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Depósitos na conta social digital começam amanhã para os nascidos em janeiro. Confira o calendário.  ECONOMIA, P. 9 

PAUTA DO 
FUNCIONALISMO 
CARIOCA AVANÇA 
COM AS CONTAS 
DA PREFEITURA 
NO AZUL. 
SERVIDOR, P. 10

ELEIÇÕES 
PSL DO RIO 
AGUARDA 
DEFINIÇÃO 
PARTIDÁRIA DE 
JAIR BOLSONARO
 E SEU GRUPO 
INFORME DO DIA, P. 2

Rio terá reforço 
na segurança 
com a formatura 
de 475 policiais

Plano prevê 
investimentos 
de R$ 14 bilhões 
até fim de 2024

Em cerimônia no Centro de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Praças 
(CFAP), em Jardim Sulacap, Zona 
Oeste, o governador Cláudio Castro 
disse que PMs atuarão em progra-
mas como Cinturão de Divisas, de 
combate ao tráfico de armas e dro-
gas, e Bairro Seguro. P. 4

Prefeito Eduardo Paes apresen-
ta o Plano Estratégico da cidade 
com 93 metas a serem cumpridas 
nos próximos três anos. Entre elas 
estão o desenvolvimento de dife-
rentes setores do município, como 
saúde, emprego e renda, habitação 
e até apoio à segurança pública. P. 4 

Relatório do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP), antecipado 
ao DIA, mostra que índices são os 
menores para o mês e para o acu-
mulado do ano desde 1991. Levan-
tamento aponta redução de 9% no 
semestre, comparado a 2020. P. 5 

ESTADO 
REGISTRA 
QUEDA DE  
HOMICÍDIO

Governo antecipa pagamento 
da quarta parcela do auxílio

AJUDA EMERGENCIAL

REPRODUÇÃO

Fábio Damon segue internado sob custódia

Prefeitura antecipa o calendário em 
12 dias. Previsão é que, em um mês, 
todos os adultos tenham recebido 
ao menos a primeira dose. Variante 
Delta já circula na cidade. P. 3 

No Rio, toda 
população 
vacinada até 
novembro

COVID

JOGO DO MENGÃO 
COM TORCIDA. P. 3

VOLTA AO TRABALHO 
PRESENCIAL. P. 3 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

REGINALDO PIMENTA ATAQUE

Renato Gaúcho Renato Gaúcho 
minimiza atuação minimiza atuação 
ruim do Flamengo ruim do Flamengo 
na Libertadores e na Libertadores e 
diz que não adianta diz que não adianta 
praticar bom futebol praticar bom futebol 
se perder o jogose perder o jogo.. P. 8 P. 8

MELHOR MELHOR 
VENCER DO VENCER DO 
QUE JOGAR QUE JOGAR 
BONITOBONITO

Cintia Kutvak Cintia Kutvak 
toma vacina em toma vacina em 
posto no Jockey posto no Jockey 
Clube da Gávea, Clube da Gávea, 
na Zona Sulna Zona Sul

INTERNADO EM SP, BOLSONARO CANCELA LIVE E MOTOCIATA. P. 9

REPRODUÇÃOO DIA D

IRMÃOS REUNIDOS NA IRMÃOS REUNIDOS NA 
TV PELA PRIMEIRA VEZTV PELA PRIMEIRA VEZ

Selton e Danton Selton e Danton 
Mello atuam juntos Mello atuam juntos 
e têm o mesmo grau e têm o mesmo grau 

de parentesco na de parentesco na 
série ‘Sessão de série ‘Sessão de 

Terapia’.Terapia’.  P. 15P. 15

Ao criticar DJ Ivis, ela usou 
expressão “paraíbas”. P. 13

ANTÔNIA É 
INVESTIGADA 
POR XENOFOBIA

FábiaOliveira
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Lucas Ferreira de Souza ficou três dias internado no 
Hospital Getúlio Vargas. Justiça converteu a prisão 
do atirador, Fábio Damon, para preventiva. P. 5 

MORRE QUARTA 
VÍTIMA BALEADA 
POR GUARDA

Traficantes da Vila 
Vintém estendem 
faixa com a ameaça: 
“Proibido o roubo”
RIO DE JANEIRO, P. 6

AINDA SEM TÉCNICO, BOTAFOGO SERÁ COMANDADO 
PELO INTERINO RICARDO RESENDE, DO SUB-20.  P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Isabella, Larissa, Damiana, Bruna, An-
dréa... Mais de 20 mulheres que com-
partilham da mesma luta: o desespero 

de ver seus filhos fora da escola desde que 
começou a pandemia.

A batalha delas é igual a da nossa leitora 
que contamos aqui na quarta-feira, a Ga-
briella Teles, de Mesquita.

Elas se uniram e criaram o grupo de What-
sApp “Criança na escola já!”, para tentar de 
qualquer maneira que as crianças voltem 
para as salas de aula.

São mães de crianças que dependem da 
escola pública e que nunca tiveram um ensi-
no de excelência... Pelo contrário, só piorou.

“Meu filho tem 7 anos e não sabe ler e 
escrever, a gente não tem condições de pagar 
uma escola particular. A gente fica a mercê 
desses governantes, reféns sem qualquer 
resposta”, desabafa Larissa Almeida.

Como é destruidor ver que ninguém deu 
conta desse abismo, do fundo do poço que 
está a Educação do nosso país.

São muitas crianças que, além do en-
sino, ainda dependem do arroz e feijão, 
porque não têm o que comer em casa. E 
alguém acredita que vão ter internet para 
assistir à aula?

Tantos especialistas disseram que é possí-
vel sim ter aula, seguindo os protocolos... Mas 
ninguém olha, ninguém dá uma resposta de 
quando essas escolas vão reabrir!

Os pais, já frutos de uma educação pública 
falida, não sabem ensinar os filhos que tam-
bém não conseguem aprender..

As mães, muitas delas criando sozinhas 
os filhos, choram por não saberem agir nes-
sa situação.

É descaso... E depois a sociedade reclama 
que não há emprego, que o país não desen-
volve.. Como?! Se a Educação não é valori-
zada. A gente colhe hoje o que não se planta 
há anos, ensino!

200 mil crianças abandonadas por todo 
o Brasil, com seus futuros comprometidos... 
Isso é criminoso!

Tudo por falta de gestão, por falta de 
vontade, pela corrupção e pela safadeza de 
quem comanda essa bagunça.

Criança tem que estudar e o lugar dela é na 
sala de aula.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

 n Tá preso! Tá assustado? Ué, a partir do momento em que 
a pessoa comete um crime tão grave como esse, ela tem 
que saber que vai carregar essa história pro resto da vida... 
A história do que ele é, do que o tal Ivis se mostrou ser!

Ele achou mesmo que não fosse em cana, diante daque-
las imagens? É lógico que a Polícia ia pegar! Uma repercus-
são dessa só podia dar nisso...

E foi pego de calça curta! Um cara egocêntrico, que só 
ligava pra carreira e não respeitava a esposa e a filha, tinha 
que ter esse desfecho. Falou tanta besteira na internet, mas 
foi chegar na delegacia que o machão se calou. Ficou bem 
quietinho, por ordem dos advogados!

Desculpe... Mas bem feito! Se vai ficar preso por muito 
tempo, eu acredito que não.

Mas a importância de colocar um cara como ele na cadeia é 
enorme! Ainda mais se for para tentar intimidar esse bando de 
covarde que tem por aí! Covardes sim, porque quando batem 
de frente com o camburão se pelam de medo.

Bora colocar o Pingo no I...
Para vagabundo, criminoso e valentão, o caminho é só 

esse: atrás das grades!

TÁ FEIO!

 n Esse alô vai para quem gosta dos bichi-
nhos e também para as autoridades que 
precisam fazer alguma coisa!

Segundo nossa leitora Tânia Pimentel, 
moradora do Grajaú, já subiu para 4 o núme-
ro de cachorrinhos envenenados no bairro.

Quanta crueldade! Uma pessoa que faz 
isso não tem o mínimo de amor por ninguém. 
Quem é capaz desse tipo de coisa nem é 
gente! Ela contou que um cachorrinho foi 
envenenado próximo à guarita da Rua Ma-
rechal Jofre e outros dois, dentro de casa. Um 
na Professor Valadares e outro na Caruaru.

Não é possível... Quem tem câmera em 
casa precisa pegar a imagem e levar pra 
delegacia. É bom ficar atento, e qualquer 
movimentação estranha, denuncie, pra ser 
detido logo!

Por isso, se você me perguntou se tá feio 
ou tá bonito... Cadeia nele, os bichinhos 
agradecem, e tenho dito!

Reféns da Educação

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

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

REPRODUÇÃO

Mães de Mesquita criaram grupo de WhatsApp para 
lutar pelo retorno das aulas dos filhos

Os integrantes do PSL do Rio de Janeiro vivem uma luta 
contra o relógio. A aflitiva espera é pela definição par-
tidária do presidente Jair Bolsonaro e do seu grupo. Há 

um racha em andamento e isto exige uma ação imediata do 
novo cacique da legenda, o prefeito de Belford Roxo, Wagner 
dos Santos Carneiro, o Waguinho, que se filiou no último dia 6 
ao Partido Social Liberal, e que dará as cartas na direção es-
tadual. O desempenho do partido nas eleições municipais em 
2020 foi muito ruim. Não foi suficiente o PSL se definir como 
de direita e simpatizante da cartilha bolsonarista. Chegou a 
hora da decisão. E hoje convivem dois grupos políticos sob o 
mesmo guarda-chuva.

ENTRINCHEIRADOS
Um bloco está incomodado com a instabilidade do pre-
sidente Bolsonaro, que aparentou querer “casar” com o 
Patriota, mas entrou água, conversa com o PTB, e também 
não está descartada a possibilidade de se filiar a outra agre-
miação. O problema é: quem precisa se candidatar vai para 
onde? E as nominatas? Quem precisa buscar financiamento 
de campanha bate na porta de quem? Os políticos do outro 
grupo já arrastam a asa e o corpo inteiro para o PRTB e PSC. 
Mas também podem ficar no PSL, depende. Neste grupo 
mais coeso, estão entrincheirados os deputados federais 
Felício Laterça, professor Josiel, Antonio Furtado, Luiz Lima e 
Lourival Gomes, da Região dos Lagos, que buscam definição. 
O deputado estadual Rodrigo Amorim demonstrou humor 
com a situação, mas também não está parado. “Mesmo 
entrincheirado, o meu coração está cada dia mais no PL. Fui 
secretário com o Nilton Caldeira, na Baixada, tenho boa rela-
ção com o Altineu. Sou aliado do Bacellar e gosto do gover-
nador Cláudio Castro, que é meu amigo e meu irmão. E olha 
que ainda levo de brinde o meu irmão de sangue, o vereador 
Rogério Amorim”, disse. 

ELEIÇÃO

PSL à espera de Bolsonaro

 n O secretário municipal de 
Educação de Campos dos 
Goytacazes, Marcelo Feres, 
tem visitado alguns mu-
nicípios fluminenses para 
conhecer práticas pedagó-
gicas desenvolvidas em ci-
dades que vêm alcançando 
resultados significativos jun-
to ao Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Ideb). Feres já esteve em 
Macaé e, esta semana, visi-
tou Itaperuna. 

 n Tramita na Alerj projeto de 
lei de autoria do deputado 
Filipe RR Soares (DEM) que 
obriga o Estado a distribuir 
dispositivo de segurança co-
nhecido como botão do pâni-
co para mulheres vítimas de 
violências domésticas com 
medidas protetivas. Ao ser 
acionado, o dispositivo emi-
tirá alarme para a Delegacia 
de Atendimento à Mulher.

BOTÃO DO 
PÂNICO PARA 
MULHERES

IMAGEM ARQUIVO

VISITAS EM BUSCA DE 
CONHECIMENTO

Rodrigo e Rogério Amorim almoçaram com Cláudio Castro e Nilton Caldeira, ambos do PL

As mais lidas
Online

EXCLUSIVO ‘Trollagem’ 
antiga vira polêmica 
envolvendo casal do 

‘Power Couple 5’
FÁBIA OLIVEIRA

Estado do Rio 
determina retorno ao 

trabalho presencial 
de servidor imunizado 

contra covid-19
RIO DE JANEIRO

Luísa Sonza posta vídeo 
sensual com Vitão: 

‘F*dendo e os outros 
enchendo o saco’

CELEBRIDADES

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Foi apresentado o plano de metas até 2024 para a cidade do 
Rio. Um plano sem audácia, mas que pode ser eficaz. O Rio 
está em estado de emergência. Um arroz com feijão bem feito 
já fará diferença na vida do carioca.

