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é apreendido 
após mortes

Mirian dos Santos, mulher do 
mototaxista morto em abordagem 
na Cidade de Deus, pede justiça. P. 4 

FÉ NA CLASSIFICAÇÃO 

A
LE

XA
N

D
RE

 V
ID

A
L 

/ 
FL

A
M

EN
GO

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O

Depoimento de ex-ministro
 vai ser retomado hoje. P. 2 

Noiva do funkeiro 
relata briga e uso
de drogas sintéticas
Em depoimento na 16ª DP (Barra), Deolane Bezerra conta que chegou a bloquear 

o cantor no celular após discussão na noite de sua morte.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

AMIGO DO ARTISTA, DE FORA DO SEXO A 
TRÊS, SE ESCONDEU ATRÁS DA CORTINA.  P. 3

ASSESSOR DE KEVIN SOFRE AMEAÇAS DE 
AGRESSÃO NAS REDES SOCIAIS.  P. 3 

MC KEVIN 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Confira o calendário 
de antecipação do 13º
Mais de 2,6 milhões de segurados receberão a primeira parcela no Rio. P. 10 

POLÍCIA BUSCA 
SUSPEITA DE 
ASSASSINATO

JAIRINHO FICA 
SEM A MEDALHA 
TIRADENTES

Mulher esfaqueou a amiga do 
ex-marido em Guapimirim. P. 5 

Alerj tira honraria de vereador, 
acusado da morte de Henry. P. 5 

FábiaOliveira
Ex-’BBB’ analisa 

proposta da 
RedeTV! para 

integrar time de 
apresentadores 

do ‘TV Fama’. 
P. 12 

SARAH DE OLHO SARAH DE OLHO 
NA CARREIRA NA CARREIRA 

ARTÍSTICA ARTÍSTICA 

Prefeito pagou 
R$ 562,42 ao 
ser autuado 
pela Seop. 
Segunda dose da 
CoronaVac nos 
municípios ainda 
preocupa. P. 6 

PAES MULTADO POR 
NÃO USAR MÁSCARA 
EM RODA DE SAMBA 

Pazuello passa mal Pazuello passa mal 
em sessão da CPI da em sessão da CPI da 

Covid no Senado Covid no Senado 

Projeto de vereador prevê 
destombamento da Cadeg
De acordo com a proposta do parlamentar Rafael Aloísio de 
Freitas (Cidadania), o objetivo é permitir mudanças no merca-
do para ampliá-lo e gerar empregos e renda no setor. P. 6

Técnico do Flu, Roger Machado aposta na passagem às oitavas Técnico do Flu, Roger Machado aposta na passagem às oitavas 
da Libertadores com simples empate contra o River Plate.da Libertadores com simples empate contra o River Plate. P. 8 P. 8

ATAQUE

 Flamengo de Pedro 
sai na frente, leva 
virada mas empata 
na raça em 2 a 2 
com a LDU pela 
Libertadores P. 8
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 N A Rua Serra Alta, em 
Santíssimo, na Zona Oeste 
do Rio de Janeiro, está 
completamente esburacada. 
O asfalto que um dia existiu 
ali está completamente 
acabado. A rua já deixou de 
ser pavimentada há muito 
tempo, parece que voltamos 
no tempo.

 > Sérgio Santos
Santíssimo

Asfalto danificado 
em via de Santíssimo

Rua cheia de lixo em 
Brás de Pina

 N A Rua Ibicui, em Brás de 
Pina, na Zona Norte, está 
repleta de lixo. Parece que 
esqueceram o local há 
semana, porque as ruas 
não estão sendo varridas. A 
quantidade de lixo e entulho 
jogados é muito grande. 
Gostaríamos que o local fosse 
limpo o mais rápido possível.

 > Liandra Silva
Brás de Pina
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As mais lidas
Online

Uso de drogas e briga: 
confira o depoimento 

na íntegra de Deolane, 
mulher de MC Kevin

RIO DE JANEIRO, P. 3

Amigo pagou conta 
de quiosque após 

discussão de Kevin 
com Deolane
RIO DE JANEIRO, P. 3

EXCLUSIVO Genilson 
Araújo é novamente 

afastado do ‘Bom Dia Rio’
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

Flávio Bolsonaro 
causa nova discussão 

em sessão da CPI
BRASIL, P. 2

A chacina 
é uma 
expressão 
cruel da 
miséria”
RENATA SOUZA,
Deputada.

