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COVID

Estado do Rio é um dos que mais vacinam: 15,63% da população tomaram as duas doses ou a dose única

ESTRELAS DE
 ‘PEGA PEGA’ 
RECORDAM 
BASTIDORES DA 
TRAMA, REPRISADA 
A PARTIR DE HOJE. 
ODIA D, P. 15

ELEIÇÃO 
PRESIDENTE DO 
MDB DEFENDE 
CONSTITUIÇÃO E 
INDEPENDÊNCIA 
DOS TRÊS 
PODERES 
INFORME DO DIA, P. 2

Diálogos sobre 
ataques a escolas 
denunciados
Desembargador do Rio que teve o 
filho preso revela ao DIA que avi-
sou as autoridades sobre o conta-
to do rapaz, autista, com grupos 
extremistas nas redes sociais. P. 4 

Após ter conquistado a liberdade 
na última sexta-feira, indiciada 
por destruição de provas no caso 
da morte de Marielle Franco, Elai-
ne Lessa  retorna à cadeia por tráfi-
co internacional de armas. P. 5 

Mulher de 
Ronnie 
Lessa volta 
a ser presa

Ao receber alta de hospital onde 
estava internado para tratar uma 
obstrução intestinal, presidente 
critica “a baixa efetividade da Co-
ronaVac” e exalta uso da proxalu-
tamida para combater a covid. P. 9 

Bolsonaro 
defende 
remédio 
sem eficácia

Milícia controla atividades 
comerciais na Ilha de Paquetá
Investigações mostram que desde 2020 criminosos exploram venda ilegal de gás e extorquem comerciantes.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

MONOPÓLIO DO CRIME

CONFIRA DICAS PARA FORMALIZAR SUA EMPRESA E VIRAR MEI.P. 10

AGÊNCIA O DIA

FÁBIO COSTA 

VASCÃO SAI ATRÁS, SOFRE, MAS 
ARRANCA EMPATE COM O NÁUTICO 
NOS ACRÉSCIMOS NA SÉRIE B: 1 A 1. P.  8

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
 VITOR BRUGGER/VASCO

MENGÃO MENGÃO 
ATROPELAATROPELA

A
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Promotor de vendas entra 
com ação na Justiça para 
provar ser filho primogênito 
do marido de Xuxa. P. 12

PROCESSO DE 
PATERNIDADE 
CONTRA JUNNO

FábiaOliveira NO ESTADO 
Cerca de 99 mil 
servidores têm 
que declarar 
bens até o 
dia 30. Quem 
não entregar 
corre risco de 
demissão 
SERVIDOR, 

P. 10

MAIS 10 MILHÕES DE DOSES 
DA ASTRAZENECA SERÃO 
PRODUZIDAS NA FIOCRUZ. P. 7

APESAR DOS AVANÇOS, 
ESTADO REGISTRA 74 CASOS 
DA VARIANTE DELTA. P. 7

Moradores de Vila Isabel 
pedem o retorno da 
escultura de Noel Rosa, 
recolhida pela prefeitura 
para reparos em 2019. P. 6 

Protesto 
pela volta 
de estátua

Estado já Estado já 
imunizou mais imunizou mais 

de 15% da de 15% da 
população acima população acima 

dos 18 anosdos 18 anos.. P. 7 P. 7

Ato de moradores tem 
‘réplica’ de monumento em 
homenagem a Noel

CÉSAR FERREIRA. 

RIO É O 5º NO 
RANKING 

NACIONAL DA 
VACINAÇÃO

Com três gols de Com três gols de 
Gabigol, um de Pedro Gabigol, um de Pedro 

e outro de Vitinho, e outro de Vitinho, 
Flamengo passa Flamengo passa 

por cima do Bahia e por cima do Bahia e 
goleia porgoleia por

5 a 0, em Pituaçu, 5 a 0, em Pituaçu, 
pelo Brasileiropelo Brasileiro.. P. 8 P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Alguém imaginava que o desfecho 
dessa história seria outro?

Há pouco menos de 2 anos, esta 
coluna falou sobre ela... Rayane Nazareth 
Cardozo da Silveira, de 21 anos, mais conhe-
cida como Hello Kitty.

Na última sexta-feira, não teve jeito... A 
“dama do tráfico” de São Gonçalo bateu de 
frente com aqueles que ela sempre desa-
fiava pela internet: a Polícia. Consequente-
mente, encontrou também a sua morte.

Tão jovem, largou o microfone do culto 
pra ser considerada uma das mais fortes 
lideranças criminosas de todo o Rio.

Sempre debochada, Hello Kitty, par-
ceira de “Vinte Anos”, também morto na 
operação, devia achar que a polícia nunca 
fosse pegá-la. As fotos com fuzil na mão, 
chamando a polícia pra briga, provam que 
medo, ah isso ela nunca teve!

Tinha prazer pela adrenalina e também 
pelo poder. Poder esse que poucas mulhe-

res conquistaram e que serviu de estratégia 
para despistar as autoridades todo esse 
tempo!

E o empoderamento? Ah, esse a gente 
dispensa!

Nesse caso só serviu para mostrar que 
vagabundo não tem gênero. É bandido e 
bandida, iguaizinhos e fim de papo!

Pode até ter demorado, mas a conta dela 
chegou e a casa caiu!

Afinal, ninguém consegue ser esperto 
tanto tempo... Malandro, ou melhor, malan-
dra demais se atrapalha, né?

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n Depois de toda a repercussão do caso Ivis, a men-

sagem chegou nas minhas redes sociais.
“É uma triste cena. Eu passei por isso e sei a dor 

que é. Meu marido fez pior e eu apanhei calada. 
Fico apavorada e chocada. Como dói, por dentro e 
por fora”.

O desabafo, emocionante e também libertador, 
é da Márcia Cunha, de Padre Miguel. Ela, que vem de 
uma geração onde infelizmente as mulheres aguen-
tavam as agressões caladas, hoje não tem medo de 
botar a boca no mundo e falar.

E é isso que a gente quer! Que toda a repercus-
são de casos como esses, faça com que Márcias, 
Pâmellas e muitas outras não se calem e de-
nunciem os agressores, abusadores e covardões 
soltos por aí.

Márcia ainda disse: “Como eu gostaria de ter uma 
pessoa como você ao meu lado. Apanhei muito, sem 
defesa, sem ninguém, somente com o medo”.

Bora colocar o Pingo no I...
Se depender de mim, agora ela tem! E todas 

aquelas que precisam de ajuda e voz, também! 
Vamos juntas?

TÁ FEIO!
 n Olha que porcaria está 

o calçadão ao lado do 
muro do PAM de Bangu.

Segundo os moradores, 
o local virou um verdadeiro 
lixão, com uma montanha 
de lixo e entulho, um mau 
cheiro insuportável e claro, 
ratos e baratas que apare-
cem toda hora!

“É muita sujeira. Param 
carros, caminhões e des-
pejam o que querem aqui... 
Tudo isso num lugar onde 
as pessoas estão se vaci-
nando”, conta o morador 
Rafael Bruno.

Não dá, né gente?! É claro que a coluna cobrou a 
Comlurb pela manutenção, mas a população tam-
bém tem que fazer sua parte. Todo mundo fazendo 
um pouquinho, não fica pesado pra ninguém!

Em nota a Comlurb informou que realiza re-
gularmente o serviço de remoção dos entulhos e 

O esperado fim

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

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

DIVULGAÇÃO

Calçada ao lado do muro do PAM de Bangu virou um lixão a céu aberto

As mais lidas
Online

PM tem casa invadida e 
mata criminoso na Zona 

Oeste
RIO DE JANEIRO

Reforma tributária: 
trabalhador pode 

perder vale-refeição e 
alimentação

ECONOMIA 

Queima de fogos marca 
enterro de Hello Kitty e 

Vinte Anos
RIO DE JANEIRO

MDB e mais 
7 partidos 
se reuniram 
em defesa da 
democracia 
e do sistema 
eleitoral”

A cúpula nacional do MDB já percebeu que o país está 
cansado de radicalismos e que está em busca de uma 
solução política que traga equilíbrio e previsibilidade. 

Sem estresse. E isto também passa pela compreensão dos 
líderes regionais da legenda. A percepção foi reforçada há 
uma semana quando o MDB e mais 7 partidos se reuniram 
em defesa da democracia brasileira e seu sistema eleitoral, 
em resposta às declarações do presidente Bolsonaro de 
que as eleições do ano que vem não acontecerão. E tam-
bém sobre a nota assinada pelo presidente do MDB, Baleia 
Rossi, onde defende a Constituição de 88. Em pesquisa 
pelo nome do partido, cruzando com termos relacionados à 
nota, foram mais de 2.000 menções de lá para cá, com mais 
de 50% no próprio sábado (10), 476 mil interações, 458 mil 
compartilhamentos e quase 16 mil curtidas.

FUNDAÇÃO
O MDB publicou nas redes sociais não só nota assinada por 
Baleia Rossi, como reforçou e valorizou a independência dos 
poderes e o papel das Forças Armadas. Entre os comentá-
rios, o assunto “voto impresso” veio acompanhado do termo 
“retrocesso”. Além disso, “independência”, “constituição” e 
“roubalheira” foram utilizadas por apoiadores de Bolsonaro 
alegando interferência na independência do Executivo, que 
o STF é quem está rasgando a Constituição, e que só dese-
jam a volta da roubalheira. A sugestão mais compartilhada 
foi a de criar conteúdos para explicar o sistema eleitoral.

POSTURA

Eleição 2022: 
MDB busca 
novos rumos

 n A Iplan, Empresa Munici-
pal de Informática, contabi-
lizou 220 mil novos cadas-
tros no Carioca Digital nos 
seis primeiros meses do ano. 
A notícia animou o secretá-
rio Pedro Paulo e o presiden-
te da Iplan Claudio Fonseca.

InformedoDia

 n O vereador Pedro Duar-
te (Novo) lançou a segunda 
edição do programa “Engaja 
Rio”, que busca jovens entre 
16 e 24 anos interessados em 
participar entre agosto e no-
vembro deste ano. O projeto 
contempla discussões com 
profissionais sobre temas 
como: liderança, o papel do 
legislativo, urbanismo, edu-
cação, saúde, empreendedo-
rismo, entre outros.  

JOVENS 
ENGAJADOS 
PELO RIO

LUÍS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Vereador Pedro Duarte

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

MAIS CADASTROS 
AGORA QUE EM 2020 

LABORA-
TÓRIO NA 
MARINHA
Deputado fede-
ral Marcio Labre 
(PSL) vai destinar 
emenda de R$ 
2 milhões para 
construção do La-
boratório de Ciên-
cia do Exercício, 
que ficará no Cen-
tro de Educação 
Física Almirante 
Adalberto Nunes, 
da Marinha. 

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

O Estado do Rio está em quinto lugar na imunização contra a 
Covid-19. A sociedade precisa fazer a sua parte tomando tanto a 
primeira quanto a segunda dose da vacina. Estamos caminhando 
e mais perto de uma retomada mais segura.

É hora de olharmos para o futuro. Precisamos de parcerias público-
-privadas para gerar investimentos e empregos, possibilitar recur-
sos para que os estudantes voltem às salas de aula, diálogo aberto 
entre governantes e empresários para, de alguma forma, ficarmos 
mais estruturados.

Twittadas do Nuno
@nuno_vccls

Baleia Rossi (MDB) assina nota defendendo Constituição de 1988.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

avisou que hoje mesmo já está programada a 
limpeza do local.

Vamos ver quanto tempo vai ficar limpinho...
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou 

tá bonito... Limpeza também é saúde pública, 
e tenho dito. 



RIO DE JANEIRO

N
a pacata ilha de cer-
ca de 4,5 mil habi-
tantes, a presença 
do policiamento 

tem chamado atenção. A 
rotineira ação de PMs rea-
lizando patrulhamentos em 
Paquetá, passou a se fazer 
necessária não só para ga-
rantir a tranquilidade, mas 
também para combater o cri-
me. Investigações da 5ª DP 
(Mem de Sá) apontaram que 
narcomilicianos estariam se 
instalando na região. 

O DIA teve acesso ao in-
quérito que mostra que as-
sim como fazem nos demais 
bairros cariocas, os crimino-
sos estariam monopolizan-
do atividades comerciais e 
extorquindo moradores e 
comerciantes. 