Novamente o calendário de vacinação contra a Covid-19 no 
Rio foi antecipado. Ter todos os adultos vacinados com ao 
menos uma dose até 18 de agosto é bom, mas a conscientiza-
ção sobre a segunda dose se torna ainda mais relevante para 
o controle do vírus.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Mesmo 
entrinchei-
rado, meu 
coração está 
cada dia mais 
no PL”
RODRIGO AMORIM,
Deputado

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

PAES ANUNCIA TODOS 

CARIOCAS VACINADOS 

ATÉ NOVEMBRO
Calendário foi adiantado em 12 dias e em 34, todos os cariocas vão ter 
recebido pelo menos a primeira dose. Variante Delta já circula pela cidade

A 
prefeitura do Rio antecipou 
mais uma vez o calendário de 
vacinação contra a covid-19. 
Dessa vez, o calendário foi 

adiantado em 12 dias, terminando a 
imunização de toda a população adulta 
em 18 de agosto. Em 34 dias, todos os 
cariocas vão ter recebido pelo menos a 
primeira dose de alguma das vacinas 
contra a doença. Até o momento, o Rio 
vacinou 3.440.133 pessoas, um equiva-
lente a 68% da população. A expectati-
va é de que até 14 de novembro, toda a 
cidade esteja vacinada.

Na transmissão, o prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, disse que adolescente 
também vão ser beneficiados com a 
antecipação. O grupo, que contempla 
idades entre 12 e 17 anos, vai receber 
a primeira dose da vacina da Pfizer a 
partir de 23 de agosto. 

“Do final de agosto até a segunda se-
mana de setembro, adolescentes serão 
vacinados contra a covid-19 na cida-
de do Rio. A nova etapa da campanha 
começa em 23 e 24 de agosto, quando 
jovens de 17 anos receberão a vacina”, 
explicou o secretário de saúde. 

Já as doses de reforço para os idosos 
vão passar a ser oferecidas no mês de 
outubro. “É uma decisão super impor-
tante, mas está em discussão. É uma 
população que tem mais dificuldade 
para produzir anticorpos. Ainda está 
em análise, mas é importante que a 
gente se planeje”, declarou o secretário.

VARIANTE DELTA

O secretário municipal de Saúde, Da-
niel Soranz, confirmou que os dois ca-
sos de infeção pela variante Delta na 
capital foram transmissões locais, de 
pessoas que não foram infectadas em 
viagens, nem tiveram contato com re-
cém chegados outros países e estados. 
Os dois cariocas confirmados têm 27 e 
30 anos e moram em Vila Isabel e em 
Paquetá. A nova cepa já circula pela ci-
dade, e o foco atual da secretaria, agora, 
é mapear e testar as pessoas com quem 

DIVULGAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 > O Flamengo bateu o martelo: 
vai jogar contra o Defensa y Jus-
ticia, na próxima quarta-feira, 
pela partida da volta das oita-
vas de final da Libertadores, no 
Mané Garrincha, em Brasília, 
e com presença de público no 
estádio. O Rubro-Negro conse-
guiu o aval do time argentino e 
já prepara a logística para atuar 
no Distrito Federal.

Inicialmente, o Defensa foi 
contra a possibilidade de acei-
tar que o jogo da volta tenha 
presença de torcedores, pois na 
Argentina não aconteceu o mes-
mo. O Flamengo pensou até em 
dividir a renda da partida para 
convencê-los, porém não foi ne-
cessário. A Conmebol entrou no 
circuito e conseguiu a aceitação 
dos hermanos. Agora, a direto-
ria carioca já prepara a logísti-
ca. O planejamento viagem de 
Salvador, local do duelo com o 
Bahia no final de semana, direto 
para Brasília, sem a necessidade 
de retornar ao Rio de Janeiro. 

O local da partida poderá re-
ceber até 15 mil pessoas, cerca 
de 25% da capacidade de pú-
blico no estádio. Por este mo-
tivo, todos deverão estar vaci-
nados ou com teste negativo de 
RT-PCR, nas últimas 48 horas. 
No entanto, não será permitido 
para menores de idade, gestan-
tes e pessoas com comorbidade, 
de acordo com o protocolo da 
Conmebol.

Fla em Brasília e 
com torcida

Novo calendário 
de vacinação 

contra a covid-19 
divulgado na 

noite de ontem 
pela Prefeitura 

do Rio

YURI EIRAS

PRESENCIAL 

 N O governo do estado do Rio divulgou 
mudanças das medidas restritivas para 
conter a covid-19 e alterou regras para o 
trabalho remoto de funcionários da ad-
ministração pública. As medidas foram 
publicadas em edição extra do Diário 
Oficial. De acordo com o documento, fun-
cionários que já tomaram as duas doses 
ou a dose única da vacina contra a doen-
ça devem voltam ao trabalho presencial 
após 14 dias da imunização. 

Além disso, o governo determinou 
que agentes da administração que fa-
zem parte dos grupos contemplados no 
calendário de vacinação, mas que esco-
lheram não se vacinar também devem 
voltar ao trabalho presencial. As secre-
tarias e órgãos ficarão responsáveis por 
organizar a retomada de seus colabora-
dores de acordo com as peculiaridades 
e projetos de cada pasta.

O governo também ressaltou que todas 

as atividades desempenhadas de modo 
presencial devem seguir os protocolos sani-
tários de distanciamento social, disponibi-
lização de álcool em gel em todas as salas/
repartições e higienização das áreas.

“Qualquer servidor público, emprega-
do público ou contratado por empresa 
que presta serviço para o Estado do Rio 
de Janeiro, que apresentar febre ou sin-
tomas respiratórios (tosse seca, dor de 
garganta, mialgia, cefaleia e prostração, 
dificuldade para respirar, perda de pala-
dar, perda de olfato, coriza e outros) pas-
sa a ser considerado um caso suspeito e 
deverá adotar as orientações específicas 
expedidas pela Secretaria de Estado de 
Saúde”, ressaltou o documento.

O decreto também cita as medidas de 
restrição. Por determinação, as atividades 
em casas de shows e espetáculos, boates, 
danceterias, salões de dança e arenas, se-
guem suspensas. 

Estado do Rio determina retorno ao trabalho

os infectados tiveram contato: são 40 
monitorados, ao todo, 20 de cada caso. 
Os dois cariocas tiveram sintomas le-
ves e já estão liberados do isolamento. 
O grupo monitorado que teve contato 
com eles será testado e genotipado.

“A variante Delta já está circulando na 
cidade. Esses casos foram de sintomas 
leves, já estão curados, mas estamos mo-
nitorando quem teve contato”.

O estado do Rio de Janeiro soma cin-
co casos da variante Delta. O primeiro 
foi em maio, de um morador de Cam-
pos. Seropédica e São João de Meriti 
têm um caso cada um. 
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Juíza nega pedido da defesa de Flordelis
A juíza Nearis dos Santos Arce, 
da 3ª Vara Criminal de Niterói, 
negou o pedido para que a de-
putada federal Flordelis deixe 
de usar a tornozeleira eletrôni-
ca que vem sendo utilizada por 
ela desde outubro de 2020. A 
pastora é ré, acusada de envol-
vimento na morte do marido, 
o pastor Anderson do Carmo. 

Os advogados da parlamen-
tar haviam alegado problemas 
constantes no equipamento 
e afirmaram que a Flordelis 
precisava ir até uma central da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap), botando Há registros de 20 violações

ARQUIVO O DIA

da parlamentar se rompeu às 
10h13 do dia 19 de maio. Ape-
sar de ter quebrado, Flordelis 
só entrou em contato com a 
Seap para trocar a tornozeleira 
eletrônica no dia 20, às 11h13. 
Ela só conseguiu agendar a re-
colocação às 14h10 do mesmo 
dia para o dia seguinte.

No histórico de uso da tor-
nozeleira, desde de outubro, 
há registros de 20 violações, 
só em março foram oito. Em 
uma delas, o equipamento 
usado pela parlamentar fi-
cou desligado 17h por falta 
de bateria. 

sua vida em risco, já que há a 
pandemia da covid-19.

Além disso, em documen-
to enviado à 3ª Vara Crimi-
nal de Niterói, eles negaram 
que Flordelis tenha deixado 
de usar a tornozeleira no dia 
19 de maio deste ano. Em 
defesa da deputada, os ad-
vogados disseram que nes-
te dia, ela teve dificuldades 
com o equipamento, tentou 
contato com a Seap mas não 
obteve sucesso.

Segundo o documento en-
viado pela juíza, a cinta que 
prende o equipamento ao pé 

Golpes: Ex-funcionário 
de cartório é preso
O ex-funcionário de um 
cartório no Centro do Rio 
foi preso por suspeita de 
fraude de documentos para 
transferências de veículos 
clonados. Marlon Emílio 
Magalhães, de 30 anos, par-
ticipava de uma organiza-
ção criminosa que aplicava 
golpes na internet, e roubou 
pelo menos R$ 500 mil atra-
vés do esquema. Ele foi en-
contrado dentro de sua casa 
em Queimados, na Baixada 
Fluminense, por policiais 

civis da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Automóveis (DRFA). 

As investigações coman-
dadas pelo delegado Márcio 
Braga, em conjunto com o 
delegado assistente Jeferson 
Nascimento, indicaram que 
Marlon é membro de uma 
quadrilha que anunciava 
veículos clonados em um fa-
moso site de vendas pela in-
ternet. A vítima encontrava o 
anúncio no portal e entrava 
em contato com a organiza-
ção criminosa. 

Rio lança plano de R$ 14 bi até 2024
Paes elencou 93 metas a serem concretizadas. ‘Quero que essa cidade reencontre seu lugar’, disse

REPRODUÇÃO

Prefeito Eduardo Paes comemorou as contas da prefeitura no azul

A 
Prefeitura do Rio 
l a n ç o u  o  P l a n o 
Estratégico da ci-
dade com metas a 

serem cumpridas até o fim 
de 2024. O documento foi 
construído a partir de 93 
iniciativas, com investi-
mento de R$ 14 bilhões. O 
plano prevê o desenvolvi-
mento de diferentes seto-
res da cidade, como saúde, 
emprego e renda, habitação 
e até no apoio à segurança 
pública, função do estado.

O prefeito Eduardo Paes 
comemorou as contas da 
prefeitura no azul, e afirmou 
que a principal meta é que “a 
cidade reencontre seu lugar”. 
“Esse é o início do trabalho. 
O grande desafio agora é im-
plementar (as metas), acom-
panhá-las para que a gente 
possa cumprir com os ob-

jetivos”, afirmou o prefeito. 
“É possível, sim, consertar 
a casa, fazer investimentos, 
prestar serviços de maneira 
adequada com o modelo eco-
nômico que já temos”.

Na saúde, há o plano de 
ampliar Programa Saúde da 
Família (PSF) para 70% da 
população carioca. Na edu-
cação, uma das metas é ter 
pelo menos 50% dos estu-
dantes em ensino integral 
até o fim do ciclo, em 2024. 
O município também prevê 
70% dos investimentos em 
infraestrutura e habitação 
focados nas Zonas Norte e 
Oeste, 35% em cada região. 
Na questão ambiental, o ob-
jetivo é criar perímetros de 
baixa emissão de carbono.

“Como pagar? Com disci-
plina fiscal. Colocar as con-
tas em ordem. Hoje, em ju-

lho de 2021, temos caixa de 
cerca de R$ 4 bilhões. Vamos 
chegar até o final do ano com 
R$ 6 bilhões, fora as receitas 
extraordinárias”, afirmou o 
secretário municipal de Fa-
zenda e Planejamento, Pe-
dro Paulo. Os cálculos da 
prefeitura não contabilizam 
o dinheiro da outorga da Ce-
dae. Com esse valor, a receita 
sobe para R$ 9,6 bilhões.

INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO 
E COMBATE ÀS MILÍCIAS
Entre as metas da prefeitu-
ra também há o apoio, ainda 
que indireto, ao desenvolvi-
mento da segurança pública 
do Rio, função constitucio-
nal do estado e do governo 
federal. O município tem o 
objetivo de fortalecer o com-
bate às milícias com o rigor 
na fiscalização a construções 

irregulares e outras formas 
de financiamento dos grupos 
criminosos.

