
independente. Pode ter grandes oportunidades de 
ganhar mais dinheiro. O seu mistério te destaca na 
conquista. Cor: dourado.

LEÃO
23/7 a 22/8

Tenha pensamentos mais inovadores. Aprenda e 
estude bastante para avançar nos seus planos 
pessoais e profissionais. Vai escolher muito bem com 
quem flertar. Cor: pink.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Transformações pessoais podem ocorrer. Novos 
negócios vão te gerar lucros. Seja criativa para 
surpreender o par e melhorar a intimidade entre 
vocês. Cor: azul-celeste.

LIBRA
23/9 a 22/10

Pode formar parcerias profissionais de muito sucesso. 
Vai ter muitos bons papos com amigos e familiares. No 
amor, ouse um pouquinho mais, aproveite. Cor: verde-
esmeralda.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Foque mais no seu trabalho. Pode pintar o desejo de 
ter liberdade e ser dona do próprio negócio, aproveite 
esse momento. Muita paixão e envolvimento na 
conquista. Cor: púrpura.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Bom momento para quem atua na área da educação. 
Pode ter ótimas novas ideias que irão te ajudar. 
Também pode iniciar uma união empolgante com a 
paquera. Cor: vermelho.

Uma herança de família pode encher o seu bolso 
nesse momento. Também pode reformar o lar ou 
encontrar uma casa melhor. Cuidado com o ciúmes no 
amor. Cor: malva.

Desenvolva parcerias na sua carreira. A sua simpatia 
vai facilitar trabalhos em grupo ou estudos. Pode 
formalizar um relacionamento e até mesmo se casar. 
Cor: creme.

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

Bruna Griphao 
mostra 
bumbum 
em foto
A atriz Bruna Griphao, de 22 anos, 
aproveitou uma folguinha do tra-
balho para curtir um dia de sol e 
praia. Ela postou no Instagram 
uma foto em que aparece pegando 
um solzinho.

De biquíni branco, Bruna exi-
biu suas curvas no local e rece-
beu elogios dos fãs através da 
rede social de fotos. “Ia dar bom 
dia, mas depois dessa foto fiquei 
desnorteado”, brincou um segui-
dor. “Maravilhosa”, disse outro 
admirador. “Que mulher linda”, 
comentou um fã. 

Em breve, Bruna poderá ser vis-
ta na nova  novela da Globo cha-
mada ‘Nos Tempos do Imperador’, 
que vai ocupar o horário das 18h, 
na Globo. Na trama, Bruna vai vi-
ver a princesa Maria Leopoldina.

Luisa Sonza 
reúne canções 
favoritas
A cantora Luisa Sonza, que está 
em preparação para o lançamento 
do seu tão aguardado segundo ál-
bum de estúdio DOCE 22, que será 
lançado nesta sexta-feira (18), rea-
lizou a curadoria de uma Enhan-
ced Playlist (experiência de áudio 
e vídeo) no Spotify cheia de suas 
canções favoritas e que influen-
ciaram sua carreira. É a primeira 
vez que um artista no Brasil cria 
uma Enhanced Playlist em parce-
ria com a plataforma.

A Enhanced Playlist criada pela 
artista transborda diversos gêne-
ros musicais que fizeram e fazem 
parte de sua vida e carreira e que 
estarão presentes no seu mais 
novo álbum.

Carla Diaz 
participa de 
ação solidária
O fã clube criado para os ex-BBBs 
Carla Diaz e Arthur Picoli, intitu-
lado em ‘Acervo Carthur Solidá-
rio’, fez uma ação solidária pelas 
ruas de São Paulo neste fim de 
semana. A ação, que doou cober-
tores e quentinhas para morado-
res de diversas ruas de São Paulo, 
contou com a presença da ex-B-
BB Carla Diaz e teve a parceria do 
Hotel Renaissance, que fez todas 
as quentinhas que foram doadas.

As doações foram feitas com o 
valor arrecadado pelo ‘fandom’, 
que conta com participantes de 
todo o Brasil e do mundo.

REPRODUÇÃO DO TWITTER

REPRODUÇÃO INTERNET
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