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) tornou-
-se militante dos direitos humanos antes mesmo de 
ingressar na vida parlamentar. Nascida e criada na 

Favela da Maré, Zona Norte do Rio, foi eleita, em 2018, a 
primeira mulher negra presidente da Comissão de Defesa 
dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj. Quando tomou 
conhecimento da ação policial no Jacarezinho, quando mor-
reram 28 pessoas, ela, imediatamente, abraçou a causa.

EMOÇÃO
A deputada foi ver de perto como estavam os moradores 
na favela. “A chacina é uma expressão cruel da miséria. 
Não ocorrem chacinas em áreas onde não existe pobreza. 
Além de uma segurança pública que garanta os direitos 
humanos, o Estado precisa fazer acontecer políticas públi-
cas para a juventude, para o combate à fome, para geração 
de emprego e renda, saneamento básico e moradia digna, 
saúde e educação”, disse. Na comunidade, Renata esteve no 
pré-vestibular Nica, local que, em 2019, chegou a ser inva-
dido pelo Bope. A deputada se emocionou com o relato da 
coordenadora Bianca Peçanha: “Levamos quatro anos para 
pôr 20 jovens na universidade. A polícia em dez horas matou 
28”. Lá se emocionou novamente em conversa com o jovem 
Léo, presidente da Associação de Moradores, quando ele 
disse que “só se fala que parte dos jovens que tinham passa-
gem pela polícia, mas ninguém fala que muitos procuraram 
emprego e não tiveram essa oportunidade”.  

 N O governador Cláudio Cas-
tro e o presidente do Detran-
-RJ, Adolfo Konder, inaugu-
raram e já está em funciona-
mento o primeiro posto do 
Brasil exclusivamente volta-
do para o atendimento a pes-
soas com deficiência. 

InformedoDia

 N Comissão Especial de In-
dústria Naval e do Setor de 
Petróleo e Gás, da Alerj, se 
reúne na 2ª feira com repre-
sentantes da Petrobras para 
discutir medidas de incenti-
vo. “Preços dos produtos na-
cionais vão melhorar quan-
do o setor se desenvolver, 
mas a Petrobras precisa ser 
uma grande indutora desse 
processo”, disse deputado 
Rubens Bomtempo (PSB). 

SETOR NAVAL 
NO RIO DE 
JANEIRO

DIVULGAÇÃO/CAIO OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO

ATENDIMENTO 
EXCLUSIVO

PARA 

CELEBRAR 9 

DE JULHO

No ano de come-

moração dos 100 

anos da Paróquia 

Nossa Senhora da 

Paz, o vereador 

Marcio Ribeiro 

deu entrada em 

projeto de lei 

para incluir dia de 

Nossa Senhora da 

Paz no calendário 

oficial da cidade. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

A deputada Renata Souza esteve com moradores do Jacarezinho.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Rubens Bomtempo

Investigados não são culpados. Porém é lamentável para nós, e 
muito negativo para a imagem do Brasil, ter o ministro do Meio 
Ambiente e o presidente do Ibama em uma investigação de expor-
tação ilegal de madeira. A investigação deu certo por ter sido, de 
fato, secreta.

Virou lei a livre expressão de pensamentos e opiniões a professo-
res, estudantes e funcionários no ambiente escolar. A lei é positiva, 
mas não deveria ser necessária. Uma pena que nossa democracia 
precise se fortalecer por meio de leis.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Eduardo Pazuello passa 
mal no Senado e deixa CPI
Ex-ministro defendeu também que as orientações da OMS são apenas posições

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

O 
ex-ministro da Saú-
de Eduardo Pazuello 
passou mal, ontem, 
durante o intervalo 

da sessão da CPI da Covid no 
Senado. O presidente da co-
missão, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), decidiu suspen-
der o depoimento. A oitiva 
será retomada hoje, por-
que ainda há 23 senadores 
inscritos. O general foi aten-
dido pelo médico e senador 
Otto Alencar (PSD-BA). 

A secretária do Ministério 
da Saúde Mayra Pinheiro, a 
“capitã cloroquina”, será ou-
vida na terça. 

Em entrevista à Globo-
news, Otto disse que o ex-
-ministro estava com a sín-
drome vasovagal. “Perdeu 
o sangue do cérebro, estava 
muito pálido. Quando eu 
o vi assim, coloquei ele no 
sofá, com a perna para cima, 
para o sangue voltar para o 
cérebro”, afirmou. 

Segundo Otto, o mal-estar 
acontece muito em pessoas 
que ficam muito tempo em 
pé e que se emocionam de-
masiadamente. “Ele já está 
bem, bem corado. Está tudo 
certo agora”, acrescentou o 
senador.