Ao longo de quatro me-
ses de trabalho, a distrital 
descobriu que os narcomi-
licianos, ligados à facção 
Comando Vermelho (CV), 
passaram a agir em Paquetá 
no ano passado, explorando 
a venda ilegal de gás, forne-
cimento de água potável e 
serviços de internet. A ilha 
fica localizada no meio da 
Baía de Guanabara, a 17 
quilômetros de distância 
do Centro do Rio. 

“Tem uma milícia sendo 
constituída lá. A questão da 

venda de gás, por exemplo, 
descobrimos que eles estão 
monopolizando a ativida-
de. Estão querendo obrigar 
que os comerciantes tra-
dicionais a comprarem de 
um depósito indicado por 
eles, para conseguirem lu-
crar ilegalmente com o co-
mércio. Com isso, eles estão 
ameaçando essas pessoas e 
querendo obrigá-las a pa-
gar uma taxa”, explicou o 
delegado Bruno Gilaberte, 
titular da 5ª DP. 

A polícia ainda investiga 
se a exploração dos servi-
ços de internet na Ilha de 
Paquetá está sendo realiza-
da através de uma empresa 
que tem como sócio ocul-
to uma antiga liderança do 
Comando Vermelho no Es-
tado do Rio.

As investigações tam-
bém revelam que os ban-
didos têm agido de forma 
violenta e coagindo suas 
vítimas a denunciarem 
seus abusos. Segundo o re-
latório policial, a associa-
ção criminosa local, lide-
rada por um homem iden-
tificado apenas como Pier-
re, vem constrangendo os 
moradores da região, que 
temem represálias. 

Testemunhas que temem 
se identificar contaram 
aos agentes que o suspeito 
é conhecido por ser ‘dono’ 
de Paquetá e insinua estar 
armado.

Paquetá tem 
patrulhamento 
da PM reforçado 
para combater o 
crime

THUANY DOSSARES 

Bandidos têm 
agido de forma 

violenta e 
coagindo suas 

vítimas

FÁBIO COSTA

PERIGO COM NARCOMILICIANOS

 ASSUSTA PAQUETÁ
O DIA teve acesso ao inquérito que mostra que assim como fazem nos demais bairros cariocas, 
os criminosos estariam monopolizando atividades comerciais e extorquindo os comerciantes

Criminosos estariam 
monopolizando 
atividades 
comerciais e 
extorquindo

 > Presidente da Asso-
ciação de Moradores 
de Paquetá, Guto Pires, 
reconheceu que com o 
aumento da criminali-
dade em outros lugares 
da capital e do estado, era 
natural que bandidos mi-
grassem para a ilha. 

“Há 25 anos, quando 
troquei o Rio por Paque-
tá, eu dormia com a casa 
aberta e deixava minha 
bicicleta dormir na rua. 
Hoje, eu não deixo a casa 
aberta quando vou dor-
mir. É claro que com o 
aumento da violência no 
estado isso pode respin-
gar em qualquer lugar, 
então, a gente fica mais 
atento”, declarou.

Mas, apesar da ilha 
não ser mais tão pacata 
como era antes, o local 
ainda é muito tranqui-
lo, garante Pires. 

“Minha bicicleta ain-
da consigo deixar na 
rua sem preocupação. 
Paquetá ainda é um lo-
cal seguro, onde você 
pode caminhar pe-
las ruas até tarde sem 
medo”, finalizou.

Morador: 
‘Ilha ainda é 
tranquila’

CENÁRIO

 NNa saída das barcas, principal 
meio de transporte para se che-
gar à Paquetá, uma viatura da 
Polícia Militar se mistura às bi-
cicletas e carrinhos que fazem 
passeios turísticos pelos princi-
pais pontos da ilha. Por conta da 
chegada de criminosos, o cenário 
de beleza natural e de aparente 
tranquilidade, agora se mistura 

à presença de agentes de segurança.
De acordo com a PM, desde de-

zembro de 2019 não há registros 
de homicídios na ilha. Entretanto, a 
Polícia Civil afirma que recentemen-
te, corpos vítimas de morte suspeita 
foram encontrados nos arredores. 

O aumento da violência preocupa 
os moradores do bairro, que é conhe-
cido por receber turistas que buscam 

tranquilidade durante passeios de 
bicicleta e piqueniques. 

Nascido e criado em Paquetá, um 
homem, que prefere não se identi-
ficar, conta que tradicionalmente 
todos se conhecem no local e que 
os moradores da ilha têm uma re-
lação muito próxima uns com os 
outros. Segundo ele, novos morado-
res são bem-vindos, no entanto, os 

desconhecidos, por vezes, podem 
gerar desconfiança. 

“Todo mundo aqui se conhece. 
Nos últimos tempos, temos vistos 
gente nova por aqui, que veio mo-
rar aqui há pouco tempo. Não sa-
bemos quem são essas pessoas 
e isso deixa a gente preocupado. 
Temos medo que isso acabe tra-
zendo o crime e a violência”.

Desde dezembro de 2019 não há registros de homicídios na Ilha de Paquetá

FÁBIO COSTA

ALINE CAVALCANTE 
aline.cavalcante@odia.com.br
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‘Meu filho foi preso, sim. Quero contar  
a história’, diz desembargador
Magistrado relata prisão do filho que conversava sobre ataques a escolas. Jovem tem transtorno mental

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

No ataque à creche de Saudades, em Santa Catarina, três crianças e duas professoras morreram. Assassino sobreviveu

E
m relato ao DIA, o desembargador do Tribunal de Jus-
tiça do Rio que teve o filho preso, em maio deste ano, 
por conversar em redes sociais a respeito de ataques a 
escolas, atestou com laudos que o rapaz, de 19 anos, tem 

transtorno mental severo. Como seu filho pode ser considera-
do inimputável, e o ataque não ocorreu, a reportagem não irá 
divulgar seu nome.

O magistrado conta que, por duas vezes, em 2019 e 2020, 
avisou às autoridades que seu filho estava em contato com gru-
pos que pareciam ser de extremistas. Além disso, relata como 
o bullying sofrido pelo jovem por colegas da escola pode ter 
influenciado na busca pelo acolhimento em fóruns da internet.

Conforme DIA revelou ontem, com exclusividade, a partir da 
quebra do sigilo eletrônico do assassino da creche de Saudades, 
em Santa Catarina, a polícia descobriu que vários jovens plane-
javam ataques pelo País. Pelo menos seis pessoas foram presas 
no Sudeste: quatro em São Paulo, uma no Rio, e outra em Minas 
Gerais. Em comum todos tinham admiração por temas nazistas 
e eram solitários. Atualmente, no Rio, a Polícia Civil e o Ministé-
rio Público continuam a investigar outros potenciais agressores.

Confira o relato do desembargador, cedido à reportagem 
no início de junho:

“Meu filho foi preso, sim. Mas 
quero contar toda a história. 
Aos três anos ele recebeu o 
diagnóstico de autismo, ele 
não falava, não ouvia, se ba-
tia. Com o tratamento médico 
ele apresentou melhora, se co-
municava, conseguimos colo-
cá-lo no colégio. Bom, chegou 
à adolescência e veio o diag-
nóstico de esquizofrenia, que 
normalmente é diagnostica-
do na adolescência, pra quem 
é Asperger [um dos espectros 
do autismo], como ele é, é co-
mum que ocorra. Sou separa-
do da mãe dele, ele fica comigo 
em final de semana alterna-
do, viaja comigo.  

Em junho de 2019, ele es-
tava na minha casa, usou 
o meu computador e voltou 
para a casa da mãe. Quando 
eu abro o meu computador, 
vejo que ele deixou o Face-
book dele aberto....era gru-
po neonazista, supremacia 
racial, tinha gente dizendo 
que era da Al-Qaeda!  Ime-
diatamente fiz a comunica-
ção ao Ministério Público e 
à Polícia Federal, e nada foi 
feito [mostra o documento 
enviado com o relato aos 
promotores]. O que eu fiz, 
como pai, como família? 
Tiramos a internet e coloca-
mos na psicóloga. Depois de 
um tempo, ele pode voltar à 
internet, mas tinha que me 
dar a senha.

O que eu esperava? Que 
eles [autoridades] ouvissem 

a mim, ouvissem ao meu fi-
lho; eu ofereci o computa-
dor até, mas eles não fize-
ram nada.  Quando chega 
em julho de 2020, eu recebo 
um telefonema da Polícia 
Federal, de Brasília: ‘Olha, 
nós temos aqui um procedi-
mento que o senhor come-
çou, a gente quer agora os 
equipamentos eletrônicos’. 
Fui lá na Polícia Federal e 
entreguei tudo. Entreguei o 
computador, o celular dele, 
tudo com as senhas. Fui ou-
vido por um delegado, ele 
também foi ouvido pelo de-
legado, super profissional. E 
o ele me disse: ‘Por que veio 

para cá? Tem gente que ele 
estava falando que diz que 
é terrorista. E tem gente que 
ele está falando que pode ser 
terrorista e não está dizen-
do’. O delegado me contou 
um monte de história, de 
cara que sai da Armênia, e 
sai pelo mundo cooptando. 
Muito bem, pensei: ‘acabou’, 
nada mais. E, então, maio 
agora, a mãe dele me liga, 

6h da manhã, e diz: ‘olha, a 
polícia está aqui’. 

(...)Então, começou a in-
vestigação com esses docu-
mentos, que a Polícia Fede-
ral entregou aos Estados 
Unidos. Isso o delegado me 
disse, que em razão do com-
bate ao terrorismo esse do-
cumento que fiz foi para os 
Estados Unidos. São dezenas 
de malucos. Ao que tudo in-
dica, o meu filho voltou a se 
comunicar mas estava, des-
de então, sendo monitorado 
pelos Estados Unidos.  Eu 
não tive acesso ao inquéri-
to, não tenho detalhes. 

Quem é o meu filho? Meu 
filho não abotoa a camisa. 
Ele não amarra os sapatos, 
não toma banho sozinho, 
não se limpa após ir ao ba-
nheiro. É isso. O delegado 
que pediu a prisão, eu que-
ro dizer isso, eu teria feito o 
mesmo, agiu corretamente. 
A juíza que decretou a pri-
são, também. Eu teria decre-
tado e, olha, a juíza me co-
nhece. Não falei com ela nem 
antes nem depois. E por quê? 

Porque a gente julga papel, 
não está olhando a pessoa. 

O delegado que fez a bus-
ca e apreensão não achou 
nenhuma agulha. Revistou 
a casa inteira, zero de pe-
rigo, não achou nada. Meu 
filho é um cara de 1,80m, in-

capaz. Você não precisa de 
um médico para saber, você 
conversa com ele dois minu-
tos e percebe.

Estão dizendo que ele 
foi solto porque é meu fi-
lho. Não. Ele foi preso por-
que é meu filho, eu que co-
mecei isso aqui [levando a 
denúncia às autoridades]. 
Ele estava monitorado por 
conta disso. [A investigação 

de Santa Catarina apontou 
que ele se comunicava com 
uma menor de Minas Ge-
rais que, por sua vez, con-
versava com o assassino de 
Saudades].

Na delegacia me expli-
caram que a distribuição 
do caso ocorria da seguinte 
forma: enviava [o caso] ao 
Tribunal de Justiça às 15h, 
a resposta só iria chegar no 
dia seguinte. Eu falei: ‘tudo 
bem. Ele dorme aqui na de-
legacia’. O delegado, então, 
me disse: ‘aqui ele não pode 
dormir, ele vai para Benfi-
ca’. Em Benfica, se soubes-
sem que era filho de juiz, do 
jeito que ele é, tenho certeza 
que seria estraçalhado. En-
tão, a juíza o libera no mes-
mo dia, mas com uma série 
de restrições. 

Ele foi preso por asso-
ciação criminosa, por ficar 
atrás do computador e escre-
ver sandices.

Não justifica, mas meu fi-
lho sofreu muito bullying. (...) 
Você tem 30 crianças que são 
chamadas de normais e uma 

que não é. Um professor e um 
facilitador. Dos 30 você tem 
20 que vai ajudar. Agora, você 
tem uns cinco ou seis que é o 
tempo todo implicando. Eu já 
fui várias vezes chamado na 
escola porque o meu filho só 
se defendia. Um menino chu-
tava ele direto, era negro. Um 
dia ele se defendeu. Ninguém 
fez nada. Outra vez, um me-
nino judeu o xingou diversas 
vezes, de ‘maluco’, ‘idiota’. Ele 
respondeu, na raiva: ‘Hitler 
tem razão’. O pai do garoto 
foi na delegacia o denunciar 
por crime racial, ele tinha 13 
anos. Não tenho a menor dú-
vida que daí veio a simpatia 
por neonazistas.

