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PASSAGEM DO 
METRÔ RIO 
AUMENTA PARA 
R$ 5,80 A PARTIR 
DA PRÓXIMA 
TERÇA-FEIRA. 
ECONOMIA, P. 10

COVID

ECONOMIA, P. 10

JUSTIÇA 
DETERMINA A 
PRISÃO 
PREVENTIVA 
DE JAIRINHO E 
MONIQUE

DECRETO DE 
EDUARDO PAES 
QUE TAXAVA 
APLICATIVOS DE 
TRANSPORTE É 
SUSPENSO

RIO DE JANEIRO, P. 5 

Mengão de Pedro pode perder por até 
três gols de diferença para o Voltaço, 
hoje, que garante vaga na decisão. P. 8 

FLA A UM PASSO DA 
FINAL DO CARIOCA 
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Prefeitura libera praias e 
parques nos fins de semana 
Novas regras preveem ainda que bares e restaurantes da cidade do Rio 
não têm horário para fechar e podem ter música ao vivo até as 23h. P. 6
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Levantamento do Instituto Fecomércio de 
Pesquisas e Análises aponta que as compras vão 
movimentar R$ 1,2 bilhão no estado. Em média, 
filhos devem gastar R$ 143,10 com presentes. P. 9 

Veja as ofertas de 
mercados e lojas 
para o Dia das Mães

ROUPA SUJA LAVADA NO ‘BBB DIA 101’. P. 16

IMAGEM ARQUIVO

HOMENAGEM 
NO DESFILE 

DA SAPUCAÍ
Paulo Gustavo será tema do enredo 

‘Minha Vida É Uma Peça’, da São 
Clemente, em 2022. Consulta pública 

que pode dar nome de rua ao ator 
termina, hoje, em Niterói. P. 15

Abalada, viúva do policial civil morto em operação no 
Jacarezinho desabafa durante o enterro do agente no 
cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Manifestantes 
protestam contra a ação da polícia. Após denúncias de 
moradores, peritos descartam facadas em vítimas. P. 3 e 4 

SINDICATOS REPUDIAM DECISÃO DO STF QUE SUSPENDE 
LIMINAR QUE INCLUÍA GRUPOS DE SERVIDORES NA VACINAÇÃO. P. 6

DANIEL CASTELO BRANCO

O DIA D

‘Foi um pedaçço 
de mim que 
partiu. É muito 
dolorido’ 

PANDEMIA
QUEBRA DE 

PATENTES É  
UMA FORMA DE 

ACELERAR A 
VACINAÇÃO  

NO PAÍS 
SIDNEY REZENDE,  

P. 2
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Uma das mais destacadas instituições de Ciência e Tec-
nologia em Saúde da América Latina tem sua sede no 
Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz e o 

Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, promo-
vem a Saúde e o desenvolvimento social, são fontes de co-
nhecimento científico e tecnológico, e agentes da cidadania. 
Elas deverão ser muito requisitadas para participar de um de-
bate que já acontece nos bastidores da política. Trata-se da 
quebra de patentes de vacinas para uso durante a pandemia.

PATENTES
O ex-deputado Miro Teixeira é um dos que têm se dedicado 
a achar uma saída para acelerar o máximo possível a imuni-
zação. “Estou participando de grupos que estão trabalhando 
a pressão por vacina e quebra de patentes. Nós temos que 
fabricar, temos essa capacidade de fabricar rapidamente 
as vacinas que o povo brasileiro precisa, porque é dramáti-
co o número de mortos, de pessoas contaminadas que não 
morreram, mas ficaram com sequelas da doença e não se 
sabe a duração dessas sequelas. Tudo o que está se passan-
do é inimaginável”. Existe em fase adiantada a proposta de 
74 medicamentos que tiveram ou que poderão ter patente 
estendida, entre os quais Remdesivir, aprovado pela Anvisa 
para tratamento da covid-19. A quebra de patentes é tida 
como uma forma de acelerar a vacinação, é prevista pela lei 
de propriedade industrial brasileira, no direito internacional, e 
em artigo da Lei de Patentes brasileira.

PATENTES

A luta por 
mais vacinas 
no Brasil

 N Vereador Marcio Ribeiro 
(Avante) deu entrada em 
projeto de lei que pede que 
barraqueiros sejam conside-
rados patrimônio cultural e 
de natureza imaterial dos 
cariocas. “Eles se tornaram 
uma tradição cultural”, disse. 

 N Deputado Marcelo Cabe-
leireiro (DC) vai protocolar, 
na Alerj, projeto para bai-
xar ICMS para fabricantes 
da área da Saúde. Estado 
não possui indústrias que 
fabricam este tipo de mate-
rial. Projeto de lei visa criar 
incentivos fiscais para essas 
empresas. “Diversos produ-
tos que antes eram fabrica-
dos em baixa escala ou nem 
mesmo fabricados, estão 
aumentando a demanda da 
indústria em vários estados”. 

INCENTIVOS 
AO SETOR 
DE SAÚDE

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Com a quebra das patentes, Miro Teixeira acredita que país possa produzir vacinas contra covid

BARRAQUEIROS DAS 
PRAIAS CARIOCAS

Temos 
capacidade 
de fabricar 
rapidamente 
as vacinas 
que o povo 
brasileiro 
precisa”
MIRO TEIXEIRA,
Ex-deputado

PICADINHO

No Dia das Mães, mulheres que derem à luz na maternidade do 
Hospital Miguel Couto receberão kits do Instituto Bees of Love.

Em 2021, Fogo Cruzado já registrou 30 casos de três ou mais pes-
soas mortas a tiros em uma mesma situação no Grande Rio.

O advogado Luis De Torres será o novo diretor-geral corporativo da 
ClarkeModet, grupo especializado em propriedade intelectual. 

Álcool gel é um dos produtos

SHUTTERSTOCK

EMPREGO E RENDA
 N Deputado Christino Áureo será relator de MP que institui 

Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda que será pago pela União em hipóteses de sus-
pensão temporária do contrato de trabalho. 

As mais lidas
Online

Prefeitura do Rio permite 
praias no fim de semana 

e libera horário de bares e 
restaurantes
RIO DE JANEIRO

Parte dos mortos 
no Jacarezinho são 
identificados pela 

OAB
RIO DE JANEIRO

Em transmissão ao vivo, 
Bolsonaro volta a imitar 
paciente com falta de ar

BRASIL

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende

O que será dito a seguir pode parecer cruel, mas 
talvez seja a conclusão mais óbvia a ser tirada 
depois do confronto entre policiais e traficantes 

na comunidade do Jacarezinho. A verdade é que, diante 
do que se tornou uma rotina no Rio de Janeiro, as 25 
vidas que se perderam na quinta-feira passada logo 
serão esquecidas e se verão reduzidas a dados estatís-
ticos de uma tragédia que ainda está longe do fim.

O fato dessa ter sido a mais letal de todas as opera-
ções policiais já realizadas no Rio não a torna diferente 
de outras realizadas antes dela. Nada seria diferente se, 
no final do tiroteio, apenas uma vítima fatal fosse con-
tabilizada. A história também não seria outra se o nú-
mero de perdas fosse ainda maior. O que se viu depois 
dessa tragédia, assim como das que a antecederam, foi 
a repetição de queixas, acusações e argumentos que, 
assim como as famílias que choram a perda de seus 
entes queridos se tornaram rotineiros no Rio. 

Antes que se apontasse o número definitivo de mor-
tos já se falava em uso excessivo de força por parte da 
Polícia Civil. Caso as apurações realmente confirmem 
as denúncias de invasões a moradias e de execução de 
pessoas já rendidas, a punição aos responsáveis, mais 
do que uma necessidade, é uma imposição da cida-
dania. Situações como essas são inaceitáveis. Colocar 
toda a culpa na Polícia, porém, é a saída mais fácil, que 
em nada ajuda a resolver a situação. 

Tão inaceitável quanto os eventuais excessos da 
polícia é ver os representantes do Estado sendo re-
cebidos a tiros toda vez que põem os pés numa área 
dominada pelo crime organizado. Pior ainda quando 
os tiros saem de armas pesadas, que não deveriam 
estar em mãos de bandidos. Mais inaceitável ainda é 
ouvir suspeitas de que alguém de dentro do aparato 
estatal deixou vazar informações sobre a operação 
— o que deu aos criminosos tempo suficiente para 
preparar a reação.

EDITORIAL

Uma tragédia que se repetirá 
a qualquer momento

ALICIAMENTO DE MENORES — As imagens de 
bandidos armados com fuzis fugindo pelos tetos das 
casas do Jacarezinho expuseram o poder de fogo do cri-
me. Também mostraram as dificuldades que a polícia 
teve para levar a cabo a operação, que tinha o objetivo 
declarado de combater o aliciamento de menores pelo 
tráfico e, também, de encontrar os responsáveis pelos 
assaltos que vêm acontecendo em trens da SuperVia. E 
deixam claro que novos confrontos podem acontecer a 
qualquer momento.

A agir contra o crime organizado é uma obrigação 
do Estado — e a bandidagem jamais entregará de mão 
beijada o poder que amealhou durante anos e anos de 
omissão das autoridades. Em meio às discussões sobre as 
responsabilidades em torno desse confronto interminá-
vel, os interesses da parte mais vulnerável da tragédia são 
sempre postos em segundo plano. 

Estamos diante de uma guerra e ela só chegará ao fim no 
momento em que os cidadãos que vivem nas comunidades 
tiverem moradias dignas e condições de urbanização que 
não transformem as vielas estreitas entre as residências em 
trincheiras para os bandidos. Além disso, ao invés de serem 
aliciados pelo crime, os jovens moradores desses aglomera-
dos precisam ser atraídos pela escola e por um programa de 
Educação profissionalizante que lhes proporcione um futuro 
mais promissor do que são capazes de enxergar atualmente.

É preciso, além disso, que seja implantado um programa 
amplo de geração de empregos de qualidade para essa 
população que, infelizmente, vê no crime organizado uma 
alternativa de sobrevivência. Essa é a realidade e a solu-
ção não virá sem dores. Mas enquanto o problema não for 
atacado de frente, dentro de um planejamento destinado 
a devolver ao Rio a esperança que vem diminuindo a cada 
tiroteio, a cidade continuará sendo um palco de mortes, 
debates inconclusivos e indignação. O Rio merece mais!

O fato de ser 

a mais letal 

de todas as 
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não a torna 
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a culpa na Po-

lícia, porém, é 

a saída mais 

fácil, que em 

nada ajuda 

a resolver a 

situação”

Nuno Vasconcellos
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ANDRÉ FRIAS
Sob forte comoção, mais de 500 pessoas se despediram de policial morto em 
operação no Jacarezinho. Esposa estava bastante abalada durante o cortejo

S
ob forte comoção, o 
policial civil André 
Frias, de 48 anos, 
fo i  enterrado na 

tarde de ontem, no cemi-
tério Jardim da Saudade, 
em Sulacap, na Zona Oeste 
do Rio. A esposa do inspe-
tor morto estava bastante 
abalada durante o cortejo. 
“Ele sempre falou que que-
ria morrer fazendo isso. Ele 
me abraçou de madruga-
da e disse que iria voltar. É 
muito triste. Foi um pedaço 
de mim que partiu. É muito 
dolorido”, disse ela.

O enteado de André, de 
10 anos, chorando copiosa-
mente, agradeceu a presen-
ça do policial na sua vida: 
“Te amo muito.  Te amo 
muito. Você foi o melhor 
pai do mundo”, declarou 
o menino que em seguida 
cobriu o caixão do policial 
com uma camisa da Polícia 
Civil usada pelo padras-
to. A mãe do policial, que 
é acamada há três anos por 
conta de sequelas de um 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), não pode compare-
cer na despedida do filho.

Durante o cortejo, um 
helicóptero da Polícia Civil 
despejou pétalas de rosas 
sob o caixão de André. O 
ato foi seguido por uma sal-
va de palmas dos cerca de 
500 amigos e policiais que 
acompanharam o enterro. 
Também houve uma salva 
de tiros disparadas por oito 
policiais em homenagem 
ao policial.

“O André não é um núme-
ro. É um irmão, irmão de far-
da. O André nunca será es-
quecido. Ele era o cara mais 
apaixonado pela polícia que 
eu conhecia. Ele ama isso 
aqui, ama isso aqui”, disse 
um colega de farda do poli-
cial, que terminou o discur-
so em lágrimas.

O delegado Allan Turno-
wski, secretário estadual de 
Polícia Civil, também com-
pareceu ao enterro do cole-
ga de profissão. “Para quem 
conhece um pouco de ope-
ração, o traficante atira para 
fugir, mas ontem eles atira-
ram para guardar posição, 
para matar. Eles tinham or-
dem para confrontar, eles 
não correram”, disse o se-
cretário. Agentes da Polícia 
Rodoviária Federal também 
compareceram na despedi-
da ao agente da DCOD.

Parentes e amigos do 
policial civil também fala-
ram do amor que ele tinha 
pela corporação. Segundo 
amigos do policial, ele te-
ria vendido imóvel herdado 
para bancar estudos para se 
tornar agente.

Dor e triste 
dos parentes 
no enterro do 
policial André 

Frias, que morreu 
no confronto no 

Jacarezinho

INVESTIGAÇÃO

 NA deputada estadual Re-
nata Souza (PSOL), entrou, 
ontem, com uma represen-
tação ao Ministério Público 
(MP) e STF (Supremo Tri-
bunal Federal) para garantir 
a investigação sobre uma 
operação da Polícia Civil que 
aconteceu nesta quinta na 
comunidade do Jacarezinho, 
Zona Norte, e resultou na 
morte de 28 pessoas.

Além disso, a deputada 
também enviou informes 
à ONU (Organização das 
Nações Unidas) e a mem-
bros da Comissão Intera-
mericana de Direitos Hu-
manos, que faz parte da 
OEA (Organização dos Es-
tados Americanos) sobre 
as violações denunciadas 
ao mandato. No caso do 
STF e do MP, Renata assi-
nou os documentos com 
outros parlamentares do 
PSOL e outros partidos.

Deputada do 
PSOL vai ao MP

LUCIANO BELFORD

 > O secretário de Polícia Ci-
vil, Allan Turnowski, con-
firmou, na noite de ontem, 
que na operação do Jaca-
rezinho que aconteceu na 
quinta-feira, foram conta-
bilizadas 28 mortes, e não 
25, como havia sido anun-
ciado anteriormente. Entre 
os mortos, está o policial ci-
vil André Frias, de 48 anos. 

Durante o enterro do 

agente da instituição, Tur-
nowski disse que “para 
quem conhece um pouco de 
operação, o traficante atira 
para fugir, mas ontem eles 
atiraram para guardar posi-
ção, para matar. Eles tinham 
ordem para confrontar, eles 
não correram”, disse o se-
cretário. Agentes da Polícia 
Rodoviária Federal também 
compareceram na despedi-

da ao agente da DCOD.
Além disso, o secretá-

rio afirmou que todos os 
mortos na operação eram 
traficantes. Segundo ele, 
a informação foi obtida 
através do setor de inteli-
gência da corporação, que 
identificou que pelo me-
nos 19 possuíam antece-
dentes criminais.