Em depoimento, Pazuello 
afirmou que o presidente Jair 
Bolsonaro nunca lhe orien-
tou a fazer nada diferente da 
forma como já estava atuan-
do na gestão da Saúde. Ele 

PRESIDENTE DO BUTANTAN

 N O presidente do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, des-
mentiu a afirmação do ex-
-ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, de que não houve 
intervenção do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) na 
compra da vacina CoronaVac, 
produzida pelo instituto em 
parceria com a chinesa Sino-
vac. De acordo com Covas, 
o contrato para compra do 
imunizante levou mais de seis 
meses para ser assinado. 

“Com a declaração do 
Pazuello, ele que tem que res-
ponder. Nós tivemos dificul-
dade na assinatura do contra-
to. Esse contrato foi assinado 
no dia 7 de janeiro deste ano, 
sendo que a primeira proposta 
foi em julho do ano passado. 
Então, é só fazer as contas e 
nós temos aí um pouco mais 
de seis meses, um contrato 
que não foi assinado, embora 
tenha sido proposto no meio 
do ano passado”, afirmou ele. 

Correção na fala de Pazuello na CPI

Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, volta a depor hoje na CPI da Covid no Senado, em Brasília

defendeu também que as 
orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) são 
apenas posições - e que quem 
decide a política a ser implan-
tada no País é o Ministério da 
Saúde. “Somos soberanos”.

O Tribunal de Contas da 
União se manifestou por 
meio de nota oficial após 
Eduardo Pazuello afirmar 
que o TCU se posicionou 
contra o fornecimento de 
vacinas pela farmacêutica 
Pfizer. De acordo com o co-
municado, em nenhum mo-
mento os ministros do Tri-
bunal se posicionaram de 
forma contrária a vinda da 
empresa norte-americana. 

JACAREZINHO

O dia em que 
a deputada 
chorou



RIO DE JANEIRO

NOIVA DE MC KEVIN CONFIRMA

USO DE DROGAS
Advogada afirmou que era noiva de MC Kevin e diz que chegou a bloquear ele no celular  
após briga na noite de sua morte. Ela soube pela irmã que o cantor estava com outra mulher

E
m depoimento rea-
lizado a policiais da 
16ªDP (Barra da Ti-
juca), Deolane Bezer-

ra afirmou que era noiva de 
MC Kevin e confirmou o uso 
de drogas sintéticas, como o 
MD. Em seu relato, ela tam-
bém disse que o motivo da 
briga que teve com o artista 
foi o fato dele continuar pa-
gando quartos extras para os 
amigos, que deveriam ter re-
tornado a São Paulo. O DIA 

teve acesso ao depoimento. 
“Kevin estava extrema-

mente agitado, após o evento 
chamado Baile do Impera-
dor, pois havia feito o uso de 
bebida alcoólica e MD (dro-
ga sintética)”, disse a mulher; 
que não soube informar em 
que local o MC ingeriu a refe-
rida droga e tampouco como 
teve acesso a ela.

Deolane revelou que brigou 
com Kevin e que bloqueou seu 
contato no celular. 

“Estava muito cansada e 
chateada quando retornei 
para o quarto. Kevin ficou li-
gando e insistindo para ficas-
se na praia junto aos amigos, 
mas não quis. Ele mandou di-
versas mensagens no celular”.

Mais tarde, veio a infor-
mação da notícia falta do 
cantor. Ela explicou que Lu-
cas, amigo do MC, retornou 
ao seu quarto acompanha-
do de MC Bruninho, dizendo 
que Kevin havia se jogado de 
um apartamento do 5º andar 
do hotel na Barra. 

No depoimento, ela expli-
cou que desceu até a porta 
do hotel, mas não conseguiu 
ver Kevin, porque os amigos 
não deixaram, mas que viu 
os amigos gritando e corren-
do com as mãos na cabeça de 
um lado para o outro. Deola-
ne contou que após quatro 
tentativas foi autorizada a 
ir até o quarto de Kevin. Ela 
afirmou que recebeu a infor-
mação por um médico que 
Kevin havia tido três para-
das cardiorrespiratórias e 
não resistiu.

A mulher citou que retor-
nou para o hotel na Barra da 
Tijuca para pegar seus perten-
ces, mas acabou resolvendo 
tentar descansar um pouco 
por lá. Nesta parte do depoi-
mento, Deolane comentou 
que soube pela irmã, Daiane 
Bezerra Santos, que Kevin es-
tava com outra mulher no ho-
tel na hora do acidente. 

