
odia.com.br  I  QUARTA-FEIRA, 21/7/2021  I  Nº 25.225  I  R$ 1,50

TV GLOBO VAI 
CRIAR QUATRO 
PROGRAMAS 
PARA MOSTRAR A 
ESCOLHA DE 
SAMBAS-ENREDO. 
ODIA D, P. 16

MENOS ICMS 
PROJETO DE 
DEPUTADO PODE 
ALIVIAR O BOLSO DO 
CONSUMIDOR E 
COMBATER A 
INFLAÇÃO 
INFORME DO DIA, P. 2

COVID

‘BOLSA FAMÍLIA’ DEVE PAGAR R$ 300 A PARTIR DE NOVEMBRO. P. 9

BOTAFOGO PERDE PARA O GOIÁS NA SEGUNDONA.  P. 8

Kevinho terá que pagar 
R$ 120 mil por não realizar 
show contratado. P. 12

CONDENADO 
A INDENIZAR 
PRODUTOR

FábiaOliveira

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 D
O

 IN
ST

A
G

R
A

M

600 mil pessoas ainda não 
tomaram a 2ª dose no estado

Prefeitura do Rio cogita acelerar o calendário de 
vacinação para conter avanço da variante Delta. RIO, P. 3

Pesquisadores apontam que esse atraso pode aumentar o risco de transmissões diante da chegada da variante Delta. 
Levantamento do DIA mostra que apenas 21,9% da população estão com a imunização completa. RIO DE JANEIRO, P. 3

Médica defensora de tratamento precoce com cloroquina 
é nomeada para direção do Hospital Federal de Ipanema.  P. 3

Polícia resgatou jovem mantida 
refém por Jefferson da Silva em 
Araruama. Ele queria ajuda para 
saldar débito com traficantes. P. 6 

Sequestrada 
pelo ex para 
pagar dívida 
com tráfico

Vândalos picham 
memorial que faz 
homenagem às 
mulheres negras em 
Duque de Caxias
RIO DE JANEIRO, P. 4

COMEMORAÇÃO 
DE PRIMEIRA 
Jorge Perlingeiro celebra 50 
anos no ar com o ‘Samba de 
Primeira Retrô’, a partir de 
amanhã, na TV Max. P. 15

LIMPEZA APÓS A RESSACA LIMPEZA APÓS A RESSACA 
Garis da Comlurb tiveram trabalho para recolher a grande quantidade de areia 
levada pelas ondas para o calçadão e as pistas da Praia do Leblon, na Zona Sul 
do Rio. Cidade registrou na terça-feira a madrugada mais fria do ano. P. 4 
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Grupo criado pelo Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro vai apurar 
denúncias de irregularidades e fis-
calizar as unidades de internação 
para adolescentes. A investigação 
foi determinada após os casos de 
abuso sexual de meninas. P. 5 

Força-tarefa 
investigará 
maus-tratos 
no Degase

Bombeiros fecham 
montanha-russa 
do Tivoli Park onde 
quatro pessoas 
ficaram presas 
RIO DE JANEIRO, P. 4

MP do Estado do Rio ofereceu denúncia contra ex-vereador e pediu sua prisão preventiva ainda por crimes como agressões a 
uma ex-namorada. No inquérito da morte do menino Henry Borel, Justiça do Rio manteve prisão de Jairo e Monique. P. 6 

Jairinho denunciado por estupro contra ex 

A UM A UM 

PASSO DA PASSO DA 

VAGAVAGA
Com direito a público Com direito a público 
em Brasília, Flamengo em Brasília, Flamengo 
de Gabigol precisa de Gabigol precisa 
apenas de um empate apenas de um empate 
com o Defensa y com o Defensa y 
Justicia para avançar Justicia para avançar 
às quartas de final da às quartas de final da 
Libertadores.Libertadores. P. 8  P. 8 

Ainda sem o novo treinador, 
Vasco enfrenta o CSA em 
busca de uma vitória para 
colar no G-4 da Série B. P. 8 

Lisca ‘Doido’ 

acerta com o 

Cruzmaltino 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Ele não pode trabalhar, e eu e 
minha filha tivemos que largar 
nossos empregos para cuidar dele. 

Só Deus sabe como a gente vive.”
Quem me contou esse drama foi a Dona 

Luiza Andreza Correia, moradora da Cacuia, 
em Nova Iguaçu.

Desde o ano passado, ela e a filha Cristia-
ne lutam para conseguir o benefício do INSS 
para o Seu Antônio, marido e pai, que está 
acamado por causa de um infarto, de um 
AVC e de um traumatismo craniano, que se 
deu por um tombo.

Eles até chegaram a receber a visita 
de um perito que confirmou a invalidez e 
o aposentou, mas cadê que o benefício 
chegou?

O que interessa mesmo, o dinheiro, que é 
dele por direito, até agora ninguém viu!

“A empresa em que ele trabalhava paga 
todo o custo do homecare, mas a gente tem 
outras despesas, como a traqueostomia e a 
sonda GTT, e esse dinheiro faz muita falta”, 
conta Luiza.

A família de Seu Antônio está vivendo 
graças a doações de amigos, da igreja e do 
auxílio emergencial de 150 reais...É com isso 
que eles estão vivendo, se alimentando, 
sobrevivendo!

É covardia que não acaba mais...
Que me perdoem o termo, mas é uma 

merreca de serviço prestado! Mais de 1 ano, 
com exames que comprovam, visita de peri-

to e a situação não sai dessa análise.
Nem a procuração que Dona Luiza enviou 

em janeiro eles aprovaram... E a gente já vai 
pra agosto!

Qual será a desculpa? Ah, já sei... Vai ser a 
pandemia!

Melhor nem perder tempo pedindo res-
posta, porque a nota com certeza deve estar 
pronta, com as mesmas coisas que eles 
sempre falam.

E enquanto isso milhões de Seus Antô-
nios seguem na fila esperando pelo seu tão 
sonhado “ok”.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

TÁ FEIO!
 n Chegando para mais um dia de trabalho, o por-

teiro Seu Luiz me avisou: “Tem uma senhora aí 
querendo falar com você, mas eu não entendi nada 
do que ela falou.”

Era a Dona Aracely Navarro Bayona, que há dois 
anos saiu da Venezuela para tentar uma vida me-
lhor aqui no Brasil.

Morando próximo à passarela 2 da Avenida Bra-
sil, ela saiu de casa e foi andando até à rádio para 
me pedir socorro. Aracely trabalha vendendo sal-
gados e precisa pagar exames caros para os olhos, 
como um eletroretinograma.

“Eu já consegui juntar uma parte, mas com o 
pouco que consigo ganhar, eu pago minhas contas 
e meu aluguel”, disse ela.

Ela ainda nem fala o português direito, mas 
precisa muito de qualquer apoio!

Se pro brasileiro, nascido aqui, com todos os 
direitos, conseguir qualquer simples exame de 
sangue já é uma peregrinação, imagina para uma 
estrangeira? Ainda mais vindo de um país com 
tantas dificuldades sociais e econômicas como a 
Venezuela.

Bora ajudar? Quem puder colaborar para 
que ela possa fazer os exames, o telefone é: (21) 
99007-1348

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A 
corrente do bem abraça a todos, e tenho dito.

Em eterna análise

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Luiza e Cristiane lutam pelo benefício de Seu Antônio

A estimativa para a inflação deste ano subiu de 5,97% 
para 6,11%, segundo o boletim Focus. É a 14ª vez con-
secutiva que o mercado aumenta a projeção para o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A 
alta dos preços pode ser sentida pelos cidadãos que vão ao 
supermercado e notam que não conseguem mais comprar 
as mesmas coisas com o mesmo valor de antes. Os alimen-
tos básicos pesam no orçamento das famílias. No estado 
do Rio de Janeiro, três projetos de lei do deputado Rosen-
verg Reis (MDB), em tramitação na Assembleia Legislativa 
(Alerj), podem diminuir o sofrimento dos consumidores e 
combater o dragão da inflação. 

MENOS IMPOSTOS
Um dos projetos, o 4406/21, pede isenção do ICMS sobre 
operações internas com arroz e feijão, como acontece no 
estado de São Paulo desde 2015. “Diante de todas as di-
ficuldades econômicas que a população do nosso estado 
tem enfrentado, se faz urgente redução da carga tributária 
de alimentos tão essenciais na mesa do cidadão fluminen-
se”, defende Rosenverg. O parlamentar também é autor 
do projeto de lei 3701/21, que reduz a alíquota do imposto 
sobre pescados, equiparando ao setor de carnes. Segundo 
a Firjan, caso a medida seja aprovada e entrar em vigor, o 
Estado aumentaria o valor de sua arrecadação em R$ 300 
mil. A terceira proposta (PL 4405/21), que ainda aguarda 
aval do plenário, autoriza o Governo do Estado a conceder 
isenção de ICMS sobre as operações internas com o botijão 
de gás, de 13 quilos, para uso doméstico. Com as propostas 
na mesa e os preços em elevação para os cidadãos, os de-
putados poderiam aproveitar para obrigar o estado a rever 
as alíquotas de ICMS, que foram elevadas pelo ex-governa-
dor Luiz Fernando Pezão para resolver, na época, os proble-
mas de caixa da administração.

MENOS ICMS

Redução de preços à vista

 n Defensoria Pública do Rio 
pediu à Justiça audiência en-
volvendo o Estado e o Muni-
cípio de Itaguaí no processo 
da Ação de Reintegração de 
Posse do terreno da Petro-
bras, que deixou cerca de 
350 famílias desabrigadas. 
Segundo a Defensoria, elas 
foram retiradas do local no 
dia 1º e estão em um CIEP. 

 n A deputada estadual Rena-
ta Souza (PSOL) se revoltou 
com estrago feito no Memo-
rial Nossos Passos Vêm de 
Longe, em Duque de Caxias. 
“Justo no julho das pretas, 
um memorial feito para ho-
menagear mulheres negras, 
que fica na Baixada Flumi-
nense, foi vandalizado. É um 
ato de ódio contra nós, nos-
sas lutas e o legado das nossas 
ancestrais. Não recuaremos!”. 

REVOLTA POR 
VANDALISMO 
EM MEMORIAL

REPRODUÇÃO/TWITTER

FAMÍLIAS 
DESABRIGADAS

As mais lidas
Online

EXCLUSIVO Justiça 
bloqueia contas 

bancárias de Galvão 
Bueno e família

FÁBIA OLIVEIRA

Enzo Celulari curte 
comentário que 

chama Neymar de 
‘Babaca Junior’

FÁBIA OLIVEIRA

Vídeo: PM morto na Vila 
da Penha tentou fugir, 
mas foi baleado na rua

RIO DE JANEIRO

InformedoDia

PRESENTE 
PARA OS AVÓS

NOVO 
PONTO PARA 
TÁXIS

Instituto Feco-
mércio mostra 
que a celebração 
do Dia dos Avós 
deve movimentar 
esse ano R$ 600 
milhões na eco-
nomia do estado. 
O ticket médio de 
2021 corresponde 
a R$ 116,34. Ran-
king de presentes 
é liderado por rou-
pas (31,4%). 

Taxistas que cir-
culam no estado 
poderão ser aten-
didos no pátio do 
Instituto de Pesos 
e Medidas, em Pie-
dade, para realizar 
serviços. Local é 
um posto móvel 
do Ipem/RJ, que 
fez parceria com o 
Detran.

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

A variante Delta do Coronavírus que circula no Rio pede cautela 
para não sair do controle. Muitos dos infectados tiveram sintomas 
gripais. Não se pode banalizar um quadro de gripe. Ao primeiro 
sintoma, faça um teste ou fique em casa.

Você passaria 10 minutos no espaço? Jeff Bezos, o homem mais 
rico do mundo, passou. Empresas já se planejam para explorar 
esse tipo de ‘turismo’, que tende a ser comum, embora fora do 
alcance da maioria. Para os jovens, pode ser uma nova alterna-
tiva profissional.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Rosenverg Reis é autor de projetos de lei para reduzir impostos

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Aracely precisa de ajuda para fazer exames

IGOR PERES



RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO TEM 600 MIL 

Levantamento feito pelo DIA mostra que apenas 21,9% da população fluminense 
maior de idade tem o esquema vacinal completo. Com a Delta, situação é preocupante

A
pesar do avanço da 
campanha de vaci-
nação, o Estado do 
Rio de Janeiro tem 

600 mil pessoas com a se-
gunda dose atrasada do imu-
nizante contra a covid-19, se-
gundo um estudo feito por 
pesquisadores da UFRJ e 
USP. A situação é preocupan-
te, pois o atraso compromete 
a imunidade global de quem 
recebeu a vacina e - com a 
chegada da variante Delta - 
as taxas de transmissão do 
vírus, atualmente mais bai-
xas, podem voltar a subir. Na 
capital, são 89 mil atrasados.