Familiares de suspeitos 

mortos na operação de 
quinta-feira no Jacarezi-
nho se reuniram no Insti-
tuto Médico Legal (IML), 
para o reconhecimento 
dos corpos. A Polícia Ci-
vil não divulgou os no-
mes, mas uma equipe da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-RJ) colheu a 
identificação de parte de-
les com os parentes. 

Polícia confirma mais três mortes no Jacarezinho

MAIS PESSOAS

28 MORTOS
Secretário de Polícia Civil 

diz que confronto deixou 28 

mortos no Jacarezinho, e 

não 25 como foi informado 

anteriormente

 > O Alto Comissaria-
do da Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
para Direitos Humanos 
condenou a brutalida-
de e a violência policial 
ao comentar sobre a 
operação que aconte-
ceu no Jacarezinho, 
Zona Norte do Rio, na 
última quinta-feira e 
resultou na morte de 25 
pessoas, incluindo um 
agente da Polícia Civil.

O porta-voz do ór-
gão, Ruppert Colville, 
concedeu uma entre-
vista coletiva na ma-
nhã desta sexta-feira 
e disse estar “profun-
damente perturbado” 
com as mortes que 
ocorreram. Segundo 
ele, há um histórico de 
uso desproporcional e 
desnecessário da força 
pela polícia.

ONU repudia 
ação no Rio 
de Janeiro

Amigos e familiares 
participaram da despedida do 

policial André Frias, que morreu 
na operação na comunidade do 

Jacarezinho, na Zona Norte

Traficante 
atira para 
fugir, mas 
ontem 
(quinta) 
eles 
atiraram 
para 
guardar 
posição
SECRETÁRIO 
ALLAN 
TURNOWSKI

DOR NO ADEUS PARA
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Manifestantes protestam contra 
operação policial no Jacarezinho
Protesto realizado na noite de ontem reuniu mil pessoas e questionou o trabalho da polícia na área

ESTEFAN RADOVICZ

Pessoas gritaram palavras de ordem contra a polícia e pediram respeito aos moradores do Jacarezinho

A
proximadamente mil 
pessoas participam 
de protesto, no início 
da noite de ontem, 

contra a morte de 28 pessoas 
durante operação policial no 
Jacarezinho, na quinta-feira. 
Os manifestantes ocupam a 
pista lateral da Avenida Dom 
Helder Câmara, na altura da 
comunidade. À frente do cor-
tejo, empunham cartaz com os 
dizeres: “Contra o genocídio, 
rebelar-se é justo”. O protesto 
acontece de forma pacífica.

“Não somos coniventes 
com a criminalidade. Mas 
é a vida. Não existe pena de 
morte no Brasil e não pode-
mos nos conformar diante 
de todas esses assassinatos. 
Pedimos solidariedade e ci-
dadania para todas as fave-
las do Rio. Elas são as prota-
gonistas. E, hoje, o Jacarezi-
nho”, disse Rumba Gabriel, 
do Portal Favelas.

Os manifestantes se reu-
niram na quadra da Escola 
de Samba Acadêmicos do 
Jacarezinho e caminharam 
até a entrada da Cidade da 
Polícia, onde um cordão for-
mado por policiais civis fazia 
o isolamento do local.

Em frente aos agentes, os 
manifestantes gritaram pa-
lavras de ordem, como “Polí-
cia assassina, chega de cha-

 > O ministro Edson Fa-
chin, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), 
pediu ao procurador-
-geral da República, 
Augusto Aras, uma in-
vestigação sobre opera-
ção policial contra tra-
ficantes de drogas na 
favela do Jacarezinho, 
Zona Norte do Rio, 
que deixou 28 pessoas 
mortas, incluindo um 
policial. Fachin viu in-
dícios de “execução ar-
bitrária” no episódio. O 
plenário do STF deter-
minou no ano passado 
a suspensão das opera-
ções policiais em comu-
nidades do Rio durante 
a pandemia.

“Os fatos relatados 
parecem graves e, em 
um dos vídeos, há in-
dícios de atos que, em 
tese, poderiam confi-
gurar execução arbitrá-
ria”, escreveu Fachin.

Um ofício semelhan-
te foi enviado ao procu-
rador-geral de Justiça 
do Estado do Rio, Lu-
ciano Oliveira Mattos 
de Souza. Nos dois do-
cumentos, Fachin faz 
referência a dois vídeos 
enviados pelo Núcleo 
de Assessoria Jurídica 
Universitária Popular 
da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro 
(UFRJ), recebidos pelo 
seu gabinete. 

Em um deles, apare-
ce a imagem de cinco 
corpos baleados. Em 
outro, agentes poli-
ciais abrem à força a 
porta de uma residên-
cia e atiram em um ho-
mem que já estava dei-
tado no chão.

Fachin pede 
apuração de 
‘execução’

cina” e “Abaixo o caveirão, 
polícia de invasão”. E canta-
ram o refrão do Rap da Fe-
licidade: “Eu só quero é ser 
feliz. Andar tranquilamente 
na favela onde eu nasci”.

Neste momento, os mani-
festantes estão entrando na 
comunidade, pela entrada 
principal, conhecida como a 
Rua da Feira.

A deputada estadual Dani 
Monteiro, presidente da Co-
missão de Direitos Humanos 
da Alerj, também acompa-
nhou a manifestação.

“A gente pede uma inves-
tigação independente. Esse 
caso não pode cair no esque-
cimento. Esse massacre não 
pode ser naturalizado. Enten-
demos que a Polícia Civil não 
pode ser a responsável pelas 
investigações dos excessos 
cometidos e acreditamos na 
apuração do Ministério Pú-
blico”, disse a deputada.

No interior do Jacarezi-
nho, um jovem de 17 anos 
relatou o que viu durante a 
operação desta quinta-feira:

“Foi um verdadeiro infer-
no. Havia sangue por todos os 
becos. Muito sangue. Muitos 
corpos. Os moradores fize-
ram um protesto no meio da 
operação, pedindo para que 
os policiais fossem embora, 
para o massacre ter fim”.

Esse caso não 
pode cair no 
esquecimento. A 
gente pede uma 
investigação 
independente
DANI MONTEIRO, 
deputada e presidente 
da Comissão dos Direitos 
Humanos da Alerj

 NDurante o enterro do policial 
civil André Frias, de 48 anos, 
morto na operação do Jacare-
zinho, o delegado titular da De-
legacia de Combate as Drogas 
(DCOD), Marcus Amin, contou 
que estava ao lado do inspe-
tor no momento em que ele foi 
atingido. Segundo Amin, a pe-
rícia ainda não identificou de 
onde partiu o tiro, mas ele acre-
dita que o disparo tenha par-
tido de uma das barricadas de 
cimento, feitas pelos criminosos 
entre os becos da comunidade, 

ou de uma das lajes das casas.
O delegado descartou ainda 

a hipótese do policial civil ter 
sido atingido por estilhaços ou 
que a bala tenha ricochetea-
do nele. André Frias integra-
va a Delegacia de Combate às 
Drogas (Dcod) e era conhecido 
dentro da corporação pelo gos-
to do combate à criminalidade. 
O agente já passou por espe-
cializadas como a Coordena-
doria de Recursos Especiais 
(Core) e Delegacia de Roubos 
e Furtos de Cargas (DRFC).

BARRICADA DO TRÁFICO

Delegado fala da morte do policial

LAUDO PRELIMINAR

 N Até às 19h de ontem, os 24 
corpos apontados pela polícia 
como criminosos, da opera-
ção do Jacarezinho, já tinham 
passado por perícia, no Insti-
tuto Médico Legal (IML). Os 
laudos preliminares indicam 
que as mortes foram causadas 
por projéteis de arma de fogo. 
Além disso, foi descartado fe-
rimentos causados por armas 
brancas, ou seja, lâminas.

A informação foi confirmada 
pelo DIA com fontes do IML. No 
total, 28 pessoas morreram na 

ação da Polícia Civil na comuni-
dade do Jacarezinho.

Durante o decorrer do dia, 
parentes dos mortos afirma-
ram que houve o uso de facas 
por parte dos policiais, o que 
reforçaria a tese de execução. 
No entanto, a perícia, que foi 
acompanhada por um perito do 
Ministério Público, ratificou o po-
sicionamento da Polícia Civil: de 
que as mortes foram causadas 
por tiros. Ainda de acordo com 
a polícia, os agentes foram em-
boscados e tiveram que revidar. 

Perícia do IML descarta facadas

Prefeito do Rio 
sugeriu uma 
ocupação 
permanente 

Paes questiona ação 
e defende ocupação

REGINALDO PIMENTA

Eduardo Paes falou em coletiva

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, usou tom firme 
para comentar a operação 
policial da última quinta-
-feira, no Jacarezinho, que 
terminou com 28 pessoas 
mortas. Ele avaliou que a 
ocupação do tráfico e da 
milícia cresceu nos últi-
mos anos, lembrou a frase 
do ex-governador Wilson 
Witzel - “atirar na cabeci-
nha” - e sugeriu, inclusive, 
a “ocupação permanente” 
dos agentes na favela, que 
fica a poucos metros da Ci-
dade da Polícia. 

“A gente não pode achar 
que é normal, ou minima-
mente civilizado, que 24 
cidadãos sejam mortos. 
Podem ser eventualmen-
te criminosos, mas não é 
algo normal”, disse Paes, 
continuando: “A cena de 
quinta-feira não pode ser 

aceitável, por mais que es-
tejamos falando de delin-
quentes. Não é aceitável que 
uma comunidade que fica na 
frente da Cidade da Polícia 
seja dominada pelo poder 
paralelo. O ideal é que a gen-
te tivesse 24 pessoas presas. 
Há uma oportunidade de se 
fazer uma operação perma-
nente no Jacarezinho”.

O prefeito lembrou as 
eleições para o governo es-
tadual de 2018, quando per-
deu o segundo turno para 
Witzel. O ex-governador, 
a quem Paes chamou de 
“maluco, mesmo”, era um 
entusiasta da política de 
enfrentamento. 

Operação pode ter sido vazada antes
Polícia apreendeu em uma casa documentos com relatório das investigações da DPCA

DANIEL CASTELO BRANCO

Moradores protestaram contra a operação policial no Jacarezinho

A operação policial realizada 
na quinta-feira no Jacarezi-
nho, que resultou na mor-
te de 28 pessoas, incluindo 
o policial civil André Frias, 
pode ter sido vazada mo-
mento antes de acontecer. 
Os agentes apreenderam 
documentos com timbre do 
Ministério Público dentro de 
uma casa onde criminosos 
foram baleados e mortos. O 
imóvel é apontado como o 
principal refúgios dos trafi-
cantes. Os papéis detalha-
vam toda a investigação.

De acordo com o delega-
do Felipe Curi, diretor do 
Departamento-Geral de Po-
lícia Especializada, os 27 sus-
peitos mortos eram envolvi-
dos com o tráfico de drogas. 
Segundo ele, três suspeitos 
eram alvos da operação. 

“A investigação é realiza-
da há 10 meses. Nesse curso, 
identificamos que o tráfi-
co vinha aliciando crianças 
e adolescentes. Durante a 
investigação, a gente iden-
tificou uma série de crimes. 
Algumas pessoas eram 
executadas pelo chamado 
“Tribunal do Tráfico” e não 

podiam ser enterradas por 
seus familiares”, explicou o 
delegado. 

Em junho do ano passa-
do, o Superior Tribunal Fe-
deral (STF) determinou que 
as operações policiais nas 
comunidades do Rio duran-
te a pandemia deveriam ser 
realizadas em caráter ex-
cepcionais e informadas ao 
Ministério Público Estadual 
com antecedência. 

O MPRJ informou que 
as operação Expertis foi 
avisada, mas não se pronun-

ciou sobre os documentos 
encontrados na comunida-
de. A divulgação dos docu-
mentos encontrados na co-
munidade foi feita pelo por-
tal Metrópoles e confirmada 
pelo O DIA. 

A Polícia Civil vai apurar 
se o suposto vazamento de 
informações pode ter co-
laborado para que os tra-
ficantes montassem uma 
barreira para impedir o 
acesso dos agentes. 

O inspetor que morreu 
no confronto esteve na 

equipe que realizou uma 
das maiores apreensões 
de fuzis no Estado do Rio. 
Em junho de 2017, a DRFC, 
com a Polícia Federal, en-
controu 60 fuzis modelos 
AK-47, G3 e AR-10 que esta-
vam escondidos dentro de 
aquecedores de piscina no 
terminal de cargas da Re-
ceita Federal, no Aeroporto 
Internacional Tom Jobim.

O vice-presidente da Re-
pública, general Hamilton 
Mourão, classificou como 
“bandidos” os mortos na 
operação. “Tudo bandido! 
Entra um policial numa 
operação normal e leva um 
tiro na cabeça de cima de 
uma laje. Lamentavelmente, 
essas quadrilhas do narco-
tráfico são verdadeiras nar-
coguerrilhas, têm controle 
sobre determinadas áreas e 
é um problema da cidade do 
Rio de Janeiro”, declarou ao 
chegar para despachar no 
Palácio do Planalto.

Participaram da cobertura:  

Anderson Justino, Yuri Eiras, Beatriz 

Perez, Bruna Fantti, Lucas Cardoso e 

Luisa Bertola.
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 > O pai de Henry, Leniel 
Borel, resolveu eterni-
zar seu amor pelo me-
nino, de apenas 4 anos, 
em forma de tatuagem. 
O engenheiro escolheu 
uma das inúmeras fotos 
da criança para marcar 
seu braço esquerdo, em 
uma sessão que durou 
cerca de sete horas em 
um estúdio em São João 
de Meriti, na Baixada 
Fluminense.

Leniel compartilhou 
a tatuagem: “Henry, pa-
pai te ama muito! Pra 
sempre eternizado no 
meu coração”.

O responsável por 
marcar a pele do enge-
nheiro, Gustavo Tatto, 
publicou um vídeo em 
suas redes sociais e re-
velou emoção ao execu-
tar o trabalho. “Ontem 
(quinta-feira) foi um dia 
muito emocionante. @
lenielborel você não está 
sozinho. Como pai, como 
ser humano, eu fiquei 
muito mexido com a his-
tória do Henry. Não con-
sigo imaginar a dor que 
o Leniel está sentindo. 
Por isso, queria ajudar 
de alguma forma, acho 
que ajudei eternizando 
o rostinho dele no bra-
ço do Leniel. Ele vai po-
der olhar todo dia, toda 
hora, todo instante, para 
o anjinho dele!”.

Henry morreu no dia 
8 de março, vítima de 
uma sessão de tortura 
e agressão por parte 
do padrasto, o Dr. Jai-
rinho, segundo apon-
tam as investigações da 
Polícia Civil.

Pai tatua 
imagem do 
filho no braço

Justiça 
decreta 
prisão 
preventiva
Para MPRJ, é a única forma de 
evitar que apuração da morte do 
menino  Henry seja atrapalhada

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Leniel compartilhou a tatuagem: “Henry, papai te ama muito! Pra sempre eternizado no meu coração”
O 

Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, 
publicou ontem o 
pedido de prisão pre-

ventiva do vereador afastado 
Dr. Jairinho (sem partido) e 
da namorada do parlamentar 
Monique Medeiros. A medida 
foi autorizada pela juíza Eli-
zabeth Machado Louro, na úl-
tima quinta-feira. Os dois são 
acusados da morte do menino 
Henry, de 4 anos.