O DIA teve acesso ao termo 
de declaração do empresário 
Jhonatas Augusto Cruz. Ele 
informou que estava na praia 
junto com Kevin, VK e outros 
amigos, quando eles conhe-
ceram Bianca. O empresário 
contou que depois que o trio 
voltou para o hotel, já no final 
da tarde, ele também saiu da 
praia, na esperança de partici-
par do sexo grupal.

Deolane revelou 
que brigou com 
Kevin e que 
bloqueou seu 
contato. O cantor 
ficou insistindo 
com mensagens

Kevin e a filha 
Soraya, de 5 anos. 

A mãe revelou 
que contou sobre 

a morte do pai. “A 
Soso está bem”, 

disse a ex do MC.

EM ENTREVISTA

 NValquíria Nascimento, mãe 
de MC Kevin, conversou com 
Ana Maria Braga no “Mais 
Você” de ontem. A apresen-
tadora já iniciou o programa 
mostrando a trajetória de MC 
Kevin. Ana Maria destacou 
que Val é bem nova.

“Eu tinha 18 anos (quan-
do o Kevin nasceu). Eu te-
nho um filho de 27 anos, que 
chama Felipe”, explicou a 
mãe do MC, que falou sobre 
como está lidando com a 
trágica morte do filho. “Eu 
estou, na verdade, sem for-
ças para muita coisa. Pare-
ce que saiu um pedaço de 
mim, eu e o Kevin tínhamos 
uma relação muita intensa, 
sempre falando comigo pra 
tudo. Estou sem chão, sem 
nada, sem ele, não sei ex-
plicar o que estou sentindo”.

Mãe: ‘Estou 
sem chão’

Estou sem chão, 
sem nada, não sei 
explicar o que estou 
sentindo. Tínhamos 
uma relação muita 
intensa”
VALQUÍRIA, mãe de Kevin

 > O assessor de Kevin 
Nascimento Bueno, o 
MC Kevin, de 23 anos, 
que morreu após cair 
do 5º andar de um ho-
tel na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio, usou 
as redes sociais ontem 
para relatar as ameaças 
que tem sofrido desde 
a morte do artista. Jo-
nathas Groscove, de 26 
anos, contou que está 
sendo confundido com 
um dos amigos que es-
tavam com o funkeiro 
no último domingo.

“Tô aqui na casa da 
Val, vocês têm me man-
dando muitas mensa-
gens perguntando se eu 
estava lá, eu não estava 
no Rio, não era eu”, dis-
se o jovem, que estava 
acompanhado da mãe 
do artista, Valquíria 
Nascimento.

O assessor está sen-
do confundido com o 
empresário Jhonatas 
Augusto Cruz, de 27 
anos, que foi um dos 
amigos que estiveram 
com MC Kevin mo-
mentos antes do fun-
keiro cair da varanda 
do hotel onde estava 
hospedado. 

Assessor sofre 
ameaças nas 
redes sociais

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Ex de Kevin conta como deu a notícia para sua filha
 > Evelin Gusmão, mãe de 

Soraya, única filha de MC 
Kevin, revelou que já con-
tou à menina de 5 anos so-
bre a morte do pai. “A Soso 
está bem. Ela é muito pe-
quena para entender tudo 
que vem acontecendo. 
Contei pra ela, sim, sobre o 
papai dela e ela me fez vá-
rias perguntas. Na noite do 

acontecido, eu estava muito 
nervosa, chorando demais e 
ela veio me abraçar e chorou 
junto comigo ao meu deses-
pero e ficou perguntando ‘o 
que tá acontecendo, mãe?’”, 
começa Evelyn, que contou 
ainda só ter conseguido dar 
a notícia à pequena no dia se-
guinte ao fatídico episódio.

“Eu não consegui con-

tar no dia. No outro dia, de 
manhã, conversei bastan-
te com ela que o papai dela 
virou uma estrelinha e está 
com o papai do céu em um 
lugar maravilhoso e que ele 
ama ela demais, pra ela guar-
dar ele no coração pra sem-
pre e que a mamãe estava lá, 
para todo o sempre. Que ela 
é muito amada e ela ficou me 

olhando perguntando al-
gumas coisas. Ficou cala-
da, abracei ela. Logo ela 
subiu e a irmã dela falou 
que ela juntou as mãozi-
nhas, fechou os olhos, lim-
pou o rosto e a irmã dela, 
Beatriz, foi abraçá-la”. 

Por fim, Evelin disse 
ainda que Soraya não está 
desamparada.   