(...)O meu filho só assite 
desenho animado infantil. 
Ele não consegue sair de casa 
sozinho por uma razão: tem 
pavor de pássaros.(...)

Os dois piores dias da 
minha vida foram quan-
do soube que meu filho ti-
nha transtornos mentais, 
quem é pai sabe que o chão 
se abre. O outro foi quando 
ele foi preso”.

Imediatamente 
fiz comunicação 
ao Ministério 
Público e Polícia 
Federal, e nada foi 
feito

(Em Benfica), 
se se soubessem 
que era filho de 
juiz, do jeito que 
ele é, ele seria 
estraçalhado

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br
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Fogos para enterro de 
Hello Kitty e Vinte Anos

REPRODUÇÃO

Foguetório marca o enterro em cemitério de São Gonçalo

Uma queima de fogos que 
durou pouco mais de um mi-
nuto marcou o sepultamen-
to dos corpos dos trafican-
tes Rayane Nazareth Cardo-
zo da Silveira, a Hello Kitty, 
de 22 anos, e Alessandro Luiz 
Vieira Moura, o Vinte Anos, 
44. O enterro ocorreu na tar-
de de sábado no Memorial 
Parque Nictheroy, em São 
Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio. 

Hello Kitty e Vinte Anos 
eram apontados como 

principais lideranças do Co-
mando Vermelho em São 
Gonçalo. O enterro de Hel-
lo Kitty e Vinte anos atrasou 
por conta da liberação dos 
corpos. Segundo funcioná-
rios da funerária contrata-
da, estava ocorrendo dificul-
dade para reconhecido dos 
mortos. Apesar da fama na 
comunidades de São Gonça-
lo, poucas pessoas compa-
receram ao enterro. Muitas 
mulheres vestiam camisas 
em homenagem a dupla. 

Mulher de Ronnie Lessa é 
presa por tráfico de armas
Elaine estava presa por destruição de provas no caso Marielle e ganhou liberdade

REPRODUÇÃO

Enquanto ela retorna para a cadeia, Ronnie segue cumprindo pena no Presídio Federal de Mossoró

D
epois de ter conquis-
tado direito à liber-
dade na Justiça do 
Rio, no processo que 

investiga as mortes da verea-
dora Marielle Franco e do 
motorista Anderson Gomes, 
Elaine Lessa, mulher do ex-
-policial Ronnie Lessa, ficou 
por pouco tempo nas ruas. 
Ela voltou a ser presa ontem 
pela Polícia Federal. Elaine 
saiu da cadeia na sexta-feira 
(16), após ter sido indiciada 
por destruição de provas no 
caso Marielle. Ela iria res-
ponder em liberdade. 

Elaine e o marido Ronnie 
tiveram prisão decretada 
pela Justiça Federal do Rio 
de Janeiro. Os dois são acu-
sados de tráfico internacio-
nal de armas. 

Enquanto ela retorna 
para a cadeia, Ronnie segue 
cumprindo pena no Presídio 
Federal de Mossoró, no Rio 
Grande do Norte. O ex-poli-
cial é acusado de executar a 
vereadora e seu motorista. 
Ele vai a júri popular pelo 
crime. 

INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES
O inquérito aponta que as 
investigações tiveram início 
em fevereiro de 2017, após a 
Receita Federal localizar um 
pacote com 16 quebra-cha-
mas para fuzil AR-15. Esse 
tipo de dispositivo é usado 

para diminuir ou atenuar o 
clarão na saída do armamen-
to na hora do disparo.

A encomenda veio de 
Hong Kong e tinha como 
destino final o endereço de 
uma academia em Rio das 
Pedras na Zona Oeste do 
Rio. De acordo com as inves-
tigações, o casal Lessa eram 
sócios do estabelecimento, 
em uma área controlada por 
grupos paramilitares. 

EMBOSCADA
No pedido feito à Justi-

ça Federal, o MPF destacou 
que o equipamento apreen-
dido no Aeroporto do Ga-
leão é usado “tipicamente 
em confrontos armados ou 
emboscadas”. 

Além do processo sobre 
as mortes de Marielle e An-
derson Gomes, o casal se 
tornou réu por crime de 
tráfico internacional de 

armas de uso restrito. No 
caso da vereadora, Elaine 
é indiciada por destruir 
provas do crime. Para a 
Polícia Civil, ela ajudou a 
jogar vários fuzis no mar 
da Barra da Tijuca. Entre 
as armas, segundo as in-
vestigações, estaria a sub-
metralhadora usada na 
emboscada que ocasionou 
a morte da parlamentar e 
seu funcionário. 

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

Um assaltante foi morto em 
confronto com policiais do 6º 
BPM (Tijuca) durante um roubo 
de carro na altura do viaduto 
da Mangueira, Zona Norte, na 
madrugada de ontem. De acor-
do com os policiais, eles foram 
verificar um roubo na Avenida 
Maracanã de um veículo modelo 
Spin na região. Ao chegarem na 
Avenida Maracanã, encontra-
ram o carro roubado em deslo-
camento com três criminosos.

Um homem, sem identidade 
revelada, foi preso após furtar 
portões de alumínio de uma clí-
nica de estética em Bangu, na 
Zona Oeste. De acordo com a 
Polícia Militar, equipes do 14° 
BPM (Bangu) patrulhavam a 
região, quando perceberam a 
movimentação suspeita. Não 
houve resistência e ninguém 
ficou ferido na ação. O criminoso 
e o material foram conduzidos à 
35ª DP (Campo Grande).

DIA A DIA

ROUBO TERMINA 
COM UM MORTO

ASSALTANTE É 
PRESO EM BANGU
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Vila Isabel pede a ‘volta’ de Noel
Moradores protestam com ‘réplica’ e cobram prefeitura, que retirou estátua para reparos em 2019 

V
ila Isabel está há 
mais de dois anos 
sem um de  seus 
maiores símbolos. 

Localizado na entrada do 
Boulevard 28 de Setembro, 
o Monumento a Noel Rosa 
encontra-se vazio desde 
abril de 2019, quando a es-
tátua de bronze que home-
nageia o compositor foi re-
colhida pela Prefeitura do 
Rio, após ser alvo de vân-
dalos e ter partes furtadas. 
Insatisfeitos com a demora 
no reparo, moradores e co-
merciantes cobram provi-
dências. Na última quinta-
-feira, eles fizeram um ato 
simbólico e chegaram a le-
var uma ‘réplica’ da escul-
tura para o protesto.

“Noel é o ícone maior do 
nosso bairro e representa 
muito para nós. A estátua 
foi retirada, e simplesmen-
te ninguém fala mais nada. 

Já procuramos os órgãos 
competentes para saber so-
bre o reparo, mas ninguém 
dá uma posição. A estátua 
precisa ser consertada e de-
volvida”, reclama o comer-
ciante Jorge Artur Pedrosa, 
de 49 anos, dono da ‘répli-
ca’ e presidente da VIA (Vila 
Isabel Associados), entida-
de que reúne moradores e o 

FOTOS FÁBIO COSTA

Moradores e comerciantes do bairro fizeram ato simbólico no local e levaram ‘réplica’

RAPHAEL PERUCCI
raphael.azevedo@odia.com.br

comércio. No dia 7 de julho, 
o coletivo protocolou ofício 
na IX Região Administra-
tiva (Vila Isabel) cobrando 
uma solução. 

Filha de Martinho da 
Vila, a cantora Analimar 
Ventapane, moradora da 
região, lamenta. “Faz mui-
ta falta, porque é o espírito 
do bairro representado em 

uma estátua. É um descaso 
com a arte e com a cultura. 
Dói muito”. O pesquisador 
musical e biógrafo de Noel, 
Carlos Didier, vai além. “A 
destruição da estátua não 
tem relação com Noel. Não 
fizeram aquilo contra ele. 
Embora tenha ficado tris-
te à beça, acho que aquele 
ato de vandalismo tem a 

ver com a decadência geral 
da cidade e do país”. Nas-
cida no bairro, a escritora 
e ex-presidente do Museu 
da Imagem e do Som (MIS), 
Marilia Trindade Barboza 
destaca a importância da 
peça. É um símbolo para to-
dos os cariocas”.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Conservação, res-

 NNoel de Medeiros Rosa nasceu 
em 1910 na Rua Teodoro da Silva, 
uma das principais de Vila Isa-
bel. Considerado um dos maio-
res nomes da música brasileira 
em todos os tempos, ele morreu 
com apenas 26 anos, em 1937, 
deixando mais de 250 canções, 
entre elas ‘Feitiço da Vila’, ‘Palpite 
Infeliz’, ‘Último Desejo’ e ‘Pierrot 
Apaixonado’. Estrela da chamada 

LEGADO

Eternizado em livros, discos, peças, filmes e desfile

 N Inaugurado em 1996, o mo-
numento retrata uma cena do 
músico sentado, fumando ci-
garro e sendo servido por um 
garçom, numa referência ao 
samba ‘Conversa de Botequim’, 
composto em 1935. A peça, 
concebida pelo artista plásico 
Joás Pereira Passos, acumula 
histórico de furtos desde 2012.

No f im de 2015,  ela  foi 

pichada e teve três partes ser-
radas: o braço esquerdo e o pé 
direito de Noel, além do bra-
ço esquerdo do garçom. Em 
abril de 2019, o vandalismo 
foi maior: levaram ‘metade’ 
do garçom e o braço direito do 
sambista. Dias antes, já ha-
viam furtado o tampão da 
mesa e o encosto da cadeira 
‘reservada’ aos visitantes.

VANDALISMO

Histórico de depredações

ponsável pelos monumentos 
da cidade, informou que está 
“realizando o levantamen-
to orçamentário de todas as 
peças furtadas para fazer a 
licitação. Trata-se de traba-
lho minucioso”. A Secreta-
ria afirmou, ainda, que não 
“tem previsão de data para 
a finalização do trabalho de 
recuperação”. 

Monumento a Noel, na entrada do Boulevard 28 de Setembro, está vazio desde 2019

‘Era de Ouro’ da MPB, nas décadas de 
1930 e 1940, Aracy de Almeida con-
sagrou-se como a maior intérprete 
da obra do Poeta da Vila.

Outros grandes nomes também 
fizeram discos dedicados ao reper-
tório do compositor, como Nelson 
Gonçalves, Maria Bethânia, Ivan Lins, 
Cristina Buarque, Martinho da Vila e 
Teresa Cristina. Em 1990, Carlos Didier 
e João Máximo lançaram ‘Noel Rosa: 

uma Biografia’,  considerado até 
hoje o melhor livro sobre o bamba. 
A trajetória de Noel virou, ainda, 
tema de peças, filmes e desfile de 
escola de samba, como em 2010, 
quando a Unidos de Vila Isabel 
homenageou o filho mais ilustre 
do bairro com o enredo ‘Noel: a 
Presença do Poeta da Vila’, ficando 
em quarto lugar. O samba-enredo 
trazia a assinatura de Martinho. 

Noel Rosa: mais de 250 canções

ACERVO BIBLIOTECA NACIONAL
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Rio é top 5 dos vacinados
Mais de 15% da população acima de 18 anos já receberam as duas doses da vacina

REPRODUÇÃO

Vacinação contra covid-19 segue avançando em todo o estado

D
e acordo com a  Se-
cretaria de Estado de 
Saúde (SES) mais de 
9,5 milhões de doses 

de vacina contra a covid-19 fo-
ram aplicadas e 15,63% da po-
pulação com mais de 18 anos 
foi imunizada no Rio de Janei-
ro com as duas doses ou com 
a dose única. O estado ocupa 
a quinta posição no ranking 
nacional da vacinação. 

Os números da vacinação 
tem refletido na diminui-
ção de óbitos causados pela 
doença, com destaque para a 
queda registrada entre o fim 
de maio e o início de julho no 
estado. Segundo o Painel Co-
ronavírus Covid-19, na sema-
na epidemiológica 22 (entre 
30 de maio e 05 de junho), 
a SES registrou 950 mortes 
causadas pelo vírus. Já na 
semana epidemiológica 26, 
que representa período de 
27 de junho a 03 de julho, o 
Rio de Janeiro teve 374 mor-
tes provocadas pela doença, 
uma redução de 60%. 