A magistrada destacou 
que a ação causou forte cla-
mor público. A juíza disse 
que a soltura do casal refor-
çaria o risco à ordem pública 
e a paz social além da sensa-
ção de impunidade. 

“As circunstâncias do fato, 
pois, estão a reclamar a pron-
ta resposta do Estado com a 
adoção da medida extrema 
provisória, até como forma de 
aplacar a nefasta sensação de 
impunidade”, destacou.

Na quinta-feira, o Minis-
tério Público do Rio encami-
nhou uma denúncia contra 

o casal por tortura qualifica-
da e homicídio triplamente 
qualificado. Para o MPRJ, a 
prisão preventiva é a única 
forma de se assegurar que a 
instrução criminal não será 
atrapalhada pelos acusados, 
seja pela ameaça que eles re-
presentam para as testemu-
nhas, seja pela influência 
que poderão ter na coleta 
das provas na apuração da 
morte do filho de Monique.

Na segunda-feira, a Polí-
cia Civil concluiu inquérito 
e indiciou o vereador Dr. Jai-
rinho e Monique Medeiros 
por homicídio duplamente 
qualificado. O vereador foi 
denunciado ainda por tor-
tura nos dias 2 e 12 de feve-
reiro, a mãe da criança por 
omissão quanto à tortura 
do dia 12. Com o inquérito 
finalizado, Monique perdeu 
a chance de ser ouvida no-
vamente, já que no primei-
ro depoimento, sustentou a 
versão de que Henry sofrera  
acidente doméstico.

PF prende 
homem 
com 7kg de 
maconha
Policiais federais da De-
legacia Especializada do 
Aeroporto Internacio-
nal no Galeão (DEAIN) 
prenderam em flagrante, 
na última quinta-feira, 
um homem ao desem-
barcar com seis paco-
tes de drogas, contendo 
aproximadamente 7kg 
de maconha.

Em desdobramento do 
flagrante no aeroporto, os 
policiais federais realiza-
ram a prisão, em Campo 
Grande, de outros homem 
que receberia o material 
entorpecente apreendido 
no aeroporto, que seria 
distribuído em diversas 
comunidades do estado.

Os dois presos foram 
conduzidos à Delegacia 
Especial da Polícia Fede-
ral no Aeroporto Galeão 
para os procedimentos 
de praxe. A dupla respon-
derá pelo crime de tráfi-
co de drogas, cuja pena 
pode chegar até 15 anos 
de reclusão.

Preso acusado de integrar 
tráfico no Pavão Pavãozinho
Após ser monitorado, suspeito conhecido como ‘Tevez’ foi 
detido por policiais da 13ª DP próximo à praia de Copacabana

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Yuri da Silva foi encaminhado para o presídio, onde deverá permanecer à disposição da Justiça

A Polícia Civil prendeu, na 
quinta-feira, um homem 
apontado como integrante 
do tráfico de drogas da co-
munidade do Pavão Pavão-
zinho e Cantagalo, na Zona 
Sul do Rio. Yuri Bernardo 
da Silva, conhecido como 
“Tevez” foi detido por po-
liciais da 13ª DP (Ipane-
ma) próximo à praia de 
Copacabana. 

Segundo a polícia, os 
agentes cumpriram um 

mandado de prisão contra 
Yuri pela prática dos crimes 
de tráfico e associação ao trá-
fico de drogas. O mandado 
de prisão foi expedido pelo 
Plantão Judiciário. 

A especializada informou 
que o setor de inteligência e 
investigação já monitorava 
o traficante. Ainda segundo 
a polícia, Yuri também já foi 
apontado como segurança do 
líder do tráfico da comunida-
de, o Valter dos Santos Barbosa 

Lima, conhecido como “Neto”, 
“Coríntias” ou “Loirinho”. 

A delegacia também infor-
mou que Yuri “subiu na hie-
rarquia do tráfico” e atuava 
como gerente da região do 
Serafim, que possui impor-
tância financeira e estra-
tégica para a organização 
criminosa.

Yuri da Silva foi encami-
nhado para o presídio, onde 
deverá permanecer à dispo-
sição da Justiça.

Criminosos explodem 
agência da Caixa no 
bairro de Brás de Pina
Ação dos criminosos ocorreu por volta de 
2h30. Não há informação sobre valor levado

DIVULGAÇÃO

Moradores do bairro foram acordados com as explosões do banco

Criminosos explodiram o 
espaço onde ficam os caixas 
eletrônicos de uma agência 
da Caixa Econômica Federal 
na Estrada do Quitungo, em 
Brás de Pina, na Zona Norte 
do Rio. O crime, segundo tes-
temunhas, ocorreu por volta 
das 2h30 de ontem, quando 
moradores do bairro foram 
acordados com as explosões. 

A Polícia Militar confir-
mou a ação dos bandidos. Em 
nota, a Secretaria Estadual 
de Polícia Militar divulgou 

que uma equipe do 16ºBPM 
(Olaria) foi acionada para ve-
rificar ocorrência em agên-
cia bancária em Brás de Pina. 
“No local, a equipe policial 
constatou danos ao estabele-
cimento. Não houve detidos 
relacionados ao fato”, diz a 
nota da secretaria. 

A Polícia Federal foi acio-
nada e periciou a agência 
da Caixa. Até o fechamento 
desta edicão não havia sido 
divulgado valor levado pelos 
bandidos na ação. 

PRAZO PARA DEFESA

Funcionários do gabinete na Câmara são exonerados

 NO Diário da Câmara Municipal 
de ontem publicou a exonera-
ção dos 20 assessores lotados 
no gabinete do vereador Dr. Jai-
rinho, a partir de hoje. A publi-
cação segue o estabelecido no 
Artigo 14 do Regimento Interno 
da Casa, que determina a sus-
pensão de todos os direitos refe-
rentes ao gabinete do vereador 
a partir do 31º dia de prisão.

Além da medida, Jairinho já 
teve seu salário suspenso des-
de a data da prisão, e responde 
a processo disciplinar junto ao 
Conselho de Ética da Casa.

Na última segunda-feira, a 
Comissão de Justiça e Redação 

da Câmara Municipal do Rio aceitou 
a denúncia que pede a cassação 
do mandato do parlamentar. O ve-
reador Luiz Ramos Filho (PMN) foi 
escolhido para ser o relator do pro-
cesso. Por causa da complexidade 
do processo, também foi sorteado 
o sub-relator do caso, o vereador 
Rogério Amorim (PSL). 

O vereador Luiz Ramos Filho 
(PMN) enviou uma mensagem 
ao secretário de administração 
penitenciária do estado, Raphael 
Montenegro Hirschfeld, para que o 
parlamentar preso seja citado no 
processo, em função das suspei-
tas de envolvimento na morte do 
menino Henry Borel. Jairinho terá 

dez dias úteis para apresentar 
defesa no processo de cassa-
ção na Câmara do Rio.

“Agora, o vereador Jairinho 
terá dez dias úteis para apre-
sentar a sua defesa e indicar 
testemunhas e provas que 
achar pertinentes. Este é um 
caso muito triste, muito deli-
cado e vamos nos ater ao rito 
estabelecido pela casa e dar 
ao acusado o direito de ampla 
defesa, para que não haja qual-
quer dúvida sobre a seriedade 
e correção do trabalho do con-
selho e da relatoria do processo 
de apuração de quebra de de-
coro”, disse Ramos Filho.

Drogas foram apreendidas

DIVULGAÇÃO
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MP denuncia Crivella 
por ação no pedágio
O Ministério Público (MP) 
denunciou o ex-prefeito 
do Rio, Marcello Crivella, 
por abuso de autorida-
de, após ter destruído o 
pedágio da Linha Amare-
la em outubro de 2019. Na 
época, a prefeitura noti-
ficou a concessionária 
Lamsa, que administra o 
contrato da Linha Ama-
rela, sobre o rompimento 
unilateral da concessão.

“O prefeito do Rio de 
Janeiro, Marcelo Crivella, 

sem base jurídica, determinou 
a destruição da praça de pe-
dágio da Lamsa, um ato que 
colocou em risco a segurança 
dos colaboradores e usuários 
da via expressa”, informou a 
concessionária, em nota.

Desde abril, após decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) em audiência pú-
blica, motoristas que usam 
a via pagam R$ 4 de pedágio 
em cada sentido. A reporta-
gem não conseguiu contato 
com a defesa de Crivella.

Sepe reclama da vacinação no Rio
STF suspendeu liminar que permitia que entrada dos servidores no grupo prioritário

Depois do anúncio da suspen-
são da vacinação de profissio-
nais de serviços essenciais, 
sindicatos dos professores, 
agentes de segurança, moto-
ristas e cobradores mostram 
seu descontentamento com 
a decisão. O embargo surgiu 
devido à determinação do 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), que suspendeu a li-
minar da Justiça do Rio, que 
determinava a inclusão desse 
grupo na imunização. 

O Sepe (Sindicato Estadual 

dos Professores da Educação) 
classificou a decisão do STF 
como ‘insensível’ e explicou 
sobre as dificuldades e pre-
cariedades das condições de 
ensino de diversos educado-
res no Rio. “A nossa esperan-
ça era de que a vacina, sendo 
oferecida aos profissionais 
da educação com prioridade, 
acelerasse o processo e esses 
profissionais vacinados pu-
dessem retornar às escolas e 
normalizar o ensino presen-
cial”, disse Gustavo Miranda, 

coordenador geral do SEPE.
Já o presidente do Sin-

dicato dos Rodoviários do 
Rio (Sintraturb), Sebastião 
José, vê com preocupação a 
suspensão da vacinação da 
categoria no Rio de Janeiro. 
De acordo com ele, a decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral não atende aos profissio-
nais, mas apoia o fato de a 
prefeitura acatá-la.

Em nota, o Rio Ônibus 
também informou que ‘res-
peita a decisão judicial, mas 

Agora, o uso das praias está permitido também nos fins de semana

Praias liberadas no fim de semana
Prefeitura do Rio publica novas regras. Bares, restaurantes e quiosques não têm horário para fechar 

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

A 
Prefeitura do Rio 
divulgou, na manhã 
de ontem, novas 
mudanças nas me-

didas de restrição para con-
ter a covid-19. A decisão foi 
publicada em Diário Oficial. 
Praias, parques e cachoeiras 
foram liberadas também aos 
finais de semana e feriados. 
Anteriormente, era permiti-
do apenas nos dias úteis. 

O novo decreto prevê 
mudanças nos horários de 
bares, restaurantes e quios-
ques. Agora, não têm mais 
hora limite para fechar e po-
dem ter música ao vivo até 
as 23h. A população também 
pode permanecer em via pú-
blica durante a madrugada.

As casas de evento e apre-
sentações artísticas em es-

ção transitória, em áreas pú-
blicas e particulares; Entrada 
de ônibus e demais veículos 
de fretamento no município, 
exceto aqueles que prestem 
serviços regulares para fun-
cionários de empresas ou 
para hotéis, cujos passagei-
ros comprovem, neste caso, 
reserva de hospedagem.

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, confirmou que o 
município que pode endure-
cer as medidas restritivas de 
maneira localizada, em caso 
de descumprimento. 

“Quero fazer um apelo a 
donos de estabelecimentos 
comerciais, população como 
um todo. Se a gente conse-
guir respeitar as regras co-
locadas, a gente ainda está 
se protegendo da doença. 

Se a gente tiver que impor 
medidas restritivas até re-
gionalmente localizadas, 
nós vamos impor. Se perce-
bemos que alguns locais tra-
dicionais viraram bagunça 
de novo, podemos colocar 
medidas restritivas nestes 
locais”, disse Paes, durante 
apresentação do novo Bole-
tim Epidemiológico.

“É óbvio que quando você 
flexibiliza, fica mais difícil 
fiscalizar. Tem lá aquele pe-
ríodo que não podia perma-
necer na via pública, e agora 
pode, dá a impressão de que 
pode tudo. Nós não hesita-
remos em voltar a colocar 
medidas mais restritivas 
se as pessoas acharem que 
não é para respeitar regra 
nenhuma”, completou.

paços de evento estão libe-
radas, com capacidade de 
40% em locais fechados e 
60% em locais abertos. Tam-
bém é necessário cumprir o 
distanciamento mínimo de 
1,5m. Porém, boates, dance-
terias e salões de dança se-
guem proibidas. 

Nas academias, piscinas, 
centros de treinamento e 
condicionamento físico fi-
cam permitidas as aulas em 
grupos, com a ocupação dos 
ambientes limitada a um in-
divíduo a cada quatro me-
tros quadrados

As medidas estão valen-
do e vão até dia 20 de maio. 
Permanece suspenso: boates, 
danceterias e salões de dan-
ça; Rodas de samba e de festas 
que necessitem de autoriza-

ressalta necessidade de re-
visão da medida, já que os 
profissionais rodoviários 
são responsáveis pela ope-
ração de serviço essencial 
à sociedade e devem estar 
imunizados.

Quanto aos militares, 
a Assinap (associação re-
presentativa dos policiais e 
bombeiros militares) tam-
bém mostrou seu descon-
tentamento com a decisão 
e apontou contradições na 
determinação do STF. 
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

Bem, todos nós, um dia, va-
mos morrer. E apesar des-
sa certeza, continua sendo 
dificílimo aceitarmos a dita 
cuja. Dizer adeus é muito di-
fícil, mas é difícil para quem 
morre? Dói? Se sofre muito? 
Dá medo? Dá para sacar que 
a morte está chegando? Va-
mos pegar o exemplo do nos-
so Paulo Gustavo: ele só foi 
considerado clinicamente 
morto quando seu cérebro 
parou, por falta de oxigena-
ção. Em cinco minutos, os 
danos cerebrais são seve-
ros e torna-se impossível a 
sobrevivência. 

Existe uma abreviatura 
muito famosa para os que 
estudam esse momento da 
morte física: EQM (experiên-
cia de quase-morte). Quando 

?
Além da 

dúvidadúvida
Basta enviar sua pergunta 
para o Whatsapp 
(21)98555-3782 
ou um e-mail para 
vidaalemdavida@
atilanunes.com.br

FAZER A PASSAGEM 

O MEDO DE 

MORRER

n site: 

odia.ig.com.br/colunas/
alemdavida

n e-mail: 

vidaalemdavida@ 
atilanunes.com.br

Coluna publicada aos sábados

A 
semana que se encerra hoje foi demais em matéria 

de notícias ruins, desde o assassinato dos bebês 

numa creche em Santa Catarina até a morte pre-

matura do ator Paulo Gustavo, sem falar nos desdobra-

mentos macabros do caso Henry e as mortes por causa 

da pandemia. E com tantas notícias sobre mortes, recebi 

uma mensagem com a pergunta: o que acontece conosco 

no momento da morte?