REPRODUÇÃO INTERNET 

Motivo da briga que 
teve com Kevin foi 
o fato de continuar 
pagando quartos 
extras para amigos
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Fuzil usado em abordagem apreendido
Ocorrência com agentes do 18° BPM resultou em duas mortes. Moradores da Cidade de Deus culpam PMs

ESTEFAN RADOVICZ

Mototaxista foi morto no mesmo local em que outro homem levou um tiro em janeiro em ação policial

A 
Polícia Civil apreen-
deu um fuzil usado 
pela equipe de PMs 
do 18° BPM (Jacare-

paguá), envolvida na abor-
dagem que resultou em duas 
mortes na noite de terça-feira 
na Cidade de Deus. O arma-
mento será encaminhado à 
perícia e passará por confron-
to de balística. A PM abriu um 
procedimento interno para 
apurar todos os fatos. Na ocor-
rência, o mototaxista Edvaldo 
Viana, 42, e outro homem que 
estava na garupa, foram ba-
leados e não resistiram. Um 
vídeo nas redes sociais mostra 
policiais arrastando um dos 
corpos para a caçamba de uma 
viatura que estava estacionada 
na Rua Edgard Werneck.

Após as mortes, morado-
res da Cidade de Deus tenta-
ram fechar as ruas de acesso à 
comunidade em tom de pro-
testo. Eles denunciam os po-
liciais e os acusam das duas 
mortes. Segundo a Secretaria 
Estadual de Polícia Militar, 
os agentes prestaram depoi-
mento entre a noite de terça 
e a madrugada desta quarta-
-feira na sede da Delegacia de 
Homicídios da Capital. 

Familiares do mototaxista 
pedem por justiça. “A polícia 
mata mais inocente do que 
prende bandidos. Queremos 
saber aonde isso vai parar, um 
inocente vai pra rua e está sen-
do morto nas mãos da polícia”, 
questiona a esposa de Edval-
do, a auxiliar de professora Mi-
rian dos Santos, 49 anos, que 
esteve no IML ontem para a 
liberação do corpo do marido.

Segundo ela, o marido fa-
zia a última corrida do dia e 
iria para casa. Testemunhas 
contaram que Edvaldo pa-
rou a moto durante a abor-
dagem policial, mas mesmo 
assim acabou baleado. “Mais 
um inocente morrendo, eu só 
quero justiça. Quem fez isso 
com meu marido, inocente, vai 
pagar”, prometeu.

Edvaldo é natural de Ma-
ceió e veio para o Rio para 
trabalhar. Na Cidade de Deus, 
conheceu Mirian. O casal não 
tem filhos, mas Edvaldo é pai 
de dois filhos que moram em 
Maceió. Um dos enteados do 
mototaxista, Paulo Henrique 
Duarte, 29, disse que soube da 
morte por um homem e que 
foi hostilizado pelos PMs. 

“A gente chegou lá e os po-
liciais disseram que ‘os dois 
gansos já foram levados’”, 
afirmou o enteado.

PESQUISA

 N Pesquisa feita pelo do Ins-
tituto Fogo Cruzado, apon-
tou que 293 pessoas mor-
reram somente este ano 
em operações policiais na 
Região Metropolitana do 
Rio, entre o dia 1º de janeiro 
e 18 de maio. O número de 
mortes representa um au-
mento de 4% em relação ao 
ano anterior, quando foram 
contabilizados 282 óbitos 
nas mesmas circunstâncias. 

A ODIA, o Fogo Cruzado 
informou os cinco locais 
com mais mortes em ações 
da polícia em 2021: Jaca-
rezinho (27); São Gonçalo 
(13); Bocaiúva (10); Bel-
ford Roxo (8) e Vicente de 
Carvalho (7).

Entre os mortos deste 
ano está Edvaldo Viana e 
um outro rapaz, que estava 
na garupa da moto, tam-
bém foi atingido e não re-
sistiu aos ferimentos. Ele 
ainda não teve a identifica-
ção revelada.

Já são quase 
300 mortos

‘Não existe punição no nosso país’
 > “Esse estado não tem 

Justiça”, diz revoltada Car-
la Roberta da Silva, com-
panheira de Marcelo Gui-
marães, morto em janeiro 
deste ano, com um tiro no 
peito, ao passar por blinda-
do da PM. Na ocasião, ocor-
ria ação policial no mesmo 
local em que Edvaldo e ou-
tro homem foram mortos. 

Segundo ela, a sensação ao ver 
a história se repetir é de impu-
nidade e abandono.

“A verdade é que nas leis 
do nosso país não existe pu-
nição. O que eu faço todos os 
dias é orar e esperar a justiça 
de Deus, desabafou.