O vacinômetro do Esta-
do do Rio, atualizado ontem 
mostra que 2,76 milhões de 
pessoas receberam as duas 
doses contra a covid-19, in-
cluindo quem recebeu a va-
cina Janssen, de uma só apli-
cação. Um levantamento fei-
to pelo DIA com base nesse 
indicador e nos números do 
Censo do IBGE de 2010 mos-
tra que a quantidade repre-
senta uma taxa de 21,9% de 
imunização completa. Ou-
tros 54,7% estão apenas com 
a primeira injeção.

Na capital, 89 mil pes-
soas estão com a segunda 
dose atrasada. O secretário 
municipal da Saúde, Daniel 
Soranz, anunciou na última 
sexta que a prefeitura refor-
çará as ações de busca ativa 
em setembro para comple-
tar a imunização dos atra-
sados. A atividade já acon-
tece, mas será fortalecida 
após a cidade concluir a 
distribuição da primeira 
dose para todos os cariocas 
até 12 anos.

A médica e pesquisadora 
Lígia Bahia, da UFRJ, afir-
mou que o cenário epide-
miológico vivido no estado 
do Rio e também no país é 
“preocupante”, pois as taxas 
de transmissão da covid-19 
podem voltar a subir sob in-
fluência da chegada da va-
riante Delta. 

Na Região Metropolita-
na, as prefeituras do Rio de 
Janeiro, Japeri, Nova Igua-
çu, São Gonçalo, Itaboraí e 
Duque de Caxias informa-
ram a quantidade de pes-
soas que ainda não compa-
receram para receber a sua 
segunda dose. 

A orientação dos muni-
cípios é que os ‘atrasados’ 
compareçam o mais rápido 
possível para receber a sua 
segunda dose nos postos. 
Confira a lista de faltosos: 
Rio de Janeiro - 89 mil, Nova 
Iguaçu - 22,6 mil, Itaboraí - 
13,5 mil, São Gonçalo - 8,4 
mil, Japeri - 4,4 mil, Duque 
de Caxias - 3,2 mil.

REABERTURA

 NA Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio (SES) anunciou 
a reabertura do posto Célio de 
Barros, no Maracanã, na Zona 
Norte do Rio. No entanto, o 
ponto de vacinação contra 
covid-19 será direcionado 
apenas para o público que 
tomou a primeira dose no lo-
cal. O posto é exclusivo para o 
atendimento de pessoas com 
deficiências como autismo, 
síndrome de Down, paralisia 
cerebral, nanismo, mielome-
ningocele e deficiência visual.

A unidade de vacinação 
no Maracanã foi inaugu-
rado em 28 de abril para 
atender pessoas com defi-
ciências permanentes. Em 
pouco mais de um mês de 
funcionamento, foram imu-
nizadas 3.760 pessoas com 
a primeira dose da vacina 
contra covid-19.

Médica já declarou ser pró tratamento precoce nas redes sociais

REPRODUÇÃO

DELTA

No Rio: Defensora de tratamento precoce 
 > O Ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, nomeou 
a médica Mara Regina Pe-
zzino para o cargo de dire-
tora do Hospital Federal de 
Ipanema, na Zona Sul do 
Rio. A profissional já defen-
deu publicamente o uso de 
cloroquina para prevenir a 
Covid-19, inclusive em suas 
redes sociais. Em sua foto 
de perfil, a profissional uti-
liza um filtro sobre o trata-
mento precoce e já assinou 
um documento pedindo aos 
governadores que distri-
buam medicamentos para 
o enfrentamento “pré-hos-
pitalar” da doença. A decla-

ração conta com a assinatura 
médicos de todo o Brasil e é in-
titulada como “Manifesto em 
defesa da Vida e do tratamento 
pré-hospitalar da Covid”.

O chamado “kit covid” não 
tem eficácia contra a doença 
e já teve seu uso contestado 
diversas vezes pela pela Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS). Além disso, também os 
medicamentos podem provo-
car efeitos colaterais se usados 
para prevenir a doença. 

Em resposta à CPI da Covid, 
o Ministério de Saúde enviou, 
no último dia 14, um documen-
to desaconselhando o uso da 
cloroquina no tratamento do 

coronavírus. O parecer da 
pasta alega que alguns me-
dicamentos foram testados 
e não mostraram benefí-
cios clínicos nos pacientes 
hospitalizados e, por isso, 
não devem ser utilizados, 
estes são ivermectina, azi-
tromicina, lopinavir/rito-
navir, colchicina e plasma 
convalescente.

O novo parecer entregue 
à comissão foi solicitado por 
Queiroga após uma “formu-
lação de diretrizes” para o 
tratamento da doença. O 
Hospital de Ipanema não se 
posicionou até o momento 
da publicação. 

 N O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, disse 
que com o crescimento do nú-
mero de casos da variante del-
ta, será necessário acelerar a 
vacinação. A declaração foi 
dada durante o lançamento do 
programa Emprega Juv. A cepa 
da covid-19 detectada pela pri-
meira vez na Índia é a segunda 
mais diagnosticada no estado. 
A cidade tem 23 pacientes con-
firmados com a variante.

“O importante nesse mo-
mento é acelerar a vacinação. 
Estamos num momento de 
redução do número de casos 
e de óbitos, mas é importante 

manter as restrições, o uso de 
máscaras, lavar as mãos e evi-
tar aglomerações, pelo menos 
até o próximo boletim epide-
miológico, que será divulgado 
na sexta”, disse o médico.

Com risco maior de reinfec-
ção confirmado por estudos, a 
variante demandará ainda mais 
cuidado, segundo Soranz. A ci-
dade deve manter estágio laranja 
de alto risco por conta do avan-
ço. “Nos 110 países em que ela 
se apresentou, a variante delta 
se mostrou predominante, mais 
infecciosa que as demais. Mas 
há uma hipótese que seja menos 
letal e cause menos internações”. 

Na capital do Rio 

de Janeiro, 89 mil 

pessoas estão com 

a segunda dose 

atrasada. Variante 

Delta preocupa

BERNARDO COSTA

REGINALDO PIMENTA

Célio de Barros: 
vacinação 

Soranz fala em acelerar vacinação 
para combater avanço da variante

Secretário Daniel 

Soranz diz que 

variante Delta 

demandará ainda 

mais cuidado

Reportagem do estagiário Jorge Barbosa, 

sob supervisão de Bernardo Costa

PESSOAS COM ATRASO
NA 2° DOSE DA VACINA
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Prefeitura lança programa 
para ajudar os jovens do Rio
Meta da Secretaria da Juventude do Rio é atender 20 mil jovens em quatro anos

MARCOS PORTO

Cerca de 20% da população de 15 a 29 anos na cidade do Rio de Janeiro não estuda e nem trabalha

O 
prefeito Eduardo Paes 
e o secretário da Ju-
ventude, Salvino Oli-
veira, lançaram o Em-

prega Juv, programa que vai 
promover a inclusão profissio-
nal e a emancipação de jovens 
cariocas em situação de vulne-
rabilidade social. O Emprega 
Juv terá por base dois projetos 
também apresentados em ceri-
mônia realizada na Cidade das 
Artes, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio: “Fala, Juventu-
de!” e “Papo de Futuro”. Ambos 
vão contribuir para a efetiva-
ção do direito ao trabalho, à 
profissionalização e à renda. A 
meta da pasta é atender 20 mil 
jovens em quatro anos.

Cerca de 20% da popula-
ção de 15 a 29 anos na cida-
de do Rio não estuda e nem 
trabalha, de acordo com os 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Contínua, 2º trimes-
tre de 2019, IBGE. O Empre-
ga Juv reúne projetos, ações 
e parcerias diretas de orien-
tação profissional, oferta de 
oportunidades de qualifica-
ção e inserção no mercado 
de trabalho, além de encami-
nhamento para vagas de em-
prego e de Jovem Aprendiz.

“Não é um momento sim-
ples, mas a gente vai aos pou-
cos recuperar a confiança na 
nossa cidade. Precisamos acre-
ditar na juventude e no Rio de 
Janeiro. É um lugar muito es-

pecial, uma cidade com mui-
to potencial e vai voltar a dar 
certo”, disse o prefeito, durante 
o evento na Cidade das Artes.

Também lançados o “Fala, 
Juventude!” e o “Papo de Fu-
turo” fazem parte do Emprega 
Juv, amparados pelo Estatuto 
da Juventude, que começam 
a funcionar em outubro. A 
expectativa é que somente os 
dois projetos impactem 10.400 
jovens em quatro anos. 

“O Emprega Juv é um pro-
grama muito ousado, de em-
pregabilidade para a juventu-
de. A gente sabe que o Rio pas-
sou por um momento muito 
delicado, precisa renascer de 
várias formas. Uma delas é a 
empregabilidade e isso passa, 

necessariamente, pela juven-
tude. Essa é a importância des-
se programa, qualificar uma 
mão de obra para profissões 
do futuro, ligadas a outra dinâ-
mica pós-pandêmica”, afirmou 
o secretário Salvino Oliveira.

Os participantes dessas ini-
ciativas ainda vão receber um 
auxílio remunerado, com va-
lor a ser definido. As atividades 
serão oferecidas em todas as 
Áreas de Planejamento (AP) 
da cidade, na busca por atingir 
as regiões de maior vulnerabi-
lidade. O Emprega Juv está ali-
nhado aos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), relacionados 
a educação de qualidade, tra-

balho decente e crescimento 
econômico, indústria, inova-
ção e infraestrutura.

O projeto Papo de Futuro vai 
oferecer aos jovens cariocas de 
14 a 24 anos ferramentas e co-
nhecimentos que contribuam 
para sua inserção no mundo 
do trabalho, possibilitando a 
identificação de atividades ou 
profissões compatíveis com 
suas aptidões e interesses. São 
ciclos formativos de 25h de car-
ga horária mediados por equi-
pe composta de educador, psi-
cólogo e assistente social.

As diretrizes do projeto são: 
acesso à educação e trabalho 
e renda; cidadania e direitos 
da Juventude; e qualificação e 
capacitação profissional.

Rostos de sete das nove personalidades 
reproduzidas foram pintados de branco

Mural de mulheres 
negras é vandalizado

ROSE CIPRIANO

Mulheres homenageadas tiveram seus rostos pintados de branco

Após um mês da inaugu-
ração e uma semana an-
tes do Dia Internacional 
da Mulher Negra Latino 
Americana e Caribenha, 
o Memorial Nossos Passos 
Vêm de Longe, que home-
nageia mulheres negras, 
em Duque de Caxias, Bai-
xada Fluminense, foi van-
dalizado. Um homem, que 
ainda não foi identificado, 
pintou de tinta branca os 
rostos de sete das nove 
personalidades reprodu-
zidas no mural.

A professora Rose Ci-
priano, integrante do Co-
letivo Feminista Minas 
da Baixada e ativista do 
Movimento Negro Unifi-
cado, foi uma das home-
nageadas que teve o rosto 
coberto de tinta branca no 
mural. Ela contou ao DIA 
que recebeu a notícia do 
vandalismo pela Iniciati-
va de Direito à Memória e 

Justiça Racial (IDMRJ), que 
organizou o memorial.

“Me ligaram avisando 
que o memorial tinha sido 
vandalizado. Eu achei que 
era alguma pichação, algo 
comum, mas aí me avisa-
ram que tinham pintado 
nossos rostos de branco. A 
gente ficou pessoalmente 
muito impactado, porque 
é a nossa imagem. A gente 
entende que foi racismo, 
uma tentativa de apagar a 
memória dessas mulheres”, 
disse Rose.

Assim como Rose, as ima-
gens de Nidia Raposo, Mãe 
Beata, Silvia Mendonça, Fá-
tima Monteiro, Ana Leone, 
Dona Eleonor foram dani-
ficadas no memorial. As re-
produções de Marielle Fran-
co e Maria Conga não chega-
ram a ser pintadas. 

Bombeiros interditam montanha-russa
REPRODUÇÃO

Família ficou presa em brinquedo no Tivoli Park, na Barra da Tijuca

Após um domingo de ten-
são no Tivoli Park, na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste do 
Rio, a montanha-russa em 
que quatro pessoas da mes-
ma família ficaram presas 
foi interditada pelo Corpo 
de Bombeiros. O parque es-
clareceu que as condições 
dos brinquedos e das ins-
talações elétricas, são ava-
liadas por um engenheiro 
contratado pelos adminis-
tradores e comprovadas 
por meio de Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
(ART). Ao apresentar um 
problema no domingo, o 
brinquedo foi interditado 
para uso e a corporação so-
licitou um novo termo de 
responsabilidade atestan-
do a boa funcionalidade da 

montanha-russa.
Na  ocas ião ,  o  g rupo 

com duas mulheres e duas 
crianças, ficaram cerca de 

20 minutos sem poder sair 
do brinquedo por conta de 
um suposto problema me-
cânico no carrinho, que fi-

cou travado na parte alta 
da montanha-russa, a cer-
ca de 15 metros do chão. 
Ninguém ficou ferido.