ARTE PAULO MÁRCIO

Uma coisa é certa: a dor 
que sentimos aqui quan-
do alguém querido se vai, 
não chega aos pés da dor 
do espírito que se foi e que 
assiste nosso sofrimento, 
uma dor muito maior do 
que quando se sente que 
a morte se aproxima. Sei 
que é fácil falar, mas temos 
que ter em mente que as 
recordações fazem a nossa 
sensação de solidão muito 
mais profunda.

Se serve de consolo: quan-
do nosso cérebro para, nada 
mais dói. Não há sofrimento. 
Nada. O espírito se despren-
de do corpo físico. A única 
dor é ver o sofrimento dos 
que ficaram.

a vida dos pacientes consi-
derados clinicamente mor-
tos é recuperada por meio 
de massagens cardíacas e 
estimuladores elétricos, por 
exemplo, esses pacientes 
têm um depoimento simi-
lar no mundo inteiro: lem-
bram-se de quando pararam 
de respirar e em seguida, se 
‘desprendiam’ do corpo ven-
do luzes no fim de um túnel, 
cercados de uma sensação de 
acolhimento carinhoso por 
algo (alguém) inexplicável. 

EQMs (experiências de 
quase-morte) não são reco-
nhecidas por parte dos médi-
cos por causa da ausência de 
uma explicação científica. E 
também se recusam a entrar 
no debate se as EQMs são de 
natureza física ou espiritual. 

Isso não altera, contudo, o 
medo de deixar esse mundo, 
até porque morrer pode cau-
sar muita dor e sofrimento 
para alguns, enquanto, para 
outros, nem notam que seu 
coração parou de bater.

O problema não é o mo-
mento da morte em si, e sim, 
na angustia da sensação de 
que podemos (ou vamos) 
morrer, seja durante um 
ataque cardíaco, seja logo 
após um acidente grave, en-
quanto o socorro não chega. 
É muito fácil dizer que é bo-
bagem temer a morte por-
que ela vai acontecer, mais 
cedo ou mais tarde, não te-
mos como impedi-la. 

É fato que para nós que 
acreditamos na comunica-
ção espiritual, a morte não é 

o fim da vida, e sim, apenas o 
fim de uma experiência num 
corpo. Por isso, costumamos 
usar o termo ‘passagem’, isto 
é, ao morrermos fisicamente, 
passamos para outro plano, 
o espiritual, sem o corpo físi-
co. A expressão desencarna-
ção (ou desencarne) é usado 
no processo em que o espíri-
to é desligado do corpo físico 
e retorna ao plano espiritual.

Com o final da existência 
física, levamos conosco os 
nossos pensamentos e sen-
timentos, assim como o re-
sultado do que fizemos por 
aqui, de bom ou de ruim. Isso 
apontará o quanto temos 
ainda para evoluir. Só que 
voltamos à espiritualidade 
exatamente os mesmos, isto 
é, com sentimentos fortes 

como a saudade. A saudade 
é uma via de mão dupla. Se 
nós, que ficamos por aqui, 
sentimos saudade dos que 
se foram, é óbvio que os que 
se foram também sentirão 
saudade dos que ficaram.

Aí reside a importância de 
lidarmos de forma equilibra-
da com a saudade, para que 
não haja desequilíbrio em 
uma das partes, seja nos que 
permaneceram encarnados 
ou os que fizeram sua passa-
gem. É bem verdade que sau-
dade é um sentimento sobre 
o qual não temos controle. O 
jeito é manter a mente ocu-
pada, evitando pensamentos 
tristes, ajudando ao próxi-
mo, fazendo a nossa parte.
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FLAMENGO VASCO

Rubro-Negro enfrenta  
o Voltaço no Maracanã
Time de Rogério Ceni tem vantagem e pode perder por até três gols de diferença

Ceni: vaga encaminhada

C
om uma situação 
bastante confortá-
vel, o Flamengo en-
tra em campo hoje, 

diante do Volta Redonda, no 
Maracanã, para confirmar 
a sua classificação para a fi-
nal do Campeonato Carioca. 
As equipes se enfrentam às 
21h05, pela competição.

Como venceu o primeiro 
jogo por três gols de diferen-
ça e terminou a primeira fase 
do torneio em primeiro lu-
gar, o Rubro-Negro se clas-
sifica até mesmo se perder 
pelo mesmo saldo de gols. O 
Voltaço só conseguirá avan-
çar, caso goleie o clube da 
Gávea por quatro ou mais 
gols de diferença.

O Flamengo novamen-
te deverá entrar em campo 
com uma equipe alternativa. 

DESFALQUES
O Flamengo divulgou on-

tem um boletim médico e 
atualizou a situações dos 
jogadores que estão no de-
partamento médico: Gerson, 
Rodrigo Caio, Renê e Diego 
Alves. O comunicado, atra-
vés das redes sociais, contou 
com a posição do chefe do se-
tor, Márcio Tannure.

“Gerson apresentou boa 

evolução da lesão muscular 
na coxa direita e seguirá fa-
zendo tratamento”, diz o co-
municado. Sobre Rodrigo 
Caio, a informação é de que 
o zagueiro “também teve boa 
evolução e está em transição 
física, visando ao retorno aos 
jogos”.  

Já “Renê fez exame nesta 
sexta-feira (ontem), que cons-
tatou lesão na coxa direita. Se-
gue tratamento e sem prazo 
para retorno”. E Diego Alves 
“realizou exame, não cons-
tatou lesão, mas apresentou 
fibrose muscular no local da 
última contusão, na parte an-
terior da coxa direita”.

Os quatro jogadores estão 
fora do duelo contra o Vol-
ta Redonda. Rodrigo Caio, 
por já estar em transição, é 
o que tem maior chance de 
jogar na terça-feira contra o 
La Calera, pela Libertadores 
da América, no Chile.

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Dois anos após ser detido 
com medicamentos proibi-
dos a pedido do seu ex-patrão 
e jogador Fernando, que o 
abandonou na Rússia, Rob-
son Nascimento, torcedor ru-
bro-negro, retornou ao Brasil 
nesta semana e realizou on-
tem o sonho de conhecer o 
Ninho do Urubu com os atle-
tas do Flamengo. Uma histó-
ria de vida sofrida, mas que 
merece todos os benefícios 
a partir de agora. Parabéns 
ao clube rubro-negro pela 
iniciativa.

ROBSON MERECE
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

CADA UM COM SUA MISSÃO

O 
fim de semana promete no Carioca e será 
recheado de decisões e jogos importantes 
não só para a competição, mas para a tem-

porada. No fundo, a maioria dos torcedores espe-
ra ver a final da Taça Rio entre Botafogo e Vasco e 
a do Carioca entre Flamengo e Fluminense, mas 
a Taça Guanabara já mostrou que essas missões 
não serão tão fáceis. Tirando o Rubro-Negro, que 
fez um placar elástico de 3 a 0 no Volta Redonda, 
o Tricolor, o Alvinegro e o Cruzmaltino terão que 
suar bastante. O Flu, com desgaste de viagem e 
Libertadores no meio da semana, vai precisar 
vencer a motivada Portguesa. O jogo é no Mara-
canã, então, acredito que os garotos deem conta 
do recado. O Vasco pega o Madureira e, dessa 
vez, vai com o time titular para não deixar a vaga 
escapar, após perder por 1 a 0 no duelo de ida. E 
o Botafogo é o que mais me preocupa, mesmo 
pegando o adversário mais fácil. A torcida espera 
uma boa apresentação da equipe. Que as finais 
na próxima semana sejam de grandes partidas. 

O Fluminense jogou contra o Barranquilla na quinta-feira

 nNeymar se transferiu 
para o PSG na maior tran-
sação da história. O intuito 
era fazer o time francês ser 
campeão da Champions 
League. Quatro anos se pas-
saram e o maior craque do 
Brasil no momento não fez 
o que se esperava. Mas, se-
gundo a imprensa francesa, 
ele quer renovar até 2026. 
Ele fará 30 anos em 2022 e 
já disse que a Bola de Ouro 
não é mais sua prioridade. 
O tempo passa, e a sensação 
é que ele poderia fazer mui-
to mais em outra equipe.

ELE QUER FICAR

NA HISTÓRIA

 n O Fluminense, mesmo sendo prejudicado pela arbi-
tragem, conseguiu um empate importante pelo Grupo 
D da Libertadores, em Guayaquil, na quinta-feira. Fora 
de casa, o 1 a 1 com o Junior Barranquilla veio com gol 
do prodígio Kayky. Aliás, o jogador se tornou o mais jo-
vem a marcar um gol pelo Fluminense na Libertadores. 
O futuro é enorme.

A
F

P

Clube da Colina precisa de uma vitória 
simples em São Januário para avançar

Cruzmaltino pega o 
Madureira por vaga na 
final da Taça Rio

Em busca de uma vaga na 
final da Taça Rio, o Vasco 
terá que fazer o que ainda 
não conseguiu em 2021: 
vencer o Madureira. As 
duas equipes se enfren-
tam hoje, às 16h, em São 
Januário, e o Tricolor Su-
burbano joga por um em-
pate para avançar.

As duas equipes se en-
frentaram duas vezes. A 
primeira aconteceu pela 
primeira fase da competi-
ção. O jogo aconteceu em 
Xerém. O Cruzmaltino 
começou bem, abriu dois 
gols de vantagem, mas ce-
deu o empate por 2 a 2 no 
segundo tempo.

O outro duelo aconte-
ceu na última semana, 
em Conselheiro Galvão. 
O Madureira derrotou 
o Cruzmaltino por 1 a 0 
em uma partida em que 

a equipe de Marcelo Cabo 
atuou sem os seus princi-
pais jogadores. O Madureira 
sofreu apenas duas derro-
tas na competição. As duas 
aconteceram em duelos para 
clubes grandes. O Flamengo 
e o Fluminense foram os res-
ponsáveis por derrotarem o 
Tricolor Suburbano. 

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Após saga, Tricolor está de volta
Time treina hoje para se preparar para a semifinal do Carioca

Depois de sofrer novamente 
com problemas logísticos na 
Colômbia, o Fluminense de-
sembarcou na manhã de on-
tem no Rio. Foram cerca de 
sete horas de viagem saindo 
de Guayaquil, no Equador, 
onde empatou em 1 a 1 com 
o Junior Barranquilla pela 
Libertadores. Agora, o Tri-
color só terá o treino de hoje 
para preparar a equipe para 
o confronto de volta contra 
a Portuguesa, pela semifinal 
do Campeonato Carioca.

O dia de folga ao elenco já 
era esperado. Afinal, foram 
mais de 10 mil quilômetros 
percorridos devido à trans-
ferência do jogo de Barran-
quilla, na Colômbia, para 
Guayaquil. E poderia ter 
sido ainda mais se o clube 
não tivesse recebido uma li-
beração especial para o voo 
fretado contratado no Brasil 
sair da cidade equatoriana. 
Isso porque, inicialmente, 

Elenco tricolor desembarca no Rio após empate em Guayaquil

o Fluminense teria que re-
tornar à cidade colombiana 
para viajar de volta ao Brasil.

Devido à desgastante via-
gem, a tendência é que o Flu-
minense vá a campo contra a 
Portuguesa com muitos reser-
vas. A comissão técnica ainda 
avaliará se algum titular será 
aproveitado. Muitos devem 
ficar no banco. Afinal, o Trico-

lor tem a vantagem do empate 
para se classificar à final.

“Vamos buscar descansar 
bem os atletas, quero con-
tar com todos que estiverem 
nas melhores condições. E 
sobretudo estarão em campo 
aqueles que tiverem recupe-
rado bem da viagem. É uma 
partida importante”, disse o 
técnico Roger Machado.

Exclusão do Ato Trabalhista
Alvinegro vai recorrer da decisão no Tribunal Superior do Trabalho

Se a situação do Botafogo den-
tro de campo é ruim, fora dos 
gramados é ainda pior. Afun-
dado em dívidas, o Alvinegro 
sofreu mais um baque ontem. 
De acordo com o portal ‘Es-
porte News Mundo’, a Justiça 
retirou o clube do Ato Traba-
lhista por conta do atraso das 
parcelas de quatro meses no 
ano passado, no início da pan-
demia do novo coronavírus.

A exclusão do clube do Ato 
faz com que R$ 100 milhões 
em dívidas deixem de ser 
pagas, podendo gerar novos 
processos. A decisão foi rea-
lizada pelo desembargador Presidente Durcesio: dificuldades

Jorge Fernando Gonçalves 
da Fonta, do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 1ª região. 
Ao ‘Ge.com’, o clube afirmou 
que irá recorrer ao Tribunal 
Superior do Trabalho.

Como base para a deci-
são, o desembargador uti-
liza, além das parcelas do 
início da pandemia, o atraso 
em outros meses no fim de 
2020 e princípio de 2021. O 
Alvinegro pretende evitar a 
renegociação do plano, que 
pode ser mais caro e envolve-
ria outros setores do clube. O 
atual Ato iria até 2024, com 
parcelas de R$ 1,8 milhão.

FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES
A decisão entre Chelsea x Manchester City, no dia 29, poderá ser transferida de 

Istambul para a Inglaterra. A Federação Britânica negocia com a Uefa a alteração 

depois que o governo do Reino Unido incluiu a Turquia na ‘lista vermelha de viagens’.

Rodrigo Caio, por já 
estar em transição, 
é o que tem maior 
chance de jogar na 
terça-feira contra 
o La Calera, pela 
Libertadores 

Marcelo Cabo: de olho na final

RAFAEL RIBEIRO / VASCO
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ECONOMIA

Veja como economizar na compra 
de presentes para o Dia das Mães
Pesquisa mostra que a data deve injetar cerca de R$ 1,2 bilhão no Economia do Estado do Rio este ano

IMAGEM ARQUIVO

A
pesar do cenário eco-
nômico incerto, por 
conta da pandemia, 
o Dia das mães pro-

mete aquecer as vendas no 
Rio. Pesquisa do Instituto Fe-
comércio de Pesquisas e Aná-
lises (IFec RJ) mostrou que a 
data deve movimentar R$1,2 
bilhão na Economia flumi-
nense. Isso, porque 61,8% 
dos consumidores preten-
dem presentear suas mães, 
o que representa um cresci-
mento em comparação aos 
55,8% registrados em 2020. 
Em média, os filhos preten-
dem gastar até R$143,10 ao 
comprar presentes. 

Para o consultor de varejo 

Marco Quintarelli, a tendência 
é que os clientes busquem por 
proporcionar mais experiên-
cias do que bens materiais. 
“As pessoas têm valorizado 
presentes que proporcionem 
momentos, prezando mais 
pelo significado do que pelo 
valor”, explicou. 

Especialista em tendências 
de consumo, ele conta que 
nesse Dia das Mães as cestas 
de café da manhã, queijos e 
vinhos e produtos de SPA es-
tarão em alta, e é o momento 
ideal para os varejistas aposta-
rem nessas categorias.