Já o Mapa de Risco da Co-

vid-19, divulgado na última 
sexta-feira, pela Subsecreta-
ria de Vigilância e Atenção 
Primária à Saúde (SVAPS), 
mostra também uma redu-
ção de 26% nas internações 
por síndrome respirató-
ria aguda grave (SRAG) na 

comparação da semana epi-
demiológica 26 (27 de junho 
a 03 de julho) com a 24 (13 a 
19 de junho) de 2021.

Apesar dos avanços, o se-
cretário de Estado de Saúde, 
Alexandre Chieppe, ressalta 
que os cuidados continuam. 

“Ainda é preciso que as medi-
das de prevenção sejam res-
peitadas e que os municípios 
continuem avançando na va-
cinação. Só assim, a imuniza-
ção coletiva será alcançada”.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
A Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio, nesta semana, 
vacinará contra covid-19 pes-
soas de 36 e 35 anos. A SMS 
disponibiliza 280 pontos de 
vacinação em toda a cidade, 
funcionando de hoje a sábado.

A Prefeitura acelerou o ca-
lendário da vacinação contra 
a covid-19 e prevê toda a po-
pulação carioca, a partir de 
12 anos, imunizada com as 
duas doses até o fim novem-
bro deste ano. Veja o calen-
dário da semana: Hoje: Pes-
soas de 36 anos; Terça-feira 
(20/07): Pessoas de 36 anos; 
Quarta-feira (21/07): Pes-
soas de 36 anos; Quinta-feira 
(22/07): Pessoas de 35 anos; 
Sexta-feira (23/07): Pessoas 
de 35 anos; Sábado (24/07): 
Pessoas de 35 anos.

IFA serve para a produção da vacina 
AstraZeneca, produzida pela Fiocruz

Vacina: Manguinhos 
recebe mais insumos

DIVULGAÇÃO

Carga de IFA chegou ao Rio de Janeiro na noite de sábado

O Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Bio-Manguinhos/Fio-
cruz) recebeu na noite de 
sábado, mais um carre-
gamento do ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) 
que serve de base para a 
produção da vacina Ox-
ford/AstraZeneca contra 
a Covid-19.

O IFA foi importado da 
China, como prevê o acor-
do da Fiocruz com a far-
macêutica AstraZeneca, e 
chegou em um voo ao Rio 
de Janeiro.

O Ministério da Saúde 
confirmou a chegada do 
IFA pelo Twitter.

A remessa permitirá a 
produção de 10 milhões 
de doses. Bio-Mangui-
nhos ainda aguarda mais 
remessas de IFA para 

que sua produção alcance 
as 100,4 milhões de doses 
previstas no contrato com a 
AstraZeneca.

Nesta semana, a fundação 
atingiu a marca de 70,4 mi-
lhões de doses produzidas 
em Bio-Manguinhos e en-
tregues ao Programa Nacio-
nal de Imunizações. Outras 4 
milhões de doses foram im-
portadas prontas da Índia no 
início do ano.

Até o fim do ano, a Fio-
cruz prevê receber IFA para 
produzir mais 70 milhões 
de doses, além das 100,4 mi-
lhões já contratadas. Além 
disso, está em processo de 
produção o primeiro lote 
nacional de IFA, a partir do 
qual a Fiocruz deve ganhar 
autossuficiência no processo 
e produzir mais 50 milhões 
de doses neste ano e 180 mi-
lhões no ano que vem.

Circulação da variante Delta no estado
A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), por meio da 
Subsecretaria de Vigilância 
e Atenção Primária à Saúde 
(SVAPS), confirmou que há 
circulação da variante Del-
ta no estado do Rio de Ja-
neiro. Dados atualizados no 
sábado registraram mais 63 
casos da variante Delta, do 
total de 380 amostras pro-

cessadas. Ao todo, já são 74 
casos confirmados em 12 
municípios do estado.

Os municípios com iden-
tificação de casos da va-
riante Delta são: Duque de 
Caxias, Itaboraí, Itaguaí, 
Japeri, Maricá, Mesquita, 
Niterói, Nova Iguaçu, Quei-
mados. Em Seropédica, São 
João de Meriti e Rio de Ja-

neiro, já havia sido identifi-
cado casos anteriormente.

As secretarias municipais 
já foram notificadas e farão 
a investigação epidemioló-
gica, com apoio da SES.  O 
projeto Corona-Ômica-RJ 
realiza a análise mensal de 
cerca de 800 amostras de 
todo o estado.

Os dados recentes do 

monitoramento mostram a 
presença da variante Delta 
(B1.617.2), contudo, a linha-
gem P.1 (Gama/Brasil) con-
tinua sendo a mais frequen-
te no estado. Além disso, há 
registro em baixa frequên-
cia da VOC B.1.1.7 (Alfa/Rei-
no Unido), além do declínio 
da P.2, desde novembro do 
ano passado.
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FLAMENGO VASCO

Gabi faz três e Mengão 
goleia por 5 a 0 o Bahia
Atacante rubro-negro ultrapassou Bebeto na artilharia do clube no Brasileirão

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Gabigol comemora um dos seus três gols na partida contra o Bahia

C
hocolate do Flamengo 
em Salvador. A equipe 
de Renato Gaúcho não 
tomou conhecimento 

do Bahia e aplicou um sono-
ro 5 a 0 na casa do adversário. 
A partida marcou a estreia de 
Gabriel Barbosa no Brasilei-
rão, que anotou três gols e foi 
o grande destaque.

Foi usando o caminho das 
jogadas rápidas que o Flamen-
go achou o seu gol. Aos 20 mi-
nutos, Michael apostou na jo-
gada individual, cortou para 
dentro e foi derrubado. Na se-
quência, a bola sobrou nos pés 
de Arrascaeta, que cortou Nino 
Paraíba e foi derrubado dentro 
da área. Pênalti para Gabigol 
bater e deixar no fundo das re-
des de Matheus Teixeira.

Depois, Isla achou Gabigol 
em ótimas condições. O faro 
de artilheiro não deixou pas-

sar mais uma oportunidade e o 
camisa 9 deu apenas um toque 
na bola para tirar de Matheus 
Teixeira. 2 a 0 Flamengo, que 
desceu para o vestiário com 
uma atuação de gala.

Estava impossível parar Ga-
briel Barbosa. Letal na frente 
do gol. O camisa 9 recebeu de 
Everton Ribeiro, contou com a 
falha de marcação do zagueiro 
Ligger, e bateu cruzado no can-

Cruzmaltino não 
soube lidar com a 
intensidade do 
Timbu e sofreu

Vasco arranca empate 
com Náutico em SJ

O Vasco empatou com o 
Náutico por 1 a 1, em São 
Januário, pela 12ª rodada 
do Campeonato Brasilei-
ro da Série B, com gols 
de Vinícius e Morato. Na 
tabela, o Cruzmaltino su-
biu para a sétima coloca-
ção com 18 pontos.

O Vasco de Marcelo 
Cabo, entrou em campo 
no 4-4-2, com a tentati-
va de fazer uma equipe 
compacta e jogando em 
bloco em cima da defesa 
do Timbu, mas a apre-
sentação foi totalmente 
contrária, demonstran-
do a insegurança do Cruz-
maltino dentro de casa. 
Aos 32 minutos, pela di-
reita, o meio-campista 
Jean Carlos cobra escan-
teio na medida e Vinicius 
abre o placar de cabeça, 

sem chances para o goleiro 
Vanderlei.

No segundo tempo, o 
Cruzmaltino retornou com 
Gabriel Pec invertido pela 
esquerda e com a entrada 
do ponta-direita Léo Jabá 
na vaga do meia MT. Os 10 
minutos iniciais apresen-
taram uma equipe com um 
pouco mais de intensidade 
e vontade de jogar. 

Quando menos se espera-
va, o atacante Morato apro-
veita a sobra da bola pela 
direita e finaliza rasteiro no 
canto esquerdo de Alex Alves 
para empatar para o Vascão.

a palinha do apolinho
LUCAS MERCON / FLUMINENSE

COBRANÇA EXEGERADA

PESSIMISMO PEDALADAS

 N A CBF não demonstra 
o mesmo otimismo re-
velado pela Conmebol 
no que diz respeito à 
presença de público nos 
estádios. O argumento 
da CBF é pertinente. 
Brasil é um país gigante 
e o assunto precisa ser 
tratado levando-se em 
consideração as condi-
ções da pandemia de co-
vid-19 em cada região. 
Para liberar no Brasilei-
rão e Copa do Brasil, só 
com o aval das autorida-
des sanitárias de cada 
sede, o que, no momen-
to de dificuldades que 
vivemos, parece muito 
difícil.

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

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

 NExiste diferença entre o 
que quer e o que pode fazer 
no momento. As dificulda-
des impostas pela pandemia 
e o consequente estrangula-
mento do calendário levam 
os treinadores a priorizar 
pontuar, catar pontos como 
se fossem pepitas de ouro 
cobrando empenho, garra e 
entrega total por parte dos jo-
gadores mesmo sem o tempo 
mínimo indispensável para 
descanso e treinamentos. A 
derrota do Fluminense de 
Roger Machado (foto) por 
1 a 0, sábado, no Maracanã, 

retratou isso. Grêmio não jo-
gou bem, jogou com vontade e 
foi premiado com um pênalti 
no fim do jogo, que converti-
do ampliou de um para três 
pontos o lucro. Felipão foi re-
crutado exatamente por ser 
um profissional experiente, 
cascudo e capaz de conduzir 
o grupo focado nas necessi-
dades que o momento requer. 
Cito o Grêmio como exemplo 
pelo drama que vive. os analis-
tas cobram jogo bonito, espe-
táculo. A torcida, resultados, 
Mas atletas não são máquinas 
e precisam de manutenção.

 NChão quente para Her-
nán Crespo no São Paulo. 
Derrota em casa para o 
Fortaleza e equipe pati-
nando no Brasileirão com 
duas vitórias em onze jo-
gos é ameaça de panela.

 N Botafogo muda de téc-
nico e não resolve o pro-

blema, perdeu de virada por 
2 a 1 para o Brusque, sob co-
mando do interino Ricardo 
Resende, no Niltão, e agra-
vou a crise.

 N O ambiente político ferve 
na Gávea. Flamengo é como 
o Rio de Janeiro, lindo visto 
de cima.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Chama atenção o de-
sempenho de Fortaleza e 
Ceará no Brasileirão. Fute-
bol cearense progredindo 
e dando chega pra lá nos 
chamados papões para 
se aboletar no meio deles.   

 NMassagista Marcelo, do 
São Paulo, passou mal du-
rante jogo com o Fortaleza, 
e a ambulância teve que 
ser empurrada para pegar 
no tranco, perdendo tem-
po precioso. Absurdo.

Vasco fez o gol no fim do jogo
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FLUMINENSE

BOTAFOGO

Flu lamenta morte de filho de Arce

Em uma postagem publi-
cada em suas redes sociais, 
o Fluminense lamentou o 
grave acidente que causou 
a morte de Alexsandro Ja-
vier Arce, de 20 anos, filho 
de Arce, técnico do Cerro 
Porteño, após a batida de 
carro em uma árvore, em 
Luque, no Paraguai.

“O Fluminense Football 
Club lamenta profunda-
mente o falecimento de Ale-
xsandro Javier Arce, filho 
de “Chiqui” Arce, técnico 
do Cerro Porteño, em um 
acidente automobilístico 
no Paraguai. O clube deseja 
muita força aos familiares e 
amigos neste momento tão 
difícil”, disse o Fluminense 
em suas redes sociais.

De acordo com a impren-
sa local, o acidente ocorreu 
em torno de 06h30 (horá-
rio local), onde o veículo de 
Alexandro disparou e acer-
tou uma árvore à beira da 
estrada Silvio Pettirossi, em 
frente ao Parque Ñu Guasu, 

Fluminense enfrenta o Cerro Porteño, de Arce, amanhã, no Maracanã

DIVULGAÇÃO

no Paraguai.
Após a chegada dos bom-

beiros, a vítima não apre-
sentava mais sinais vitais 
devido aos ferimentos. O 
técnico do Cerro, Arce, te-
ria comparecido ao local, 

onde reconheceu o corpo 
do filho.

Amanhã, o Fluminense 
enfrenta o Cerro Porteño, 
no Maracanã, às 19h15, pelo 
jogo da volta das oitavas de 
final da Libertadores.