Carla conhecia Edvaldo e 
diz que viu um filme passar 
por sua cabeça. Sem Marcelo, 

cria, com a ajuda da famí-
lia, os filhos de 5 e 19 anos. 
“Meu filho pergunta pelo 
pai, minha filha tenta ser 
forte para que eu seja for-
te”, desabafou.

Carina, Guimarães, irmã 
de Marcelo, diz que passa 
frequentemente pelo local. 
“Vi aquele homem ali como 
se fosse meu irmão”, disse.

 > Um grupo de mototaxis-
tas fez, na noite de ontem, 
passeata em protesto con-
tra a morte de Edvaldo e 
outro homem. O ato acon-
teceu de forma pacífica 
exatamente no local do 
crime. Além de Edvaldo, 
um passageiro que estava 
na garupa da moto tam-
bém foi atingido e morto 
pelos PMs, após aborda-
gem dos policiais.

Os agentes envolvidos 
na ocorrência que resul-
tou nas mortes alegaram 

disseram na delegacia que 
o homem estaria armado 
e que por isso atiraram. 
Ainda de acordo com os 
depoimentos dos agentes, 
a suposta arma que seria 
usada por Edvaldo não foi 
encontrada porque “cra-
cudos” da comunidade a 
teriam roubado. 

A versão dos militares 
não bate com o depoimen-
to da esposa do mototaxis-
ta, que esteve no IML nes-
ta manhã e afirmou que o 
marido era trabalhador.

Mototaxistas protestam

Mototaxistas fizeram passeata ontem à tarde na Cidade de Deus

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA
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Fotógrafo foi morto 
por traficante do CV, 
afirma a polícia

REPRODUÇÃO

Thiago de Souza tinha 32 anos

A Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, Itaboraí 
e São Gonçalo (DHNISG) 
descobriu que o traficante 
que atirou na cabeça do fo-
tógrafo Thiago Freitas de 
Souza, 32, é ligado à facção 
Comando Vermelho (CV). 
O jovem foi assassinado no 
quintal de casa, na comu-
nidade do Santo Cristo, no 
Fonseca, em Niterói, na ma-
nhã do último sábado, de-
pois de pedir que trafican-
tes diminuíssem o barulho 
para sua filha poder dormir. 
No dia, havia uma guerra 
entre traficantes rivais. 

Os policiais fizeram di-
ligências no local, ontem, 
e apuraram que eram tra-
ficantes do CV que esta-
vam em frente à casa de 
Thiago. A DH de Niterói 
trabalha para identificar 
quem foi o responsável 
pelo disparo. 

Em um áudio gravado 
momento após o fotógrafo 
ser baleado, a esposa do 
rapaz contou para uma 
pessoa próxima, aos pran-
tos, como tudo aconteceu.

“Os caras estavam na 
janela do meu quarto e 

Thiago foi pedir para eles 
saírem dali, e eles deram um 
tiro na cabeça de Thiago, na 
cabeça dele”, dizia ela en-
quanto aguardava notícias 
do marido no Hospital Esta-
dual Azevedo Lima. 

O Santo Cristo e a comuni-
dade Coronel Leôncio foram 
palco de uma guerra entre 
traficantes rivais, no sábado. 
Segundo a polícia, crimino-
sos ligados à facção Terceiro 
Comando Puro (TCP) tenta-
vam retomar as favelas, que 
atualmente tem o tráfico 
controlado pelos rivais do 
Comando Vermelho (CV).

Os criminosos se enfren-
taram a tiros, pela disputa do 
domínio das atividades cri-
minosas da região. O tiroteio 
começou no início da manhã 
e durou até às 9h. 

THUANY DOSSARES 

Polícia procura acusada 
de assassinato por ciúme
Vítima foi esfaqueada pela ex-mulher  de um amigo. Família pede Justiça

A 
Polícia Civil procura 
a suspeita de matar 
Miriam do Nasci-
mento Rodrigues, 43 

anos, esfaqueada no último, 
em um sítio no bairro Vale das 
Pedrinhas, em Guapimirim. 
Miriam estava na casa de um 
amigo quando a ex-mulher 
dele, identificada como Isabel 
de Jesus, entrou na residência 
e a atacou. Segundo o delega-
do Antônio Teixeira, titular da 
67ª DP (Guapimirim), a vítima 
levou três facadas na barriga, 
foi socorrida, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu na 
madrugada de ontem.

“O ex-marido de Isabel se se-
parou dela dia 10 de maio e, no 
domingo, estava em casa com 
a amiga, Miriam. A Isabel já 
chegou com uma faca na mão, 
esfaqueou a vítima e ainda o 
ameaçou”, contou Teixeira.