“É possível driblar o efeito 
quarentena e vender muito 
na sua loja física. O delivery 
é fundamental, mas mais do 
que isso é preciso haver um 
olhar sensível por parte do Para consultores, filhos devem proporcionar mais experiências do que comprar bens materiais

Ação do FGTS sai de pauta
Julgamento do reajuste estava marcado pelo STF para dia 13

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) avaliar o reajuste do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) no dia 
13 de maio, porém, ontem, a 
Corte retirou a ação da pauta 
de votação. A Taxa Referen-
cial (TR) seria avaliada des-
de 1999 até 2013.

A correção poderia causar 
aos cofres públicos um gasto 
de R$ 300 bilhões, uma vez 
que os trabalhadores recebe-
riam retroativamente com 
relação a esse período.   

“A ADI 5090 (Ação Dire-
ta de Constitucionalidade) 

foi retirada da pauta do dia 
13/5”, informou o STF, em 
nota. O Supremo não infor-
mou nova data para a reali-
zação do julgamento. 

RELEMBRE O CASO
A ação havia sido perpetra-
da pelo partido Solidarieda-
de, em 2014, sob justificativa 
que a TR atual gerava perdas 
ao trabalhador. Desde o final 
de 2017, o índice está em 0 e é 
menor que a inflação desde 
1999, quando foi criada.  

Em 2018, por 8 votos a 3, o 
STF determinou que a taxa 

era inadequada, porém não 
estipulou o reajuste. 

Um levantamento do 
Instituto Fundo de Garan-
tia do Trabalhador (IFGT) 
aponta que, considerando 
o INPC (Índice de Preços 
Nacional ao Consumidor) 
as perdas para o trabalha-
dor, acumuladas desde ja-
neiro de 1999, chegam a R$ 
538 bilhões.

Todas os trabalhadores 
que tiveram carteira assina-
da no período poderiam re-
ceber o valor proporcional 
ao reajuste sobre o FGTS.

CONFIRA AS DICAS DE PRESENTES E PROMOÇÕES PARA O DIA DAS MÃES

GUANABARA
 NÉ possível encontrar bebidas, 

produtos de beleza, carnes e ar-
tigos de mercearia. Ótima opção 
para montar uma cesta ou pro-
mover um jantar. O destaque vai 
para o Rum Malibu Brasil 750 ml 
por R$ 49,99, vinho português 
Dao Enc. Penalva 750 ml por R$ 
34,90, Espumante Salton Ser Nat 
Dsec 750ml por R$ 28,50, Copo 
Bohemia para cerveja 340 ml por 
R$ 16,99 e Taça Bohemia para cer-
veja por R$ 23,90. Na sessão de 
beleza, os destaques são Sham-
poo Love Beauty Plant 300ml 
por R$ 17,99, Cond. Love Beauty 
Plant 300ml por R$ 17,99, Super 
cond. Dove 170ml por R$ 14,99, 
Super cond. Tressemè 170ml por 
R$ 12,19, Loção hidratante Mo-
nange 200ml por R$ 3,99, Loção 
hidratante Paixão 200ml por R$ 
3,99 e Sabonete íntimo Intimus 
200ml por R$ 9,99. 

BONDINHO
 N No Bondinho Pão de Açúcar 

o foco é experiência. Em co-
memoração ao Mês das Mães, 
a cada três bilhetes adquiridos 
na bilheteria física ou pelo site 
oficial, usando código de des-
conto comemorativo ‘MAE-
MARAVILHA’, o bilhete de me-
nor valor sai por apenas R$ 1. O 
desconto é válido para bilhetes 
comprados para a mesma data 
de visitação e desde que sejam 
usados juntos na entrada.

Os bilhetes da promoção 
devem ser adquiridos nas da-
tas de 1º a 31 de maio.

NORTESHOPPING
 NCom aplicativo NorteSho-

pping os presentes estão na 

palma da mão. Até amanhã, nas 
compras acima de R$ 100 no app, 
clientes da Categoria 1 Estrela no 
programa de relacionamento ga-
nham R$ 25 de desconto no carrinho; 
clientes da Categoria 2 Estrelas ga-
nham R$ 30; e clientes da Categoria 
3 Estrelas ganham R$ 35 OFF. Além 
do frete grátis, as compras às 17h 
chegam no mesmo dia.

Para as mães cervejeiras, a NOI 
tem a Noi Rossa, uma Irish Red Ale, 
por R$ 30 e o Kit Noi Passione, cer-
veja + taça, por R$ 115. Para as esti-
losas, a Melissa tem a Plataforma 
Bubble Up, por R$ 199,90 e a Via 
Mia tem a Pochete Lona Neon 
Rosa por R$ 89,90. As mamães 
geek encontram na Imaginarium 
o Mousepad Jobs por R$ 49,90. Já 
o Vinho Verde Casal Garcia branco, 
nas Casas Pedro por R$ 65,99 é 
para a mãe sommelier. 

SHOPPING TIJUCA
 N No Shopping Tijuca, marcas 

como Simple Organic, Quem dis-
se Berenice e Yenzah oferecem kits 
especiais. No e-Shopping Tijuca, 
os kits Dia das Mães Essencials 
e Hidratadah da Simple Organic 
saem por R$ 299 cada. Outra op-
ção de presente é o kit Rosé da 
nova coleção da Rafa Kalimann 
em edição limitada por R$ 195,60 
na Quem Disse Berenice. A Yenzah 
está com kits especiais como a li-
nha Sou Cachos por R$114,60. Ou-
tras opções estão calçados como 
Mule Linho Copacabana areia por 
R$129,90 na Santa Lolla e Bolsa 
Saco de Couro Rústico caramelo 
na Via Mia por R$219,90.

PLAZA SHOPPING NITERÓI
 N No aplicativo do Plaza Sho-

pping Niterói, os moradores da 

região de Niterói, vão ter a opor-
tunidade de ter as lojas do sho-
pping no alcance das mãos. O 
Boticário por exemplo, está com 
alguns combos para o Dia das 
Mães: Make B, R$ 235,00; Flo-
ratta Fleur Suprême, R$ 185,00; 
Glamour Fever, R$163,80. Já a 
loja The Body Shop está com 
diversos kits: Premium Lolita, R$ 
204,80 por R$ 164,90; Kit Corpo-
ral Karité, R$ 92,8 por R$79 e Ri-
tual Noturno Tea Tree, R$ 174,80 
por R$ 150,82. 

Nas lojas físicas do Plaza Sho-
pping Niterói, a loja Adidas está 
com um tênis Superstar Slip On, 
bege com branco, por R$ 299,96. 
A Dress to tem um vestido de ren-
da, no valor de R$399. Já a Vivara 
preparou um conjunto de colar e 
brinco Árvore por R$1.015.

BOTAFOGO PRAIA 
 N A blusa Tricot Listras da Ani-

male baixou de R$ 498 para R$ 
229. Já na My Place, tem camisa 
Textura Babado por R$ 175. Na 
Inovathi, um dos itens com preço 
reduzido é a Bolsa Gash de Nylon 
de R$ 179,99 por R$ 143,99. E na 
Josefina Rosacor a sugestão é o 
par de brincos Dourado Coração 
por R$ 62. Até o dia 09 de maio, 
com compras a partir de R$ 250, 
o consumidor ganha um Kit O 
Boticário com um Hidratante 
Nativa Spa Pitaya 400ml e um 
Ácido Hialurônico Creme Facial 
Botik 10g.

SHOPPING NOVA AMÉRICA
 N Lá, não faltam presentes por 

até R$ 49,90. Na Sephora, tem 
Miniatura Peulette. Tem ainda 
Chinelo Glitter na Sonho dos Pés. 
E na Josefina Rosacor tem argola 

média color dou. Já na Via Mia o 
Chaveiro Letra é a opção. O me-
lhor de tudo é que todas essas 
ofertas custam até R$ 49. Até 
amanhã, com compras a partir 
de R$ 250, o consumidor ganha 
um Kit O Boticário com um Hidra-
tante Nativa Spa Ameixa 400ml 
e um Ácido Hialurônico Creme 
Facial Botik 10g.

SHOPPING NOVA IGUAÇU
 N A Loja I Love Biju tem bijuterias 

a partir de R$1,99 e a Bel Cos-
méticos, maquiagens a partir de 
R$6,99. Nas compras acima de R$ 
350 na Hope Langerie o cliente ga-
nha uma lunch bag. Na La Partier 
tem perfumes importados a partir 
de 49,90. Até o dia 09 de maio, 
com compras a partir de R$ 250, o 
consumidor ganha um Kit Natura 
com hidratante corporal da linha 
Todo Dia.

MADUREIRA SHOPPING
 N Na Word Free do Madureira 

Shopping tem o perfume 212 Vip 
Rosé por R$ 169. Já na loja Marias 
tem bota de cano curto Moleca 
por R$ 149,90, Slid Moleca por R$ 
69,90 e sandália Moleca por R$ 
109,90. Até amanhã, com com-
pras a partir de R$ 250, o consumi-
dor ganha um Kit O Boticário com 
um Hidratante Nativa Spa Pitaya 
400ml e um Ácido Hialurônico 
Creme Facial Botik 10g.

OUTROS SHOPPINGS
 N A grande aposta do Shopping 

Grande Rio, Via Parque Sho-
pping, Recreio Shopping e Pas-
seio Shopping é a vitrine virtual 
de produtos na qual os clientes 
podem encontrar os presentes 
dos mais variados tipos e valores. 

A ferramenta pode ser acessada 
através dos sites de cada sho-
pping. No Via Parque Shopping 
a sugestão é na loja Anacapri, 
o Tênis Ale Knit, por R$ 189,90. 
No Recreio Shopping a suges-
tão é a Mochila Ohio Azul, na Ba-
gaggio, por R$ 199,90. No Sho-
pping Grande Rio a loja Deca-
thlon destaca a Legging Fitness 
Mesh, por R$ 79,99 e no Passeio 
Shopping, no O Boticário a pro-
moção é o Combo Floratta Sim-
ple Love, por R$ 156,56. 

Nas compras acima de R$ 
350 em lojas participantes, no 
Shopping Rio Sul, os clientes 
ganharão um Kit Natura Todo-
dia Macadâmia com creme de-
sodorante nutritivo para o corpo 
e sabonetes da linha. Além dis-
so, a cada R$ 350 em compras 
também nas lojas participantes, 
os consumidores ganharão um 
número da sorte para concorrer 
a seis cartões vale-compras de 
R$10 mil reais cada. Para parti-
cipar das ações promocionais, é 
necessário cadastrar as notas 
fiscais no aplicativo do RioSul 
Shopping Center.

No Ilha Plaza, as sugestões são 
a Papete, na Sapatella, por R$ 
99,90; Sandália Comfy time da 
Josefina Rosacor, por R$ 189; Na 
casa e vídeo, os destaques são o 
Moto e6i 32GB, por R$899 e o Se-
cador Mondial SC11 por R$99,90. 
Outras promoções são a Rasteira 
Franzido Traseiro Camel da Via 
Mia, por R$109,90

e o Vestido Básico Manga Cur-
ta Em Malha da Hering, por R$ 
99,99. A plataforma de e-com-
merce é composta apenas por 
lojas do Ilha Plaza. Após concluí-
da, a compra sai diretamente do 

estoque da loja, com total se-
gurança, e é entregue em até 
24h (apenas em dias úteis), 
com frete grátis, em toda a ci-
dade do Rio de Janeiro. 

Para ajudar na escolha do 
presente, o Bangu Shopping 
aposta na vitrine virtual de 
produtos, na qual os clientes 
podem encontrar itens sele-
cionados para mães de todos 
os estilos. A ferramenta pode 
ser acessada através do site 
do shopping (www.bangusho-
ping.com) e a ideia é facilitar 
a comunicação entre clien-
tes e lojistas de forma total-
mente online. Além da vitrine 
virtual, o shopping preparou 
uma revista com apostas de 
presentes para a data, que po-
derá ser acessada de forma 
virtual ou impressa. Entre as 
ofertas estão o massageador 
multifuncional, por R$ 149,90, 
na Imaginarium; a sandália 
rasteira soft camurça  porR$ 
169,90, na Via Mia; o kimono 
estampa Dona por R$99,90, 
na Liritty; e o short de linho por 
R$ 139, na SML.

No site do Shopping São 
Gonçalo, o cliente pode aces-
sar a Vitrine de Produtos, com 
dicas de presentes para mães 
de todos os estilos. Entre as 
ofertas estão o Smartwatch 
Easy Mobile Style Fit HR+, de 
R$ 499,90 por R$ 399,90, e o 
Fone Sport Bluetooth PA-901, 
de R$ 129,90 por R$ 99,90, 
ambos na Super Celular; tê-
nis Diadora por R$149,99 e 
sandália Moleca por R$99,99, 
ambos na Giza Calçados; ócu-
los solar feminino gatinho por 
R$ 279,98, na Chilli Beans.

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

Renegociação só até amanhã
Dívidas podem ter parcelas de R$ 9,90 na Serasa Limpa Nome

Os consumidores inadim-
plentes têm até amanhã 
para renegociar débitos 
com parcelas a partir de 
R$9,90, R$ 19,90 e R$ 
29,90. A ação “Parcelinhas”, 
em parceria com empresas 
de diversos segmentos, faz 
parte da plataforma Serasa 
Limpa Nome. Entre 19 de 
abril e 3 de maio, a inicia-
tiva concedeu mais de R$ 
1,7 bilhão em descontos de 
dívidas, segundo a Serasa. 
No período, foram fechados 
mais de 1 milhão de acor-
dos. Os setores de securi-

tização e telefonia são os que 
mais renegociaram. 

De acordo com a institui-
ção, os acordos são fechados 
em menos de três minutos e 
consultas podem ser feitas 
nos seguintes canais: site 
(serasalimpanome.com.br); 
app Serasa no Google Play 
e App Store; WhatsApp: (11) 
99575-2096 e ligação gratui-
ta: 0800 591 1222.

Neste momento, a Serasa 
aconselha que as pessoas prio-
rizem os meios digitais, mas 
para quem preferir negociar 
presencialmente em uma das 

unidades dos Correios, deve 
seguir as orientações do Mi-
nistério da Saúde. Os interes-
sados podem acessar o site 
www.correios.com.br para 
conferir os horários de funcio-
namento antes de se dirigir a 
uma das agências.

É preciso acessar www.sera-
sa.com.br/limpa-nome-online 
ou baixar o aplicativo no celu-
lar, digitar o CPF e preencher 
cadastro para usar serviços. O 
consumidor também pode re-
gularizar débitos financeiros 
pelo WhatsApp, por meio do 
número (11) 99575-2096.

varejista para chamar a aten-
ção do cliente. Principalmente 
em uma data como essa, todos 
buscam um acalento. Priori-
zem a venda de kits, cestas, 
conjuntos e descontos pro-
gressivos. Tudo que possa criar 
uma memória especial é reco-
mendado para impulsionar as 
vendas.” acrescentou.