O Tivoli Park informou 
que cumpre todos as nor-
mas de segurança e manu-
tenção e alegou que neste 
domingo foi necessário fa-
zer o desembarque de visi-
tantes por meio de uma es-
cada auxiliar fixa, existente 
para esse tipo de ocorrên-
cia, “com padrão interna-
cional, o que ocorreu em 
menos de 15 minutos, como 
previsto. A família foi reti-
rada em segurança. Traba-
lhamos para que nossos vi-
sitantes tenham a melhor 
experiência sempre”, disse 
o parque, em nota após o 
ocorrido. 

Esposa de 
Ronnie Lessa 
segue presa
O desembargador federal 
Marcello Granado, da 2ª Tur-
ma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Re-
gião (TRF2), manteve a pri-
são preventiva de Elaine Pe-
reira Figueiredo Lessa, mu-
lher do policial militar refor-
mado Ronnie Lessa, suspeito 
do assassinato da vereadora 
Marielle Franco e do moto-
rista Anderson Gomes em 
2018. Elaine estava presa por 
destruição de provas no caso 
Marielle e ganhou liberda-
de na última sexta-feira (16). 
Neste domingo (18), retornou 
à prisão por outro crime em 
que o marido também foi in-
diciado. Marcello Granado 
também considerou que a 
decisão do juiz de primeiro 
grau não contém ilegalidade 
ou abuso de poder.

Leblon: Ressaca na orla
REGINALDO PIMENTA

Marinha emitiu um alerta

O município do Rio de Ja-
neiro registrou ontem a 
madrugada mais fria do 
ano. Os termômetros mar-
caram 9,8°C, no Alto da 
Boa Vista, na Zona Norte. 
Também durante a madru-
gada, a ressaca que atinge o 
litoral da cidade levou areia 
da Praia do Leblon para as 
pistas da Avenida Delfim 
Moreira, na altura do pos-
to 11. De acordo com o Cen-
tro de Operações (COR), 
por volta das 6h22, duas 
faixas do local foram ocu-
padas por funcionários da 
Comlurb que fizeram a lim-
peza da via. 

Entre hoje e o sábado 
(24), o tempo permanece 
estável, com redução da 
nebulosidade e sem pre-

visão de chuva. As tempera-
turas estarão amenas e está-
veis, variando de 12°C a 28°C 
ao longo desses quatro dias.

A Marinha do Brasil emi-
tiu um alerta de mar agita-
do até esta quarta-feira, 
com ondas de 2,5 a 3 metros 
de altura.

Reportagem da estagiária Karen Rodrigues, 

sob supervisão de Thiago Antunes
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Ação foi determinada após casos de abuso sexual dentro de unidade socioeducativa
DIVULGAÇÃO

Investigações podem ser ampliadas também para outras unidades

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) criou uma Força-Ta-
refa para fiscalizar as unida-
des de internação para ado-
lescentes do Departamento 
Geral de Ações Socioedu-
cativas (Degase). A investi-
gação foi determinada pelo 
procurador-geral de Justi-
ça, Luciano Mattos. O grupo 
para apuração será compor-
to por três promotoras e com 
prazo de atuação inicial de 
quatro meses. 

O objetivo é auxiliar a Pro-
motoria de Justiça de Tutela 
Coletiva da Infância e da Ju-
ventude Infracional da Capi-
tal a investigar denúncias de 
irregularidades e maus-tra-
tos contra adolescentes in-
ternos que cumprem medi-
das socioeducativas na capi-
tal. As investigações podem 
ser ampliadas também para 
outras unidades do Estado.

Na última semana, a Pro-
motoria encaminhou ofí-
cios ao Degase e à Secreta-

ria de Estado de Educação 
(Seeduc) cobrando medidas 
referentes à unidade de in-
ternação feminina Profes-
sor Antonio Carlos Gomes 
da Costa (PACGC), local onde 
adolescentes denunciaram 
que eram vítimas de abu-
sos sexuais por parte dos 
funcionários.

O MPRJ disse que tem 
recebido diversas notícias 
de violência institucional 
dentro das unidades do De-
gase nos últimos anos e que 

Pistola Rosa 
com flores 
pode ser da 
traficante 
Hello Kitty, 
morta na 
sexta-feira 

Vaidosa: Hello Kitty tinha pistola rosa
Morta na semana passada ao lado do traficante Vinte Anos, a jovem ganhou projeção rápida no mundo do crime

DIVULGAÇÃO

R
ayane  Nazare th 
Cardozo da Silveira, 
a Hello Kitty, de 22 
anos, morta na sex-

ta-feira ao lado do traficante 
Alessandro Luiz Viera Mou-
ra, o Vinte Anos, e outros 
dois comparsas, não era co-
nhecida no mundo do crime 
apenas como uma mulher 
cruel e que seguia as ordens 
de seus chefes. A apreensão 
de quatro armas, dois fuzis 
e duas pistolas, revelou um 
lado vaidoso da criminosa. 

De acordo com policiais 
que estiveram na operação, 
uma pistola de cor rosa e 
com flores, apreendida por 
eles, era usada pela trafican-
te. A Polícia Civil diz que a 

sepultados no Memorial Par-
que Nictheroy, no bairro La-
ranjal. Um foguetório mar-
cou a despedida dos crimi-
nosos. Já o enterro do filho 
do pastor Vanderlei não teve 
o local e horário divulgados. 

Apesar da pouca idade, 
Hello Kitty ganhou projeção 
no mundo do crime muito rá-

pido. Cria da favela do Sabão, 
em Niterói, ela foi apadrinha-
da por Vinte Anos e passou a 
gerenciar o tráfico de drogas 
no comunidade Nova Grécia, 
em São Gonçalo. 

Segundo investigações, 
a dupla estava refugiada 
no Salgueiro por conta das 
constantes operações na 

confirmação só pode ser feita 
através de exames de perícia. 

Hello Kitty e Vinte Anos 
eram considerados foragi-
dos da Justiça. O Portal dos 
Procurados, do Disque De-
núncia, oferecia recompensa 
de R$ 1 mil por informações 
que levassem à prisão de 
cada um deles. 

Dos quatro mortos na sex-
ta-feira, três foram identifi-
cados. Além de Hello Kitty 
e Vinte Anos, a polícia iden-
tificou Mikhael Wander Mi-
randa Marins, filho do pas-
tor Vanderlei Batista Marins, 
da Primeira Igreja Batista de 
Alcântara, em São Gonçalo. 
O quarto suspeito ainda não 
teve o nome divulgado. 

Os enterros ocorreram no 
fim de semana. Os corpos de 
Rayane e Alessandro foram 

agora, identificou a necessi-
dade de adoção de medidas 
articuladas entre as áreas de 
Infância e Juventude, Inves-
tigação Penal, Criminal e de 
Cidadania, para lidar com a 
questão de forma integrada.

De acordo com o coor-
denador-geral de Atuação 
Coletiva Especializada do 
MPRJ, David Faria, a ideia 
é após as investigações seja 
possível integrar um mode-
lo de socioeducação junto 
ao Estado. 

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

Degase: Força-Tarefa para investigar denúncias de maus-tratos

Nova Grécia. Além disso, se-
gundo a polícia, Rayane era 
cotada para assumir a venda 
de drogas nas bocas de fumo 
do bairro Jardim Catarina.  

Antes de entrar para o 
tráfico, a moça cantava em 
grupos de louvores em uma 
igreja evangélica. Em 2016, 
deu a luz ao filho, prestes a 

completar 5 anos. 
Rayane iniciou a vida no 

crime com pequenos roubos 
ao lado do namorado, morto 
em 2018 em Minas Gerais, se-
gundo a polícia. Nesse mesmo 
ano, passou a ser investigada 
por diversos assaltos em São 
Gonçalo e Niterói. Ainda em 
2018, chegou a ser presa em 
flagrante, mas foi liberada em 
audiência de custódia, após o 
juiz entender que ela era ré. 

Figura presente em bailes 
funks nas comunidades de São 
Gonçalo, Hello Kitty gostava de 
exibir suas tatuagens. A primei-
ra, um rosto de uma mulher 
feito na coxa da perna direita, 
precisou ser coberta por outro 
desenho para tentar despistar 
a polícia. Além de desenhos, a 
jovem tinha em seu corpo fra-
ses religiosas e nomes. 
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Polícia resgata jovem 
sequestrada no Rio
Homem preso queria ajuda da ex-namorada para pagar dívida com o tráfico

REPRODUÇÃO

P
oliciais civis da Dele-
gacia Antissequestro 
(DAS) resgataram uma 
jovem que era mantida 

refém pelo ex-namorado, em 
um sítio em Araruama. Jeffer-
son da Silva Pierocini seques-
trou a ex-companheira por ela 
se negar a assumir uma supos-
ta dívida do sequestrador com 
o tráfico de drogas. Ele foi pre-
so em flagrante pelo crime de 
extorsão mediante sequestro.

Jefferson teria marcado 
um encontro com a ex-na-
morada com o argumento 
de que gostaria de conver-
sar pessoalmente, no último 
sábado. O homem queria 
ajuda porque estaria com 
uma dívida de R$ 9 mil com 
traficantes de Bela Vista, em 
Itaboraí, contraída após ele 
perder uma pistola que per-

tencia ao tráfico local.
“A extorsão começou na 

quarta-feira. Ele é um ex-na-
morado dela de cinco anos 
atrás, já não tinham mais con-
tato, mas ele marcou um en-
contro no Méier. Quando ela 
estava no ponto de ônibus para 
voltar para casa, ele a arreba-

tou usando uma arma de fogo 
e fez com que ela entrasse no 
carro. A partir daí, começou 
a fazer extorsão através do 
Whatsapp com a mãe dela, 
que mora no Sergipe, e depois 
com o pai”, explicou o delegado 
Marcelo Machado, da Delega-
cia Antissequestro (DAS).

“O registro chegou até 
a  DAS na quinta- fe ira . 
Começamos a identificar 
possíveis locais onde ele 
pudesse estar e um deles 
seria esse sítio, que é um 
local isolado e pertence 
a um parente do Jeferson. 
Juntamos uma equipe e co-
meçamos a bater os locais 
de familiares, procurando 
saber, até que chegamos a 
esse terreno em Ararua-
ma”, detalhou Machado.

A ex-namorada negou 
ajuda para assumir o pa-
gamento,  e  Jefferson a 
sequestrou para um sítio 
localizado no Bairro 20, 
em Araruama. A jovem foi 
libertada sem qualquer 
pagamento de resgate. A 
DAS prendeu Jefferson em 
flagrante.

PM morto na Vila  
da Penha tentou fugir

REPRODUÇÃO

Sargento Rodrigo Mendonça de Andrade chegou a tentar fugir

Gravações de câmeras de 
segurança mostram que 
o sargento da Polícia Mili-
tar Rodrigo Mendonça de 
Andrade, ainda tentou cor-
rer dos assassinos, mas foi 
perseguido e baleado na 
calçada. O crime aconteceu 
entre as ruas Tejupa e Ho-
nório Pimentel, na Vila da 
Penha, Zona Norte do Rio. 
A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) investiga.

O crime ocorreu por vol-
ta das 3h de segunda-feira. 
Rodrigo Mendonça de An-
drade estava em seu carro 
particular, um Ford Fiesta 

branco, quando foi cercado 
por quatro homens armados. 
O carro foi atingido e o poli-
cial chegou a correr pela rua 
para tentar fugir, mas caiu 
poucos metros depois, como 
mostram as câmeras de se-
gurança. Um dos criminosos, 
então, se aproxima de Rodri-
go e dispara mais uma vez, na 
altura da cabeça. 

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) in-
vestiga o caso. A Polícia Civil 
apreendeu um carregador de 
pistola e um celular, possi-
velmente abandonados pe-
los criminosos. 

Henry: Justiça mantém prisão de Jairo e Monique 
A Justiça do Rio negou o pedi-
do de relaxamento e manteve 
as prisões preventivas de Moni-
que Medeiros e do ex-vereador 
Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. 
Jairinho. O casal foi indiciado 
pela morte do menino Henry 
Borel, filho dela, no dia 8 de 
março. Na decisão, o desem-

bargador ainda aceitou o pedi-
do de aditamento do MP, para 
que o pai, o engenheiro Leniel 
Borel, seja ressarcido em R$ 1,5 
milhão pela morte do filho.