Depois de esfaquear Mi-
riam, Isabel quebrou móveis, 
objetos e plantas da casa do ex-
-marido, fugindo em seguida. 
Familiares contaram a ODIA 

que Miriam era uma pessoa 
tranquila e trabalhadora, e 
tem um filho. “Ela era amável, 
divertida, não guardava má-
goa de ninguém. Não tratava 
as pessoas com a mesma mal-
dade e arrogância que trata-
vam ela”, disse um parente.

Conforme o familiar, a 
sensação é de incredulida-
de. “Meus tios ficaram arra-
sados, ainda não caiu a ficha 

do filho dela. Tivemos que 
contar para o pai dela, de 
84 anos. Estamos com sede 
de Justiça, mas com acom-
panhamento da polícia. Não 
fazemos Justiça com as nos-
sas próprias mãos”.

O delegado informou que 
negocia com a defesa Isabel 
para que ela se entregue até 
amanhã. Não há informações 
sobre data e local do enterro.

FACADA

 NUma mulher foi morta a 
facadas ontem pela manhã, 
na Rua Araticum, no Anil, na 
Zona Oeste. Segundo relatos, 
o ex-marido da vítima, que 
era pastor, teria cometido o 
crime. Ele não aceitava o fim 
da separação. A mulher, que 
também era pastora, tinha 
seis filhos. O suspeito já pos-
suía anotação criminal por 
violência doméstica na Dele-
gacia de Atendimento à Mu-
lher (Deam) de Jacarepaguá.

Segundo a PM, agentes 
do 18º BPM (Jacarepaguá) 
receberam denúncia de que 
o autor do crime ainda esta-
ria nas proximidades. Após 
uma ação de buscas, os PMs 
localizaram o homem na 
Estrada de Jacarepaguá e 
apreenderam uma faca. A 
ocorrência foi encaminhada 
à Delegacia de Homicídios.

Preso ao matar 

ex-mulher

Parentes de Miriam disseram que ela era tranquila e trabalhadora

REPRODUÇÃO

Dr. Jairinho 
perde 
Medalha 
Tiradentes
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Jairinho: preso desde 8 de abril

A Alerj revogou a Medalha 
Tiradentes oferecida ao ve-
reador Dr. Jairinho em 2007, 
honraria concedida pelo go-
verno e destinada a premiar 
quem prestar relevantes ser-
viços à causa pública. A vota-
ção aprovada em discussão 
única aconteceu ontem.

Jairinho é acusado pela 
morte do menino Henry 
Borel, 4 anos, agredido até 
a morte. Ele é réu no pro-
cesso, assim como a mãe do 
menino, Monique Medeiros. 
Os dois foram presos em 8 
de abril e, desde então, o 
vereador está afastado do 
mandato. Ele também é alvo 
de um pedido de cassação 
na Câmara. Jairinho foi in-
diciado por homicídio du-
plamento qualificado –com 
emprego de tortura e sem 
chance de defesa para a ví-
tima. Além desse crime, ele 
foi indiciado ainda por cri-
me de tortura contra a filha 
de uma ex-namorada. Outra 
investigação está em curso 
também por agressão a um 
menino, igualmente filho de 
uma ex-namorada. 

“Não é cabível que pessoas 
envolvidas em escândalos tão 
brutais, como é o caso do pos-
sível assassinato do menino 
Henry Borel ou acusações de 
agressões à ex-esposa, ex-na-
moradas e seus filhos estejam 
entre os homenageados pela 
honraria”, disse o deputado 
Noel de Carvalho, que pediu 
a revogação.

JENIFER ALVES

jenifer.alves@odia.com.br
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Câmara do Vereadores 
pode destombar a Cadeg
Desde 2018, o local é tombado como Patrimônio Oficial Público do Rio de Janeiro

ESTEFAN RADOVICZ

Projeto ainda precisa passar por algumas comissões e deve entrar em pauta no início do segundo semestre

O 
Centro de Abasteci-
mento do Estado da 
Guanabara, conhe-
cida como Cadeg, 

em Benfica, na Zona Norte 
do Rio pode ser destombado 
pela Câmara de Vereadores 
do Rio. O projeto é de auto-
ria do parlamentar Rafael 
Aloísio Freitas (Cidadania), 
presidente da Comissão em 
Defesa de Bares e Restauran-
tes e tem como objetivo “per-
mitir eventuais mudanças no 
mercado, com a intenção de 
ampliá-lo”, para aumentar a 
geração de empregos e renda 
no setor e na região.