Para aqueles que não que-
rem deixar de presentear, mas 
precisam economizar, o me-
lhor caminho é a pesquisa de 
preços. “Hoje em dia temos vá-
rios canais que facilitam isso, a 
internet é um grande universo 
de mapeamento de pesquisa 
de preços. Então, é saber exa-
tamente o que você quer dar 
de presente e buscar o melhor 
preço, a concorrência é muito 
grande”, orientou.
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Justiça cancela cobrança de valor pelo uso das vias da cidade por motoristas
REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Iniciativa previa pagamento de 1,5% sobre valor cobrado de passageiro

O 
desembargador 
Maurício Caldas 
Lopes, do Tribunal 
de Justiça do Esta-

do do Rio de Janeiro (TJRJ), 
suspendeu, na última quin-
ta-feira, o decreto do prefei-
to do Rio, Eduardo Paes, que 
taxou os aplicativos de trans-
portes no município. Em 
março, a prefeitura editou a 
medida para cobrar dos apli-
cativos de mobilidade urba-
na um valor pelo uso das vias 
da cidade, o chamado “preço 
público”. A iniciativa da pre-
feitura previa um pagamen-
to de 1,5% sobre o valor total 
cobrado dos passageiros nas 
viagens pelo uso intensivo 
do sistema viário urbano. O 
que fosse arrecadado seria 
destinado ao Fundo Muni-

cipal de Mobilidade Urbana 
Sustentável (FMUSO).

O decreto ainda previa 
que os motoristas deveriam 
cumprir as seguintes condi-
ções, mediante comunica-
ção de atividade em creden-
ciamento público perante o 
órgão fiscalizador como re-
quisito para sua atividade 
ser considerada regular no 
Município do Rio:

Suspenso decreto que taxa 
aplicativos de transporte

- Contratar Seguro de 
Acidentes Pessoais a Pas-
sageiros (APP) e Seguro de 
Responsabilidade Civil Fa-
cultativa (RC-F), nos limites 
mínimos definidos pela Su-
perintendência de Seguros 
Privados (Susep), além do 
Seguro Obrigatório de Da-
nos Pessoais causados por 
Veículos Automotores de 
Vias Terrestres (DPVAT);

- Inscrever-se como con-
tribuinte individual do Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), 

- Ter Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria B 
ou superior que contenha 
a informação de que exerce 
atividade remunerada;

- Conduzir veículo com 
idade máxima de dez anos e 
com no mínimo, quatro por-
tas e capacidade máxima de 
sete passageiros;

- Emitir e manter o Certi-
ficado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLV);

- Apresentar certidão 
negativa de antecedentes 
criminais.

O objetivo do decerto, se-
gundo a Prefeitura do Rio, 
era “evitar a ociosidade ou 
sobrecarga da infraestrutura 
urbana disponível e raciona-
lizar a ocupação e a utiliza-
ção”, além de “proporcionar 
melhoria nas condições de 
acessibilidade e mobilidade”. 

O município informou a 
ODIA que ainda não foi no-
tificada da decisão.

Decreto previa 
que motoristas 
deveriam cumprir 
condições para 
atividade

Passagem do metrô 
sobe para R$ 5,80
Quem usa o metrô diaria-
mente vai pagar mais caro 
pela tarifa a partir da se-
mana que vem. O gover-
no do estado informou on-
tem que o reajuste da pas-
sagem do MetrôRio entra-
rá em vigor na próxima 
terça-feira. Após nego-
ciações, o valor do serviço 
de transporte metroviá-
rio vai aumentar de R$ 5 
para R$5,80, ou seja, um 
aumento de 16%. 

De acordo com o gover-
no estadual, que assinou 
ontem acordo com o Me-
trôRio, o novo valor repre-
senta redução de R$ 0,50 
em relação ao homologado 

pela Agetransp, de R$ 6,30.
O MetrôRio alega que tem 

prejuízos que ultrapassam 
R$ 600 milhões. Antes da 
pandemia da covid-19, 900 
mil passageiros circulavam 
no sistema por dia e hoje 
esse número reduziu para 
390 mil por dia, justifica em-
presa. Assim, a população ar-
cará com o reajuste de 16%. 

As negociações considera-
ram o atual cenário socioeco-
nômico, fortemente impac-
tado pela pandemia de coro-
navírus, e tinha como objeti-
vo diminuir o impacto para 
o usuário e garantir o equilí-
brio econômico-financeiro 
do contrato de concessão.

Mães nas favelas 
ficam sem comida
Levantamento do “Data 
Favela”, em parceria entre 
o Instituto Locomotiva e 
a Cufa, apontou que 95% 
das mães nas comunida-
des do Brasil não vão con-
seguir comprar comida, 
inclusive neste domingo, 
Dia das Mães. A pesquisa 
diz que mulheres que mo-
ram em favela viram a per-
da de grande parte da ren-
da e teve pedido do auxílio 
emergencial negado pelo 
governo Bolsonaro.

“Vai ser difícil comemo-
rar. A fome voltou a rondar 
as favelas. A realidade é de 
extrema necessidade. O 
auxílio demorou a chegar, 

o valor é insuficiente e alcança 
número menor de famílias”, 
alertou Renato Meirelles, pre-
sidente do Locomotiva.

De acordo com o Preto Zezé, 
presidente da Cufa Nacional, 
um dos principais agravantes 
para a atual situação foi a pan-
demia da covid-19.

“Como chefes de família, es-
sas mães sempre lidaram com 
adversidades e falta de opor-
tunidades, mas a chegada da 
pandemia e o fim do auxílio 
levaram os problemas a uma 
proporção jamais vista”, re-
lembrou Preto Zezé. 

A entrevistou 1.871 mães 
de 351 favelas em todo país 
entre 1º e 4 de maio.
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BRASIL

Projeto prevê 
pedágio proporcional 
à distância percorrida

Pedágio: 
nova 
cobrança é 
aprovada

Pedágio pode ter o ‘free-flow’

O Projeto de Lei 886/21 que 
prevê cobrança de pedágio 
proporcional à distância per-
corrida pelo motorista foi 
aprovado pela Câmara dos 
Deputados, na quinta-feira. 
Como o relatório já foi analisa-
do pelo Senado, sem qualquer 
alteração, seguirá diretamen-
te para sanção presidencial.

Com a aprovação de Jair 
Bolsonaro, a nova lei poderá 
inserir no Brasil o sistema co-
nhecido mundialmente como 
“free-flow” (fluxo livre, em in-
glês). O Executivo terá 180 dias 
para regulamentar o novo ar-
ranjo e iniciar a integração da 
cobrança proporcional. O tex-
to não informa se a medida va-
lerá para rodovias estaduais, 
federais ou para todas.

O Contran (Conselho Na-
cional de Trânsito) ficará res-
ponsável pelo estabelecimen-
to dos meios técnicos para que 
a cobrança proporcional seja 
feita. Outros países que já con-
tam com o “free-flow” utilizam 
sistemas de reconhecimento 
visual automático de placas 
ou chips instalados no veícu-
lo, como os cartões Sem Parar.

Bolsonaro volta a defender 
utilização da cloroquina
Durante live na quinta-feira, presidente diz que CPI da pandemia é uma”xaropada”

Bolsonaro disse que o colegiado da CPI “bateu muito” em Queiroga 

O 
presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) 
mandou um recado 
ontem à CPI da Co-

vid: “Não encha o saco”. Em 
publicação no Facebook pela 
manhã, Bolsonaro voltou a de-
fender o chamado “tratamen-
to precoce”, que inclui medi-
camentos como cloroquina e 
ivermectina e que foi um dos 
pontos mais questionados 
pelos senadores na primeira 
semana da CPI, ao colher os 
depoimentos de ex-ministros 
da Saúde e do atual titular da 
pasta, Marcelo Queiroga.

“Uns médicos receitam clo-
roquina, outros a ivermectina 
e o terceiro grupo (o do Man-
detta) manda o infectado ir 
para casa e só procurar um 
hospital quando sentir falta 
de ar (para ser entubado)”, es-
creveu Bolsonaro no que ele 
chamou de “resposta aos in-
quisidores da CPI sobre o tra-
tamento precoce”. “Portanto, 
você é livre para escolher, com 
o seu médico, qual a melhor 
maneira de se tratar. Escolha 
e, por favor, não encha o saco 

de quem optou por uma li-
nha diferente da sua, tá ok?”, 
completou.

Na noite de quinta-feira, 
em transmissão semanal nas 
suas redes sociais, Bolsonaro 
reclamou que o colegiado da 
CPI “bateu muito” em Quei-
roga. “Cloroquina, cloroqui-
na, cloroquina, o tempo todo 
cloroquina. ‘Ah, o presidente 

falou’...”, analisou Bolsonaro. 
O chefe do Executivo ainda 
ameaçou usar a máquina do 
governo federal para investi-
gar o governador de Alagoas, 
Renan Filho (MDB), filho 
do senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), relator da CPI da 
Covid, que tem se mostrado 
forte crítico ao Planalto.

Na primeira semana de 

depoimentos, a CPI ouviu os 
ex-ministros da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta e Nelson 
Teich, e Queiroga. Os dois pri-
meiros relataram a pressão 
de Bolsonaro para que o Mi-
nistério da Saúde defendesse 
o “tratamento precoce”, com 
destaque para cloroquina. Já 
Queiroga irritou os senadores 
ao evitar dizer se concorda ou 
não com a defesa que Bolsona-
ro faz do medicamento. Quei-
roga insistiu que a Comissão 
Nacional de Incorporação de 
Tecnologias do SUS (Conitec) 
ainda vai decidir sobre o uso 
da droga antimalárica contra 
a covid-19 e disse preferir se 
manifestar nesse momento, 
se for preciso.

Durante a live semanal nas 
redes sociais, ele também de-
fendeu o uso de medicamen-
tos não comprovados cienti-
ficamente para o tratamento 
da covid-19, como hidroxiclo-
roquina. Ele chamou os que se 
opõem à prescrição do medi-
camento de “canalhas” e afir-
mou que a CPI da pandemia 
no Senado é uma “xaropada”.

Se as eleições 
acontecessem 
ontem, a vitória 
seria de Bolsonaro

Pesquisa aponta 
empate técnico

Lula: tendência de crescimento

O instituto Paraná Pesqui-
sas divulgou uma pesqui-
sa, contratada pela revista 
Veja, com uma simulação 
das eleições presidenciais 
de 2022 e, de acordo com 
o estudo, o ex-presiden-
te Lula (PT) e Jair Bolso-
naro (sem partido) estão 
tecnicamente empatados, 
tanto no primeiro, quan-
to no segundo turno. Caso 
as eleições acontecessem 
ontem, porém, o capitão 
estaria reeleito.

Segundo a pesquisa, 
Lula teria, no primeiro 
turno,  29,3% das inten-
ções de voto, contra Jair 
Bolsonaro, l íder com 
32,7% dos votos. Encon-
tram-se tecnicamente 
empatados Ciro Gomes 
(PDT), com 6,2%; segui-
do por Luciano Huck e 
Sergio Moro, já que am-
bos apresentam 5,8% dos 
eleitores votantes. João 
Doria (PSDB), João Amoê-
do (Novo) e Luiz Henri-

que Mandetta (DEM) fica-
ram com 3,6%, 2,6% e 1,4%, 
respectivamente.

Nos cenários de segundo 
turno, caso as eleições acon-
tecessem ontem, Bolsonaro 
estaria reeleito em qualquer 
um dos casos. Na disputa 
com o ex-presidente Lula no 
segundo turno, Bolsonaro 
oscilou dentro da margem 
de erro e diminuiu 0,1 pon-
to percentual. Em janeiro, 
sua intenção de voto era de 
42,4%. Já Lula apresenta 
tendência de crescimento, 
já que no início do ano apre-
sentava 35,7% dos votos e 
agora apresenta 39,8% na 
simulação de segundo turno.

Por IG

Por IG
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FábiaOliveira

A FAMÍLIA VAI AUMENTAR

M
ara Maravilha vai ser mamãe novamente. Em entrevista exclusiva à coluna, a apresenta-
dora contou que ela e o marido Gabriel Torres estão amadurecendo a ideia de ampliar a 
família dando uma irmãzinha para o pequeno Benjamim, de 2 anos. Para isso, eles estão 

dispostos a encarar um novo processo de adoção. “Não faremos exigências ou acepção, apenas 
que seja mais nova do que o Benjamim”, disse Mara.

 N Quando você decidiu adotar uma menina?

 L É algo embrionário, que começamos a pensar recentemen-
te e estamos amadurecendo a ideia e com muita vontade de 
ampliar a família!

 N O Benjamim pede uma irmã?

 L Não, porque ele está aprendendo a falar agora! Na escola 
ele interage muito bem com as crianças.

 N Você já entrou com o processo de adoção?

 L Ainda não.

 N Acha que esse processo de adoção vai ser mais rápido 
pelo fato de você já ter adotado o Benjamim?

 L O tema adoção ainda e muito burocrático. Mas depois de 
me envolver passei a entender alguns motivos. Espero a 
evolução do tema e escolhemos seguir o que a lei orienta e 
determina.

 N Você pensa em adotar bebê ou fazer uma adoção tardia?

 L Em comum acordo, eu e o Gabriel queremos uma crian-
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Luisa Marilac se internou em um hospital de São 

Paulo, ontem, para finalmente realizar a cirurgia de 

retirada do silicone industrial que tem nos seios e que 

tanto vem fazendo mal a ela. Nas redes sociais da 

influencer, uma amiga dela, Katia Fernandes, falou 

sobre o procedimento. “A Luísa se encontra na sala 

de cirurgia, com previsão cirúrgica de 4 horas. Ela vai 

fazer a retirada do silicone industrial dos seios com a 

colocação de prótese mamária. Todo o procedimento 

está sendo gravado para ir pro seu canal no YouTube”, 

conta a amiga sobre a cirurgia, que foi um sucesso. Ela 

ainda agradeceu ao humorista Carlinhos Maia por ter 

doado o valor para que Marilac pudesse operar.

MARILAC RETIRA 

SILICONE INDUSTRIAL

DIVULGAÇÃO 

O ex-BBB Hadson Nery estava com um pé 
dentro do reality ‘No Limite’, da TV Globo, 
que tem seu elenco composto apenas por 
ex-brothers e sisters. Ele chegou longe na 
seleção dos participantes e fez até o 
exame médico. Porém, sua presença na 
atração acabou sendo vetada após os 
médicos constatarem um problema nos 
rins do ex-jogador. 
 “Eu fiz os exames, estava confiante que 
entraria no programa, mas acusou pedras 
nos rins. Sou muito grato à emissora, 
tenho um carinho enorme pelo Boninho e 
pelo pessoal da produção. Eu via essa 
participação como uma nova chance. 
Fiquei de fora, mas tudo ao seu tempo. 
Deus sabe das coisas. Vou acompanhar 
como telespectador, mas com gostinho 
de quero mais”, disse Hadson à coluna.

HADSON 

VETADO DE 

‘NO LIMITE’

‘Queremos uma 

criança que seja mais 

nova que o Benjamim’, 

diz Mara Maravilha

ça que seja mais nova que o Benjamim, afinal ele é o 
primogênito.

 N Que características você quer que sua filha tenha?

 L O número crianças que estão para adoção e estrondoso. 
Não faremos exigências ou acepção, apenas que seja mais 
nova do que o Benjamim.

 N Como você vai comemorar o Dia das Mães?

 L Com muita saudade da minha mãe e passando a entendê-la 
mais agora que também sou mãe.