“O problemas das milí-
cias é uma construção que 
tem que ser das institui-
ções. Ministério Público, 
Poder Judiciário, é um tra-
balho de refundação as po-
lícias. Temos cada vez mais 
construções irregulares, no 
ponto de vista horizontal 
e vertical. Podemos pensar 
em como a gente pode mu-
dar a legislação para com-
bater o desordenamento. 
O trabalho do dia a dia de 
demolir essas construções, 
que já fazemos, dá um re-
cado muito claro que quem 
construir irregularmente 
não irá permanecer. Não é 
um trabalho simples, mas 
vamos em busca”, afirmou o 
secretário Pedro Paulo.

UFRJ: Preso envolvido em crime
Acusado era monitorado há um mês e assistia à partida de futevôlei no momento da prisão

ARQUIVO PESSOAL

Universitário Marcos Winícius foi encontrado morto na Baixada

Um homem acusado de envol-
vimento no sequestro e morte 
do estudante da Universida-
de Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), Marcos Winícius 
Tomé Coelho de Lima, foi pre-
so pela 12ª DP (Copacabana), 
na Praia de Copacabana, na 
Zona Sul do Rio. O crime acon-
teceu em outubro do ano pas-
sado e Victor Hugo dos Santos 
Moraes vinha sendo monito-
rado há cerca de um mês. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o acusado foi preso quando 
assistia a um jogo de futevôlei 
de amigos. Segundo as investi-
gações, a vítima participou da 
negociação de uma carga de 
skunk, que segundo a polícia 
é considerada uma “superma-

conha”, que acabou sendo rou-
bada antes de ser entregue aos 
supostos compradores. 

Os agentes concluíram 
que Marcos Winícius tinha 
ligação com a quadrilha res-

ponsável pelo roubo da dro-
ga e, por isso, acabou morto. 
Levado pelos criminosos, ele 
foi morto e o corpo encontra-
do na Baixada Fluminense. 
Victor Hugo é um dos três 

homens que participaram do 
sequestro do universitário. 

Após sair de um shopping 
na Zona Sul do Rio de Janeiro, 
o universitário Marcos Wini-
cius Tomé Coelho de Lima, de 
20 anos, ficou desaparecido 
por cinco dias e foi encontra-
do morto em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. O corpo 
estava no Instituto Médico 
Legal (IML), aguardando re-
conhecimento. As buscas pelo 
estudante mobilizaram deze-
nas de familiares e amigos, nas 
ruas e redes sociais.

Os suspeitos já contam com 
outras passagens pela polícia, 
entre elas, por tráfico de drogas 
e roubos. Promotores qualifi-
cam o crime como homicídio. 

Rio ganha novos 475 
policiais para segurança
O governador Cláudio 
Castro participou da 
cerimônia de formatu-
ra dos novos 475 poli-
ciais no Centro de For-
mação e Aperfeiçoamen-
to de Praças (CFAP), em 
Jardim Sulacap, na Zona 
Oeste da capital. Segun-
do a Secretaria de Polícia 
Militar, 1.307 alunos es-
tão em treinamento e vão 
se formar este ano sendo 
uma turma em agosto e 
outra em dezembro.

“Esses policiais vão 
defender programas im-
portantes do Governo do 
Estado. O Cinturão de Di-
visas, uma ação da nossa 
gestão, vai atuar no foco 
de um dos problemas 

mais graves, que são armas 
e drogas que entram pelas 
divisas do nosso estado e co-
locam a vida de todos em ris-
co. Trabalhamos para que a 
segurança pública seja pau-
tada pela inteligência e in-
vestigação e, principalmen-
te, com respeito à vida”, disse 
o governador.

Castro também citou a 
implementação do projeto 
Bairro Seguro e o Segurança 
Presente e disse que ambos 
os programas são um sucesso 
da corporação e afirmou que 
é uma polícia mais próxima 
do carioca. O governador tam-
bém informou que os novos 
agentes formados também 
integrarão a Patrulha Maria 
da Penha - Guardiões da Vida.
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Justiça: prisão preventiva 
para atirador de Vigário
Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte da quarta vítima

MARCOS PORTO

Bar na Rua Mauro, em Vigário Geral, onde ocorreu o ataque do Guarda

A 
Justiça do Rio con-
verteu para pre-
ventiva a prisão em 
flagrante do guar-

da municipal Fábio Damon 
Fragoso da Silva, que matou 
quatro pessoas e deixou ou-
tras três feridas, em um bar 
em Vigário Geral, na Zona 
Norte do Rio, na última se-
gunda-feira (12). O agente se-
gue internado sob custódia 
no Hospital Estadual Getúlio 
Vargas (HEGV), na Penha. 
Seu estado de saúde é consi-
derado grave. Ontem, a Se-
cretaria Estadual de Saúde 
confirmou a morte da quarta 
vítima do ataque a tiros. Lu-
cas Ferreira de Souza Alves 
não resistiu aos ferimentos.

Na justificativa para a con-
versão da prisão em preventi-
va, o juiz ainda alega a neces-

sidade de proteção à testemu-
nha. A Justiça do Rio também 
pediu para que a direção do 
Getúlio Vargas informe sobre 
a possibilidade de alta do ati-
rador para que ele seja subme-

tido à audiência de custódia 
com urgência.  

Responsável pelas inves-
tigações, o delegado Mar-
cus Drucker, da Delegacia 
de Homicídios da Capital, 

emitiu um pedido à Justi-
ça para instauração de um 
Requerimento de Incidente 
de Sanidade Mental. A Polí-
cia Civil que que o agente da 
guarda passe pela avaliação 
de especialistas.  

Comprovado que Fábio 
Damon tenha problemas 
de sanidade mental, a polí-
cia deve pedir à justiça que 
o encaminhe para o hospi-
tal psiquiátrico penal da Se-
cretaria de Administração 
Penitenciária. 

Segundo a própria Guar-
da Municipal, o agente Fá-
bio Damon já teve um pro-
blema médico em 2012 não 
especificado.

Wilson Lima Fraga e Fá-
bio Damon Fragoso da Sil-
va permanecem com estado 
de saúde grave. Já o pacien-
te Antônio Pereira de Souza 
foi transferido para uma uni-
dade particular.

Levantamento mostrou que, em média, 
mais de um fuzil foi apreendido por dia

Estado do Rio registra 
a menor taxa de 
homicídio desde 1991

No estado do Rio, os ho-
micídios dolosos, aque-
les que têm a intenção de 
matar, caíram 11% em ju-
nho deste ano na compa-
ração com o mesmo mês 
de 2020. No semestre, a 
queda registrada foi de 
9% frente ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Os 
dados, que constam no 
relatório do Instituto de 
Segurança Pública (ISP), 
antecipado ao DIA nesta 
quinta-feira, representam 
os menores valores para o 
mês e para o acumulado 
do ano desde 1991, quan-
do teve início a série his-
tórica. No total, foram 231 
mortes em junho e 1.726 
no compilado de 2021.

O indicador crimes vio-
lentos letais intencionais, 
que agrega homicídios 
dolosos, lesão corporal 
seguida de morte e latro-

cínio, teve queda de 9% em 
junho e de 8% no primeiro 
semestre deste ano na com-
paração com 2020. Os dados 
são os mais baixos para o 
indicador desde 1999 tanto 
para o acumulado quanto 
para junho.

Em junho, 552 armas fo-
ram apreendidas em todo o 
estado, sendo 26 fuzis. Nos 
seis primeiros meses do ano, 
3.688 armas foram confisca-
das, 216 delas, fuzis. Isso sig-
nifica que, em média, mais 
de um fuzil foi apreendido 
por dia em 2021 no estado.

Os registros de apreensão 
de drogas tiveram um salto de 
25% em junho deste ano (1.872) 
na comparação com o mesmo 
mês de 2020 (1.502). Confron-
tando o primeiro semestre dos 
dois anos, houve aumento de 
17% nas apreensões de drogas 
no estado realizadas pelas po-
lícias Militar e Civil.

Mãe de Kathlen desabafa após reprodução simulada
Um dia depois da reprodução 
simulada realizada pela De-
legacia de Homicídios da Ca-
pital (DHC) para entender a 
ação que resultou na morte de 
Kathlen Romeu, de 24 anos, a 
mãe da jovem, Jacklline Lopes 
usou seu perfil no Instagram 
para desabafar e cobrar justiça Mãe de Kathlen desabafa

pela filha. A designer de inte-
riores estava grávida de qua-
tro meses quando foi atingida 
por um tiro de fuzil, durante 
uma ação da PM, ao visitar a 
avó no Complexo do Lins, na 
Zona Norte do Rio, no dia 8 de 
junho. “Mais um dia puxado! 
São 37 dias “incansáveis”, pois 

a luta é diária!”, disse.
Jackeline diz no texto que, 

desde a morte da filha não 
consegue descansar e reafir-
mou que não houve troca de 
tiros entre policiais e crimi-
nosos no dia que Kathlen foi 
baleada. “Ontem foi puxado! 
O 36º dia que continuaram 

FÁBIO COSTA

puxando o gatilho! Mentiras, 
balaclava...mas eu resolvi 
acreditar no perito e na sua 
perícia! Acredito na luz da 
Kath e ela irá iluminar a ver-
dade e desmascarar as men-
tiras! Não pode ter sido em 
vão! NÃO FOI CONFRON-
TO!”, desabafou.

Representantes da Comis-
são de Direitos Humanos da 
OAB-RJ também acompa-
nharam a simulação. O pro-
curador da junta, Rodrigo 
Mondego, disse que a versão 
apresentada pelos dois PMs 
ouvidos contradiz a dinâmi-
ca relatada pela avó.

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br
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Traficantes proíbem roubos no bairro
Ameaça foi hasteada na Estrada Manuel Nogueira de Sá, no Jardim Novo

REPRODUÇÃO

Faixa ameaça criminosos que possam vir a roubar na região

“P
roibido o rou-
bo. Quem for 
pego vai ficar 
de exemplo”. 

Esse é o conteúdo da faixa 
em tom de ameaça a cri-
minosos colocada por tra-
ficantes da Vila Vintém na 
Estrada Manuel Nogueira 
de Sá, no Jardim Novo, em 
Realengo, na Zona Oeste 
do Rio. De acordo com a 
denúncia de moradores, a 
ideia teria partido de Celso 

Luís Rodrigues, vulgo Celsi-
nho da Vila Vintém, co-fun-
dador da facção criminosa 
Amigos dos Amigos (ADA), 
que domina a região. O car-
taz está no local há cerca de 
dois meses e teria sido has-
teada após recorrentes as-
saltos na comunidade.

Os traficantes respon-
sáveis pela faixa seriam os 
mesmos que, há cerca de um 
mês, foram alvos de um ata-
que de milicianos da Taqua-

ra. As duas áreas são separa-
das por um trecho de mata 
do Parque Estadual da Pedra 
Branca. 

Segundo denúncias, ou-
tras faixas parecidas já ha-
viam sido colocadas em ou-
tras comunidades da região 
dominadas pelo tráfico, 
como Minha Deusa, Cosme 
Damião e Light. Em maio, 
um registro com a mesma 
ameaça tinha sido compar-
tilhado nas redes sociais. A 

faixa chegou a ser comparti-
lhada pelo twitter do Portal 
dos Procurados.

Questionada sobre a faixa, 
a Polícia Militar informou 
que o comando do 14º BPM 
(Bangu) responsável pela 
área já foi acionado e irá ao 
local para verificar a ocor-
rência. A corporação infor-
mou ainda que para identifi-
car o responsável pela faixa, 
o material deve ser encami-
nhado para a perícia.

Policial penal é afastado temporariamente
Servidor em horário de folga é suspeito de agredir um morador do mesmo condomínio

REPRODUÇÃO

Homem: coronhadas em vizinho

O policial penal acusado de 
agressão contra o vizinho, 
em um condomínio na Barra 
da Tijuca, ficará afastado das 
atividades na Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(Seap) enquanto durar a inves-
tigação. A pasta também infor-
mou que ele vai responder por 
um Processo Administrativo 
Disciplinar. O caso está regis-
trado na 32° DP (Taquara).

O policial penal chegou a 
ser preso, mas pagou fiança 
e responderá em liberdade. 
Ele é acusado pelo vizinho 
Leandro Citro de ter o agre-
dido com socos e coronhadas 
na cabeça, além de ter armas 
apontadas para ele em mo-
mentos diferentes.

O agente da Seap, fora do 
horário de serviço, teria co-

metido as agressões na últi-
ma segunda-feira (12) após 
uma discussão no condomí-
nio. O analista de sistemas 
Leandro Citro, foi agredido 
na frente da esposa e da filha. 
Ele tem medo de voltar para 
o apartamento e passa dias 
na casa de um familiar. Citro 
levou pontos na cabeça por 
conta das coronhadas e tem 
hematomas no olho. 