Felipe Neto não poupa críticas

A derrota por 2 a 1 do Bo-
tafogo para o Brusque no 
último sábado marcou, ne-
gativamente, a estreia no 
profissional do Botafogo do 
treinador Ricardo Resen-
de. Apesar disso, o técnico 
não foi poupado das críti-
cas, como do torcedor Felipe 
Neto, youtuber.

“Meu sonho é ver o Bota-
fogo com um treinador MI-
NIMAMENTE razoável. Não 
estou falando de treinador 
bom, não. Eu só queria um 
treinador nota 5. Só isso”, 
disparou Felipe Neto nas re- Youtuber torce para o Fogão

REPRODUÇÃO

des sociais.
O youtuber ainda criticou 

as alterações feitas por Ri-
cardo Resende e lembrou da 
passagem de Chamusca:

“O Botafogo toma virada 
em todo jogo porque NÃO 
TEM TREINADOR!!! O Cha-
musca foi uma das coisas 
mais horrorosas q eu já vi. Aí 
hoje o técnico do Subo20 co-
mandou o time. No intervalo 
ele tira o meia e coloca um 
volante pra jogar de PON-
TA! Depois recua pra late-
ral e depois põe de volante”, 
completou.

FUTEBOL FEMININO

A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage,  ressaltou a importância 

de valorizar as novas jogadoras e o futuro delas na seleção brasileira. “As 

jogadoras mais novas, eu prometo, serão melhores. Melhores ainda que a Marta”.

to esquerdo para deixar o Fla-
mengo em ótima situação no 
jogo. 3 a 0. Logo depois, o arti-
lheiro da noite deixou o grama-
do ultrapassando Bebeto na ar-
tilharia da história do clube no 
Campeonato Brasileiro. Pedro 
entrou no lugar do atacante da 
seleção brasileira. Vitinho, que 
acabara de entrar na partida, 
recebeu na esquerda e cruzou 
na medida para o matador Pe-
dro deixar o dele. Ao melhor es-
tilo Ibrahimovic, com uma es-
pécie de golpe de Taekwondo, o 
camisa 21 transformou o placar 
em goleada. Para fechar com 
chave de ouro o baile rubro-ne-
gro, Vitinho chegou dividindo 
com a zaga, mas conseguiu dar 
um tapa seco no canto direito 
de Matheus Teixeira para fazer 
o quinto gol do Flamengo. A 
equipe volta a campo na quar-
ta, contra o Defensa y Justicia.

Alexsandro Javier Arce tinha 20 anos e morreu após batida de carro

‘Meu sonho é ver um treinador minimamente razoável’, disse
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BRASIL/MUNDO

Bolsonaro tem alta após 
quatro dias internado 
Ao deixar hospital, presidente defende medicamento sem eficácia comprovada 

REPRODUÇÃO DA TV

Ao sair de hospital, Bolsonaro fala da baixa efetividade da Coronavac

O 
presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) 
recebeu alta na ma-
nhã de ontem e dei-

xou o Hospital Vila Nova Star, 
em São Paulo, pouco antes 
das 10h. O chefe do Executivo 
estava internado desde a últi-
ma quarta-feira devido a uma 

proxalutamida, medicamen-
to geralmente usado no trata-
mento de cânceres, como o de 
próstata.

Bolsonaro disse que vai 
chamar o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, para tratar 
dessa questão. Para o presi-
dente, é preciso testar alterna-
tivas livremente. Ele ressaltou 
que as vacinas foram aprova-

das em caráter emergencial.
Ao citar, na sua avaliação, a 

baixa efetividade da Corona-
vac, Bolsonaro voltou a criti-
car o governador de São Paulo, 
João Doria, um dos maiores 
defensores desse imunizante. 
“O Doria, mesmo vacinado, 
pegou de novo o coronavírus”.

obstrução intestinal.
Ao deixar o hospital, o pre-

sidente voltou a falar da “bai-
xa efetividade da Coronavac”, 
produzida pelo Instituto Bu-
tantan, em parceria com o 
laboratório chinês Sinovac. 
Ele defendeu o uso de medi-
camentos de eficácia ainda 
não comprovada para tentar 
combater a covid-19, como a 

 > São Paulo  

Com Estadão Conteúdo

Na madrugada de ontem, 
uma blitz interrompeu uma 
festa clandestina com cer-
ca de 1,5 mil pessoas na re-
gião de Santo Amaro, na 
Zona Sul de São Paulo. O 
evento acontecia em uma 
fábrica desativada, e 500 
pessoas não usavam más-
cara. Durante a pandemia 
de covid-19, a Força-Tarefa 
do governo de São Paulo faz 
fiscalizações e tem recebido 
denúncias sobre a realiza-
ção de festas ilegais. Desde 
março de 2020, um decreto 
estadual proíbe a realização 
desse tipo de evento devido 
ao risco de contaminação.

O Papa Francisco fez um 
apelo por paz e diálogo em 
Cuba ontem, após enormes 
protestos terem abalado o 
país governado pelo Partido 
Comunista em escala nunca 
antes vista. “Estou ao lado 
do querido povo de Cuba 
nestes tempos difíceis”, disse 
Francisco em seu pronuncia-
mento semanal aos fiéis na 
Praça São Pedro, a primeira 
aparição pública desde que 
retornou ao Vaticano após 
ficar 11 dias internado. O Papa 
também pediu o fim da vio-
lência na África do Sul. 

Viúva do presidente do Haiti, 
Jovenel Moïse, assassina-
do na capital Porto Príncipe 
no dia 7 deste mês, Martine 
Moïse retornou ao país no 
sábado para acompanhar 
o funeral do marido. Com o 
braço direito em uma tipóia 
e vestindo um colete à prova 
de balas, a primeira-dama 
desembarcou de um avião 
particular em Porto Príncipe 
após passar 10 dias em um 
hospital de Miami, nos EUA, 
para tratar os ferimentos que 
sofreu no ataque que matou 
Jovenel. O funeral será reali-
zado no dia 23, na cidade de 
Cap-Haitien. 

DIA A DIA

PRIMEIRA-DAMA 
VOLTA AO HAITI

PAPA PEDE POR 

PAZ EM CUBA

1,5 MIL EM FESTA 
CLANDESTINA

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 19.7.2021    9
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ECONOMIA

CONTROLADORIA 
AGUARDA MAIS DE 98 
MIL DECLARAÇÕES
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té a última sexta-fei-
ra (dia 16), 80.361 
servidores ativos 
do Poder Executivo 

Fluminense entregaram 
suas declarações de Bens 
e Valores, segundo dados 
da Controladoria Geral do 
Estado do Rio de Janeiro. A 
CGE aguarda, agora, o rece-
bimento das informações 
por mais 98.989 funcioná-
rios públicos, que têm até o 
dia 30 de julho para reali-
zar o procedimento.

Quem se recusar a apre-
sentar as informações ou 
entregar declaração falsa 
responderá a processo ad-
ministrativo disciplinar, 
ocasionando punições, 
como demissão.

A declaração é obriga-
tória a todos os agentes 
públicos da ativa — em-

pregados de estatais, 
comissionados e estatu-
tários — segundo a Con-
troladoria, e realizada 
exclusivamente por meio 
do Sistema de Controle 
de Bens Patrimoniais dos 
Agentes Públicos do Po-
der Executivo Estadual 
(Sispatri) no Portal do 
Servidor (www.servidor.
rj.gov.br). 

A exigência é feita com 
base na Lei Federal 8.429 de 
1992, regulamentada pelo 
Decreto 42.553 de 2010.

O acesso é com o lo-
gin e senha da servidora 
ou servidor, conforme no 
ano passado. Não será ne-

REAJUSTE DE 8% DEFASAGEM DE 20%

EM 2022 CENÁRIO

 N Especialistas e categorias do 
funcionalismo federal indicam 
que há espaço no Orçamen-
to de 2022 para reajuste de 
8%. Com isso, os servidores 
públicos da União pretendem 
tratar da campanha salarial 
do próximo ano e evitar mais 
tempo de congelamento. O 
assunto foi citado na Assem-
bleia Extraordinária do Fórum 
Nacional Permanente das Car-
reiras de Estado (Fonacate) na 
semana passada. 

 N Economista e presidente do 
Sindicato Nacional dos Audi-
tores e Técnicos Federais de 
Finanças e Controle (Unacon 
Sindical), Bráulio Cerqueira 
apontou, na assembleia, que 
a defasagem salarial dos ser-
vidores da União deve chegar 
a 20% no próximo ano. “Se 
não começarmos a lutar por 
uma recomposição salarial, 
a perspectiva é ficarmos até 
2023 com salários congela-
dos”, afirmou. 

EXIGÊNCIA A TODOS DA ATIVA

Quem se recusar 
a entregar o 
documento ou der 
informação falsa 
pode ser demitido

CONFIRA

98.989

LEI 8.429

A CGE informou que 
esse é o número de 
declarações pendentes, 
com base no balanço 
fechado sexta-feira

Por exigência da norma, 
todos os agentes 
públicos da ativa devem 
apresentar a Declaração 
de Bens e Valores

cessário qualquer progra-
ma específico, informou 
a Controladoria — órgão 
gestor do Sispatri. 

Devem ser declarados 
todos os bens e as fontes 
de renda do profissional, 
como imóveis, dinhei-
ro, títulos de ações, bens 
móveis, investimentos fi-
nanceiros e participações 
societárias.

A CGE ressaltou que 
não houve qualquer mu-
dança relevante para o 
usuário no procedimento 
para fazer o envio da decla-
ração. Aqueles que tiverem 
dúvidas para preencher o 
formulário podem confe-
rir tutoriais na aba do Sis-
patri no Portal do Servidor 
e no seguinte endereço ele-
trônico: http://www.cge.
rj.gov.br/sispatri/. 

PELO COMPUTADOR
O Sistema de Controle de 
Bens Patrimoniais dos 
Agentes Públicos do Po-
der Executivo Estadual 
não suporta o acesso via 
celular. A Controladoria 
Geral do Estado informou 
que o acesso é via web por 
meio do navegador em 
computadores de mesa 
ou portáteis.

PALOMA SAVEDRA

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

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

Saiba como formalizar a 
sua empresa para ser MEI 
Sistema completou 12 anos de criação no Brasil. No estado do Rio, a modalidade 
representa 84% das empresas abertas nos cinco primeiros meses de 2021

E
m meio ao crescimen-
to do empreendedo-
rismo, o sistema MEI 
(microempreendedor 

individual) completou 12 anos 
de criação no Brasil no dia 1º 
de julho. A modalidade per-
mite a formalização dos autô-
nomos e garante direitos aos 
profissionais enquadrados na 
categoria. Nos cinco primei-
ros meses de 2021, 84% das 
empresas abertas no estado 
do Rio de Janeiro foram MEIs, 
segundo o Sebrae. O DIA con-
versou com especialistas que 
esclareceram os critérios do 
modelo e deram orientações 
sobre o processo de regulari-
zação da empresa.

O MEI exige alguns requi-
sitos para ser colocado em 
prática, como a atividade, 
por exemplo. Por isso, o in-
teressado deve consultar, no 
Portal do Empreendedor, se 
a ocupação pretendida pode 
ser enquadrada na modali-
dade. Vale ressaltar que o fa-
turamento do negócio não 
pode ultrapassar R$ 81 mil 
por ano (R$ 6.750 por mês). 

Quais são os outros crité-
rios? O consultor de negócios 
da Solução Consultoria Em-
presarial, Yan Yuri, explica 
que o MEI também não pode 
ter outra empresa aberta ou 
ter participação em outro ne-
gócio como administrador ou 
sócio. “O empreendedor pode 
ter apenas um funcionário 
que receba o piso da categoria 
ou um salário mínimo (hoje 
em R$ 1.100)”, acrescenta. 

FORMALIZAÇÃO
Antes de abrir o negócio, o in-

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

ciona o modelo e montar o 
planejamento da sua empresa, 
chega a vez de realizar a forma-
lização por meio do Portal do 
Empreendedor (https://www.
gov.br/empresas-e-negocios/
pt-br/empreendedor), site do 
governo federal. A página ofi-
cial oferece o procedimento de 
forma gratuita e segura. 

De acordo com Benevenuto, 
você deve tomar cuidado com 
os sites que se aproveitam da 
falta de conhecimento do em-
preendedor para gerar bole-
tos de serviços de abertura do 
MEI. “Tem muitos casos que 
o empreendedor está achan-
do que está na plataforma do 
governo, gratuita, quando, 
na verdade, está num site que 
cobrará por esses serviços”, 
adverte, reforçando a impor-
tância de realizar a formali-
zação apenas pelo Portal do 
Empreendedor.