 N Qual é o presente do Dia das Mães que você gostaria 
de ganhar?

 L Veja bem... (risos). Bem de Benjamim (risos). A minha avó 
Maria, de 90 anos, e o meu pai do coração Raimundo, já o 
conhecem, então o presente que eu sonho é que o Silvio San-
tos conheça o Benjamim.

 N Vai parar no segundo filho?

 L Como diz a rainha Ivete Sangalo, vai devagar com mainha... 
(risos)
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QUE NÃO DEVE FESTA DE CASAMENTO

THAEME PRECISA PROVAR NA JUSTIÇA 

CARLOS AZEVEDO/ DIVULGAÇÃO

O badalado casamento de Thaeme Ma-
riôto com o empresário Fábio Elias, em 
Riviera Maya, Cancún, não tem sido ape-
nas de boas lembranças. A artista vive 
um grande drama, já que agora precisa 
provar na justiça que não deve a festa de 
casamento e lua de mel desfrutada com o 
marido, em 2015.
 Segundo a Trend Fairs & Congresses, 
Thaeme e Fábio, na época noivos, contra-
taram um pacote de viagem para festa de 
casamento e lua de mel, com data mar-
cada para 21 de janeiro de 2015, contendo 
passagens aéreas, traslados, e até hospe-
dagens em hotéis, que se estendia para uma lista 
de convidados. O custo total teria ficado em R$ 
353 mil. Ainda, de acordo com a operadora de 
viagens, o casal teria deixado alguns cheques, 
todos pré-datados, no total de R$ 80 mil, que 
foram descontados.
 Na defesa, a cantora e o empresário susten-
tam que alegar e não provar, seria o mesmo que 
não alegar, e que a operadora é quem deve R$ 
19,6 mil ao casal. Sustentam também que a TLT 
Produção e Participações  foi quem prestou os 
serviços, e não a Trend Fairs.
 Mariôto e o empresário foram condenados 

em R$ 353.902,29, no ano de 2017. O juiz Rogério 
Murillo Pereira Cimino, da 28ª Vara Civil de São 
Paulo, considerou que os dois jamais honraram 
com os pagamentos dos serviços que usufruíram. 
Alegando ter havido cerceamento de defesa, o 
advogado do casal recorreu, tendo o desembar-
gador Carlos Henrique Abrão, em março de 2018, 
anulado a sentença condenatória.
 Houve recentemente a manifestação de um 
perito, a pedido da operadora de viagens, e a 
partir das conclusões do laudo pericial já entre-
gue, o juiz poderá analisar se a cantora deverá 
arcar com os valores exigidos pela Trend Fairs & 
Congresses.
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A jaqueta que o Gil do Vigor utilizou na final do ‘BBB 21’ 
repercutiu muito na internet, por conta de sua origina-
lidade. A peça, além de conter o nome do economista 
nas mangas, ainda tem o desenho de um cachorro e o 
apelido mais famoso do brother expostos nas costas: 
‘Rei da cachorrada’. Iago Carvalho é o nome do artista 
por trás da jaqueta. Nascido em Niterói e atualmente 
morando em São Gonçalo,  Após Gil desfilar seu traba-
lho na mídia, Iago ganhou mais de 100 mil seguidores 
e passou a ter seu serviço requisitado até por artistas 
da Globo. 
 “Todo ano presenteio alguns participantes com 
meu trabalho. O Gil foi um dos nomes mais cotados 
pelos meus seguidores para ganhar meu trabalho. 
Todos estavam ansiosos para ver a jaqueta da cachor-
rada com o respectivo dono. Não foi nada combinado, 
fiz o desenho e a jaqueta e deixei no hotel que ele 
estava aqui no RJ”, conta Iago, que já tem uma nova 
peça sendo projetada para o economista. “Se ele qui-
ser, estou aqui para fazer inúmeros trabalhos com ele. 
Inclusive por conta deste carinho que ele teve com meu 
trabalho, estou idealizando uma nova jaqueta que 
irei enviar para ele com outros bordões feitos no pro-
grama”.  O rapaz está só gratidão pela oportunidade. 
“Para quem é artista, o maior sonho é ser reconhecido 
pelo seu trabalho e acho que consegui realizar uma 
parcela deste sonho. Ter uma pessoa incrível como Gil 
do Vigor usando minha peça em um dos programas 
mais vistos pelo público é de explodir o coração.  Sem 
dúvidas, novas portas e novos caminhos já estão sen-
do traçados para colher todos esses frutos”.

Adriana Bombom  perdeu a vaga no ‘Power Couple ‘ por conta de 
um problema de saúde de seu marido, Adrien Cunha, que parti-
ciparia ao lado dela na atração. Os dois, inclusive, já haviam sido 
anunciados oficialmente como participantes. Até então era um 
mistério o motivo do afastamento, mas a coluna descobriu que 
Adrien teve uma crise de claustrofobia, após 10 dias confinado em 
um quarto de hotel.
 Como ele teve que ir ao hospital e todos os participantes esta-
vam pré-confinados sem qualquer contato externo, devido à pan-
demia, acabou sendo desclassificado. Daniele Hypólito e o marido 
Fábio Leão, que estavam confinados em stand by há quase duas 
semanas, foram os escolhidos para serem os substitutos.

CRISE DE CLAUSTROFOBIA

O ARTISTA POR TRÁS

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 IN
ST

A
G

R
A

M

POR AÍ
 n Em homena-

gem ao Dia das 
Mães, amanhã, 
o Bar do Zeca 
Pagodinho, dará 
destaque ao sa-
boroso Bobó de 
Camarão, feito 
pelas mãos de 
Toninho Momo, 
chef de gastro-
nomia do bar. As 
mães serão pre-
senteadas com o 
drink Samba Gin 
Pink.

DE CABEÇA NOS CORAIS

SCOOBY CAI 

Pedro Scooby usou as redes sociais ontem para contar que sofreu um acidente 
enquanto surfava ondas gigantes na Indonésia. “Esse foi um dos melhores tubos 
da minha vida com certeza! E logo depois, em outra onda, fui de cabeça no coral! 
Acontece, ossos do ofício! E como falamos aqui na Indonésia, tubo paga. Agora já 
dei os pontos, estou bem. Foi só um susto”, disse o surfista.

REPRODUÇAO/INSTAGRAM

A missa de sétimo dia de Paulo Gustavo vai acontecer na próxima segunda-feira, no Cristo Redentor. A celebração 
será comandada por Padre Omar e reunirá apenas familiares e poucos amigos, por conta da pandemia. Paulo Gusta-
vo morreu na última terça-feira, em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 13 de 
março no Copa Star. O corpo do ator foi cremado na última quinta-feira, no Cemitério Parque da Colina, em Niterói. 

MISSA DE PAULO GUSTAVO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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João Batista  

Damasceno 
doutor em Ciência 
Política e juiz de  
direito do TJ/RJ

Polícia matou mais 27

Há estudantes que ficam em 
dúvida sobre se devem seguir 
carreira militar ou não. Muitos 

estão focados em fazer uma graduação. 
Porém, eles se esquecem que uma coisa 
não anula a outra. A carreira militar é 
repleta de vantagens e pode oferecer 
estabilidade, além de uma remunera-
ção muitas vezes melhor, do que quem 
optou por não seguir o militarismo. 

Uma das principais vantagens é 
relacionada com a Educação militar. 
As instituições militares brasileiras 
de ensino estão entre as melhores da 
América Latina, no que diz respeito 
à estrutura, organização e qualidade 
de ensino. Quem estuda nesse tipo de 

A incursão da Core no Jacarezi-
nho propiciou 28 mortes no 
último dia 6. Trata-se da mais 

letal operação policial da história 
do Rio de Janeiro. Há dúvida se hou-
ve efetivo confronto e exercício de 
legítima defesa. Os precedentes da 
polícia em diversas outras ocorrên-
cias é o fundamento da dúvida. Des-
ta vez não foi o Bope, nem o BPChq 
cujo comandante reivindicou, em 
2019, a autoria de 15 mortes no Mor-
ro do Fallet indevidamente atribuí-
das a outra unidade policial.

Mas, a polícia não deve ser sozinha 
responsabilizada por suas violências. 
Os que pensam para ela e lhes formu-
lam as justificações são igualmente 
responsáveis. A polícia violenta, mas 
incorruptível, retratada no filme ‘Tro-
pa de Elite 1’, decorre de uma concep-
ção da “boa polícia” da qual falam o 
sociólogo Luiz Eduardo Soares da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) e o antropólogo Roberto Kant de 
Lima da Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), onde criou curso de Segu-
rança Pública. Em suas formulações, a 
“boa polícia” há de ser incorruptível, 
mas pode ser violenta. Em suas opi-
niões, corrupção é uma opção; é um 
desvio pessoal. Mas, a violência é um 
desígnio inevitável da atuação policial.

A operação no Jacarezinho foi em 
si uma afronta à civilidade e aos po-
deres constituídos, notadamente ao 
STF. Os tempos são sombrios. Falta 
controle externo da atividade policial. 
Da nota publicada pelo Ministério Pú-
blico constou que “O MPRJ informa 
que a operação realizada nesta data 
na comunidade do Jacarezinho foi 
comunicada à Instituição logo após 
o seu início, sendo recebida às 9hs. A 
motivação apontada para a realização 
da operação se reporta ao cumprimen-
to de mandados judiciais – processo 
0158323-03.2020.8.19.0001 - de prisão 
preventiva e de buscas e apreensão no 
interior da comunidade, sabidamente 
dominada por facção criminosa”. Mas, 
o mandado para prisão preventiva de-

Vantagens de seguir carreira militar

Leonardo 

Chucrute 

professor de 
Matemática

instituição, tem grandes chances de 
ter uma carreira de sucesso tanto nas 
Forças Armadas como na vida civil. 

Outro benefício que vale a pena ser 
citado é a boa remuneração. A carreira 
militar possibilita construir um exce-
lente patrimônio e é possível ingressar 
nas Forças Armadas já na adolescên-
cia, cursando o Ensino Médio militar. 
A maior parte dos concursos têm vagas 
para ambos os sexos. Com apenas 25 
anos, é possível receber, como remu-
neração inicial, R$ 4 mil mensais como 
terceiro sargento ou a partir de R$ 7 
mil, como oficial. Lembrando que se 
pode crescer na carreira e chegar até 
general, que é o topo da carreira, com 
soldo de R$ 14 mil. 

Existe a possibilidade de fazer di-
versas viagens, o que é mais uma van-
tagem. O militar viaja muito. Com 
isso, há a possibilidade de morar em 
diversas cidades e regiões do país. De-

terminado em 28/04 pela 19ª Vara Cri-
minal não compreendia autorização 
para matar quem não fora julgado.

Não se pode negar o direito à legíti-
ma defesa. É a defesa da própria vida 
em detrimento da vida ou incolumida-
de física de um agressor injusto. Mas, 
não se pode validar a escalada da vio-
lência. O Estado brasileiro já sofreu 
condenações da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH) por suas 
violações em chacinas. As condena-
ções na CIDH não têm surtido efeito. 
Ela julga Estados. Igualmente não têm 
sido eficazes os mecanismos nacionais 
de controle da violência do Estado. 

A Constituição da República atri-
buiu ao Ministério Público o controle 
externo da atividade policial. Está no 
Art. 129, VII. Mas, é letra morta. Resta 
apelar para o Tribunal Penal Interna-
cional. O TPI julga indivíduos por cri-
mes de genocídio, de guerra, contra a 
humanidade e crimes de agressão.

Se é guerra, que sejam os autores e 
partícipes submetidos à Convenção 
de Genebra. Se não, e não é, sejam jul-

gados por eventuais crimes contra a 
humanidade, assim considerados os 
massacres, a desumanização, os exter-
mínios e as execuções. Em tal caso, tan-
to podem responder os que executam 
quanto toda a cadeia de comando e de 
abstenção de controle que de qualquer 
forma concorram para os crimes.

Este artigo é cópia quase integral de 
outro publicado nesta coluna em 16 de 
fevereiro de 2019, em que terminava 
propondo responsabilização de quem 
incentiva execuções, o que me valeu 
um telefonema ameaçador do então 
governador, ex-juiz, que em seguida me 
bloqueou nas redes sociais. Vou manter 
este artigo arquivado. As chacinas não 
vão parar. Ao contrário. Serão inten-
sificadas. Os tempos são sombrios e é 
incontrolável a escalada da truculência 
estatal e paraestatal. Mas, para cada 
nova chacina, ele será republicado com 
referência ao número de mortos, o local 
das mortes, a força executora e o ape-
lo para que a cadeia de comando seja 
conjuntamente julgada pelo Tribunal 
Penal Internacional/TPI.

pendendo do posto ocupado, a pessoa 
pode representar o Brasil em missões 
internacionais. Vale ressaltar que ao fi-
nal da formação pela Escola Naval, por 
exemplo, os guardas-marinha fazem 
a famosa Viagem de Ouro, em que os 
novos oficiais dão uma volta ao mundo 
durante um ano. 

Não posso deixar de citar a estabili-
dade na profissão. Uma das vantagens 
de se tornar um militar de carreira é a 
tranquilidade de poder evoluir na sua 
profissão sem se preocupar em perder 
o emprego. Com isso, ganha-se quali-
dade de vida. Ao completar 30 anos de 
serviço, a pessoa entra em condição de 
reserva e pode-se chegar lá aos 55 anos.

Mas lembre-se de que o trabalho 
nas Forças Armadas é duro e desgas-
tante. Porém, é possível descansar ou 
se dedicar a outras atividades mais 
cedo do que se tivesse escolhido uma 
carreira civil.

Rio precisa 
voltar a ser 
vanguarda

Fábio Pimentel e  

João Amaral 

adv espec Direito Societário e 
Propriedade Intelectual

O STJ decidiu que condomínios 
podem proibir a locação de 
unidades a partir de platafor-

mas de intermediação como a Airb-
nb. Conclusões como essa acabam 
por evidenciar dois aspectos rele-
vantes: a carência de um marco re-
gulatório específico para a locação 
naqueles moldes e a tendência na-
tural de, à mingua regras próprias, 
aplicar a legislação vigente, natural-
mente pensada em tempos muito 
anteriores ao surgimento do objeto 
inovador que se está julgando. 

No Rio, PL de 2018 pretende impor 
taxa para fomentar o turismo, paga 
pelas plataformas ao município. A vo-
cação da cidade para receber visitan-
tes poderia até justificar a iniciativa. 
Mas, para além de tributar, é neces-
sário mergulhar fundo na atividade 
e compatibilizar interesses legítimos.

A existência de regras claras permi-
te não só o desenvolvimento da ativi-
dade econômica, como traz segurança 
a todos: donos de imóveis, hóspedes 
e as plataformas. Cidades como Nova 
York, Barcelona, Paris e o Porto pos-
suem regulamentação própria; pro-
priedades precisam ser registradas 
nas prefeituras, passam por fiscaliza-
ção e recolhem impostos. 