MAIS DENÚNCIA

O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ) 

ofereceu denúncia à Justiça, 
com pedido de prisão preven-
tiva, contra Jairo Souza Santos 
Junior, o Dr. Jairinho. O ex-ve-
reador é denunciado pelos cri-
mes estupro, lesão leve, lesão 
grave, vias de fato e lesão na 
modalidade de dano à saúde 
emocional cometidos contra 

uma ex-namorada durante o 
período em que se relaciona-
vam, entre os anos de 2014 e 
2020. De acordo com a denún-
cia, “os fatos tiveram como 
pressuposto motivação de gê-
nero ou situação de vulnerabi-
lidade decorrente da subjuga-
ção ou submissão feminina”.

A Justiça converteu para pre-
ventiva a prisão em flagrante 
de Lucas Alves Guimarães e 
Juliana Garcia Mirandella acu-
sados de torturar, espancar 
e matar menina de 4 anos. O 
padrasto e a mãe da criança 
foram presos por policiais ci-
vis na última sexta-feira, no 

Quitandinha, em Petrópolis, na 
Região Serrana do Rio.
De acordo com informações da 
105ª DP (Petrópolis), o crime 
foi descoberto quando a me-
nina foi socorrida na UPA do 
Centro de Petrópolis, com trau-
matismo crânio encefálico em 
decorrência de espancamento. 

DIA A DIA

JUSTIÇA: PRISÃO DE PADRASTO E MÃE

Homem 
queria ajuda 
porque 
estaria com 
uma dívida 
de R$ 9 mil 

6   RIO DE JANEIRO QUARTA-FEIRA, 21.7.2021  I  O DIA



BRASIL

Suposto 
esquema na 
Saúde será 
apurado
A CPI da Covid acredita que 
ex-diretor de Logística do Mi-
nistério da Saúde, Roberto 
Dias, operava um esquema 
de “mensalinho”, com paga-
mento a aliados do governo 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
O dinheiro viria do suposto 
recebimento de propina por 
contratos firmados no Minis-
tério da Saúde para compra de 
vacinas. A comissão abre uma 
nova linha investigativa.

“Há indícios de que o ex-
-diretor de Logística Roberto 
Dias operava um esquema de 
‘mensalinho’ no ministério 
para políticos da base aliada 
do governo Bolsonaro”, disse o 
vice-presidente da CPI da Co-
vid, senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), ao G1.

Segundo Rodrigues, o es-
quema funcionaria dentro do 
Ministério da Saúde antes da 
pandemia da covid-19. “Tudo 
seria comandado pelo Rober-
to Dias, na área de logística, 
de contratos para transporte 
de medicamentos e insumos 
da Saúde”, afirmou. Empresa 
VTCLog, que tem contrato 
para operação de transpor-
tes de produtos do Ministério 
da Saúde, estaria envolvida 
no esquema. Roberto Dias e 
a empresa negam qualquer 
irregularidade.

Parlamentares acionam STF 
contra fundo eleitoral de R$ 5,7 bi
Ação foi protocolada por seis deputados e um senador contrários ao aumento da verba para 2022

Grupo de parlamentares acionou o Supremo Tribunal Federal (STF)

U
m grupo de parla-
mentares acionou o 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) para 

anular a votação da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
no Congresso e proibir o au-
mento do fundo eleitoral no 
ano que vem. Para as eleições 
de 2022, os partidos terão R$ 
5,7 bilhões em recurso públi-
co, de acordo com a proposta 
aprovada no Legislativo na se-
mana passada. O presidente 
Jair Bolsonaro já declarou que 
vai vetar o valor do fundo.

A ação foi protocolada na 
última sexta-feira por seis de-
putados e um senador con-
trários ao aumento da verba 
eleitoral, que foi de R$ 2 bi-
lhões em 2020. O mandado 
de segurança será relatado 
pelo ministro Kassio Nunes 
Marques. Se a decisão for fa-
vorável ao grupo, o Congres-
so precisará fazer uma nova 
votação na LDO e ficará proi-
bido de aumentar o fundo 
eleitoral em 2022.

Por conter um pedido limi-

nar (decisão provisória que 
pede uma análise mais rápi-
da), o processo foi encaminha-
do para o gabinete da vice-pre-
sidente do STF, ministra Rosa 
Weber. A magistrada assumiu 
a chefia da corte até o fim do 
recesso judiciário, ficando as-
sim responsável por analisar 
questões urgentes no período.

Parlamentares argumen-
tam que a regra de cálculo do 
fundo foi inserida no projeto 
e “não houve atendimento a 
um prazo razoável de delibe-
ração quanto a uma mudan-
ça tão impactante”. Além do 
mais, o aumento dos recur-
sos em plena pandemia de co-
vid-19 “foge à razoabilidade” 
e “gera um esvaziamento dos 
direitos e garantias funda-
mentais da população”.

O mandado de segurança 
é assinado pelos deputados 
Adriana Ventura (Novo-SP), 
Daniel Coelho (Cidadania-
-PE), Felipe Rigoni (PSB-ES), 
Tabata Amaral (PDT-SP), Tia-
go Mitraud (Novo-MG) e Vini-
cius Poit (Novo-SP), além do 

BOLSONARO

 NO presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) disse ontem 
que ainda não vetou o trecho 
da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), aprovada no 
Congresso, que prevê aumen-
to do fundo eleitoral, de R$ 2 
bilhões para R$ 5,7 bilhões, 
porque o projeto ainda não 
chegou à sua mesa. Ele lem-
brou ainda que terá 15 dias 
úteis para tomar a decisão.

Bolsonaro disse ter liber-
dade de vetar a proposta de-
vido ao que considera “extra-
polação” por parte do parla-
mento no valor estabelecido. 
No entanto, a medida é do 
interesse de setores fisiológi-
cos do Congresso, aos quais 
o governo se aliou desde as 
eleições para as presidências 
da Câmara e do Senado.

Promessa  

de veto 

senador Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE). A ação se soma a 
outras iniciativas contra o au-
mento do fundo eleitoral.

‘IMORAL E CRUEL’

No mandado de segurança ao 
Supremo, os parlamentares 
indicam que o ‘aumento no 
orçamento do fundo eleitoral 
seria uma medida ruim, mas 
não violaria a Constituição, 
caso ocorresse tudo dentro 
das regras procedimentais’. 
Nessa linha, destacam ainda 
que, considerando o cenário 
da pandemia da covid-19, ‘a má 
alocação de recursos públicos, 
que foge à razoabilidade, gera 
um esvaziamento dos direitos 
e garantias fundamentais da 
população brasileira’.

“Triplicar o valor do fundo 
eleitoral, enquanto mais de 
500 mil cidadãos brasileiros 
morreram pelo coronavírus, 
além de inconstitucional, 
é imoral e cruel”, registra a 
petição. 

Com  Estadão Conteúdo

Com IG
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OLIMPÍADA FLUMINENSE

Seleção estreia 
contra a Alemanha
Depois de quebrar o gelo no 
Rio-2016, a seleção brasileira 
masculina de futebol come-
ça amanhã, às 8h30 (de Bra-
sília), a luta pelo bicampeo-
nato olímpico justamente 
contra a Alemanha, vice na 
última edição. E essa não é 
única coincidência. O due-
lo será disputado no Estádio 
Internacional de Yokohama, 
onde o Brasil conquistou o 
pentacampeonato mundial, 
em 2002, também sobre os 
alemães.

Sem Neymar, protagonis-
ta em 2016 e que não foi li-
berado pelo Paris Saint-Ger-
main, a Seleção comanda 
por André Jardine deposita 

suas fichas em Richarlison, 
do Everton-ING, titular da 
principal e herdeiro da cami-
sa 10. Mas a maior estrela da 
equipe é o lateral-direito Da-
niel Alves, do São Paulo, um 
dos três jogadores permiti-
dos com mais de 24 anos. Os 
outros são o goleiro Santos, 
do Athletico-PR, e o zagueiro 
Diego Carlos, do Sevilla-ESP.

A partida é válida pela 
primeira fase do torneio, 
que tem quatro grupos com 
quatro equipes cada. Os dois 
melhores de cada um avan-
çam para as quartas de final. 
A decisão será no dia 6 de 
agosto, também no Estádio 
Internacional de Yokohoma.

Partida 
deve ser 
antecipada
O Fluminense foi consulta-
do sobre mudanças de par-
tidas no calendário da tem-
porada. Com a aceitação 
da comissão técnica, o Tri-
color decide, antecipada-
mente, a vaga nas quartas 
de final da Copa do Brasil 
contra o Criciúma, no sá-
bado dia 31. A informação é 
do jornalista Victor Lessa, 
da “Rádio Globo”.

Além do adiamento das 
oitavas da Libertadores, 
o Fluminense terá que 
arcar com a maratona 
de decisões na tempora-
da, incluindo o confron-
to contra o Palmeiras, no 
próximo sábado, pela 13ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Na semana seguinte da 
Copa do Brasil, o Tricolor 
decide a vaga nas quartas 
de final da competição, no 
sábado, dia 31.

BOTAFOGO FLAMENGO

Alvinegro perde para o 
Goiás e segue longe do G-4
Glorioso volta a mostrar fragilidades e não vence há cinco partidas na Série B

VÍTOR SILVA/ BFR

Mesmo bem marcado, Chay foi o principal articulador do Botafogo 

A
dversários na inglória 
batalha contra o rebai-
xamento no Brasileiro 
de 2020, Botafogo e 

Goiás se reencontraram on-
tem, no Nilton Santos, pela 13ª 
rodada da Série B, em busca do 
Eldorado. A derrota por 2 a 0 
para o Alviverde só aumentou 
o nível de dificuldade da aven-
tura do Glorioso. Sem vencer 
há cinco jogos, perdeu a inven-
cibilidade em casa e caiu para o 
14º lugar, com 12 pontos. 

No comando interino, Ri-
cardo Resende não conseguiu 
encaixar a proposta de jogo 
contra o Goiás. Na cochilada 
da defesa, Rezende, livre de 
marcação, encheu o pé para 
abrir o placar depois da so-
bra de uma bola levantada 

na área, aos 24. A bola ainda 
tocou no travessão e não deu 
chances de defesas a Loureiro.

Pressionado, o Alvinegro 
não se desesperou com o re-
vés no placar. A posse de bola 
aumentou, assim como a pre-

sença no campo de defesa do 
adversário. Faltaram agres-
sividade e objetividade para 
assustar Tadeu. O inferno as-
tral se confirmou com o gol 
de Alef Manga, aos 44. Com a 
ajuda do montinho artilheiro 

Basta empatar 
diante do Defensa 
y Justicia para o 
Mengão avançar

Rubro-Negro busca 
vaga nas quartas 

Após a goleada por 5 a 0 
sobre o Bahia, no domin-
go, chegou a hora de o Fla-
mengo virar a chave para 
uma decisão na Liberta-
dores. Hoje, o Rubro-Ne-
gro enfrenta o Defensa y 
Justicia, pelas oitavas de 
final, no Mané Garrincha, 
em Brasília, às 21h30.

O time de Renato Gaú-
cho terá que superar um 
“fantasma” que vem as-
sombrando os rubro-ne-
gros na Libertadores. Nas 
últimas dez vezes em que 
participou do torneio, o Fla-
mengo chegou às quartas 
em apenas duas oportuni-
dades: em 2019, quando foi 
campeão, e em 2010, com 
a equipe comandada pelo 
Império do Amor, formado 
por Adriano Imperador e 
Vágner Love.

O duelo marcará o reencon-
tro do Flamengo com sua tor-
cida. O Rubro-Negro levou o 
jogo para Brasília e conseguiu, 
graças a um decreto do gover-
no do Distrito Federal, liberar 
a entrada de sua torcida. No 
entanto, dificilmente a parti-
da será um sucesso de público. 
Até a tarde de ontem, o clube 
havia comercializado apenas 5 
mil dos 18 mil ingressos colo-
cados à venda.

O Flamengo precisa de um 
empate para espantar a sina 
e se garantir nas quartas. No 
jogo de ida, o time carioca 
venceu por 1 a 0.

a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

NOITE DO REENCONTRO

LISCA NELES PEDALADAS

 N O técnico Lisca chega dis-
posto a conquistar a galera 
vascaína, contagiar joga-
dores e iniciar a arrancada 
para voltar para o pelotão 
de elite. Difícil, mas não 
impossível. Marcelo Cabo 
entregou o Vasco em oita-
vo lugar na Série B do Cam-
peonato Brasileiro, com 18 
pontos, dois a menos que 
o primeiro clube na zona 
de classificação e a oito 
pontos do líder. Lisca sabe 
lidar com isso e tem boas 
possibilidades neste novo 
desafio na carreira, desde 
que tenha apoio da direto-
ria, da torcida e também 
uma boa pitada de sorte 
no Cruzmaltino.