NÚMEROS

84%

das empresas abertas no 
estado do Rio de Janeiro 
nos cinco primeiros meses 
de 2021 foram MEIs, 
segundo o Sebrae

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

MEI dá direitos e benefícios aos profissionais que abriram um negócio

teressado deve fazer um pla-
nejamento, segundo o con-
tador e membro do Fórum 
3C, Mauro Benevenuto. Ele 
aconselha que o microem-
preendedor deve pensar nas 
questões financeiras, na cap-
tação dos clientes, na execu-
ção dos serviços e no marke-
ting, por exemplo. “Para isso 
tudo, recomendo o acompa-
nhamento de um profissional 
de contabilidade para ajudar 
o empreendedor”.

Após entender como fun-

TRIBUTOS

 NEnquadrado no Simples 
Nacional, o MEI possui isen-
ção em tributos federais 
como Imposto de Renda, PIS, 
Cofins, IPI e CSLL. No entanto, 
o microempreendedor deve 
pagar a DAS MEI, valor men-
sal destinado à Previdência 
Social e aos tributos ICMS ou 
ISS, que varia conforme a ati-
vidade: R$ 56 para Comér-
cio ou Indústria, R$ 60 para 
Prestação de Serviços e R$ 61 
para Comércio e Serviços. O 
boleto de pagamento deve 
ser emitido pelo Portal do 
Empreendedor.

“O segurado inscrito no 
MEI tem direito a todos os 
benefícios, exceto aposen-
tadoria por tempo de con-
tribuição, incluindo apo-
sentadoria por tempo de 
contribuição da pessoa com 
deficiência. Para fazer jus a 
estas aposentadorias, preci-
sa pagar uma GPS (Guia da 
Previdência Social) comple-
mentar, que lhe dará direi-
to a esses benefícios tam-
bém”, indica a presidente a 
advogada e presidente do 
Instituto Brasileiro de Di-
reito Previdenciário (IBDP), 
Adriane Bramante. 

Em relação ao período 
de carência, ela explica 
que vai depender da es-
pécie de benefício. “Por 
exemplo, para aposenta-
doria programada ou por 
idade, são necessários 15 
anos de contribuição”.

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

OSWAL.CRUZ T.98625-2506
Aluga-se casas de 1, 2 e 3 
quartos. Condomínio fecha-
do, portão eletrônico, 2 ca-
sas primeira locação, próxi-
mo trem. Direto proprietário.
 

MATERIAL CONSTRUÇÃO 
Passo ponto na Gamboa 
(R$200.000,00) com depó-
sito amplo +carro para en-
trega. Aluguel Barato. féria 
mensal 35.000,00. Tratar 
Tel:2510-6204/ 97920-6204 
whatsapp
 
RESTAURANTE V/TEXTO
Passo ponto Restaurante 
Self service. Zona Portuária 
à 4 minutos  Aquário e Roda 
Gigante. R$52.000,00. Acei-
to proposta. Aluguel barato 
Tel.:(21)98380-1642

 

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,
 
ADVOCACIA V/TEXTO
Consulta grátis, especiali-
zação em Direito Previden-
ciário, INSS, aposentadoria, 
LOAS.  Direito Consumidor, 
Direito Trabalhista, Direito 
Imobiliário. T.98380-5516 
Zap .

 

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.

 

AUX.CONTÁBIL V/TEXTO
Prática comprovada 
em CTPS, elaboração 
balanços, balancetes, 
classificação de contas, 
lançamentos contábeis. 
(Preferência cursando 
ciências contábeis ou Con-
tador) Currículum: 
lcferreira@clrcontabil.
com.br

 

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.

 

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

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

NA JUSTIÇA

E
sta coluna já havia noticia-
do, em outubro de 2019, 
que o promotor de vendas 

Eduardo Tadeu Mattos de Olivei-
ra, de 36 anos, buscava um exa-
me de DNA do cantor Junno 
Andrade, para provar ser o filho 
primogênito do marido de Xuxa. 
No entanto, após tentar extraju-
dicialmente a realização do 
exame e não obter êxito, o rapaz 
decidiu entrar com uma ação de 
reconhecimento de paternidade 
na Justiça do Mato Grosso. 

No processo, que tramita na 2ª 
Vara Especializada de Família e 
Sucessões de Cuiabá, Junno foi 
citado recentemente através de 
carta precatória enviada a 
São Paulo. Nesta ação, o 
advogado de Tadeu informa 
que não há duvida quanto à 
paternidade e pede que 
assim que a mesma for compro-
vada, o nome de Junno seja 
inserido na certidão de nasci-
mento do rapaz. 

Pede ainda uma indeniza-
ção por danos morais no valor 
de R$ 100 mil, alegando que a 
“conduta ilícita de Junno (de não 
realizar o DNA por 
vontade própria) vai 
além quando promo-
ve dentre os membros 
consanguíneos uma 
discriminação paternal, tendo os 
filhos próximos todo o reconheci-
mento e direitos vindos do exercí-
cio da paternidade, enquanto 
Eduardo foi afastado deste 
convívio”. 

ARQUIVO PESSOAL

Promotor de vendas 

entra com ação 

de reconhecimento 
de paternidade 

contra Junno Andrade

que pensassem que a gente 
queria dinheiro. Eu só queria 
carinho do meu pai. Quando eu 
fiz 15 anos, eles sumiram. Deixa-
ram de me procurar. Eu ainda fui 
atrás, mas eles trocaram de 
telefone e endereço. Em 2011, 
com o Facebook, eu fui no perfil 
da Cleo Brandão (apresentado-
ra e ex-mulher de Junno) e achei 
minha avó e meus primos. Eles 
me bloquearam”, disse.

Ao noticiar este caso com 
exclusividade, a coluna entrou 
em contato com Junno, que 
confirmou ter tido um breve 
romance com a mãe de Eduardo 
ainda na adolescência. “Eu não 
cheguei a namorar a Isabel. A 
gente ficava. Depois eu o conhe-
ci. Ele passou uns três dias lá em 
casa com a gente, mas tinha um 

comportamento estranho 
e eu mandei ele logo de 
volta para a casa da mãe 
dele”, lembrou Junno, que 
disse ainda não acreditar 

que o rapaz seja seu filho, em-
bora tenha afirmado, na 
ocasião, que estava disposto 
a realizar o DNA: “Ele não se 
parece comigo. De qualquer 
forma, estou disposto da 

fazer o exame de DNA e resolver 
a questão. Se ficar comprovado 

que ele é meu filho, é 
claro que vou 
assumir”.

Há quase dois anos, Eduardo 
Tadeu, que nasceu em Ponta 
Porã, no Mato Grosso do Sul, 
garantiu ser o primogênito de 
Junno Andrade em entrevista à 
esta coluna. “Ele e minha mãe, 
Isabel, namoraram um tempo, 
chegaram a morar juntos, mas 
eles brigaram e Junno foi embora 
para São Paulo. Nos conhecemos 
quando eu fiz 12 anos. Desde 
então ele sabe da minha existên-
cia”, contou.

O rapaz contou ainda que foi o 
avô, Ari, quem promoveu o en-
contro já na capital paulista e 
que chegou a conviver com o 
cantor na adolescência, até que a 
relação foi interrompida poucos 
anos depois. “Desde o início, a 
minha mãe era contra a nossa 
aproximação porque não queria 

Junno e a mãe de Edu, Isabel, 
se conheceram na década de 
80 e tiveram um 
relacionamento
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Atualmente Junno é casado 
com a apresentadora Xuxa 
Meneghel
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EM ‘TIPO GIN

100 MILHÕES DE VIEWS 

DIVULGAÇÃO 

MARINA DE CHAMEGO COM 
DEPUTADO NA FRANÇA
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Eri Johnson já fez a fila andar novamente. A coluna 

descobriu que o ator está vivendo um romance, que 

por enquanto está em sigilo, com a influenciadora 

digital e dentista Ana Maria Delgado. Os dois, inclu-

sive, estão curtindo férias juntinhos em Fortaleza, na 

companhia da família da moça. 

Rayanne Morais está fora do elenco da segunda tempora-
da da novela ‘Topíssima’, da Record. A atriz, que deu vida a 
uma policial na primeira trama de Cristianne Fridman, foi 
vetada da nova produção. A artista viu seu nome voltar 
à mídia recentemente, após seu ex-namorado, o tam-
bém ator Douglas Sampaio, ser inocentado no processo 
de ameaça de morte e agressão que Rayanne moveu 
contra ele. Além de ter sua honra manchada, Douglas, 
que foi campeão de ‘A Fazenda’, perdeu tudo depois de 
investir em uma plantação a pedido da ex e uma praga 
acabar com o negócio. Rayanne também ganhou do ex 
um carro de R$ 90 mil pouco antes de acusá-lo por tais 
crimes. Hoje, Douglas Sampaio anda de ônibus e sequer 
casa própria. Ele deixou de conseguir novos trabalhos 

por conta da falsa denúncia de Rayanne.

VETADA

NOVO AMOR

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 Em parceira 

com os sócios 
e estrategistas 
digitais, Giulia 
Grandis e Thiago 
Mello, Marcelo 
Levi, criador da 
Astrologia Au-
têntica, lança a 
série ‘Autêntica’ 
sobre aspectos 
astrológicos. A 
produção gratui-
ta e inédita vai 
ensinar astrolo-
gia num passo a 
passo simples e 
ajudar a desco-
brir os segredos 
escondidos do 
mapa astral. O 
evento acontece 
do dia 19 a 26 de 
julho. Inscrições 
pelo link: www.
marcelolevias-
trologia.com.br

O influenciador digital Gui Araújo 
abriu o jogo sobre a relação intensa 
vivida com a cantora Anitta. “Não 
namorei com ela, eu casei no outro 
dia”, afirma ele em entrevista à 
Mauricio Meirelles na RedeTV!. O 
casal assumiu o romance em 
meados de maio do último ano e eles 
passaram parte da quarentena 
juntos. “Com esse cancelamento 
ninguém podia sair de casa. Exame 
vai, exame vem, quando você via a 
pessoa, não podia mais largá-la”, diz 
ele, que morou com a carioca por 
cerca de quatro meses. 

No bate-papo com o apresentador 
do ‘Foi Mau’, que irá no ar nesta 
segunda-feira (19), o antigo 
participante do ‘De Férias com Ex’ 
revela ter trocado nudes com Anitta. 
“Mandei e mandou né”, declara ele, 
que comentou ainda a tatuagem 
íntima da cantora. “Se eu vi, não me 
recordo”. 

Apesar de já ter enviado fotos 
sensuais, Gui Araújo confessa não ser 
adepto da prática por ter receio das 
imagens caírem na internet. “Não 
mando, porque eu sou muito 
tatuado. Se vazar alguma coisinha 
ali [todo mundo reconhece]. Tenho 
esse receio há muito tempo”.

Marina Ruy Barbosa foi flagrada pela segunda vez com o novo namorado, o 

deputado federal Guilherme Mussi, na França, onde esteve para o baile de 

gala da amfAR (Fundação americana para pesquisa em AIDS). Primeiro o 

casal foi fotografado ao fundo da foto da atriz Nina Dobrev, protagonista da 

série ‘The Vampire Diaries’. Depois, foi a vez de vazar um registro dos dois em 

um momento de carinho da ruiva com o boy, no momento em que eles eram 

transportados em uma luxuosa embarcação. Mussi aparece atrás de uma 

loura, enquanto Marina segura uma das pernas do político. 

Kevin O Chris tem muito que comemorar. Recentemente o cantor atingiu a 
marca de 100 milhões de views no clipe da faixa ‘Tipo Gin’, no Youtube, e ainda 
ultrapassou 60 milhões de plays nas plataformas de áudio Deezer e Spotify. A 
música ainda figurou na lista de canções mais escutadas em Portugal, e 
alcançou o topo das paradas musicais do país. Além disso, são mais de 500 
milhões de views do ‘Desafio Tipo Gin’, no Tiktok. É sucesso que fala?

DIVULGAÇÃO

Ainda inconformado, Gabriel Medina voltou a falar sobre o veto de sua namorada, Yasmin Brunet, nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, após ela ser barrada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). No embarque para Tóquio, na 
madrugada de ontem, Medina disse não estar 100% para a competição sem a presença de Yasmin. “É chato, 
não estou indo 100%. É ela quem me dá força. Gosto de estar junto dela”, disse o surfista em entrevista.