“Ele morava embaixo do 
meu apartamento e sempre 
reclamava que tinha ruído. 
Eu tenho uma filha de dois 
anos, e às vezes cai um brin-
quedinho, ou outro. Ele re-
clamava publicamente em 
grupos de WhatsApp, mas 
nunca veio até a gente para 
conversar”, afirma Leandro.

Na última segunda, por 

volta das 23h, o policial penal 
tornou a reclamar do barulho. 
Leandro afirma que já estava 
dormindo com a filha. “Ouvi 
ele gritar na janela que ia levar 
uma bala para a gente. Ele to-
cou a campainha. Vi pelo olho 
mágico um homem, mas ele 
não parecia portar uma arma. 
Quando eu abro a porta, ele 
põe a arma na minha cara. 
Tentei fechar a porta, medi for-
ças com ele, mas ele conseguiu 
arrombar”.

A briga, então, foi para o 
corredor, despertando vizi-
nhos e seguranças do condo-
mínio. Nas imagens das câme-
ras de segurança, as quais O 
DIA teve acesso, é possível ver 
que o homem empurra Lean-
dro e a esposa, sempre com 
uma pistola na mão. 

Mulher é arrastada 
durante assalto
Uma mulher foi arrasta-
da por uma moto duran-
te um assalto, na última 
quarta-feira (14), por volta 
do meio-dia, na Estrada 
do Engenho D´Água, no 
bairro Anil, em Jacarepa-
guá, Zona Oeste do Rio. 
Um vídeo publicado nas 
redes sociais da página 
Gardênia Azul Notícias 
mostra o momento em 
que o assaltante arrasta 
a vítima por cerca de 200 
metros, causando lesões.

Segundo  te s temu-
nhas, a mulher estava es-
perando o ônibus em um 
ponto perto da Vila Heloi-
sa quando um homem em 
uma motocicleta de cor 
preta tentou roubá-la. O 
criminoso puxou a bolsa 

da vítima, mas acabou arras-
tando a mulher junto.

Outra mulher, que esta-
va no local no momento do 
assalto, disse que a vítima 
passa bem. “Eu estava lá na 
hora e a ajudei, assim como 
outras pessoas que estavam 
na hora. Ela acabou de me 
ligar e está bem, graças a 
Deus. Ela está em casa e não 
quebrou nada”, informou.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Assaltante arrastou mulher
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ca nem contribui para uma 
boa imagem internacional 
brasileira. 

A jornalista Patrícia Cam-
pos Mello, vencedora do prê-
mio internacional de Liber-
dade de Imprensa em 2019, 
foi alvo de agressões e amea-
ças do governo federal bra-
sileiro por suas reportagens 
sobre a disseminação de no-
tícias falsas nas redes sociais 
por assessores e empresários 
que apoiam a atual adminis-
tração instalada no Planalto. 

O Brasil está igualmen-
te alienado com relação às 
discussões sobre mudanças 
climáticas, apesar de termos 
todas as condições de atuar 
dinamicamente nessa luta 
pela saúde do planeta. 

ISOLAMENTO 

O 
Brasil sempre se caracterizou por importante 
protagonismo internacional e estamos perden-
do esse espaço ocupado por décadas com tanto 

esforço e empenho. 
Como dizia Sartre: o pior mal é aquele ao qual nos 

acostumamos. Mas temos condições de reverter a situa-
ção atual de isolamento internacional. 

A FALTA DE 

ATIVISMO 

INTERNACIONAL

global de pelo menos quinze 
por cento sobre os lucros de 
multinacionais. Deveríamos 
apoiar os principais compo-
nentes do sistema sobre a rea-
locação dos lucros das multi-
nacionais e uma efetiva taxa 
mínima global, como está 
previsto no acordo da Organi-
zação para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico. 

A pandemia está crian-
do desafios para os siste-
mas democráticos e para a 
sustentabilidade da gover-
nança global e devemos es-
tar atentos para este grave 
problema sob risco de ficar-
mos, mais uma vez, à mar-
gem de grandes discussões 
internacionais. 

A confiança nos governos 
democráticos pode ser so-
lapada por questões como a 
má gestão, a transparência 
reduzida e possíveis escân-
dalos de corrupção. 

Também no caso do Mer-
cosul, o Brasil demonstra 
ruptura em meio às dife-
renças por mais abertura 
comercial, no momento em 
que poderíamos lutar por 
uma melhor integração re-
gional com base na comuni-
dade de interesses e na soli-
dariedade continental.

A percepção de que houve 
um retrocesso no Mercosul 
deve ser evitada pela diplo-
macia brasileira e uma agen-
da positiva pode ser ainda 
construída pela boa vontade.

A abertura de inúmeras e 
simultâneas áreas de conflito 
internacional pelo Planalto 

n site: 

odia.ig.com.br/colunas/
coluna-do-embaixadorembaixador
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só pode acentuar a perda de 
ativismo internacional pelo 
Itamaraty. 

As recentes ameaças ao 
Congresso e ao Judiciário 
pelo atual ocupante do exe-
cutivo federal são lamen-
táveis e só fazem acentuar 
o isolamento do nosso país 
pelos ataques constantes ao 
processo democrático.

O mundo já deixou para 
trás faz tempo o período das 
quarteladas e nenhum país 
pode ser respeitado pela 
comunidade internacional 
se houver retrocesso com 
intenção de barrar eleições 
legítimas.

O crescente aumento da 
desigualdade social no Bra-
sil e a atração por soluções 
autoritárias sem respeito ao 
Estado de direito nos colo-
cariam como marginais no 
cenário global e vítimas de 
aliados do trumpismo e ou-
tros mitômanos no cenário 
político internacional. 

A desmontagem do Esta-
do de Bem Estar Social a que 
me referi no último artigo 
acentua o empobrecimento 
de grande parte da popula-
ção brasileira e dificulta cada 
vez mais a nossa inserção 
internacional. 

No Brasil continuamos 
ancorados à contracorrente 
da História com este execu-
tivo federal que se mostra in-
sensível às mudanças trans-
formadoras nos Estados Uni-
dos, Europa e Ásia. 

O Itamaraty poderia de-
sidratar-se de ideologia, re-
ligião e alinhamentos auto-
máticos para melhor servir 
o Brasil e nos reintegrar no 
concerto das Nações. 

O Brasil, por exemplo, fi-
cou fora de uma declaração 
assinada por 65 países mem-
bros da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), sobre di-
reitos sexuais e reprodutivos 
das mulheres. O documento 
pede que os países tomem 
medidas para assegurar a 
igualdade de direitos para 
mulheres e meninas. 

Assinaram o texto países 
progressistas como Islândia, 
Suécia, Noruega, França, Es-
tados Unidos, Alemanha, 
Portugal, Espanha e Holanda. 

Mas também, Argentina, Mé-
xico, Uruguai, Peru, Colôm-
bia, Costa Rica, Panamá, Tu-
nísia, Serra Leoa e Botsuana. 

Mas, por razões ideológi-
cas, ficamos de fora de mais 
uma ação internacional de 
relevo para o Brasil e para o 
mundo.

Outro tema que nos isola 
no panorama global é a cres-
cente erosão da liberdade de 
expressão pelos constantes 
ataques do governo federal. 

É impossível olhar para o 
que se passa no Brasil sem 
um sentimento de indigna-
ção, porque a arte não pode 
ser aliada da opressão. 

Optar pelo silêncio quan-
do há ameaça à liberdade de 
expressão não é boa políti-

A descarbonização das 
economias foi tema central 
na última reunião do G20, 
em Veneza, já de olho na re-
cuperação pós-pandemia. 

A luta contra a crise cli-
mática vai exigir uma gran-
de união internacional e não 
podemos nos furtar a colabo-
rar nessa batalha com posi-
ções retrógradas e contínua 
devastação da Amazônia e 
do Pantanal. 

Uma política internacio-
nal baseada no mais do mes-
mo, imposta pelo governo fe-
deral ao Itamaraty, só inibe 
o ativismo internacional da 
chancelaria brasileira. 

O G20 financeiro discute 
também o apoio de 130 paí-
ses para criar um imposto 
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 nO volante Paulinho, com pas-
sagens por Corinthians e Bar-
celona, está livre no mercado. 
Umas conversas daqui, outras 
dali, mas nada resolvido. Além 
do Corinthians, o Grêmio de-
monstrou interesse na contra-
tação, mas os altos valores as-
sustaram. Seu último clube foi 
o Guangzhou Evergrande, da 
China, onde recebia um salá-
rio astronômico. A dificuldade 
de adaptação à realidade bra-
sileira é um empecilho, mas 
Paulinho tem futebol para jo-
gar tranquilamente no Brasil. 
Resta saber se deseja diminuir 
os seus vencimentos.

NO MERCADO
FOTO: ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

NÃO CONVENCEU, 
MAS VENCEU

A 
estreia de Renato Gaúcho como treina-
dor do Flamengo pode não ter sido do 
jeito que o torcedor esperava, mas o Ru-

bro-Negro venceu. Foram apenas dois dias de 
treinos antes da estreia, mas Renato optou 
por mexer na estrutura do time, que não se 
encontrou em campo. A tentativa de imple-
mentar outro estilo de jogo não deu certo. O 
Rubro-Negro não teve a posse de bola, sofreu 
bastante defensivamente e flertou com o pe-
rigo, é verdade, mas venceu. A performance 
abaixo é compreensível pelos desfalques e o 
pouco tempo de trabalho. A partir de agora, 
Renato Portaluppi terá um trabalho ainda me-
lhor para que os jogadores executem melhor as 
suas ideias. No fim, pelo que foi o jogo, a vitória 
foi ainda mais importante. Afinal, em jogos eli-
minatórios, como as oitavas da Libertadores, o 
importante é triunfar.

Michael é festejado pelo gol que deu a vitória na Libertadores

 n Na Eurocopa, enquan-
to todos os olhos esta-
vam voltados para Har-
ry Kane, o grande nome 
foi Donnarumma (foto), 
que defendeu dois pênal-
tis na decisão. Na Copa 
América, a dupla Neymar 
e Messi era o centro das 
atenções. Só que Di Ma-
ría assumiu o protagonis-
mo. No futebol brasilei-
ro, Michael foi o centro 
das atenções ao marcar o 
gol da vitória do Flamen-
go sobre a Chapecoen-
se e diante do Defensa y 
Justicia. 

OS HERÓIS 
IMPROVÁVEIS

SELEÇÃO OLÍMPICA PRONTA

 nA Seleção sub-23 está em Tóquio para a Olímpiada. Após 
amistosos e cortes entre os convocados, André Jardine tem 
os jogadores em definitivo nas mãos. Os últimos a se junta-
rem foram Douglas Luiz e Richarlison, que disputavam a 
Copa América. Malcom, convocado após o corte de Douglas 
Augusto, se apresenta no domingo. O Brasil estreia no dia 22, 
contra a Alemanha. E mais um ouro será muito bem-vindo.
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SEM UNIFORMES NA COR VERDE
O Campeonato Italiano proibirá, a partir da temporada 2022/2023, uniformes com a 

cor verde para jogadores de linha. O objetivo é atender as empresas de televisão, que 

acreditam que as cores das camisas e shorts se confundem com a cor do gramado.

FLAMENGO

BOTAFOGO

Ricardo Resende será interino

Com o fracasso na nego-
ciação com Lisca e Dorival 
Júnior, o Botafogo segue 
em busca de um substitu-
to para o lugar de Marcelo 
Chamusca, mas encontrou 
uma solução paliativa e ca-
seira ao confirmar Ricardo 
Resende, técnico da equipe 
sub-20 do clube, no coman-
do interino até a chegada 
do novo treinador. Cotado 
para herdar a função, Lú-
cio Flávio seguirá como 
auxiliar.

Elogiado pelo trabalho na 
base alvinegra, Ricardo Re-
sende terá a primeira grande 
chance na carreira. Ontem, 
ele já dirigiu o treinamento 
de olho no confronto com 

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

o Brusque, amanhã, às 19h, 
no Estádio Augusto Bauer, 
pela 12ª rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro. Com 
13 pontos, o Glorioso ocupa 
o 12º lugar.

A favor de Resende, de 40 
anos, pesou a experiência 
no Cruzeiro, clube que teve 

a chance de comandar inte-
rinamente e ser auxiliar do 
profissional por seis meses. 
Na base alvinegra, ele soma 
22 vitórias, 12 empates e nove 
derrotas em 43 jogos. Nesta 
temporada, é o atual segundo 
colocado do Campeonato Bra-
sileiro sub-20.