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

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

 NNa tribo rubro-negra, o cal-
deirão está sempre no fogo. 
Até fica em fogo brando, mas 
não apaga. Treinador começa 
a sair no dia que entra, ques-
tão de tempo. Malandro foi 
Jorge Jesus, que fez aquele 
enorme sucesso e foi viver 
dele. Se Renato Gaúcho (foto) 
terá vida longa ou curta, os 
resultados dirão. Hoje, em 
Brasília, fará seu terceiro jogo 
no comando do Flamengo 
contra o Defensa y Justicia, 
da Argentina, pela Liberta-
dores, e com presença da ga-
lera, eufórica pela goleada de 

5 a 0 no Bahia. Estou curioso 
para ver o reencontro porque 
o torcedor, mais de um ano 
afastado das arquibancadas, 
deve estar sem ritmo de jogo. 
Mesmo assim, vai querer ver o 
time começando de onde pa-
rou em Salvador. E se as coisas 
não saírem como se espera, 
como se comportará? E qual 
será a reação dos jogadores 
nesse reencontro? Até aqui, 
críticas ou elogios só via redes 
sociais. Bastava não ver para 
não se aborrecer. Hoje será 
ali, nas orelhas dos meninos 
como nos velhos tempos.

 N Aos 36 anos, Hernanes 
rescindiu com o São Pau-
lo, está no mercado e diz 
que quer jogar ainda nes-
ta edição do Campeonato 
Brasileiro. 

 N No futebol olímpico 
em Tóquio, meninas do 
Brasil começaram nesta 

madrugada enfrentando a 
China, e a rapaziada encara a 
Alemanha, amanhã às 8h30 
(de Brasília).

 N Depois de um bom tempo 
trabalhando na Tailândia 
e na Síria, o técnico Arthur 
Bernardes está de volta ao 
Brasil.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A CBF analisa a possibili-
dade de permitir a presen-
ça de público nos estádios 
a partir de setembro, nos 
jogos do returno do Cam-
peonato Brasileiro e na 
Copa do Brasil.

 NCom ampla rejeição da 
população, aumento do 
índice de contaminados, 
incluindo atletas e volun-
tários, teremos na sexta-
-feira a festa de abertura 
da Olimpíada de Tóquio.

Michael fez gol no jogo de ida
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VASCO

Cruzmaltino enfrenta o CSA

Sob o comando de Alexandre 
Gomes, treinador do sub-20, o 
Vasco entra em campo hoje, às 
21h30, contra o CSA, em Ala-
goas, em busca de uma vitória 
para tentar entrar no G-4 da 
Série B. O adversário está atrás 
na tabela, mas vem de vitória 
fora de casa contra o Operário.

Ainda sem contar com 
Lisca, treinador oficializado 
ontem, o Cruzmaltino tenta-
rá quebrar um jejum de dois 
jogos sem vencer na compe-
tição. Invicto há quatro parti-
das, a equipe de São Januário 
precisa iniciar uma sequência 
de vitórias para finalmente Cano é esperança de gols

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

conseguir entrar na zona de 
acesso para a Série A.

Um dia após a demissão de 
Marcelo Cabo, Lisca foi anun-
ciado oficialmente para o car-
go na manhã de ontem. Ele 
chega ao Gigante da Colina ao 
lado do auxiliar técnico Már-
cio Hahn. O contrato assinado 
é válido até o fim deste ano.

Lisca, que já comandou o 
Internacional, o Ceará, o Ju-
ventude e o Náutico, estava 
sem clube desde que deixou o 
América-MG, no mês passado. 
Ele conquistou o acesso para a 
Série A com o Coelho na tem-
porada passada.

JOGO DE LENDAS

O amistoso entre lendas de Barcelona e Real Madrid reuniu uma constelação de 

craques em Tel Aviv: Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Deco, Saviola, Figo, Goikoetxea, 

Ronald de Boer, Roberto Carlos, entre outros. O Real venceu por 3 a 2.

do Nilton Santos, que jogou 
contra o patrimônio, o ata-
cante aumentou o drama dos 
botafoguenses. 

Foi o sinal para Resende ini-
ciar o aquecimento dos reser-
vas. O treinador voltou para o 
segundo tempo com Warley, 
Matheus Frizzo e Matheus 
Nascimento no lugar de Da-
niel Borges, Barreto e Marco 
Antônio. Sobrou vontade, mas 
faltou inspiração. As mexidas 
não funcionaram. O Botafogo 
deu ainda mais espaço. 

Atento, Diego Loureiro 
evitou um prejuízo maior 
nas bombas de Alef Manga e 
Élvis. Depois de longos minu-
tos de total falta de imagina-
ção e criatividade, o Botafogo 
voltou a finalizar com peri-
go com Rafael Navarro, que, 
mais uma vez, parou na defe-
sa de Tadeu. E foi só.

Ainda sem Lisca, anunciado ontem, Gigante está de olho no G-4

MARCELO BERTOLDO

marcelo.bertoldo@odia.com.br
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Novo ‘Bolsa Família’ deve ter valor mínimo de R$ 300
A previsão foi informada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que esse benefício deverá ser lançado em novembro

AFP

Bolsonaro disse que não pretende mudar o nome do Bolsa Família 

Atualmente o valor mé-
dio pago aos beneficiários 
está em 192 reais. Com isso, 
o reajuste seria de pouco 
mais de 50%. No entanto, 
o governo disse que ainda 
não tem previsão de onde 
virá o recurso para aumen-
to do Bolsa Família. Uma 
parte estudada é com a re-
formulação do Imposto de 
Renda, previsto no texto da 
Reforma Tributária, que 
ainda está sendo discutida 
no Congresso Nacional. 

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) disse que não 
pretende mudar o nome do 
Bolsa Família para Renda 
Cidadã, mas que quer au-
mentar o valor do benefí-
cio para no mínimo R$ 300 
a partir de novembro, aci-
ma dos R$ 250 informado 
como previsão pela equipe 
econômica. 

Em entrevista à Rádio Ita-
tiaia, o presidente afirmou 
que o novo valor deve come-
çar a ser pago a partir de no-

vembro. “É pouco? Sei que é 
pouco, mas é o que a nação 
pode dar. Alguns falam em 
mudar de nome, eu não es-
tou preocupado em mudar 
de nome, eu quero atender 
a população”, declarou o 
presidente.

O presidente reclamou 
sobre a “chiadeira” feita em 
relação ao valor distribuí-
do pelo auxílio emergencial 
neste ano. Bolsonaro afir-
mou que o benefício custou 
R$ 700 bilhões em 2020 e 

provocou endividamento do 
governo.

Segundo ele, a previsão 
da inscrição de 22 milhões 
de pessoas no Bolsa Famí-
lia a partir de dezembro é 
um “número assustador”. 
“A conta é alta, a gente não 
tem como se endividar mais. 
Alguém tem que produzir 
para pagar isso daí”, disse ao 
justificar a impossibilida-
de de oferecer valores mais 
elevados do que os R$ 300 
propostos.

MARIA CLARA MATTURO

maria.nobrega@odia.com.br

Programa 
emergencial faz 
balanço em 2021
Mais de três milhões de acordos de suspensão de 
contrato e redução de jornada foram fechados no ano

REPRODUÇÃO

Desde o início da pandemia, o programa já ajudou a manter mais de 23 milhões de empregos no país S
omente este ano, mais 
de 3 milhões de acor-
dos de suspensão de 
contrato e redução de 

jornada foram firmados pelo 
Programa Emergencial de Pre-
servação do Emprego e Renda. 
A inciativa oferece medidas 
trabalhistas para o enfrenta-
mento ao estado de calamida-
de causado pela pandemia da 
covid-19. Ao todo, 3.006.263 
milhões de acordos foram fe-
chados até ontem. Os dados 
foram levantados pelo painel 
do Ministério da Economia.

Destes, 1.256.899 são refe-
rentes à suspensão de contra-

to; 746.930 tratam da redução 
de 70% da jornada de traba-
lho; 566.942 reduzem a jorna-
da em 50% e 435.492 firmam 
a redução de 25%. No estado 
do Rio, 295.130 acordos foram 
contemplados. 

O programa consiste em 
um acordo firmado entre o 
trabalhador e o empregador 
para manutenção de deter-
minado cargo. No período de 
até quatro meses, o governo 
oferece ao trabalhador o BEm, 
calculado com base no valor 
que ele poderia receber com o 
seguro-desemprego.

“Os trabalhadores incluí-
dos no acordo terão estabili-
dade de emprego enquanto 
estiverem enquadrados no 

programa e por um período 
equivalente ao mesmo perío-
do utilizado. Por exemplo, 
para dois meses no progra-
ma, o trabalhador terá mais 
dois meses de estabilidade 
mantida no seu emprego”, 
explicou o especialista em 
finanças Marlon Glaciano. 

“O prazo pactuado nos 
acordos não pode ser maior 
do que 120 dias e deve ser rea-
lizado via acordo coletivo ou 
individual, devendo o empre-
gador no prazo de até 10 dias 
comunicar ao sindicato traba-
lhista e ao Ministério da Eco-
nomia”, disse o advogado tra-
balhista do escritório Piovesan 
& Fogaça advogados, Everson 
Piovesan. 

Especialistas veem vantagens ao trabalhador
 > De acordo com a opi-

nião dos dois especialis-
tas, o programa é bas-
tante proveitoso para os 
trabalhadores.

“O maior benefício ao 
trabalhador é a garantia, 
mesmo que por algum 
tempo, do emprego e do 
recebimento de renda, in-

clusive sem haver o desconto 
em seu seguro-desemprego, 
posteriormente. A garantia 
de cumprimento também é 
clara, pois ao contrário o em-
pregador deverá pagar todos 
os direitos ao trabalhador, 
além de multas”, ponderou 
Piovesan.

Glaciano considerou que 

a iniciativa não apresen-
ta riscos ao cidadão. “Não 
observo contrapartidas 
tendo em vista que o ob-
jetivo do programa será 
ajudar mutuamente em-
presários e trabalhadores 
a passarem por este mo-
mento de desafio finan-
ceiro”, concluiu. 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

servidores da Prefeitura do Rio podem aderir, sem carência, ao 
plano de saúde (Assim ou Notre Dame) até a próxima sexta-feira. O procedimento 
é feito pelo site do Previ-Rio. A mesma data vale para cancelamento.

NOVO PRAZO:

PEC 32: novas regras 
podem valer em 2021

GUSTAVO SALES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Arthur Maia tem avançado com o debate e se reunido com setores

A
s novas regras do 
funcionalismo pú-
blico do país, previs-
tas na PEC da refor-

ma administrativa, podem 
começar a valer já em 2021 
— mais precisamente no fim 
do ano. Ontem, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
confirmou essa previsão, que 
inclusive havia sido dada 
pelo presidente da comissão 
especial que analisa a pro-
posta, deputado Fernando 
Monteiro (PP-PE). 

O chefe do Executivo dis-
se, em entrevista à Rádio 
Itatiaia, acreditar que as 
reformas administrativa e 
tributária sairão este ano 
ainda. No início deste mês, 
Fernando Monteiro chegou 
a arriscar que a conclusão da 
análise da proposta pela Câ-
mara seria em agosto: “De-
pois (da Câmara), a propos-
ta vai para o Senado onde se 
vota apenas na CCJ e depois 
vai para o plenário, então eu 
acho que até o fim do ano en-
cerra e promulga essa PEC”.

DEBATE AVANÇA

Relator da matéria, Arthur 
Maia (DEM-BA) tem avan-
çado com o debate. Além das 
audiências do colegiado, ele 
já se reuniu com diversos se-
tores: servidores, governo e 
especialistas.

ARGUMENTO

 nSegundo Freitas, a distribui-
ção das receitas que hoje vão 
para o Rioprevidência — con-
tribuições dos servidores (14%) 
e patronal (28%), além de ro-
yalties — é uma “manobra”. Ele 
afirma que, com isso, a conta-
bilidade das despesas passa a 
considerar os valores líquidos, 

permitindo que Poderes que 
excedam seus gastos com pes-
soal fiquem “artificialmente” 
abaixo dos limites fiscais. O de-
putado diz ainda que, “sem a 
maquiagem, os gastos do Judi-
ciário, por exemplo, chegariam 
a 7,72% da receita corrente lí-
quida”. O teto para o TJ é de 6%.