MEDINA INCONFORMADO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

‘SE EU VI, NÃO ME RECORDO’, DIZ 
GUI ARAÚJO SOBRE TATUAGEM 
ÍNTIMA DE ANITTA 

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 19.7.2021    13



14    SEGUNDA-FEIRA, 19.7.2021  I  O DIA

OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. 
Venda de fotos e textos: 2222-8021, 2222-8560 e  
2222-8265. 
Fax Diretoria: 2507-1038.  
Parque Gráfico: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara,  
164 Benfica. Gerência Industrial: 3891-6002. 
Gerência de Circulação e Logística: 3891-6005.

Preço de venda em banca: RJ, MG, SP e ES: R$ 1,50 (dias 
úteis) e R$ 3 (domingos). Distrito Federal:  
R$ 3,60 (dias úteis) R$ 4,40 (domingos).  
Demais estados: R$ 4,20 (dias úteis) R$ 5,10 (domingos) 
Exemplares atrasados: Capital: Preço de capa - Demais 
localidades: preço de capa + postagem.  
Mais informações : Tels: (21) 2222-8086/2222-8136 - Central 
de Promoções - Av. Dom Hélder Câmara 164 Benfica, (Parque 
Gráfico O DIA) - das 9h às 17h. 

São Paulo: Avenida Iraí 300 - Sala 306 - Indianópolis. CEP: 
04082-000. Tels: 11 94704-2393 / 11 99623-7645 / 11 99973-
8313. Brasília: Tel: (61) 9920-91891. 
 
Promoções: promocoes@odia.com.br  
Classificados:  Tel: 2532-5000 / WhatsApp: 98762-8279 - De 
2ª a 5ª das 9 às 18h e 6ª das 9h às 19h. Todos os cadernos de 
classificados somente circulam na cidade do Rio e no Grande Rio.
Anúncios de Noticiário: 2222-8191 / 2222-8631 / 2222-
8388. Anúncios para o Interior: 2222-8279 - Negociações 
com agência: 2222-8388. 
Outros estados: 2222-8279- De 2ª a 6ª, das 10h às 18h. 
Atendimento ao jornaleiro: 3891-6012 - De 2ª a 6ª, das 
8h às 12h30 e das 13h30 às 17h. 
 
Editora O DIA LTDA. Av. Dom Hélder Câmara, 164 Benfica - 
Rio de Janeiro - RJ.  
O DIA é filiado ao Instituto Verificador de Circulação (IVC). 

DISQUE REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888          ASSINATURA E ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222-8600/2222-8650/2222-8651

Embora, no cômputo geral, o 
saldo do trabalho da CPI até o 
momento seja positivo, tendo 

obtido depoimentos de testemunhas 
e provas documentais muito relevan-
tes para que se desvende como engen-
drou-se a política nefasta e criminosa 
do governo federal durante a pande-
mia, há um aspecto que precisa ser de-
batido com atenção. 

Os parlamentares, na função de in-
quisidores, têm se equivocado na for-
ma de lidar com os direitos dos investi-
gados, sobretudo, o direito ao silêncio. 
Goste-se ou não, trata-se de um direito 
assegurado pela nossa Constituição e 
que tem um fundamento importantís-
simo — o da não autoincriminação, ou 
seja, o direito da pessoa de não produ-
zir provas contra si mesma. 

Mais do que isso, como bem ob-
servou a advogada criminalista Dora 
Cavalcanti, em artigo publicado re-
centemente, por mais frustrante que 
possa parecer o silêncio de um acu-
sado frente à busca por se conhecer 
algo que é de interesse coletivo, esse 
direito está relacionado à proibição da 
tortura como método de investigação. 
Um método que, como nos mostra a 
história, foi adotado desde os tempos 
mais remotos.

É natural que o investigador quei-
ra obter diretamente do investigado 
informações sobre um crime que ele 
supostamente praticou. Também é na-
tural que aquele que investiga compo-
nha uma hipótese de materialidade e 
de autoria sobre o delito. O que não se 
pode é esperar que o acusado compro-
ve a hipótese e empreender qualquer 
recurso com essa finalidade.

Há um certo amadorismo na crença 

Pedro Estevam  

Serrano 
Bacharel, Mestre e 
Doutor em Direito do 
Estado pela PUC/SP 
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 N Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Hum-
berto Martins, é mais um que continua no páreo caso 
o AGU André Mendonça não consiga apoio suficiente 
dos senadores na sabatina para ser alçado a ministro 
do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista recente ao 
Programa Brasil 200, da TV Escola, o ministro Martins 
fez questão de lembrar que é evangélico decano – em-
bora não tenha citado o ‘terrivelmente’, como gosta o 
presidente Jair Bolsonaro. Quem defende a indicação 
de Martins para o STF – para esta ou outra futura vaga, 
caso Bolsonaro se reeleja presidente – lança mão do dis-
curso de que o chefe da nação se cacifaria duplamente, 
indicando um ministro para o STJ na esteira. 

Data venia
 N Entre portas, por onde 

passa em Brasília, Mar-
tins reforça que, apesar 
de alagoano, não tem li-
gação com o desafeto 
do presidente, senador 
Renan Calheiros. São só 
conhecidos.

Em família
 N A ministra da Família, 

Damares Alves, segurou 

uma intensa agenda na-
cional de visitas que faria 
até o fim do ano. Quer cui-
dar da imagem dentro do 
MDH. 

Caixa forte
 N O Rio Grande do Sul é 

outro Estado a avançar 
na sua própria loteria, 
após aval do STF para os 
Governos reforçarem seu 
caixa. 

Embora...
 N ... O presidente já te-

nha avisado a aliados do 
seu núcleo eleitoral de 
que o grande projeto de 
2022, além de sua reelei-
ção, é eleger forte ban-
cada bolsonarista para o 
Congresso.

Reclame no palco
 N O secretário de Cultura 

do Governo federal, Ma-
rio Frias, segurou a maio-
ria dos patrocínios da Lei 
Rouanet. Passou a ser o 
não-secretário. O reclame 
é grande na classe.

Filme de terror
 N É que, inacreditavel-

mente, o presidente Bol-
sonaro (seu padrinho), 
entre portas considera 
os eventos culturais tra-
dicionalmente apoiados 
um antro de esquerdistas 
amparados em movimen-
tos políticos antigoverno.

Susto
 N O comandante do voo 

AD 4508 Recife-Campinas 
na sexta-feira teve mal-sú-
bito e saiu carregado da 
aeronave. Um médico a 
bordo o socorreu. O copi-
loto assumiu o manche. 

Efeito pandemia
 N O número de micro, pe-

quenas e médias empre-
sas (MPMEs) que busca-
ram crédito no 1º semes-
tre de 2021 cresceu 435% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano. 

Seguro$
 N Em 2020, o volume de 

prêmios emitidos para 
seguro agrícola apresen-
tou crescimento de 55% 
em relação ao ano ante-
rior. E em 2021 as nego-
ciações seguem em alta: 
no 1º trimestre foram R$ 
110 milhões de prêmio 
emitidos. Os dados são 
dados da Seguradora 
ESSOR, do grupo fran-
cês SCOR, que completa 
10 anos de operação no 
Brasil.

EVANGÉLICO, NÃO TERRÍVEL

PARA CHAMAR DE SEU

 N Cláudio Castro é aliado, mas não convenceu ainda. O nome do 
deputado federal Hélio Negão voltou a ser citado nas rodinhas 
bolsonaristas mais próximas do clã presidencial, no Rio de Janei-
ro, como potencial candidato ao Governo do Estado.

Com o tamanho da crise e as di-
mensões do país como econo-
mia, demografia e desigualdade 

social e regional, se o Brasil não se tor-
nar adulto, responsável, vai implodir 
e viver um destino de “pobre nação 
rica” muito em breve. Todas as ma-
zelas serão mantidas e consolidadas, 
desde a deficiência na educação, na 
saúde e na renda até na qualidade dos 
serviços públicos. E nos privilégios do 
funcionalismo público, especialmente 
Judiciário e o chamado “grupo duro” 
do poder, incluindo lideranças parti-
dárias e sindicais. Ao povo, o confor-
mismo e, aos mais cultos ou abonados, 
o caminho do exílio. Nosso destino de 
sociedade violenta será consolidado, 
com crime organizado e milícias, fa-
zendo desaparecer do debate grupos 
mais qualificados.

Como o mercado é forte, muitas em-
presas poderão resistir durante algum 
tempo, mas com os prudentes contro-
ladores e suas famílias longe. Não é um 

Direito de ficar calado  
é vacina contra o abuso

Não dá mais para meia-sola

Aristóteles  

Drummond 
Jornalista

exercício de ficção nem pessimismo. 
Basta assistir às televisões voltadas 
para jornalismo, ler jornais e observar 
políticos em evidência, ainda minoria 
no Parlamento, mas donos dos espaços 
nas mídias, para se verificar que não 
ficaremos longe do modelo bolivaria-
no vigente em alguns países.

A atual geração da chamada bur-
guesia age por impulsos, numa inex-
plicável imprudência. Este grupo que 
milita na política e nas atividades 
ditas artísticas ou intelectuais não 
trabalha, vive de mesada ou de em-
pregos públicos fornecidos pelo apa-
relhamento ideológico que ainda pre-
valece. A parte preparada, hoje com 
grandes contingentes formados em 
escolas internacionais, tenderá a mi-
grar. O que, aliás, já vem ocorrendo 
nas últimas décadas.

A prova maior de que vivemos cer-
ta patologia coletiva, conformismo e 
omissão é que todos concordam com 
o que deve ser feito, mas nada é fei-
to. Quem teria coragem de negar que 
o caminho do emprego e do desen-
volvimento tecnológico e regime de 
mérito passa por uma política econô-
mica liberal, de atração de capitais 
externos e estímulo à poupança in-

de que ouvir o investigado é o caminho 
para se obter a verdade. Nem mesmo 
um método torpe como a tortura pode 
garantir esse resultado. As ditaduras 
produziram sessões tenebrosas contra 
torturados que, mesmo sob os mais 
cruéis castigos, se negaram a entregar 
seus companheiros.

É importante ressaltar que a legisla-
ção brasileira não prevê crime de per-
júrio. O investigado não é obrigado a 
se autoincriminar, o que a jurispru-
dência corretamente entende como 
não ser obrigado a dizer a verdade.

Já em países como os Estados Uni-
dos, o investigado é obrigado a falar 
a verdade. Apelando à conhecida 5ª 
emenda, ele pode apenas reivindicar o 
direito de se calar quando perguntado 
sobre algo que o incrimine, mas não 
pode mentir. 

O fato é que o direito ao silêncio é 
uma espécie de vacina contra o abuso, 
que se consagrou em todas as demo-
cracias do mundo como um direito hu-
mano e fundamental, ainda que com 
extensões diferentes. 

Nesse contexto da CPI, mais preo-

cupantes do que a postura dos senado-
res têm sido algumas decisões do Su-
premo Tribunal Federal (STF), como, 
por exemplo, a que obriga o depoen-
te a falar quando se tratar de crimes 
cometidos por terceiros, o que pode, 
de acordo com a estratégia de inter-
rogatório, levá-lo, indiretamente, à 
autoincriminação. 

O que diz a Constituição é que o in-
vestigado tem o direito de ficar calado 
diante de qualquer questionamento 
feito pelas autoridades — e não diante 
desse ou daquele. 

Ao decidir dessa forma, o Supremo 
restringe indevidamente esse direito 
constitucional, o que é muito grave, 
pois isso gerará uma jurisprudência 
que afetará toda a sociedade, em es-
pecial, os segmentos mais vulneráveis. 

Quem decide o que deve ou não ser 
falado e respondido, quem decide so-
bre usar o direito ao silêncio ou não 
é a defesa; nunca a autoridade. Além 
disso, esse tipo de abuso tende a trans-
formar a CPI num circo, o que depõe 
contra a seriedade da comissão como 
instrumento de investigação.

terna? E a urgência de ações efetivas 
para melhoria da eficiência e dimi-
nuição dos custos do setor público, 
nos três níveis? Quem duvida que a 
burocracia na gestão, complexidade 
fiscal e perseguição ao empreendedo-
rismo são negativos para a sociedade 
e acentua a pobreza?