Treinador do sub-20 tem trabalho elogiado na categoria de base

VASCO OLIMPÍADA

Alex Teixeira: sonho 
adiado para a torcida

DIVULGAÇÃO

Alex Teixeira: perto da Turquia

Livre no mercado desde janei-
ro, Alex Teixeira está próximo 
de voltar aos gramados, mas 
o sonho do torcedor de vê-lo 
mais uma vez em ação com a 
camisa do Vasco será adiado. 
Segundo a imprensa da Tur-
quia, o atacante está próximo 
do Besiktas.

Classificado para a próxi-
ma edição da Liga dos Cam-
peões, o clube turco também 
negocia com o hispano bra-
sileiro Diego Costa, livre des-
de a rescisão com o Atlético 
de Madrid, em dezembro de 
2020. O alto salário afastou 
a dupla de voltar ao Brasil. 

Alex Teixeira, que tem tra-
balhado no Rio com prepa-
radores físicos particulares, 
deixou a torcida cruzmaltina 
em polvorosa após um almo-
ço com o diretor executivo do 
clube, Alexandre Pássaro. Cria 

do Vasco, o volante Sousa, que 
atualmente defende o próprio 
Besiktas, participou do encon-
tro. Após o fim das atividades 
do Jiangsu Suning, da China, 
onde recebia cerca de R$ 5 mi-
lhões de salário, o atacante fi-
cou livre, mas o valor do venci-
mento assustou interessados 
como Corinthians, Grêmio, 
Internacional e Vasco. 

Atleta testa 
positivo 
para covid
Ontem, um atleta apre-
sentou teste positivo para 
a covid-19, ao chegar em 
Tóquio para a disputa da 
Olimpíada. O nome, mo-
dalidade e nacionalidade 
não foram divulgados, e o 
competidor terá de cum-
prir quarentena de 14 
dias. A informação é do 
“Inside The Games”.

Por este motivo, a par-
ticipação do atleta pode 
ser vetada, caso o even-
to aconteça no início da 
competição, entre 21 de 
julho e 29 de julho, quan-
do termina a quarentena. 
Entre as 8 mil pessoas, 
três casos positivos foram 
detectados, ao chegarem 
em Tóquio, entre 1ª e 13 
de julho.

Renato Gaúcho minimiza 
atuação ruim na Liberta
“Não adianta praticar futebol bonito e perder a partida”, afirma o técnico

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Renato Gaúcho estreou com vitória sobre o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Libertadores

O 
Flamengo não de-
senvolveu um bom 
futebol na Argenti-
na, mas voltou para 

casa com o resultado posi-
tivo na partida de ida pelas 
oitavas de final da Libertado-
res, na quarta-feira. Estrean-
te da noite, o técnico Renato 
Gaúcho minimizou qualquer 
crítica que possa vir receber 
pela atuação ruim da equi-
pe carioca contra o Defensa 
y Justicia. O Rubro-Negro 
venceu por 1 a 0, com gol de 
Michael.

“Não me incomodo com 
isso. O mais importante foi a 
vitória. Não adianta praticar 
futebol bonito e perder a par-
tida. Nas próximas partidas, 
provavelmente vai ser isso, 
uma equipe bastante desfal-
cada, que jogou com muita 
raça. O entrosamento não é 
o mesmo, a equipe principal 
já tem entrosamento neces-

sário, que é muito bom, mas 
havia dificuldades”, afirmou.

Com o resultado, o Fla-
mengo jogará por um empa-
te na próxima semana para 
avançar de fase na Liberta-
dores. Na opinião de Renato 
Gaúcho, o Rubro-Negro en-

frentou um adversário bas-
tante complicado.

“Sabia que iríamos encon-
trar dificuldades, mas não é 
fácil ganhar fora de casa na 
Libertadores. É sempre um 
jogo complicado, difícil, in-
dependentemente do resul-

tado. Prevaleceu a vontade, 
concordo que o Flamengo 
não esteve tão bem, mas o 
mais importante foi a vitó-
ria. Temos mais 90 minutos 
para jogar no Brasil e carim-
bar a passagem para a próxi-
ma fase”, disse.

Atacante vem 
evoluindo em 
tratamento na 
coxa direita

Tricolor confia em 
retorno de Fred

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

Fred: otimismo pelo retorno

Desfalque do Fluminense 
na vitória sobre o Cerro, 
no Paraguai, o atacante 
Fred tem boas chances de 
retornar à equipe na par-
tida de volta da Liberta-
dores, no Maracanã. De 
acordo com informações 
do portal “globoesporte.
com”, há confiança no Tri-
color de que o ídolo tenha 
condições de jogo na pró-
xima terça-feira.

Fred, de 37 anos, se le-
sionou no jogo contra o 
Ceará, no último dia 7, 
pelo Campeonato Bra-
sileiro. O artilheiro teve 
diagnosticado um edema 
na coxa direita. O atacan-
te vem realizando traba-
lhos físicos e pode inclu-
sive ficar à disposição do 
técnico Roger Machado 
para o banco de reservas 

da partida de amanhã, con-
tra o Grêmio.

Sem o ídolo Fred, o Flumi-
nense derrotou o Cerro Por-
teño por 2 a 0 no Paraguai e 
ficou próximo de se classifi-
car para as quartas de final 
da Libertadores. O Tricolor 
poderá perder por até um 
gol de diferença no Mara-
canã que avançará de fase 
na competição continental.

Ricardo 

Resende: 

grande 

chance
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O filho do presidente 
e senador, Flávio, 
informou que o pai 
se recupera bem

Bolsonaro 
cancela 
live e 
motociata 
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Bolsonaro está internado 

Internado com obstrução 
intestinal, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) afir-
mou ontem que não faria a 
transmissão semanal pela 
internet, realizada tradicio-
nalmente às quintas-feiras. 
Além disso, não participará 
da motociata prevista para 
os próximos dias. 

“Por motivo de interna-
ção hospitalar, comunico a 
impossibilidade de realizar 
a live de hoje (ontem), bem 
como nossa ida a Manaus 
fica adiada”, escreveu.

Mais cedo, o filho do presi-
dente e senador, Flávio, infor-
mou por meio da rede social 
que o pai se recupera bem. Bol-
sonaro está internado em São 
Paulo desde quarta-feira.

O ministro do Gabinete de 
Segurança Institucional, gene-
ral Augusto Heleno, afirmou 
que a recuperação de Bolsona-
ro tem surpreendido positiva-
mente após visitá-lo no Hospi-
tal Vila Nova Star, em São Pau-
lo, onde está internado desde 
ontem, 14, sob os cuidados de 
seu médico particular Antônio 
Luiz Macedo.

Novidades no auxílio emergencial
Governo federal anuncia a antecipação do calendário de transferências e saques da quarta parcela

O 
governo federal an-
tecipou o calendário 
de transferências e 
saques da quarta 

parcela do auxílio emergen-
cial 2021, como já havia ocor-
rido nas três etapas anterio-
res. O novo calendário terá 
início amanhã, com crédito 
para os nascidos em janeiro. 
Marcado inicialmente para 
encerrar em 10 de setembro, 
com a possibilidade de sa-
ques para os nascidos em de-
zembro, o quarto ciclo agora 
finaliza no dia 18 de agosto.

Antes, previsto para reti-
rada do pagamento no dia 23 
deste mês, os beneficiários 
terão os valores liberados 
seis dias antes. 

“Antecipamos todas as 
etapas de pagamentos e sa-
ques do auxílio emergen-
cial 2021 executadas até o 
momento. Isso mostra que 
a operação realizada pelo 
Ministério da Cidadania e 
seus parceiros tem sido exi-
tosa e que um dos pilares 
do governo é a atenção aos 
mais necessitados”, afirmou 
o ministro da Cidadania, 
João Roma.

“A Caixa Econômica segue 
trabalhando com todo o em-

penho para ajudar a todos 
a superar as dificuldades da 
pandemia”, diz o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães.

O cronograma de trans-
ferências continua no do-
mingo, para quem nasceu 
em fevereiro, antecipando 
em uma semana os créditos 
na conta desse público. Os 
pagamentos serão retoma-
dos na terça-feira, e seguem 
diariamente até o fim de ju-
lho, com exceção da segun-
da-feira, dia 26.

A mudança mais signifi-
cativa será para os nascidos 
em dezembro, que passam a 
ter direito à quarta parcela 
ainda em julho, no dia 30. 

Antes, quem nasceu no úl-
timo mês do ano receberia 
em 22 de agosto, um adian-
tamento de 23 dias.

O calendário de saques 
também foi antecipado. Ori-
ginalmente, os trabalhado-

res nascidos em janeiro po-
deriam sacar a quarta par-
cela do benefício a partir do 
dia 13 de agosto. Agora, eles 
terão essa possibilidade no 
dia 2 do próximo mês. O cro-
nograma de saques vai até 
18 de agosto para os aniver-
sariantes de dezembro, uma 
antecipação de 22 dias.

Vale ressaltar que o cro-
nograma de saques da ter-
ceira parcela do auxílio 
emergencial 2021 está em 
andamento. Ontem, quem 

nasceu em outubro pôde re-
tirar o dinheiro do benefício. 
Hoje, será a vez dos aniver-
sariantes de novembro. Na 
segunda-feira,  o calendário 
é concluído com os nascidos 
no último mês do ano.

O modelo de escalona-
mento das transferências e 
saques, adotado no ano pas-
sado, segue sendo executado 
em 2021, com o objetivo de 
evitar filas e aglomerações 
nas agências da Caixa Econô-
mica Federal e nas lotéricas.

BOLSA FAMÍLIA
Para os beneficiários do Bol-
sa Família, nada muda. Eles 
continuam a receber o au-
xílio emergencial 2021 da 
mesma forma e nas mesmas 
datas do benefício regular.

Para quem recebe por 
meio da Conta Digital, os re-
cursos podem ser movimen-
tados pelo aplicativo Caixa 
Tem e na Rede Lotérica de 
todo o Brasil, ou sacados por 
meio do Cartão Bolsa Famí-
lia ou Cartão Cidadão.

Com o anúncio do 
novo calendário, o 
quarto ciclo agora 
finaliza em 18 de 
agosto

TRÊS PARCELAS

 NO governo federal encer-
rou o pagamento da terceira 
parcela do auxílio emergen-
cial 2021 no dia 30 de junho. 
Segundo o Ministério da Ci-
dadania, somando as três 
etapas de pagamentos, o in-
vestimento federal chegou 
a R$ 26,3 bilhões, incluindo 
todos os públicos.

Na terceira etapa da 
operação, segundo a pasta, 
foram beneficiadas mais 
de 37 milhões de pessoas 
de forma direta, sendo 27,3 
milhões de pessoas do Ca-
dastro Único e do Extracad 
(ingressaram no auxílio pelo 
aplicativo) e 9,8 milhões 
de famílias do Bolsa Famí-
lia, em um investimento de 
pouco mais de R$ 8,5 bi-
lhões. No dia 5 de julho, o 
presidente Jair Bolsonaro 
editou o Decreto 10.740 que 
prorroga, pelo período com-
plementar de três meses, o 
pagamento do recurso.

Governo faz 
balanço

QUARTA PARCELA 

CALENDÁRIO DE CRÉDITO

Mês de nascimento Data de 
  pagamento

Janeiro 17 de julho
Fevereiro 18 de julho
Março 20 de julho
Abril 21 de julho
Maio 22 de julho
Junho 23 de julho
Julho 24 de julho
Agosto 25 de julho
Setembro 27 de julho
Outubro 28 de julho
Novembro 29 de julho
Dezembro 30 de julho

CALENDÁRIO DE SAQUES

Mês de nascimento Data de 
  pagamento

Janeiro 2 de agosto
Fevereiro 3 de agosto
Março 4 de agosto
Abril 5 de agosto
Maio 9 de agosto
Junho 10 de agosto
Julho 11 de agosto
Agosto 12 de agosto
Setembro 13 de agosto
Outubro 16 de agosto
Novembro 17 de agosto
Dezembro 18 de agosto
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Pauta salarial avança 
com as contas no azul

BETH SANTOS/DIVULGAÇÃO PREFEITURA DO RIO

Secretário Pedro Paulo: “É nosso desejo voltar com a correção anual”

A 
Prefeitura do Rio 
apresentou ontem 
um raio-x positivo 
das finanças cario-

cas, após receber, em janeiro, 
o caixa no vermelho. A previ-
são é de chegar ao fim de 2021 
com R$ 6 bilhões na conta, se-
gundo dados detalhados pelo 
secretário de Fazenda e Pla-
nejamento, Pedro Paulo. Esse 
novo cenário afasta impedi-
mentos fiscais e abre caminho 
para a pauta do funcionalis-
mo — que envolve reajuste e 
novo calendário de pagamen-
to — avançar.