‘Artificialmente’ dentro das regras

 n O deputado estadual Ale-
xandre Freitas (Novo) ingres-
sou com uma representação 
de inconstitucionalidade na 
Justiça do Rio contra a Lei 
192/21, promulgada em julho 
pela Alerj. Para o parlamentar, 
o texto permite uma “maquia-
gem fiscal” na contabilidade de 
gastos de pessoal dos Poderes 
Judiciário e Legislativo, além 
do Ministério Público, Defenso-
ria e Tribunal de Contas.

A  n o r m a  a t u a l i z a  a 

legislação local e passa a divi-
dir, de forma proporcional, as 
receitas previdenciárias do Rio 
aos órgãos. Essa foi a saída en-
contrada para evitar o estouro 
dos limites de despesas com a 
folha salarial pelos órgãos. Isso 
porque uma nova regra de cál-
culo — imposta pela Lei Federal 
178/21 — exige que o TJ, Alerj, 
Defensoria, MP e TCE incluam 
nessa conta os seus inativos, 
o que até então era feito pelo 
Rioprevidência. 

GASTOS COM PESSOAL

Deputado quer derrubar lei estadual

Parlamentar recorreu ao TJ, alegando que lei é “manobra”

REPRODUÇÃO

CONFIRA

69 MIL R$ 8,2 BI
Ministério da Economia: 
reforma modernizará máquina 
pública. Segundo a pasta, há 
69 mil servidores ativos na 
União em cargos extintos

Esses cargos são de operador 
de telex, chaveiro, açougueiro, 
entre outros, o que leva ao 
desembolso de R$ 8,2 bilhões 
por ano, segundo o ministério

 > Em tramitação na 
comissão especial da 
Câmara, a proposta de 
emenda constitucio-
nal 32/20 reestrutura 
o RH do país: extingue 
a estabilidade de fu-
turos servidores e di-
versos benefícios hoje 
previstos nos municí-
pios, estados e União 
— como adicionais por 
tempo de serviço, pro-
moções automáticas e 
licença-prêmio.

A proposta tem sido 
alvo das atenções do 
funcionalismo e, recen-
temente, integrantes 
do Judiciário e Minis-
tério Público também 
passaram a discutir o 
texto. O projeto origi-
nal deixou de fora ma-
gistrados e promotores, 
e uma emenda proto-
colada pelo deputado 
Kim Kataguiri (DEM-
-SP) incluiu essas car-
reiras na PEC. A suges-
tão tem tido apoio do 
Parlamento.

Reforma do 
RH extingue 
estabilidade
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FábiaOliveira

NA JUSTIÇA

Um contrato para a realização de um show de 
Kevinho, firmado em maio de 2017, foi parar 
na Justiça. O contratante, morador da cida-

de de Belo Horizonte, acionou o cantor e a produto-
ra que cuida da carreira artística dele,  Kondzilla 
Records, após fechar, com quatro meses de antece-
dência, um show que estava programado para 
acontecer em setembro de 2017, com início para às 
2h da manhã, com uma hora de duração. A produ-
tora recebeu a quantia de R$ 50 mil pela futura 
apresentação de Kevinho.

Segundo consta no processo, a festa onde Kevi-
nho se apresentaria foi realizada no Clubinho 
Itabira, o principal clube da cidade (Itabira), em 
Minas Gerais. O evento era um aniversário de 15 
anos de uma fã do cantor, logo, a presença dele era 
mais que aguardada. Ainda, de acordo com os 
autos, Kevinho também teria um outro show mar-
cado no mesmo dia na cidade vizinha, Viçosa. O 
funkeiro, ao cumprir primeiro este show, teria che-
gado atrasado à festa da debutante (em Itabira), 
comparecendo ao local após às 6:00 da manhã do 
dia 16 de setembro, quando já havia acabado o 
evento desde as 4h.

De acordo com a sentença, assinada pelo juiz 
Luciano Gonçalves Paes Leme, Kevinho e Kondzilla 

foram condenados a devolver o valor pago pelo 
show não realizado (R$ 50 mil) e ainda foram 
condenados a pagar cláusula penal compensatória 
(por danos patrimoniais) no valor de R$ 50 mil, 
além de também serem condenados em R$ 20 mil 
por danos morais. O desembargador Jayme de 
Oliveira, da 29ª Câmara de Direito Privado do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, foi categórico ao deter-
minar que Kevinho e Kondzilla devem indenizar o 
produtor de eventos, “Outrossim, restou bem claro 
nos autos que os corréus (Kevinho e Kondzilla) 
sabiam do compromisso assumido, sabiam da 
apresentação em uma festa de quinze anos, e, 
assim, sabiam dos compromissos assumidos pelo 
contratante”.

Já em outro trecho da decisão, o desembargador 
pontua que “portanto, como anotou o magistrado, 
na sentença, ainda que a venda da apresentação 
tenha ocorrido sem autorização, fato concreto é 
que foi ratificada, pois o não comparecimento 
deveu-se exclusivamente ao atrasado do artista e 
sua equipe e nada teve de ver com a venda do show 
que, de resto, é o mesmo do contrato firmado entre 
as partes”.

Apesar de saírem derrotados em duas instâncias, 
Kevinho e a produtora seguem brigando na Justiça.
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Maíra C’harkén passou recentemente por uma har-
monização facial chamada de gerenciamento de 
beleza facial. Isrraela Massena, responsável pelos 
procedimentos, explica do que se trata: “É quando 
realizamos previamente uma análise facial detalha-
da em que pontuamos como procedimento principal 
o preenchimento labial. Foi realizada a hialuronida-
se para remover o antigo preenchimento da atriz. 
A partir daí iniciamos uma construção gradual da 
harmonia dos lábios no intuito de mantê-los mais 
harmônicos, naturais e de evidenciar melhor o seu 
contorno.
Maíra por ser atriz, o cuidado é ainda maior em man-
ter a suavidade e preservar a naturalidade das suas 
expressões”, diz a cirurgiã dentista. 
“Iniciamos um tratamento para minimizar as man-
chas na pele e também realizamos a aplicação 
leve de botox na região da testa e olhos, além do 
preenchimento com ácido hialurônico na região 
mais popularmente conhecida como bigode chi-
nês. O resultado é uma face muito mais jovial, leve, 
equilibrada e iluminada sem que ninguém perceba 
que ela realizou procedimentos estéticos”, finaliza 
a especialista.

MAÍRA C’HARKÉN FAZ 
NOVA HARMONIZAÇÃO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Gabriel Medina já circula entre os atletas 
na Vila Olímpica, em Tóquio, e entre as 
rodinhas dos competidores o comentário 
é que o surfista não larga o celular. Ele 
está sempre em chamada de vídeo e 
todos já sabem que do outro lado da tela 
quem aparece é Yasmin Brunet querendo 
acompanhar os passos do marido. Todo 
mundo sabe que nas instalações, onde 
ficam as delegações do mundo inteiro, 
rolam festinhas e, para alguns mais 
assanhados, uns encontros mais 
calientes. A modelo está marcando em 
cima do marido surfista.

YASMIN BRUNET 
MARCA EM CIMA
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ALINE RISCADO FOGE DO FRIO

Aline Riscado fugiu do frio do Rio e foi passar alguns dias na  

Vila de São Jorge, portal de entrada do Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Entre banhos de cachoeiras, 

caminhadas ao ar livre e um pouco de sol a beira da piscina, a 

apresentadora tirou o fôlego dos seus seguidores com cliques 

incríveis da natureza e também do corpaço. Aline também foi 

para o lugar paradisíaco a fim de fazer ensaios de marcas de 

roupas e faturar uma graninha.

REPRODUÇÃO

Kevinho e 

Kondzilla são 

condenados a 

indenizar 

produtor de 

eventos em  

R$ 120 mil
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Os teasers do reality ‘Ilha Record’, divulgados pela 
emissora, vêm dando o que falar. Em uma das ima-
gens, é possível ver a prévia de um barraco que prome-
te render assunto na internet. A discussão em questão 
é entre as participantes Nadja Pessoa e Mirella Santos 
(uma das gêmeas que cantam com Mc Loma), que 
chama a ex-mulher do cantor D’Black de ‘fingida’. 
“Tu é falsa, fingida e sínica”, diz Mirella, que recebe 
deboche de Nadja: ‘Beijos”, diz a ex-Fazenda para a 
colega de confinamento. A ‘Ilha Record’ estreia na 
próxima segunda-feira, às 22h45, na Record TV. 

BARRACO
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n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

VIRA UM PROBLEMA NO 

LETÍCIA SABATELLA 

REPRODUÇÃO

O clima anda tenso nos basti-
dores de ‘Nos Tempos do Im-
perador’, a próxima novela das 
seis da Globo. Isso porque Letícia 
Sabatella fica fazendo aqueci-
mento vocal no camarim antes 
das suas cenas. Não teria pro-
blema se o tal aquecimento não 
englobasse canto lírico. É isso 
mesmo que você leu, caro leitor: 
canto lírico. Ninguém quer dividir 
camarim com a atriz e os outros 
atores costumam passar corren-
do pelo camarim onde ela está.
Letícia montou uma banda, 
chamada Caravana Tonteria, 
e anda levando a sério o ofício 
de cantora e compositora tan-
to que gravou um álbum fruto 
da turnê, que rodou o Brasil por 
cinco anos, e chegou às plata-
formas digitais na última quin-
ta-feira (15).

SAMANTHA ‘ENTERRA’ AMIGOS 
QUE CURTEM BOLSONARO
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Separado de Bruna Marquezine, Enzo Celulari andou interagindo 
com alguns de seus seguidores que costumam comentar sobre o 
fim do relacionamento deles com a atriz. Em um deles, que o filho 
de Claudia Raia curtiu, inclusive, uma internauta chama Neymar 
Jr de ‘Babaca Junior’. 
“Enzo, a Bruna Marquezine gosta é de você. Ela não gosta mais do 
Babaca Junior. Só que foi conturbado pra ela o passado. Acho que 
ela foi na festa atrás de você, não do Babaca Junior. Estão fazendo 
confusão. Ela descobriu que gosta de verdade de você. Espero que 
não seja tarde. É uma boa garota, um pouco confusa, mas não tem 
má índole. Se não fosse tão orgulhosa já teria te confessado isso. 
Mas ela vai poder esperar. Que Deus abençoe o caminho dos dois. 
Gosto dos dois,  torço e espero que sejam felizes, de coração”, es-
creveu a fã, que teve seu comentário curtido por Enzo.
A festa citada pela seguidora de Enzo é aquela promovida pelo 
empresário Gabriel David, amigo de Enzo, após a final da Copa 
América, no Rio. Bruna teria ido ao evento e acabou esbarrando 
com Neymar, enquanto o jogador estava com outra mulher. 

POLÊMICA  
ENTRE ENZO E NEYMAR

POR AÍ
 n Marcos Bosco 

e Luiz Carlos Sá 
estão lançando 
o álbum ‘40 e 
Manos’ com 10 
faixas inéditas. 

 n Já está dispo-
nível nas plata-
formas digitais 
a música ‘Mar 
Interno’, que 
faz parte do 
primeiro álbum 
do cantor Gzuis 
chamado, ‘Paz 
de Espírito’.

 n ‘Serena e Lou-
ca’ é a nova mú-
sica de Igor que 
chegou ao mer-
cado musical.

Samantha Schmütz usou o Twitter para contar que tem vigiado bem as 
pessoas que fazem parte de sua rede de amigos nas redes sociais. A atriz 
revelou que vem observado quem anda indo nos perfis do presidente Jair 
Bolsonaro e curte coisas do político para deletar essas pessoas de sua lista 
de amizades. 
“Eu, às vezes, vou na página do “coiso” para ver se alguma pessoa que eu 
conheço curtiu alguma foto dele, pra eu colocar na lista de falecidos. En-
terrei um hoje. Alguém mais faz isso?”, escreveu ela, que recebeu muitas 
críticas por não respeitar a opinião das pessoas. 

NA CARREIRA DE CANTORA

MARA VOLTA A INVESTIR 

Enquanto aguarda a retomada das gravações no SBT, Mara Maravilha lança hoje 
um álbum ‘Ao Vivo nas plataformas digitais. Com um repertório que fala de amor, 
o novo projeto da cantora conta com suas músicas autorais de maior sucesso e 
com uma interpretação acústica e ao vivo. ‘E Agora’, ‘O Que É Que Eu Faço’ e ‘Tô 
Perdoando’ são algumas das canções que compõem o disco. No dia 1 de agosto 
ainda tem o lançamento de música inédita de Mara em parceria com o marido, 
Gabriel Torres, que eles fizeram em homenagem ao filho Benjamim. O nome da 
faixa é ‘Eu te amo tanto’. O casal gravou um clipe da música no litoral de São 
Paulo, que será lançado no mesmo dia.