Haverá um brasileiro trabalhador, 
empreendedor, pai de família, que, 
sem ódio no coração, considere que 
não temos de acabar com a impunida-
de, com as regalias aos criminosos com 
bons e caros advogados? Do colarinho 
branco ao traficante poderoso, que é 
solto por um ministro do Supremo 
para fugir no dia seguinte. Existe jus-
tificativa racional para não se conside-
rar a delação de homem público que 
busca o benefício legal para pagar a 
sociedade pelo que fez, por envolver 
altos magistrados?

Canalizar a irritação da burguesia 
na sucessão para uma opção de es-
querda pode apressar este quadro. É 
preciso uma alternativa séria. Termino 
perguntando: nesta apatia diante de 
um consenso, apático, mas majoritá-
rio, podemos ser otimistas?

Falta um líder de verdade. Ou união 
pela ordem e o progresso.

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

ESPLANADEIRA

 N Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ  promove ‘Cam-
panha do Agasalho: aquecer é acolher’ até dia 22. 

 N Acontece dia 27 Workshop do prof. Voltaire Varão,  em parceria 
com Prefeitura de Valença (RJ) e Instituto Preservale, na ACIVA. 

 N Honeywell  desenvolve fonte de energia para aeronaves elétricas 
híbridas de biocombustível. 

 N Expo Franquias Nordeste,  realizada pela Insight Feiras & Negócios, 
ocorre de 29 a 31 de julho, no Recife. 

 N América Futebol Clube  fecha parceria com Sólides, plataforma 
completa de gestão de talentos.

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  
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E
nquanto a Globo avança, aos pou-
cos, com as gravações de ‘Quanto 
Mais Vida Melhor’, mais uma novela 
reestreia na faixa das 19h. A partir de 

hoje, ‘Pega Pega’, de 2017, substitui ‘Salve-se 
Quem Puder’ na grade da emissora. Ansioso 
pela volta da trama, que conta a história de 
um roubo de 40 milhões de dólares, o elen-
co relembra os bastidores da novela.

 João Baldasserini, que deu vida a Ag-
naldo, não esquece o carisma dos ladrões. 
“Foi tudo muito bem escrito. Cada ladrão, 
cada característica dos personagens tão 
bem colocadas, que tivemos a oportuni-
dade de desenvolver essas pessoas, essas 
relações, de forma a trazer graça a eles. São 
diferentes de uma pessoa sem caráter. Mas 
a novela vai passar num momento em que 
as pessoas estão questionando o que está 
acontecendo com mais rigor”, reflete o ator. 

 Marcelo Serrado, que interpretou Mala-
gueta, tem a mesma opinião que o colega. 
“Cada um achou um caminho e essa torcida 
para os vilões foi uma coisa muito maluca. 
Apesar de Claudia Souto (autora) e Luiz 
Henrique Rios (diretor artístico) serem 
mestres, terem levado com leveza e com 
humor esses personagens, fizeram com que 
o público se encantasse com esses quatro”, 
reforça Serrado. 

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

MALHAÇÃO

 n Bianca e Pedro se alarmam ao 
ver Karina falar com Vicki e João. 
Lucrécia conta para Jeff sobre 
sua doença e Jade sente ciúmes. 
Lucrécia decide contar para seus 
alunos que está doente.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana tenta tranquilizar Sofia 
antes de sua partida de tênis. Ce-
cília vence o primeiro set do jogo. 
Iná e Moema torcem por Sofia. 
Sofia ganha o jogo e Cecília sai 
da quadra vaiada.

18h30 | GLOBO | Livre 

PEGA PEGA

 n Eric briga com Maria Pia depois 
de sua discussão com Luiza. Ma-
ria Pia observas as pessoas car-
regando as malas de Pedrinho 
com os dólares da venda o hotel 
e marca o rosto de Malagueta.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carol conversa com as chiqui-
titas sobre deixar a direção do 
orfanato. Todos choram. Junior 
avisa que fará de tudo para pro-
var a inocência de Carol.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Reginaldo leva José Alfredo até 
sua casa. Cristina recebe uma 
notícia ruim sobre Fernando. 
Érika diz a Danielle que não tem 
como ajudá-la.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Yarin se assusta com a atitu-
de ousada de Bila. Jacó nota a 
diferença entre Lia e Raquel. 
Beno desmascara Raquel. Labão 
se decepciona com Raquel, mas 
pede segredo a Salma.

21h | RECORD | 12 anos 
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Thiago Martins, que deu vida a Júlio, 
também destaca o carisma dos persona-
gens como chave para o sucesso da história. 
“Cada um com sua particularidade teve seu 
objetivo no roubo. Comparado a tudo e a to-
dos que vêm roubando há tanto tempo, eu 
acho que somos muito pequenos. Acredito 
que as pessoas vão continuar torcendo para 
que os ladrões saiam desse crime de forma 
legal. E acho que o fato de termos trazido 
essa história com tanta alegria a deixará 
mais leve. As pessoas vão se identificar e se 
divertir”, aposta o ator. 

 Já Nanda Costa, que viveu a camareira 
Sandra Helena e completa o quarteto de 
ladrões, destaca que, além de Malague-
ta, os outros três acabaram se metendo 
em uma enrascada. “Eles não tinham a 
menor experiência com isso, não sabiam 
como fazer, entraram na onda do Mala-
gueta, que era mais estrategista, mais in-
teligente. Acho que eles nem pensaram 
nas consequências, no caráter, na ética, 
em nada. Foram impulsivos. Fizeram uma 
coisa extremamente errada e vão pagar no 
decorrer da história”.

CONTRAPONTO ROMÂNTICO
Mas nem só de roubo vive a trama. Mateus 
Solano e Camila Queiroz, que deram vida 
ao casal Eric e Luiza, lembram da época das 

gravações com carinho. “Tínhamos uma 
relação desse casal que gosto muito, que 
era a luz e a sombra. O Eric tinha passado 
por muita coisa, ele tinha uma sombra em 
cima dele. E a Luiza era como se fosse o sol 
dele, ela trazia essa alegria, essa leveza para 
sua vida, que justifica muito essa paixão dos 
dois. Acho que era um casal meio moder-
no, mas ao mesmo tempo com bases muito 
clássicas e românticas”, reflete Camila, que 
é complementada por seu par romântico.

“A Camila lembrou bem, falou perfei-
to, lembrou de toda essa história de luz e 
sombra. Mas lembro também de que tudo 
estava concentrado em contar essa história 
do roubo. Isso pegou muito o público. Até 
nós, como o casal, ficávamos nos enfiando, 
nos metendo, de alguma forma tentando 
entrar também nessa história do roubo. A 
trama foi muito bem construída em torno 
disso”, destaca Solano, que faz, ainda, uma 
reflexão sobre a trama.

“Eu acho que a gente falou com leveza 
sobre assuntos tão pesados. A novela nos 
lembra que somos mocinhos e vilões das 
próprias vidas, que todos fazemos nossas 
escolhas. Isso tudo é muito importante 
para a gente se relativizar e apontar os de-
dos para si próprios na hora de lutar por 
um mundo melhor”. 

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

Eric (Mateus Solano) e Luiza (Camila 
Queiroz): par romântico

 

Estrelas do 

elenco de ‘Pega 

Pega’ relembram 

bastidores da novela, 

que será reprisada 

a partir de hoje,  
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Agnaldo (João Baldasserini),  

Sandra Helena (Nanda Costa),  

Júlio (Thiago Martins) e  

Malagueta (Marcelo Serrado)



Horóscopo

Vai colher bons frutos nos negócios, aproveite o bom 
momento. Se adapte e seja criativa na sua profissão. 
Pode ganhar uma promoção. O momento é de 
popularidade no flerte. Cor: preto.

Melhore as suas relações com pessoas mais próximas. 
Faça alguns telefonemas para se atualizar sobre a 
família. Uma amizade colorida pode rolar e exige 
simplicidade. Cor: ciano.

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: aboral, anjo, aura, banjo, bula, cobra, coral, curta, escória, 
escuro, joia, latina, lusco, luta, nabo, óbito, obra, ocular, olaria, ouro, poluto, 
rubi, sabor, sarau, sátiro, súbito, turbina, urânio, urbano, urina.

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

Utilize a sua intuição e seja criativa na sua profissão. 
Pode conquistar a admiração dos chefes. No romance, 
há sinal de boas risadas e clima gostoso no 
relacionamento. Cor: ciano.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Os sonhos podem indicar caminhos para a sua vida. 
Evite gastar demais e sofrer com perrengues que 
vierem depois. O seu jeito agradável inicia um 
romance no trabalho. Cor: menta.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Ótimo dia para obter uma bufunfa extra. Utilize o 
dinheiro para completar o seu orçamento. A saúde vai 
estar boa e a paquera apresenta alguém animado. 
Cor: vermelho.

LEÃO
23/7 a 22/8

Vai conhecer algumas pessoas especiais em sua vida. 
A sorte está do seu lado e é bom participar de sorteios. 
Se está na pista, a família talvez te apresente alguém. 
Cor: coral.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Vai ter oportunidade de encher o bolso nesse 
momento. Mas não se precipite com o dinheiro. Os 
astros avisam para ter cautela com a arrogância no 
amor. Cor: ciano.

LIBRA
23/9 a 22/10

O desejo de evoluir na carreira pode te tornar 
agressiva. Aposte em tarefas que envolvam a 
comunicação. A sinceridade vai te atrair na paquera. 
Cor: lavanda.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Trabalhar de casa vai fluir bem para você. Prefira 
trabalhos que você possa fazer sozinha. Suas relações 
devem ficar intensas. Vai flertar com alguém 
aventureiro. Cor: bege.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Vai ser muito criativa no dia de hoje. Foque no 
trabalho coletivo. Mas evite parcerias que envolvam 
dinheiro. Pense bem antes de se comprometer com 
uma paquera. Cor: chocolate.

O mundo dos negócios pode te render uma boa grana 
extra nesse momento. Vai precisar ser flexível para 
trabalhar com outras pessoas. Inove para renovar a 
união. Cor: preto.

A sua impaciência pode tumultuar o seu ambiente de 
trabalho. Vai atrair pessoas bem diferentes de você 
para perto de si. Sorteios e apostas podem dar 
grandes frutos. Cor: preto.

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

Luísa Sonza 
lança álbum 
após sofrer 
ataques
Luísa Sonza apresentou aos fãs, 
no  domingo, dia do seu aniversá-
rio de 23 anos, o seu novo álbum, 
‘DOCE 22’, que conta histórias do 
ano intenso e conturbado vivido 
pela cantora.

Produzido há 14 meses, o álbum 
chega às plataformas digitais após 
Luísa Sonza voltar de um hiato de 
quase um mês longe da mídia por 
ter recebido diversos ataques nas 
redes sociais. Em entrevista cole-
tiva na última quinta-feira, a can-
tora explicou que não conseguiu 
superar todos os ataques recebi-
dos, mas que precisava cumprir 
contratos. “Estou lidando com mi-
nha depressão, pânico e ansieda-
de (...) Estou péssima ainda. Não 
pude me recuperar, não consegui 
lidar, mas uma hora eu precisava 
continuar”, disse a cantora.

Thaila Ayala 
em clique 
romântico

A atriz Thaila Ayala encantou os 
internautas, no último sábado, ao 
compartilhar um clique românti-
co ao lado do marido, o também 
ator Renato Goés, em suas redes 
sociais.

No Instagram, a morena posou 
em meio a natureza durante o pôr 
do sol ao lado do companheiro. 
“Meu mô monstro”, escreveu Thai-
la na legenda.

Nos comentários, os seguidores 
não pouparam elogios ao casal. 
“Maravilhosos”, comentou uma 
seguidora. “Lindos demais”, disse 
outra. “Que casal”, falou um fã. 

Juliette fica 
frustrada com 
motocicleta

Juliette Freire, campeã do ‘BBB 21’, 
se tornou um dos assuntos mais 
comentados do Twitter no domin-
go. Tudo por que se frustrou com 
sua mais nova motocicleta. “Gos-
taria de dar um depoimento que 
eu acabei de ser trollada! Eu pedi 
uma ‘motocona’ e trouxeram uma 
scooter. Eu queria um capacete 
radical e me trouxeram este ca-
pacete rosa”, desabafou ela, aos ri-
sos, no Instagram. Com os planos 
de ser uma motoqueira hard core 
frustrados, Juliette ainda brincou: 
“Olha a marmota, olha isso!”, com-
pletou a ex-sister.
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