Segundo Pedro Paulo, es-
sas medidas sairão do papel. 
Mas, neste momento, ainda 
não há como cravar quan-
do. “Vamos continuar sendo 
muito rigorosos e disciplina-
dos com gastos. Vamos fazer 
as coisas com absoluta res-
ponsabilidade com a cidade 
e valorizando o servidor”, 
afirmou ele à coluna.

“Antecipar o salário do 5º 
dia útil para o 2º e conceder 
reajuste estão no nosso radar. 
Vamos fazer dentro do man-
dato do Eduardo Paes, mas 
com segurança pra não dar 
um passo para frente e de-
pois dois pra trás”, disse. “É 
o nosso desejo voltar com a 
correção anual. É importante 
porque não defasa o salário 
do servidor”, completou.

AUXÍLIO TECNOLÓGICO

 n Servidores da Fundação Ce-
cierj, vinculada à Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, que estão  em traba-
lho híbrido, vão receber um au-
xílio tecnológico de R$ 1.500. A 

fundação informou que o valor 
será pago em parcela única jun-
to com o salário. No entanto, a 
data ainda não foi divulgada. 
Cerca de 230 profissionais te-
rão direito ao benefício. 

A servidores da Fundação Cecierj

 nGuardas municipais que 
atuam em todas as prefeitu-
ras fluminenses serão treinados 
para o atendimento de ocorrên-
cias relacionadas à Lei Maria da 
Penha. O governador Cláudio 
Castro (PL) sancionou ontem a 
Lei 9.353/21 que prevê a capaci-
tação dos agentes.

A norma autoriza a celebra-
ção de termos de cooperação 
das prefeituras com órgãos 
estaduais responsáveis pela 
política pública para as mu-
lheres para que os guardas 
passem por aulas com ênfase 
na prevenção, acolhimento e 
proteção das vítimas.

O curso também poderá ser 

considerado como título para 
fins de gratificação, promoção 
ou progressão de carreira. Os 
servidores que concluírem o 
treinamento receberão um 
“bóton” lilás.

“A medida vai ampliar a 
qualificação profissional dos 
guardas e deixá-los mais sen-
síveis em cada caso. Que todos 
os municípios possam ado-
tar o treinamento”, declarou 
o deputado Sérgio Fernandes 
(PDT), autor da lei. “É mais 
uma tentativa de cessar o ciclo 
de agressão contra mulheres, 
dando proteção física e aco-
lhimento psicológico que elas 
precisam”, acrescentou.

LEI MARIA DA PENHA

Guardas municipais atenderão casos

Norma vale para guardas de todas as cidades fluminenses

AGENCIA O DIA

CONFIRA

R$ 6 BI 23.745 
Previsão é de chegar ao fim de 
2021 com R$ 6 bilhões em caixa. 
Prefeitura iniciou o ano com R$ 
12 milhões para quitar restos a 
pagar superiores a R$ 6 bilhões

Ativos, inativos e pensionistas 
com salário de R$4.000,01 a 
R$4.700 receberam ontem o 
13º de 2020. Ao todo, 100 mil 
pessoas ficaram sem o abono

 > A retomada do acor-
do de resultados para 
mais secretarias já em 
2022 é outra meta, se-
gundo o secretário. 
Este ano, o governo lan-
çou o programa apenas 
para áreas estratégicas, 
como a Receita. 

“Ano que vem, que-
remos retomar o acor-
do de resultados para 
grande parte dos servi-
dores. Isso é bom para a 
administração”, disse o 
titular da Fazenda.

“As coisas têm que 
ser feitas por etapas. 
Não temos vara de con-
dão. Esse ano já cum-
primos um dos compro-
missos da campanha, 
que é a antecipação do 
13º (de 2021), e cons-
truímos um equaciona-
mento do 13º de 2020”, 
afirmou, lembrando 
que ontem começou a 
ser pago o benefício do 
ano passado, que não 
foi quitado para cerca 
de 100 mil pessoas.

Acordo de 
resultados 
para todos 



Covid: Doria 
testa positivo
Governador de São Paulo já havia 
contraído o vírus em agosto de 2020

O 
governador de São 
Paulo, João Doria 
(PSDB), confirmou 
ontem, por meio de 

suas redes sociais, que foi 
diagnosticado, pela segun-
da vez, com covid-19. O tu-
cano afirmou que adiou sua 
agenda de compromissos 
e que vai trabalhar de ma-
neira remota durante sua 
recuperação.

O governador de São Pau-
lo já havia sido infectado 
pelo novo coronavírus em 
agosto do ano passado. Em 
seu Twitter, Doria alertou 
sobre os cuidados que a po-

pulação, mesmo já imuniza-
da, deve tomar.

“Meu caso serve de alerta 
para todos que já foram va-
cinados seguirem respeitan-
do os protocolos. Pois, todos 
estão suscetíveis a serem in-
fectados e transmitir o vírus, 
mesmo vacinados. Não im-
porta a vacina, elas evitam o 
agravamento da doença, não 
a infecção”, declarou.

Doria já foi vacinado com 
as duas doses da vacina Co-
ronavac, produzida pelo 
Instituto Butantan junto 
ao laboratório chinês Sino-
vac Biotech.
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Após a derrota para a Argentina na final da Copa América, Neymar Jr resolveu mudar o 
visual. O jogador surgiu na internet, e foto compartilhada por uma fã, com tranças no 
cabelo. Os internautas, é claro, não perdoaram e já saíram logo dizendo que ele ficou a 
cara da cantora e ex-BBB Karol Conká.

FábiaOliveira

A KAROL CONKÁ

COMPARADO COM 

ENTENDA O CASO

Cid Moreira 

não deserdou 

filho adotivo

Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais para 

deixar um alerta aos seguidores, amigos e fami-

liares. Ele contou que há criminosos se passando 

por ele no WhatsApp. “Não estou ainda pedindo 

dinheiro para ninguém. Se algum conhecido rece-

ber mensagem desse número, não sou eu”, disse 

o ator, que em seguida mostrou o print do perfil 

que tem tentado aplicar golpes usando seu nome. 

Nele, o número 21 967501833 se identifica como 

Carmo e usa uma foto do artista. 

ATOR DENUNCIA 

GOLPE NO ZAP

REPRODUÇÃO

A 
coluna descobriu o imbróglio por trás da 
briga entre Cid Moreira e o filho adotivo 
Roger Felipe Moreira. Como o próprio 

Roger já contou em entrevista à Fabíola Rei-
pert, o apresentador enviou um recado mal-
criado ao rapaz, se mostrando arrependido por 
tê-lo adotado e afirmando que iria deserdá-lo. 
Mas o que Roger não contou é que, o dito reca-
do foi enviado por email, durante um momento 
de explosão de Cid, após ele ter descoberto que 
o rapaz entrou com uma ação contra o próprio 
pai, alegando abandono afetivo e pedindo uma 
indenização milionária por danos morais. Mas 
ele já saiu perdendo em primeira instância e 
agora segue recorrendo na segunda instância. 
Este processo segue em segredo de Justiça. 

Ao receber a intimação, Cid perdeu a cabeça e 
enviou o email mal criado ao filho, mas tudo que o 
apresentador disse foi da boca pra fora, uma vez 
que por lei não é permitido ‘desadotar’ um filho ou 
deserdá-lo, já que filhos são considerados herdei-
ros necessários. A única possibilidade de tentar 
deserdar um filho é através de um processo de 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

deserdação com hipóteses previstas em lei, como 
ofensa física ou injúria grave, por exemplo.

Em entrevista à jornalista Fabíola Reipert, da 
Record, Roger Felipe Moreira, filho adotivo do 
jornalista Cid Moreira, de 93 anos, acusou o pai 
de tê-lo ‘deserdado’. O rapaz chegou a mostrar 
um trecho de um email enviado por Cid. “Você 
continua sendo meu filho adotivo porque não 
consegui reverter a adoção. Eu fiz um docu-
mento e deserdei você. Escrevi de próprio pu-
nho e assinei. Juntei pareceres de profissionais 
da saúde para provar que não estou senil. Foi 
um engano te adotar. Fico feliz em saber que 
você está sendo capaz de se manter”, diz o 

texto escrito pelo veterano.
Roger é sobrinho legítimo de Uliana, ex-mu-

lher de Cid Moreira. Ele começou a conviver com 
o apresentador em 1991, quando ainda tinha 14 
anos. O rapaz diz ter sido adotado pelo jornalis-
ta aos 20 anos. Roger afirma que mantinha 
uma convivência saudável com Cid Moreira, 
mas segundo ele, tudo mudou após um relacio-
namento amoroso. “Com 28 anos, conheci uma 
pessoa que foi o meu primeiro amor. Comuni-
quei querer viver minha vida e fazer coisas que 
eu não costumava fazer. Minha vida era de 
dedicação 24 horas ao Cid. A partir daí, as coi-
sas começaram a mudar”, afirmou.
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CASA DE ELBA RAMALHO 

ASSALTADA EM TRANCOSO
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Ontem, a Polícia Civil da Paraíba determinou ins-
tauração de um inquérito policial para investigação 
das expressões xenofóbicas e preconceituosas pra-
ticadas por Antônia Fontenelle, através da internet. 
Ao criticar o DJ Ivis, após ele ser alvo de denúncia 
de agressão contra a ex-mulher, a influenciadora 
digital fez o seguinte comentário. “Esses ‘paraíbas’ 
fazem um pouquinho de sucesso e acham que po-
dem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades 
do Ceará para entender porque esse cretino não foi 
preso”, escreveu ela sobre DJ Ivis, que mora no Ceará, 
mas é natural da Paraíba.
 A abertura do inquérito para investigar Fontenelle 
foi solicitada pelo delegado Pedro Ivo, da 1ª Delega-
cia Seccional da Polícia Civil da Paraíba. “Determinei 
a instauração desse inquérito hoje, pela Delegacia 
Especializada de Crimes Hombofóbicos, Raciais e 
Étnicos, com o Dr Marcelo Falcone. E nessa delegacia 
serão tomadas todas as providências investigativas 
que o caso requer, a exemplo de perícias nos vídeos 
coletados, que são de testemunhas, e o interrogató-
rio da própria suspeita da prática do crime. Serão as 
providências adotadas e, em seguida, o procedimen-
to será encaminhado ao Ministério Público e para o 
judiciário para as devidas providências legais. O prazo 
para a conclusão do procedimento pela Polícia Civil 
é de 30 dias, já que se trata de investigada solta”, 
informa o delegado.
 O crime de Xenofobia prevê pena de 1 a 3 anos 
de prisão ou pagamento de multa. Além disso, esse 
crime é inafiançável, conforme determina a própria 
constituição. 

INVESTIGADA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n A cantora Nina 

Fernandes está 
contando os dias 
para lançamen-
to do primeiro 
single do seu 
novo álbum, que 
ainda está fase 
de finalização. 
‘Você Vai Gostar 
de Mim’ é o nome 
da faixa que che-
ga na próxima 
sexta-feira (23) 
nas plataformas 
digitais.

Jeniffer Oliveira não cumpriu com o prazo da Justiça 
para pagar a indenização de mais de R$ 10 mil ao ex-
namorado, Douglas Sampaio, após perder uma ação 
movida pelo ator por danos morais. O processo teve 
início após ele ter sido difamado por ela 
publicamente como agressor. A atriz foi condenada a 
pagar a quantia com juros e correção monetária 
desde o dia do episódio em que os dois 
protagonizaram uma briga em um restaurante do 
Rio, em junho de 2018.  
 O advogado de Douglas, Sylvio Guerra, já entrou 
com um pedido de penhora contra a atriz. 
“Realmente expirou o prazo e ela não pagou. Eu 
requeri ao juiz da 48ª Vara Cível a penhora online nos 
ativos financeiros dela, ou seja, em conta 
corrente, poupança ou aplicações. Não havendo 
dinheiro nos ativos financeiros nós iremos 
requerer penhora portas a dentro para penhorar 
bens móveis e depois imóveis, se for o caso”, 
explica o advogado.  
 Em 2018, Jeniffer Oliveira publicou imagens 
de seu corpo com hematomas, alegando ter 
sido agredida por seu então namorado, Douglas 
Sampaio, enquanto o casal curtia uma noitada 
em um restaurante bar no Rio. Na ocasião, ela 
chegou a registrar queixa contra o artista em 
uma delegacia por agressão. No entanto, no 
decorrer da investigação as câmeras de 
segurança do restaurante revelaram que não 
houve agressão e Douglas foi inocentado da 
acusação. 