DIVULGAÇÃO

A paz voltou a reinar na família de MC Kevin. Valquíria Nascimento, mãe do cantor, publicou uma foto em seu Insta-
gram ao lado de Deolane Bezerra, viúva do filho. “No fim o amor fala mas alto eu te amo sua chata. Sogra é assim... 
briga mas ama pra sempre. Te amo muito”, escreveu na legenda. Deolane respondeu: “Que Deus nos proteja”. As duas 
haviam se afastado recentemente, após Deolane brigar publicamente com Evelin Gusmão, mãe da única filha de Kevin. 

A PAZ VOLTA A REINAR

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

CAMARIM DE NOVELA DAS 18H
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 NA revelação do governador 
gaúcho Eduardo Leite (PSDB) de 
que é homossexual não rendeu, 
ainda, uma repercussão positiva 
eleitoral para sua pré-candida-
tura a presidente da República. 
Nova rodada nacional da Paraná 
Pesquisas / Coluna Esplanada 
indica que esse marketing po-
lítico, se foi o caso, pode render 
apoio entre eleitores LGBTQ, 
mas não converte simpatia em votos. A Paraná perguntou: 
“O fato de um candidato a Presidente ser gay aumenta, 
diminui ou não altera sua vontade de votar nele?”. Apenas 
5,8% dos entrevistados disseram que ‘aumenta’, e para a 
grande maioria (75,9%) o fato ‘não altera’ a intenção de 
voto; 13,7% informaram que ‘diminui’. Outros 4,6% não 
souberam responder. A pesquisa ouviu 2.033 habitantes 
de 192 cidades de todos os Estados e DF, de 15 a 19 de ju-
lho, em entrevistas pessoais telefônicas não robotizadas.

Eles & elas
 NNo recorte por gênero, os 

índices são semelhantes 
ao cenário nacional: En-
tre homens, 4,6% disseram 
que ‘aumenta’ a intenção 
de voto; 76,2% responde-
ram ‘não altera’, e 15,8% 
informaram ‘diminui’. En-
tre as mulheres, os índices 
ficaram em 6,9%, 75,6% e 
11,8%, respectivamente.  

Conservadores 
 NOutro ponto de destaque 

da pesquisa é que a vontade 
de votar em candidato gay 
cai gradativamente à me-
dida que aumenta a faixa 
etária dos entrevistados.  

Rejeição
 NNo recorte por regiões do 

País, verifica-se que a re-
jeição a um candidato gay 
é alta – acima dos 12 pon-
tos percentuais – em todas 
elas. Leia detalhes no site 
da Coluna.

Panorama
 NO Sudeste, com 7,5% , e 

o Sul – terra de Eduardo 
Leite – com 6,3% são as re-
giões onde um candidato 
gay mais teria aprovação. E, 
curiosamente, é o Sul quem 
lidera a maior rejeição en-
tre as regiões, em 15,9%. 

Injeção
 N Embora os índices sejam 

bem distantes, os 5,8% que 
indicam apoio a um can-
didato gay podem ser uma 
mola propulsora para o 
PSDB preparar a exposi-
ção de Leite e seu progra-
ma de Governo.

What?!
 NFamosa por perseguir na 

zona rural (sem sucesso) 
um chupa-cabras extrater-
restre no início dos anos 
2000, a pequena cidade de 
Nova York, no Estado do 
Maranhão, agora pode ga-
nhar uma estátua da Liber-
dade, de tamanho similar à 
original da cidade norte-a-
mericana. A ideia é do sena-
dor Roberto Rocha. 

‘Arquiteto’
 NRocha apelou ao empre-

sário Luciano Hang, dono 
das lojas de departamen-
tos Havan, para um possí-
vel patrocínio. Como notó-
rio, as mais de 100 lojas do 
Véio da Havan têm uma ré-

plica da estátua (em tama-
nho menor) na frente das 
unidades. 

Efeito Fundão 
 NMenos um: o deputado 

Marcelo Ramos saiu do 
grupo de whatsapp de lí-
deres da Base do Governo 
e sinaliza fazer oposição 
ao presidente Bolsonaro. 
A próximos, considera ter 
sido usado na aprovação, 
em plenário, do reajuste bi-
lionário do fundo eleitoral. 

Voto e recibo
 NAtento, o deputado e ex-

-ministro Marcelo Álvaro 
distribuiu print de carta en-
viada à Mesa Diretora avi-
sando que votou contra o 
aumento bilionário do fun-
do eleitoral. 

MERCADO 

Saladão digital
 NOs supperapps, espécie de 

ecossistema que concentra 
várias ações em um só apli-
cativo, devem crescer 32% 
no Brasil. A tendência, que 
começou com o WeChat, 
na China, tem se estendido 
aqui. Hoje, empresas do va-
rejo têm adotado essa linha 
e oferecem ao consumidor 
variadas atividades e pro-
dutos dentro do mesmo 
ambiente digital.

Calotinho
 NA GetNet, operadora das 

maquininhas de cartão do 
Banco Santander, deu um 
cano numa cliente de Bra-
sília. Até ontem a microem-
presária não recebeu R$ 
1.425 de vendas (em débi-
to e crédito) realizadas nos 
dias 11, 17 e 18 de julho. Em 
contato, a empresa admite 
a ela a falha. A cliente ten-
tou cancelar o serviço, e 
desligaram o telefone.

De braçadas 
 NO Airbnb convidou atle-

tas olímpicos e paralímpi-
cos de todo o mundo para 
compartilhar suas esta-
dias favoritas disponíveis 
na plataforma. No Brasil, 
o escolhido foi o nadador 
paralímpico Daniel Dias. O 
maior campeão da moda-
lidade criou uma wishlist 
com casas com belas pis-
cinas, um dos itens mais 
buscados no Brasil desde o 
começo de 2021. 

NEM TANTO 

Talvez, antes de ler os pontos que 
quero colocar, você possa estar 
se perguntando “o porquê” es-

tou escrevendo essa breve reflexão 
sobre a data! Bom, como militante do 
movimento negro compreendo que o 
dia 25 de julho é um dia de luta para 
toda a comunidade negra e, princi-
palmente, pelas mulheres negras. 
Pois são por elas que reavivamos as 
nossas resistências. A data rememora 
o 1º Encontro de Mulheres Afro-la-
tino-americanas e Afro-caribenhas, 
que aconteceu em Santo Domingo, na 
República Dominicana, na década de 
1990, e traz à tona as lutas das mulhe-
res negras e periféricas, por visibili-
dade, igualdade e reconhecimento 
político-social.

E nos possibilita evidenciar todas 
as mazelas e opressões cotidianas que 

Em janeiro de 2021, o Cadeg (Ca-
dastro Geral de Empregados e De-
sempregados) mostrou que a cida-

de do Rio de Janeiro foi, de longe, a que 
mais fechou postos de trabalho em todo 
o Brasil durante o ano de 2020: 92.753.

De fato, embora o desemprego seja 
um fenômeno nacional, no Estado do 
Rio ele assume contornos ainda mais 
drásticos. Como revela o IBGE, no pri-
meiro trimestre de 2021 o Brasil regis-
trou 14,8 milhões de desempregados 
e 6 milhões de desalentados (pessoas 
que já não procuram emprego). En-
quanto a taxa de desemprego nacio-
nal está em 14,7%, no Rio este índice 
alcança 19,4%, cerca de 32% maior que 
a taxa geral do país.

Estes números revelam a particu-
laridade de uma economia que foi 
devastada pela forma irresponsável 
com que foi conduzida a Operação 
Lava Jato. 

Estudo do site Poder360, intitu-
lado “Balanço da Lava Jato”, revelou 
que 12 empresas nacionais perderam 
R$ 563 bilhões de faturamento até 
2020, deixando de recolher aos cofres 
públicos mais de 41 bilhões de impos-
tos. Destas 12 empresas nacionais, a 
maior parte tinha sua sede principal 
no Rio de Janeiro e todas as demais 
concentravam boa parte do investi-
mento em nosso estado.

Outro estudo, este do DIEESE, di-
vulgado em março, revela que a Lava 
Jato foi a responsável direta pelo 
desaparecimento de 4,4 milhões de 
empregos, causando encolhimento 
do PIB em 3,6% e surge a pergunta 
inevitável: como se permitiu chegar 
a este ponto em nome de um suposto 
combate à corrupção?

No fim da segunda grande guerra 
os crimes nazistas vieram à tona. No 
julgamento de Nuremberg (1945) re-

Lava Jato e o genocídio  
contra a economia fluminense

25 de julho: Dia de Luta

Babalawô Ivanir 

dos Santos 

Doutor em História 
pela UFRJ

Roberto Monteiro 

Advogado, ex-
vereador da cidade 
do Rio de Janeiro

as mulheres negras ainda continuam 
passando em uma sociedade racista 
e sexista como o Brasil. Segundo os 
estudos apontados no Atlas da Vio-
lência 2018, a taxa de homicídios de 
mulheres negras ficou em 5,3 a cada 
100 mil habitantes. Dentre as mulhe-
res não negras, esse índice cai para 
3,1 a cada 100 mil habitantes, uma 
diferença de 71%. A referida pesquisa, 
realizada pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fó-
rum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP), nós dá uma dimensão não só 
da vulnerabilidade social das mulhe-
res negras no Brasil, mas também do 
tamanhos, descasos e da falta de um 
projeto que também possa promover 
uma inclusão social. Ainda segundo 
o Ipea, as mulheres negras estão 50% 
mais suscetíveis ao desemprego do 
que em outros grupos, enquanto o 
desemprego entre mulheres negras 
subiu 80% em relação ao período an-
terior à crise econômica. Já o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) aponta que 39,8% de 

velou-se que empresas alemãs famo-
sas como Thyssen, IG Farben, Bosch, 
Siemens, Volkswagen, Mercedes, en-
tre muitas outras, usaram, comprova-
damente, trabalho escravo de prisio-
neiros, incluindo idosos e crianças, 
obrigados a trabalhar sem salário e 
em condições subumanas. Além dis-
so, empresas alemãs alegremente fa-
bricavam gás e equipamentos para o 
extermínio em massa nos tristemen-
te famosos campos de concentração. 
Muitos executivos foram condenados 
e presos pelos crimes, mas a imensa 
maioria das empresas continuou (e 
continua até hoje) funcionando, pois 
a situação social de uma Alemanha já 
devastada pela guerra só iria se tornar 

ainda mais grave com o fechamento de 
milhares de postos de trabalho.

No Brasil precisaríamos de um Jul-
gamento de Nuremberg com outro 
foco. É necessário apurar as responsa-
bilidades pela destruição de empresas 
e da economia nacional, em nome de 
objetivos políticos, por personagens 
como o ex-juiz Sérgio Moro, que des-
fruta tranquilamente, no exterior, dos 
dividendos causados pelo genocídio 
econômico que atingiu milhões de bra-
sileiros e cujo impacto no Estado do 
Rio de Janeiro levará pelo menos uma 
década para ser absorvido. 

Assim como no caso dos crimino-
sos nazistas, é preciso punir para que 
não se repita.

mulheres negras compõem o grupo 
submetido a condições precárias de 
trabalho. 

Destarte, quando paramos para 
analisar as situações em que boa parte 
das mulheres vivem no nosso país, per-
cebemos que a situação ainda é preo-
cupante e precisa ser levada e debatida 
também dentro das esperas públicas. 
Mulher negra ainda é a que mais mor-
re, a que está na fila de desemprego, a 
que ganha menos no mercado de tra-
balho, a que está vivendo em situações 
de trabalhos análogas à escravidão. 
Uma situação que nos projeta para as 
análises históricas do pós-abolição em 
que nenhuma ação concreta de inclu-
são da população negra foi projetada. 
Ou por assim dizer, uma abolição ina-
cabada que nos coloca sempre como 
objetos históricos e nunca como de-
tentores das nossas próprias histórias.

Salve, Tereza de Benguelê, Maria, 
Joana, Sônia da Maurity, Claudia, Ma-
rielle... Salve todas as mulheres negras 
que fizeram de suas vidas um esteio de 
lutas e resistências.

ESPLANADEIRA

 N# A APSA  vai comemorar os 90 anos com anúncios de investimentos em 
live amanhã às 17h. # Marco Yamanada, advogado da Mandaliti, lança livro 
“Saúde suplementar no Superior Tribunal de Justiça”, com acesso às decisões 
do STJ. # Rede Calzoon Sucos e Calzones retoma expansão de franquias e 
lança nova identidade da marca. # Ceofood e Ceopag inauguram 34 novos 
pontos de atendimento e vendas até o final de julho. # José Luiz Acar, ex-
-Bradesco e Banco PAN, é o novo sócio-investidor da Clínica Vittá, em Brasília.
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J
orge Perlingeiro está de volta à TV. 
Amanhã, às 22h, o veterano apre-
sentador estreia o ‘Samba de Pri-
meira Retrô’, na TV Max. A atração 

vai exibir uma retrospectiva com algu-
mas das melhores apresentações musi-
cais do programa, que está completando 
50 anos no ar. 