O Rio é um dos maiores mercados 
de locação intermediada por agentes 
digitais no mundo. Estimativas dão 
conta que em 2018 o impacto econômi-
co alcançava expressivos R$ 7 bilhões, 
contemplando segmento que contri-
bui não só para o melhor aproveita-
mento de bens subutilizados, como 
conjunto de atividades que surgem 
direta ou indiretamente a partir do 
aluguel temporário, como a limpeza. 

Nem mesmo os argumentos impe-
cáveis do ministro Luis Felipe Salo-
mão, atento aos modernos preceitos 
da economia de compartilhamento, 
foram capazes de salvar a cidade do 
que pode ser enorme retrocesso, a par-
tir do momento em que condomínios 
começarem a promover alterações em 
convenções para banir inquilinos tem-
porários. Curiosamente, a proibição 
deve vir não do poder público, como 
aconteceu com outros modelos, como 
o da Uber, mas sim da população. 

Negócios que desafiam a lógica tra-
dicional tendem a sobreviver às ma-
zelas de ambiente regulatório pobre 
e instável, porém há custo social ele-
vado a ser considerado. Quem não se 
lembra das batalhas legais, protestos e 
guerras de liminares que permearam 
o crescimento da atividade das plata-
formas de intermediação do transpor-
te privado individual de passageiros?

Projetos, como o Taxi.Rio e o Ca-
rioca Digital, tornado lei e tombado 
como patrimônio imaterial pela Câ-
mara dos Vereadores, que recente-
mente digitalizou e publicou valioso 
acervo de mais de quatro décadas 
de diários oficiais, já provaram que 
a cidade possui talento natural para 
compatibilizar políticas públicas, 
modelos de negócio inovadores e 
tecnologia. O país precisa que o Rio 
volte a vanguardar.

“A operação no 
Jacarezinho 
foi em si uma 
afronta à 
civilidade e 
aos poderes 
constituídos, 
notadamente 
ao STF”

“Com 25 
anos, é 
possível 
receber 
remuneração 
inicial de R$ 
4 milcomo 
terceiro 
sargento ou a 
partir de  
R$ 7 mil, 
como oficial”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Júlia fica tímida na presença 
de Ana. Wilson tenta convencer 
Laudelino a não se encontrar 
com Iná. Lúcio tenta consolar 
Ana. Celina desconfia de que 
Lúcio esteja interessado em Ana. 
Júlia faz diversas perguntas so-
bre Ana para Rodrigo.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Renzo diz a Alexia/Josima-
ra que ela lembra uma pessoa 
especial que conheceu. Micaela 
convoca Bruno para a inau-
guração do restaurante. Kyra 
desconfia de que está gostando 
de Alan. Lúcia recomenda que 
Renzo procure uma psiquiatra.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N João Lucas e Maria Marta 
fazem as pazes e Silviano se 
emociona. José Alfredo deixa o 
hospital. Fernando procura Cris-
tina. Fernando decide falar com 
Cora sobre Cristina. José Alfredo 
e Maria Marta se enfrentam. Vi-
cente e Fernando se encontram.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

DIVULGAÇÃO
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P
aulo Gustavo vai ser homenageado 
na Sapucaí, no próximo carnaval, em 
grande estilo. Morto na última terça-
-feira, aos 42 anos, por complicações 

da covid-19, o ator será tema do enredo ‘Minha 
Vida É Uma Peça’, desenvolvido pela São Cle-
mente. Conforme revelou o site ‘Carnavalesco’, 
o anúncio foi feito, ontem, pela agremiação de 
Botafogo, que é conhecida por realizar desfiles 
irreverentes e com críticas sociais.

Segundo o presidente Renato Almeida Go-
mes, o Renatinho, o humorista tinha a 
alma clementiana. “O Paulo era uma fi-
gura sensacional. Era alegre, irreverente 
e crítico. Um cara que sempre colocou 
a família em primeiro lugar. Em 2013, 
quando falamos sobre novelas, ele esteve 
conosco na Avenida. Faremos uma linda 
homenagem”, afirmou.

Renatinho revelou que a ideia surgiu 
após uma conversa com o comentarista 
Milton Cunha, que foi carnavalesco da es-
cola durante anos. Ele contou também que 
não descarta retomar o enredo que já havido 
sido escolhido, ‘Ubuntu’, em outra ocasião. “O 
Milton (Cunha) me ligou falando sobre a obra e 
a vida do Paulo. Isso me emocionou e tocou meu 
coração. Nós iríamos falar sobre o ‘Ubuntu’, que 
é uma filosofia sustentada pela solidariedade, 
partilha, respeito e generosidade. Como disse o 
Milton, o Paulo carregava tudo isso dentro dele. 
Vamos fazer um lindo e emocionante carnaval”, 
festejou o presidente.

COMENTARISTA CELEBRA
Milton Cunha disse que a aposta pode gerar 
um carnaval inesquecível. “Raras vezes vi um 
personagem e um artista que traduzem tão 
bem o espírito de uma escola como essa com-
binação Paulo Gustavo, Dona Hermínia e São 
Clemente. Tem deboche, crítica e a veemência 
do discuto da liberdade... Acho que isso vai 
render um sambão e proporcionar um desfile 
inesquecível”, exaltou.

O carnavalesco Tiago Martins disse que o 
enredo será um grande ato de amor. “Num Bra-
sil que precisa de humor, tudo fica um pouco 
mais sem graça sem o Paulo. Nosso grande ato 
de amor é homenagear esse grande artista”, 
publicou Tiago, no Instagram. 

Muito amigo do ator, o influenciador digi-
tal Hugo Gloss também comemorou a novi-
dade nas redes sociais. “Vai ter Paulo Gustavo 
na Avenida. Ele merece todos os carnavais e 
toda a alegria desse mundo”, escreveu.

Apaixonado por carnaval, Paulo era tor-
cedor da Viradouro, atual campeã, onde 
chegou a desfilar algumas vezes com ca-
misa de diretoria. O amor pela Vermelho 
e Branco de Niterói foi representado na 
peça ‘220 Volts’, que trazia uma personagem 
fanática pela agremiação. Ele também chegou 
a fazer uma sessão de ‘Minha Mãe É uma Peça’ 
na quadra da Viradouro, em 2007.

Já na São Clemente, o humorista foi uma das 
estrelas do desfile de 2013, sobre o universo das 
novelas e da televisão.

N site: odia.com.br N e-mail: odiad@odia.com.br N tel.: 2222-8000
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 N Termina hoje, às 19h, a 
consulta pública aberta 
pela Prefeitura de Niterói 
para decidir se morado-
res querem dar o nome do 
ator Paulo Gustavo à atual 
Rua Coronel Moreira César, 
em Icaraí. Mais de 30,6 mil 
pessoas já participaram da 
votação, que segue aberta. 
A maioria dos moradores é 
a favor da mudança. Mui-
tos também acham que a 
alteração do nome do cine-
ma Icaraí poderia ser outra 
homenagem.

“Acho importante re-
visar a história, principal-
mente agora, e é um ato 
muito simbólico trocar o 
nome de um ‘corta-ca-
beças’, uma pessoa com 
a  t ra j e tó r i a  m a rca d a 
pela violência contra a 
população, pelo nome 
de alguém que nasceu e 
cresceu aqui e fez o país 
inteiro rir, além de lutar 
pelas melhores causas. 
Sou a favor”, disse La-
rissa Lopes, de 22 anos, 
moradora de Icaraí, cri-
ticando o atual nome 
da rua, que homenageia 
o militar que atuou na 

Gerra de Canudos (1896-
1897), na Bahia.

Para Luiza Apolinário, 22, frequentadora da Moreira 
César, o mais importante é mudar o nome de ruas que 
remetam a militares. “Acho importante revisar essas 
ruas que são problemáticas, só que acho difícil fazer 
isso, às vezes, aleatoriamente, sabe? Porque as pes-
soas têm muita memória atrelada ao nome da rua. 
Tipo, Rua Paulo Gustavo não remete a nada. Então, 
as pessoas podem ter essa resistência. Eu acho que, 
como já era importante mudar o nome de várias outras 
ruas, quando você tem um motivo mais concreto e que 
agrada toda a cidade, ajuda”, afirmou.

A estação do metrô do Jardim de Alah, na Leblon, 
Zona Sul, também poderá ser rebatizada para levar o 
nome de Paulo Gustavo. A homenagem é uma iniciativa 
do deputado Sérgio Fernandes (PDT), que apresentou 
projeto de lei 4120/2021, ontem, para ser analisado por 
comissões da Alerj. A estação passaria a se chamar 
Jardim de Alah - Paulo Gustavo.

Homenagens 
em cinema, 
rua e até 
estação de 
metrô

FOTOS DIVULGAÇÃO

PAULO GUSTAVO 

NA SAPUCAÍ

Paulo desfilou em escolas como São Clemente e 
Viradouro. Logotipo do enredo já está pronto Com informações da estagiária Karen Rodrigues,  

sob a supervisão de Thiago Antunes 

Ator, que era 
apaixonado 
por carnaval 
e torcedor da 
Unidos do 
Viradouro, 
vai ser tema 
do enredo 
‘Minha Vida 
É Uma Peça’, 
da escola de 
samba São 
Clemente, 
no Grupo 
Especial 
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Horóscopo

A Lua pode causar tensões para você no convívio 
familiar. Evite dizer palavras duras, releve as situações. 
Você estará bem decidida na hora de conquistar 
alguém. Cor: terracota.

Tenha cautela com fofocas e mal-entendidos de 
manhã. Pode exagerar na franqueza e magoar 
pessoas próximas. Você vai atrair e conquistar quem 
quiser. Cor: pérola.

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: adoçar, alva, andar, antera, avançado, dança, dano, larva, meta, 
metro, moer, nata, naval, norte, odor, onça, orate, poda, podre, poeta, 
porte, praça, proa, raça, remo, termo, traço, trança, varal, varanda.

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

Altas chances para desenvolver suas parcerias. Não 
empreste dinheiro para amigos. Cuide da sua 
autoestima com mais afinco. No amor, vai arrasar nas 
afinidades. Cor: verde-limão.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Grande disposição no mundo profissional hoje. Só não 
seja impulsivo. Uma amizade pode ser abalada por 
acontecimentos futuros. A vida a dois pede 
cumplicidade. Cor: cereja.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Busque fortalecer o contato com as pessoas pelo 
mundo virtual. Alguns atritos podem surgir, mas 
busque se acalmar. Muito carinho com o par neste dia. 
Cor: amarelo.

LEÃO
23/7 a 22/8

Algumas mudanças positivas podem pintar no 
mercado de trabalho. Tome cuidado com a sua saúde, 
cuide-se mais e melhor. Fase estável no 
relacionamento. Cor: amarelo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Não adote uma postura autoritária no mundo do 
trabalho. Uma grana inesperada de herança pode 
pintar. Na conquista, vai ser exigente com quem 
aparecer. Cor: índigo.

LIBRA
23/9 a 22/10

Cuide da saúde e livre-se de maus hábitos que te 
atrapalham. Se necessário, cancele uma viagem 
planejada. Procure se dedicar aos momentos 
românticos. Cor: marrom. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Busque relaxar hoje. Curtir a companhia da família e 
se divertir com alguns jogos pode fazer toda a 
diferença. Grande fase para a sedução no amor, 
aproveite. Cor: pink.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Assuntos de casa serão as suas prioridades. Serviços 
domésticos vão ter um dia produtivo. Grande fase 
para programas caseiros e aconchegantes na vida a 
dois. Cor: mostarda. 

A Lua deixa você mais falante. Cuidado para não 
exagerar na franqueza e falar demais. No trabalho, 
você vai ser muito criativa. Fase incrível para sua vida 
afetiva. Cor: prata.

Conversar com os parentes pode gerar boas 
oportunidades financeiras para si. Tenha cautela com 
intrigas. Fique em casa e seja mais carinhoso com o 
par. Cor: lavanda.

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

‘BBB Dia 101’ 
promete 
reencontros e 
‘cachorradas’

Depois de um começo conturba-
do, cheio de conflitos e brigas, o 
‘BBB 21’ fez jus ao título de ‘Big 
dos Bigs’ e se transformou em 
uma edição histórica. Hoje à noi-
te, em encontro inédito, o grupo 
vai se reencontrar dentro da casa 
para colocar tudo em pratos lim-
pos. O especial ‘BBB Dia 101’ vai ao 
ar após o ‘Vai que Cola’, na TV Glo-
bo, e promete mostrar “cachor-
radas” e também emocionar com 
reconciliações.

Tiago Leifert faz sua última en-
trada, nesta temporada, no telão 
da casa para conversar e relem-
brar episódios hilários que vira-
ram memes, os ‘shipps’ e os trejei-
tos da galera. Segundo ele próprio 
contou nas redes sociais, ninguém 
“pipocou”. “Foi o momento de reu-
nir toda a galera, para eles pode-
rem conversar, aparar as arestas 
que estavam faltando, reunir todo 
mundo na sala - menos o ‘Micro-
biano’, que está no ‘No Limite’. Eles 
puderam falar tudo que estavam 
sentindo, olhando para trás, reven-
do o programa. E, mais uma vez, o 
apresentador passou a maior ver-
gonha, chorei pra caramba.

Mas e a lavação de roupa suja? A 
expectativa do público é ver como 
estão os envolvidos nas grandes 
tretas. No reality, Sarah fez críticas 
a Juliette, o que causou o rompi-
mento do amado G3. Quando foi 
eliminada, a brasiliense chegou a 
dizer que gostaria de conversar com 
a paraibana. Juliette, no entanto, se 
recusou recentemente a mandar 
um beijo para o fã-clube “Sariette”, 
junção dos nomes das duas. “Não 
consigo”, disse a campeã do “BBB 
21” em vídeo que viralizou.

Outro reencontro esperado é 
o de Carla Diaz com Arthur Pico-
li. A atriz saiu do programa  apai-
xonada, mas se decepcionou ao 
ver vídeos não muito favoráveis 
do crossfiteiro. Nas redes, Carla 
chegou a pedir “respeito” e que 
parassem de perguntar a ela sobre 
o futuro do relacionamento. “Essa 
história não me pertence mais”, 
disse na ocasião. 

Outro momentos marcante 
do “BBB” foi o conflito de Karol 
Conká com Lucas Penteado. A ra-
pper bateu recorde de rejeição, 
com 99,1% dos votos, por conta 
da forma como tratou o ator. Fora 
da casa, Lucas não quis participar 
do documentário “A Vida Depois 
do Tombo”, do Globoplay. Mas os 
dois já estão em paz. 

BOMBOU NA AUDIÊNCIA
O ‘Big Brother Brasil 21’ bateu 
grandes recordes. A final, que 
consagrou Juliette Freite campeã, 
bateu 34,1 pontos e teve a melhor 
média no Painel Nacional de Tele-
visão (PNT) em 11 anos. Ao longo 
dos 100 dias, o programa foi assis-
tido por, em média, 40 milhões de 
pessoas por dia.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Participantes voltam à 
casa, hoje, para lavar 
‘roupa suja’ e relembrar 
memes que viralizaram

Expectativas maiores 
são para o acerto de 
contas entre Carla e 
Arthur, e Karol Conká e 
Lucas Penteado

16    SÁBADO, 8.5.2021  I  O DIA