JENIFFER OLIVEIRA NÃO 
INDENIZOU DOUGLAS SAMPAIO

Sete pessoas de uma família que 
alugou a casa de Elba Ramalho 
em Trancoso, na Bahia, para pas-
sar uma temporada no paradisía-
co lugar, foram assaltadas dentro 
do imóvel, na madrugada de on-
tem. Seis homens encapuzados 
entraram na casa armados e ren-
deram a família, que estava com 
duas crianças no momento da 
invasão. Os criminosos levaram 
joias, uma caminhonete SW4, 
telefones celulares e uma pouca 

quantia de dinheiro em espécie. 
O 8º Batalhão de polícia local 
foi acionado e todas as vítimas 
passam bem, apesar do susto. 
Procurada, a assessoria de Elba 
Ramalho confirma o assalto. “A 
casa da Elba está alugada. Não 
sabemos maiores informações. 
As autoridades já estão toman-
do as devidas providências. Elba 
lamenta o ocorrido, mas pelo que 
sabemos todos estão bem”, infor-
ma a assessoria da cantora.

Cada ator no seu quadrado
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Marcel Octavio, Cesar Cardadeiro, Paulo Gabriel e Maurício Mattar 
posaram em seus camarins da novela ‘Gênesis’. Sim, minha gente! 
Cada um tem seu próprio espaço particular e isso é por conta dos 
novos protocolos de segurança que impera na RecordTV. Cada 
ator tem seu cantinho nos bastidores da trama bíblica. 

DIZ ELISA SANCHES SOBRE MC KEVIN 

‘FOI SÓ SEXO PAGO’, 
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 Dois meses depois da morte de MC Kevin, a atriz pornô Elisa Sanches revelou o motivo da treta nas 
redes sociais com a viúva do cantor, Deolane Bezerra. “Ela viu uma mensagem minha no direct dele 
mandando meu contato novo e aí achou que eu queria acabar com o relacionamento dos dois e foi 
me provocar. Mas eu não levei para o lado pessoal porque programa é sexo, programa não é relação 
afetiva, e isso eu deixei bem claro. Eu saí umas três vezes com o Kevin. Ele me contratou e foi só sexo 
pago”, assumiu Elisa em entrevista ao podcast Cortes do Barba. Elisa ainda contou que em uma das 
saídas, ela foi parar na casa da Anitta. “Fomos de penetra. Eu, ele e uma galera. Chegando lá, Kevin se 
apresentou e foi barrado pela própria cantora. “Ela disse que não conhecia nenhum Kevin e que pode-

ríamos ir embora. Ele ficou bem chateado, mas o 
empresário intercedeu e nós entramos na festa”.

Mais de 100 mil pessoas estão disputando uma chance de participar do ‘Big Brother Brasil 22’. A informação foi 
dada pelo diretor Boninho, ontem, que até abriu mais 25 mil vagas para a região Sudeste e garantiu que sua equipe 
vai começar a trabalhar para olhar todo mundo e a fase das entrevistas não vai demorar. Em 2020, a Globo recebeu 
90 mil inscrições para participação do ‘BBB 21’, mais um recorde na coleção do reality show mais famoso do Brasil. 

MAIS DE 100 MIL INSCRITOS PARA O ‘BBB 22’

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N O Nordeste tem hoje 71% da sua população como a 
região mais pessimista do País. Os seus maiores medos 
referem-se ao aumento do desemprego, da inflação e da 
taxa de juros. Tudo isso deságua na recuperação econô-
mica do Brasil e a sua própria condição financeira, de 
sobrevivência. É o que destaca a pesquisa Radar Febra-
ban/Ipespe realizada entre os dias 18 a 25 de junho. A 
amostra foi realizada com 3 mil entrevistados em todas 
a regiões do Brasil, com margem de erro de 1,8% para 
mais ou para menos. 

Oi, chefe 
 N O AGU André Mendon-

ça passa relatório semanal 
diretamente para o presi-
dente Bolsonaro sobre as 
conquistas do órgão para 
os cofres da União.  

Mas... 
 N ... ainda não convenceu 

a maioria dos senadores 
para a iminente sabatina 
como indicado para vaga 
de ministro no Supremo 
Tribunal Federal. 

Sumindo
 N O deputado Luiz Lima 

(DEM-DF) vai perdendo 
rápido — e isso é bom para 
ele — o seu protagonismo 
na mídia depois de ten-
tar enrolar a CPI da Pan-
demia com uma história 
mal contada. E após tan-
to insinuar que tinha algo 
para derrubar o Governo, 
nega que tenha áudio que 
comprometa o presidente 
Jair Bolsonaro.

 Soltos por aí
 N Quando o leitor reclamar 

do índice de violência na 
sua cidade, lembre-se da 
benevolência do sistema 
judiciário do Brasil aliada 
a um Código Penal frouxo. 
Hoje, mais de 500 mil pes-
soas estão livres nas ruas 
com mandado de prisão 
em aberto. É um número 
que o Conselho Nacional 
de Justiça deixava mais 
acessível no portal. 

Memória 
 N A família do ex-presi-

dente José Alencar tem 
ajudado a paróquia de 
Itamuri, distrito de Mu-
riaé (MG), onde estão suas 
cinzas depositadas num 
vaso de porcelana perto 
do altar. 

Acolhimento 
 NA Prefeitura do Recife 

tem se esforçado para au-
xiliar as centenas de mora-
dores de ruas pelo Centro 
antigo, conforme citamos. 
Segundo a gestão, a “pan-
demia tem agravado o con-
texto de desigualdade so-
cial”. A assistência social já 
distribuiu mais de 500 mil 
quentinhas nos últimos 
meses e criou um progra-
ma para empregar 150 ‘mu-
nícipes em situação de rua’.

Finger & Gate
 N Os Estados Unidos es-

tão prestes a reabrir o país 
para os turistas brasilei-
ros que não têm o green 
card, e dá sinais para isso 
com o fim da restrição 
para entrada de estudan-
tes e a retomada de agen-
damentos para vistos, 
prevê a AG Immigration, 
escritório que auxilia a 
entrada de brasileiros na 
terra do tio Sam. 

Direito de mãe 
 N O TST reverteu a conde-

nação de uma auxiliar de 
produção de uma empre-
sa de Mafra (SC), demiti-
da por se ausentar alguns 
dias da semana para ama-
mentar o filho recém-nas-
cido. Para os ministros, a 
empresa deveria propor-
cionar ambiente para isso. 
Ou que a deixassem em 
casa de licença para isso. 

Mais verde 
 NUm levantamento da 

Fundação Amazônia Sus-
tentável mostra que hou-
ve uma redução de 75% no 
número de pontos de fogo 
registrados nos 11 milhões 
de hectares protegidos por 
16 Unidades de Conserva-
ção do Amazonas.

DESÂNIMO

O QUE FIZ 

 N O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha ainda não está 
satisfeito por ser lembrado apenas como o homem do sinal 
verde para o impeachment de Dilma Rousseff. Quer rodar o País 
com sua biografia para mostrar sua atuação como parlamentar. 

A tecnologia tem sido a grande 
aliada dos empreendedores du-
rante a pandemia. As soluções 

digitais permitiram que as pessoas, 
mesmo cumprindo distanciamento 
social, pudessem manter suas ativi-
dades profissionais. No sistema ban-
cário, a inovação nas formas de inte-
ração garantiu o suporte aos clientes 
e vai nos deixar ferramentas que se-
guirão no portfólio de atendimento 
daqui para frente.

Começamos a viver um novo momen-
to. A evolução da aplicação da vacina 
nos traz a esperança de que, em breve, 
poderemos ampliar o modelo phygital 
de atendimento — que une o físico com 
o digital. O meio ou o local não são tão 
relevantes quanto o objetivo de atender 
aos nossos clientes com excelência.

O mundo mudou, e pelo jei-
to nunca mais voltará a ser o 
mesmo.

Vamos certamente aprender a con-
viver com o Covid-19, as vacinas serão 
cada vez mais eficazes, mas o vírus veio 
para ficar. Como todos os vírus, o Co-
vid é mutante, e cada cepa exigirá mais 
um tipo de vacina.

Os países que acreditaram estar 
com o vírus sob controle e relaxaram 
as medidas de proteção estão pagando 
um preço macabro. O vírus respondeu 
com o recrudescimento da doença em 
ritmo acelerado, fronteiras voltaram a 
ser fechadas, distanciamento social e 
uso de máscaras voltaram a ser obriga-
tórios, os frascos de álcool 70 voltaram 
aos bolsos e bolsas.

O caminho do vírus é aleatório, ora 
incide sobre os mais jovens, ora sobre 
os mais velhos, e sempre visando os 
portadores de comorbidades, para se 
aliar a elas e aumentar sua letalidade.

O ser humano é gregário por natu-
reza, o abraço, o beijo (dois no Rio, um 
em Sampa), eram um cumprimento 
natural entre amigos, mas isso acabou. 
Se alguém se esquece do vírus ao ver 
um amigo e tenta abraçá-lo, encontra 
dois braços esticados e um palavrão.

As crianças nascidas no curso da 
pandemia se habituam desde que nas-
cem a ver todos os adultos de máscara, 
como bandidos de antigos filmes de 
faroeste.

Tentamos, sem querer, imaginar 
como são os rostos por trás das más-
caras, e geralmente nos surpreende-
mos quando por algum motivo elas 
são retiradas.

O primeiro meio de comunicação da 
espécie humana, desde seu advento, 
foi a expressão facial. Amor, ódio, ale-
gria, tristeza, medo eram a linguagem 
reconhecida por todos, sem necessida-
de de palavras. Perdemos isso, quando 
ganhamos as máscaras.

Outra perda sem tamanho foi a da 
confraternização no ambiente de tra-

Tempos difíceis

Um novo modelo ao gosto do cliente

Joseph Brais  
Junior 
Superintendente  
da Rede Rio do  
Santander Brasil

Alfredo E. Schwartz 
Presidente-executivo 
da Associação das 
Empresas de Enge-
nharia do Rio 

Isso só pode ser feito com muita 
inovação e tecnologia. Por trás de 
cada recurso digital, há sempre a im-
pressão digital de cada um dos pro-
fissionais que trabalharam duro para 
criar soluções capazes de atender do 
servidor da prefeitura ao vendedor de 
mate na praia, do grande empresário 
ao pequeno comerciante.

Infelizmente, diversos negócios 
fecharam as portas por não conse-
guirem atender às novas demandas 
da população em quarentena, mas o 
setor bancário caminhou no sentido 
oposto. Isso se deve à presença da ino-
vação no nosso dia a dia. No Santan-
der, por exemplo, criamos a Gent&, 
nossa inteligência coletiva que trouxe 
praticidade e rapidez na conclusão de 
operações cotidianas.

Em breve, teremos ainda mais novi-
dades para pessoas físicas e jurídicas. 
Com os aprendizados desse período 
transformador que vivemos, criamos 
novidades tecnológicas como a bio-
metria facial, que vai garantir ainda 

balho, substituída pelo triste “home 
office”. As pessoas trabalham em casa, 
muitas não estão nem saindo para pe-
gar sol, encontrar pessoas, interagir 
com quem quer que seja. As compras 
são efetuadas via internet, e os entre-
gadores são solicitados a deixar as 
encomendas na porta de casa, que só 
abrimos quando temos certeza de que 
foram embora. Trocamos o elevador 
pela escada, e não paramos mais para 
bater um papo com o porteiro.

Seguindo com temas desagradáveis, 
voltamos a falar da prefeitura e do go-
verno do estado.

O prefeito já afirmou que não vai 
pagar os débitos dos anos anteriores, 
os mal afamados “restos a pagar”. De-
pois mudou o discurso: está auditando 
todas as faturas, e advertiu as secreta-
rias por terem assumido compromis-
sos sem verba para cumpri-los. Porém, 
tem feito pagamentos e criado novos 
compromissos sem respeitar a ordem 
cronológica como manda a lei, o que 
configura prevaricação e pode resultar 
em impeachment.

Está sufocando as empresas, e as 
que podem não estão mais entrando 
em licitações da prefeitura. As que, 
devido às dificuldades geradas em 
grande parte pela situação relatada, 
não podem deixar de participar das 
licitações, estão ganhando obras que 
provavelmente não vão concluir.

O governo do estado, por sua vez, 
manteve o cancelamento das faturas 
por prescrição, criando uma situação 
semelhante à que ocorre na prefeitura, 
com iguais consequências.