“Estou muito feliz de poder voltar 
com o ‘Samba de Primeira’ em versão 
retrô. Será uma chance de poder relem-
brar momentos importantes da minha 
carreira, além de homenagear gran-
des personalidades da nossa cultura, 
principalmente da música. Muitos ta-
lentos que hoje estão fazendo sucesso 
por aí começaram no meu programa. 
Pessoas mais jovens também vão poder 
conhecer um pouco do meu trabalho”, 
comemora Perlingeiro, de 76 anos, dono 
do famoso bordão “Só se for agora”.

Filho do apresentador Aérton Perlin-
geiro (1921-1992), que comandava o cé-
lebre ‘Almoço com as Estrelas, receben-
do estrelas da TV e da música na extinta 
TV Tupi do Rio, Jorge conta que possui 
um baú de preciosidades, incluindo tre-
chos de suas passagens com o ‘Samba 
de Primeira’ por Tupi, Band e CNT. O 
programa foi transmitido, ainda, pelas 
rádios Capital, Tamoio, Globo e Mania.

“Tenho muita coisa boa guardada. 
São mais de 400 horas de gravações ar-
mazenadas, tendo até imagens em preto 
e branco da época da Tupi. Fiz questão 
de recuperar e digitalizar tudo. Parece 
até que foi ontem que comecei, mas já 
são 50 anos de televisão. Pude ter con-
tato com muita gente boa nesses anos 
todos. Infelizmente, muitos já não estão 
mais aqui entre nós”, relembra.

O apresentador não revela to-
dos os nomes que estarão na estreia, 
mas adianta que fará uma homenagem 
a Roberto Carlos. Em 2011, o Rei foi o 
grande destaque da festa do Troféu Sam-
ba de Primeira, premiação que Perlin-
geiro realizou anualmente durante três 
décadas, homenageando personalida-
des da música, da TV e do teatro. Na-
quela ocasião, Roberto, que é totalmen-
te avesso a eventos sociais fora de sua 
agenda de shows, aceitou o convite e se 
esbaldou no Vivo Rio. O público, que 
não sabia que o Rei estaria presente, foi 
ao delírio quando o artista apareceu no 
palco, pouco depois da meia-noite. De-
pois de ser homenageado, ele fez ques-
tão de ficar na plateia assistindo ao res-
tante dos shows e só foi embora quando 
o evento acabou, às 2h20 da madrugada. 

RAPHAEL PERUCCI
raphael.azevedo@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Vicki se emociona com a poesia 
que João recita. René beija Dan-
dara novamente. Vicki vê Pedro 
e TomTom escondidos e se irrita. 
João conta para Vicki que Pedro 
foi pago para ficar com Karina.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Nanda conversa com Manuela. 
Eva se preocupa com a demo-
ra de Ana em voltar para casa. 
Suzana avisa a Renato que ten-
tará salvar seu casamento com 
Cícero.

18h30 | GLOBO | Livre 

PEGA PEGA

 n Agnaldo aluga uma van para o 
roubo no hotel, usando um nome 
falso. O informante diz a Antônia 
que o chefe do roubo de cargas 
se chama Cássio. Eric dança com 
Luiza em seu aniversário.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carol está triste por não poder 
se quer entrar no orfanato para 
ver as chiquititas. Mili também 
diz estar com saudade dos 
amigos. 

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo manda Josué 
levá-lo à casa de Cora. Tuane su-
gere que Elivaldo se aproxime de 
José Alfredo. Cora encontra José 
Alfredo e cai desmaiada.

 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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Perlingeiro revela que o encontro 
com o Rei foi o momento mais impor-
tante de sua carreira. “Ninguém acredi-
tava que ele iria. Pedimos autorização 
à direção da Globo, que liberou. E eu 
agradeço muito por isso até hoje. Ele 
sempre foi muito amigo do meu pai, 
por isso aceitou o meu convite. Quando 
o Roberto apareceu no palco foi uma 
ovação que poucas vezes vi. Depois de 
cantar, ele desceu e ficou sentadinho 
vendo os outros artistas. Naquele mo-
mento a minha festa acabou, porque 
todo mundo só ficava olhando para o 
Rei e ninguém me dava bola no palco. 
Foi uma noite para entrar para história”, 
recorda o apresentador.

Outro grande nome da MPB que ga-
nhará tributo será Emílio Santiago, que 
faleceu em 2013. “Tenho muita saudade 
do Emílio. Ele foi e sempre será um dos 
maiores cantores brasileiros de todos os 
tempos. Adorava ir ao meu programa”, 
exalta Perlingeiro. Beth Carvalho, Ar-
lindo Cruz, Zeca Pagodinho, Martinho 
da Vila, Alcione, Nana Caymmi, Leny 
Andrade e Golden Boys estão entre os 
próximos homenageados. Semanal, o 
‘Samba de Primeira Retrô’ será repri-
sado aos sábados, às 21h, pela TV Max 
(canal 25 na TV aberta e 525 na NET/
Claro TV).

Consagrado também como locutor 
oficial da apuração do Carnaval carioca, 
Perlingeiro, há quatro meses, passou a 
dividir seu tempo encarando outro de-
safio: presidir a Liga Independente das 

Escolas de Samba do Rio de Janei-
ro (Liesa), entidade que organiza 

o desfile das escolas do Grupo 
Especial. 

“O telefone não para, é 
algo impressionante. Mas 
sempre digo que estou 
presidente. Nunca foi 
a minha praia exercer 
uma função desse tipo, 
apesar de ser um dos 
fundadores da Liga, 
mas estou me  empe-
nhando ao máximo. 
Já conseguimos avan-
çar bastante. Passa-

mos um período mui-
to difícil por causa da 

pandemia e por não ter 
tido desfile em 2021, mas 

estamos muito confiantes 
para 2022. Se Deus quiser, fa-

remos o maior Carnaval de todos 
os tempos. Está todo mundo que-

rendo ouvir novamente o ‘Dez, nota 
dez’”, diz Perlingeiro, citando outra de 
suas grandes marcas.

Apresentador Jorge 
Perlingeiro celebra 
50 anos no ar com 

‘Samba de Primeira 
Retrô’, exibindo 
apresentações 

de grandes 
nomes da MPB,  

na TV Max

“Será uma 
chance 
de poder 
relembrar 
momen-
tos impor-
tantes 
da minha 
carreira”

JORGE 
PERLINGEIRO, 
apresentador

CLEOMIR TAVARES/DIVULGAÇÃO
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ACERVO PESSOAL

Jorge Perlingeiro  
tomando a vacina contra 
covid (alto); com Arlindo 
Cruz e Jorge Aragão; com 

Roberto Carlos (acima); com 
o pai, o apresentador Aérton 

Perlingeiro (E), na TV Tupi



Horóscopo

Vai se sentir apreensiva no dia de hoje. Certas 
inimizades podem te prejudicar. Foque mais na 
carreira e evite criticar demais o seu companheiro no 
amor. Cor: azul-petróleo.

Muita energia e determinação no seu trabalho. Curta 
um pouco do conforto do seu lar com a família e 
amigos. As redes sociais te aproximam de uma 
paquera. Cor: salmão

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: acne, acolá, alar, alce, aloé, área,cair, calo, cear, cela, coala, cola, 
colar, cólera, cuia, elar, energia, grei, iene, laca, lacuna, leoa, loca, locar, 
naco, nenê, nuca, nuclear, núcleo, nunca.

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

Tenha cautela com a sua reputação profissional, não 
se exponha. Não se arrisque à toa nos negócios. No 
amor, pode ficar sensível e conversar bastante com o 
par. Cor: ocre.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Pode perder informações importantes em seu 
trabalho. Seja corajosa e rápida para se livrar de 
problemas. Há chance de iniciar um romance à 
distância. Cor: terracota.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Há chance de cometer erros nos negócios, tenha 
atenção. Desenvolva hábitos mais equilibrados na 
alimentação. Aproveite o ótimo momento na 
intimidade com o parceiro. Cor: branco.

LEÃO
23/7 a 22/8

Algumas intrigas vão atrapalhar as suas relações, 
atente-se a isso. Deve ficar mais sociável e charmosa 
na paquera. Dia muito produtivo para quem trabalha 
em casa. Cor: roxo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A desorganização dos colegas vai te irritar no 
emprego. Busque não se distrair demais hoje. Há 
chance de se envolver num relacionamento secreto. 
Cor: palha.

LIBRA
23/9 a 22/10

Seja criativa para resolver problemas financeiros. 
Tenha iniciativa para se dar bem em sua profissão. Há 
sinal de grandes experiências no romance, aproveite 
bastante. Cor: sépia

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Brigas com familiares vão marcar o seu dia, tenha 
calma. Redobre a cautela com o que diz. Vai sentir 
saudades dos amigos e exigir honestidade na vida a 
dois. Cor: azul-turquesa.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Tenha cuidado para não se envolver em fofocas 
desnecessárias. Prefira uma postura mais cautelosa e 
trabalhe em locais silenciosos. Pode se aventurar no 
romance. Cor: lilás.

Talvez fature menos dinheiro do que esperava, mas 
tenha calma. Seja realista e não abuse do seu 
orçamento. Pode conquistar uma paquera bem 
atraente. Cor: marrom.

Colegas podem te criticar hoje, não se desespere. 
Redobre a atenção ao realizar as suas tarefas. No 
amor, pode se tornar dependente demais do 
companheiro. Cor: prata.

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

Globo fará 
programas 
para escolha 
dos sambas 
de 2022

A 
Liga Independente das 
Escolas de Samba (Liesa) 
apresentou para os presi-
dentes das doze escolas de 

samba do Grupo Especial do Rio 
de Janeiro uma grande novidade 
sobre o processo de escolha dos 
sambas-enredo para os desfiles do 
Carnaval de 2022. A TV Globo cria-
rá quatro programas, além de um 
especial, em que vão ser escolhidos 
os sambas.

O presidente da Liesa, Jorge Per-
lingeiro, revelou ao site Carnava-
lesco a novidade que foi falada e 
aprovada em reunião plenária na 
Liga. “Demos uma satisfação para 
os presidentes sobre o nosso tra-
balho. Completamos quatro meses 
na gestão da Liesa. Discutimos o 
assunto da TV Globo. Recebemos 
uma proposta e amanhã vou levar 
nossa resposta para eles. Eles vão 
fazer programas, pela primeira vez, 
cada escola do Grupo Especial vai 
levar três sambas finalistas, e sabe-
remos o samba campeão de cada 
escola. Será na TV Globo aberta. 
No total, a Globo fará quatro pro-
gramas e mais um especial com to-
dos os sambas escolhidos. Todos os 
presidentes aprovaram”.

A previsão é que esse processo 
seja feito entre os meses de setem-
bro e outubro. É possível que os 
programas seja exibidos nas tarde 
de sábado, na TV Globo, mas isso 
ainda será oficializado e divulgado 
pela emissora detentora dos direi-
tos de transmissão dos desfiles do 
Grupo Especial do Rio.

“Uma esperança que o carna-
val volte a ter a visibilidade que 
teve um dia e o que o desfile volte 
a ter o protagonismo. É importan-
te para que as escolas percebam 
também a necessidade de moder-
nização na forma de se comuni-
carem, não só com quem gosta 
do desfile, mas com o público que 
não conhece ou que conhece e não 
tem proximidade”, disse o compo-
sitor André Diniz. 

O diretor de marketing da Liga, 
Gabriel David, revelou novidade 
com a data do início da venda de 
ingressos para os desfiles.

“As primeiras vendas vão ser dos 
camarotes. Vão começar no dia 1 de 
agosto. Queremos disponibilizar as 
maiores formas possíveis de paga-
mento, principalmente, para os se-
tores das arquibancadas. Não fize-
mos as mudanças tão radicais. Op-
tamos por mudanças mais singelas 
neste momento”, disse Gabriel.

O presidente da Liesa comple-
tou: “A procura já é muito grande. 
Não vai dar para atender nem um 
terço. Posso falar que o mesmo vai 
acontecer com o período da venda 
de frisas e arquibancadas”.

REGINALDO PIMENTA

TV Globo criará  
quatro programas para 
escolhas dos sambas 
do Carnaval de 2022, 
além de um especial

Previsão é que esse 
processo seja feito entre 
os meses de setembro e 
outubro aos sábados
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