Outro problema que vai acarretar a 
paralisação de muitas obras é a falta 
de readequação dos preços unitários 
dos contratos em andamento, devi-
do ao aumento do custo dos insumos 
em geral, principalmente derivados 
de petróleo e aço. Em outros estados, 
os órgãos contratantes já admitem a 
readequação. Aqui, no estado e no mu-
nicípio, isso ainda não ocorreu.

Mas o dia está lindo, vou sair para 
pegar um sol, que ninguém é de ferro.

Usem máscara, álcool 70%, prati-
quem distanciamento social.

mais segurança para os clientes.
Paralelo a isso, as alternativas ofe-

recidas pela Getnet e suas maquini-
nhas foram uma ferramenta funda-
mental. Com a criação da loja digital 
gratuita, estabelecimentos de varia-
dos setores puderam se digitalizar e 
seguir vendendo, fazendo negócios a 
distância. Um restaurante delivery 
nem necessita mais da maquininha, 
basta enviar a refeição e um link de 
pagamento. Tudo muito simples. As 
novas soluções vão sendo criadas 
para deixar o processo ainda mais 
automatizado e de fácil acesso.

Apesar de toda a evolução tecno-
lógica, as relações interpessoais são 
e sempre serão muito importantes 
em qualquer ambiente de negócios. 
Seja via inteligência digital, por te-
lefone, presencialmente, pelas re-
des sociais ou por qualquer outro 
meio, o fundamental é garantir que 
os clientes sejam atendidos com ex-
celência. O canal utilizado fica a cri-
tério de cada um.
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 N # Muddora  lança, dia 16, videoclipe de “Entre Mim e Você”, com par-
ticipação da atriz Carla Nunes. # Plataforma de supermercado da 
Americanas S.A. expande atuação em São Paulo e chega a 39 cidades 
no Estado, com 230 lojas. # West Shopping, em Campo Grande (RJ), 
promove oficinas de slime gratuitas, aos sábados, às 15h. # Curta-me-
tragem “Stone Heart”, dirigido por Humberto Rodrigues, é selecionado 
para 49º Festival de Gramado. # Nathaly Thoyane, mestre em Reiki, 
oferece sessão de tratamento de Reiki Nativo gratuita, no Hospital Es-
piritual Neam, no Rio de Janeiro. 

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

PAULO MÁRCIO 
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MALHAÇÃO

 n João sugere que Dandara 
fique com René. Jeff pergunta 
sobre a saúde de Lucrécia para 
Jade. Bianca diz que João deve 
conquistar Vicky. Duca e Bianca 
fazem as pazes.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Rodrigo diz para Júlia que irá à 
feira de ciências. Júlia explica seu 
projeto, na feira de ciências, para 
Manuela, Gabriel, Ana, Lúcio e 
Rodrigo. Suzana vê fotos suas 
tiradas por Renato.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Capítulo não divulgado.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n  Andre alerta o amigo que não 
o que ele fez não é correto, mas 
Janjão diz que se ele contar isso 
para alguém a amizade dos dois 
acabou de vez.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo se enfurece com 
Maria Marta. Cora obriga Jairo a 
levar Fernando para longe de sua 
casa. Du afirma a João Lucas que 
seu pai possui negócios ilícitos.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Jacó se abre com Lia. Malaki 
pede informações sobre Harã. 
Akia e Maalate se beijam às es-
condidas. Malaki e seus homens 
chegam em Harã. Labão desco-
bre que Lia ama Jacó.

21h | RECORD | 12 anos 
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Selton 

Mello fala 

do primeiro 

trabalho com 

Danton Mello 

na TV, na nova 

temporada de 

‘Sessão de 

Terapia’. “Foi 

muito forte e 

poderoso”, 

comemora

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

É 
hora de procurar ajuda! E na nova temporada de ‘Sessão de Terapia’, os personagens 
ensinam, mais uma vez, sobre a importância de estabelecer conexões e se entregar. 
Diretor e protagonista da série, Selton Mello adianta os principais temas abordados 
na nova fase da produção.“O dilema principal do Caio, que costura toda essa temporada, é o surgimento do irmão 

de um outro casamento. Ele passa a temporada inteira sendo estimulado pela irmã (Bruna 
Chiaradia) a encontrar Miguel, esse irmão. A mãe do Caio casou de novo, teve um outro 
filho de um outro casamento, e eles deviam se conhecer. Ele passa a temporada inteira 
sofrendo com esse possível encontro, negando esse encontro”, explica Selton.

E o tal irmão, por sinal, é vivido por Danton Mello, irmão de Selton. O trabalho, por in-
crível que pareça, é o primeiro encontro entre os dois na TV. “Contracenar com meu irmão 
é uma emoção gigantesca porque somos atores desde criança, fazemos isso a vida inteira, 
fizemos um curta-metragem, trabalhamos juntos no teatro e na televisão, nunca. Como é 
possível isso? Como é que nenhum diretor, nenhum autor teve a ideia de falar assim: ‘Nossa, 
são dois irmãos atores, vamos colocá-los juntos fazendo irmãos’? Ninguém fez isso, pois 
que ótimo porque quem fez fui eu (risos). É uma mistura emocional muito grande porque 
é um encontro dos irmãos Caio e Miguel, mas também, para o público, é um encontro dos 
irmãos Selton e Danton. Para mim e para o Danton, foi um momento inesquecível, muito 
forte, muito poderoso e muito lindo”, revela o diretor.
TROCA DE RESPEITO
Outra participação que marca a 5ª temporada de ‘Sessão de Terapia’ é a chegada de Rodri-
go Santoro. No papel de Davi, o terapeuta do terapeuta, Rodrigo tem um dos principais 
embates com Caio. Selton comemora a troca profissional com o amigo. “O Santoro é um 
irmão que eu tenho na vida, uma das poucas pessoas com quem eu converso sobre tudo. 
A gente se identifica muito em muitos aspectos da vida e da arte. A gente não trabalhava 
junto há quase 30 anos, fizemos uma novela juntos em 93 que se chamava ‘Olho no Olho’. A 
gente estava bem garoto e nunca perdemos o elo que nos unia, a afeição, a torcida mútua. 
Ele construiu uma história muito linda lá fora com muita batalha, e eu admiro demais isso, 
assim como ele me disse que fica comovido de ver a minha transformação de ator para 
diretor, esse leque que eu abri para me expressar de outras formas”, diz.E Selton prossegue: “Reencontrar o Santoro agora, mais maduro, tendo esse afeto que 
sempre nos uniu foi muito emocionante, sobretudo porque ele faz um personagem que é 
fundamental: o terapeuta do terapeuta. A posição do Davi é a poltrona suprema porque é 
o cara que cuida do protagonista e também está se curando porque ele também tem seus 
mistérios que vamos descobrir ao longo da temporada. Então fazer isso com o Santoro, que 
é um amigo, um cara que eu amo, foi lindo”, derrete-se o ator, que também faz referência 
às outras adições luxuosas no elenco da série.“Essa é a parte mais prazerosa para mim, a parte onde eu encontro os intérpretes ideais 
para dar vida e emprestar a sua sensibilidade aos personagens. Eu sou muito grato a todos 
eles, eu sou um ator antes de ser diretor. Então eu sou um diretor colega, eu sou um diretor 
que entende as dificuldades de ser um ator, eu sou muito parceiro deles. Foi lindo contar 
com esse time tão vasto de escolas tão diferentes, de experiências tão distintas, cada um 
com sua história e bagagem como artista e como pessoa. Eu tenho um quarteto fantástico 
que é a Letícia Colin, que é uma gênia, uma das maiores atrizes da sua geração sem 
dúvida alguma; o Christian Malheiros, que é um menino iluminado, a Miwa, que é 
uma atriz muito poderosa que vem do teatro; a Luana Xavier, que é uma grande 
atriz e faltava um espaço grande para ela brilhar”, comemora.

ENCONTRO 
DE IRMÃOS 

Selton Mello e 
Rodrigo Santoro 

(D) atuam juntos 
na série. E os irmãos 
Mello contracenam 

pela primeira vez



Horóscopo

Os astros favorecem suas ambições pessoais. 
Trabalhe com seriedade para atingir as suas metas. 
Vai ser bem sucedida na paquera, se tiver interesse. 
Cor: verde-limão.

Terá boas chances de brilhar em sua área profissional. 
O seu esforço vai se converter em bons ganhos 
financeiros. Ótimo momento na vida em casal. Cor: 
azul-royal. 

Passatempo

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Muita praticidade e precisão para concluir as suas 
obrigações. Se dedique aos estudos. Ótimo dia para 
iniciar cursos. Um flerte passageiro vai te empolgar. 
Cor: cinza.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Coloque a razão à frente das emoções no trabalho. 
Você vai ser muito produtiva e pode receber uma 
grana extra. Tente renovar um pouco a relação 
amorosa. Cor: preto.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Consolide alianças ambiciosas e enriquecedoras em 
sua vida. Aja com maturidade e coopere mais com os 
colegas. Pode puxar papo com uma paquera. Cor: 
verde-limão.

LEÃO
23/7 a 22/8

Trabalhe duro para conquistar estabilidade 
econômica em sua vida. Melhore os cuidados com o 
seu corpo. A conquista tem tudo para ser excitante. 
Cor: marfim.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Excelente momento para participar de um sorteio, rifa 
ou aposta. Fortaleça o contato com pessoas mais 
experientes. Você e o parceiro podem reformar a casa. 
Cor: preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

Seja bastante responsável com o seu desempenho no 
trabalho e nos estudos. Trabalhar de maneira isolada 
pode ser um sucesso. Pode tomar a iniciativa na 
paixão. Cor: vermelho. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Tenha cautela com o que diz a quem está ao seu redor. 
Pode complicar as amizades se falar mais do que 
deve. Nos assuntos do coração, vai encerrar um antigo 
amor. Cor: coral.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Chances de subir de cargo ou mudar de profissão no 
dia de hoje. Um dinheiro inesperado pode aprimorar a 
sua conta bancária. Arrase na conquista, tenha mais 
coragem. Cor: dourado.

Trabalhar com ensino e publicidade vai gerar ganhos. 
Pode crescer profissionalmente e ampliar os seus 
horizontes. Momento bom pra começar um romance. 
Cor: azul-petróleo.

Assuma negócios familiares. A sua ambição e 
seriedade te ajudam a trabalhar com finanças. Pode 
comprar uma casa ou um apartamento com o 
parceiro. Cor: carmim.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

Após tweet, 
Mario Frias é 
acusado de 
racismo
Mario Frias foi acusado de racis-
mo após dizer que o historiador 
Jones Manoel “precisa de um bom 
banho”. A declaração foi dada no 
Twitter, ontem. Após a publica-
ção, o termo “racista” ficou entre 
os assuntos mais comentados da 
rede social. 

O secretário Especial da Cultu-
ra respondeu um post do assessor 
da Presidência da República, Ter-
cio Arnaud Thomaz, na qual Jones 
mostrava que havia comprado fo-
gos de artifício para comemorar a 
eventual morte de Jair Bolsonaro 
(sem partido). 

“A pergunta que não quer calar: 
quem c******s é Jones Manoel?”, 
tuitou Thomaz. 

“Realmente eu não sei. Mas se 
eu soubesse diria que ele precisa 
de um bom banho”, disse Mario.

Thelma Assis é vacinada contra a covid-19
Thelma Assis se juntou ao time de ce-
lebridades imunizadas! Ontem, a ven-
cedora do ‘BBB 20’ e seu marido, Denis 
Santos, receberam a primeira dose da 
vacina contra a covid-19. Ela comparti-
lhou a boa notícia em seu Instagram e 
relembrou o falecimento do pai ao falar 
sobre o novo significado que esta data 
assume a partir de hoje.

“Dia 15 de julho costuma ser um dia 
de lembrança triste pra mim pois faz 
dois anos que perdi meu pai. A partir 
de hoje ele passa a ter um novo signi-
ficado: um novo dia 15 que me trouxe 
muita esperança, gratidão e alegria”, 
escreveu Thelma na legenda do vídeo.

Ex-BBB João Luiz 
estreia programaREPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO

Além de atuar como apresentador 
de programas da Globo, João Luiz 
Pedrosa deu início a um projeto pes-
soal, ontem. O ex-BBB estreou um 
quadro sobre cultura pop em seu 
Instagram, o ‘POPeando’, e abriu a 
temporada com ninguém menos 
que Camilla de Lucas, sua aliada 
durante o ‘BBB 21’. Através da atra-
ção, o professor pretende abordar 
assuntos populares como memes, 
músicas, moda e notícias. “É com 
muito orgulho que venho apresen-
tar a vocês meu mais novo projeto: 
pode entrar POPeando”, anunciou.
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