“A fim de possibilitar a ex-
pansão do Centro de Abas-
tecimento do Estado da 
Guanabara e oportunizar a 
geração de emprego e ren-
da com a expansão do local, 
proponho o destombamento 
do imóvel que serve à Cadeg. 
A reversão deste processo de 
tombamento se faz mais que 
necessária atualmente não 
somente pela perda dos em-
pregos como consequência 
do fechamento de diversos 
postos de trabalho na cidade 
em função da crise econômi-
co-sanitária, mas também, 
pela importância de recupe-
rarmos parte das receitas tri-
butárias diretas e indiretas 
perdidas com o fechamento 
das empresas do setor”, parte 
do trecho do projeto. 

O projeto ainda precisa 
passar por algumas comis-
sões e deve entrar em pauta 

após aprovação da Câmara 
Municipal. O projeto de lei foi 
proposto pelo vereador Thia-
go K. Ribeiro (PMDB). Cons-
truído em 1962, o Mercado 
Municipal é o maior distribui-
dor de flores do estado, com 
quase 100 mil m² de extensão. 
O local também é reconheci-
do como grande polo gastro-
nômico e agrícola da cidade.

Na época, o autor da lei, 
Thiago K. Ribeiro, justificou 
que a importância históri-

ca do Cadeg não pode ser 
deteriorada. “A ideia da Lei 
é proteger a edificação de 
qualquer destruição e des-
caracterização”, explicou.

Para o historiador Milton 
Teixeira, todo destomba-
mento precisa ser visto com 
cuidado, mas ressalta que 
o prédio da Cadeg não tem 
valor arquitetônico. “A pro-
posta tem que passar pelo 
Conselho do Rio Patrimônio 
Cultural da Humanidade”. 

Previsão é do secretário de Saúde; Paes 
multado por não usar máscara em samba

Fim da espera para 2ª 
dose da CoronaVac 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Fila pela vacina pode acabar na próxima remessa da Coronavac

O estado do Rio de Janei-
ro distribuiu 336,8 mil 
vacinas contra a covid-19 
na manhã de ontem. Des-
ta quantidade, 162,4 mil 
doses da Oxford / Astra-
Zeneca foram enviadas 
a todos os 92 municípios 
fluminenses, outras 56 
prefeituras recebem 174.4 
mil imunizantes da Co-
ronaVac para a oferta da 
segunda dose. De acordo 
com o secretário estadual 
de saúde, Alexandre Chie-
ppe, a fila de espera para 
quem precisa ser imuni-
zado com a segunda apli-
cação deve acabar após a 
entrega da nova remessa.

“Não esperamos ter 
ninguém que tenha toma-
do a primeira dose e que 
fique sem receber a segun-
da aplicação da vacina. 
Esse novo lote que chegou 
da AstraZeneca e da Co-
ronaVac é exclusivamente 
para a segunda imuniza-
ção. Ele deve durar até o 
momento que conseguir-

mos resgatar todas as pes-
soas que estão com a segun-
da dose pendente”, afirmou o 
secretário estadual de saúde, 
Alexandre Chieppe, durante 
entrevista ao programa Bom 
dia Rio, da TV Globo.

PAES MULTADO

A Secretaria de Ordem Pú-
blica e a Vigilância Sanitária 
multaram o prefeito Eduar-
do Paes por não usar más-
cara em uma visita realiza-
da no dia 08 de maio a um 
estabelecimento no Centro 
do Rio. A autuação, no valor 
R$562,42, foi realizada na 
tarde do último dia 10, e o 
pagamento foi realizado na 
mesma data.

Eduardo Paes foi flagra-
do em um evento de roda de 
samba no último dia 8. No lo-
cal, ele cantou sem máscara 
em um ambiente com aglo-
meração, poucos dias depois 
de se curar do coronavírus. 
Um dia antes, o prefeito ha-
via divulgado novas medidas 
de proteção na cidade.

no início do segundo semes-
tre deste ano. Segundo o ve-
reador, o projeto foi realiza-
do junto com a diretoria da 
própria central.

“É uma forma de recupe-
rar parte das receitas tribu-
tárias diretas e indiretas per-
didas com o fechamento de 
empresas do setor durante a 
pandemia”, afirmou.

Em 2018, a Cadeg foi tom-
bada como Patrimônio Ofi-
cial Público do Rio de Janeiro 
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PAÍS RIDICULARIZADO

FANTOCHES 
MACABROS 

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay

Advogado criminal

O Brasil virou um país ridículo, triste, banal. Tenho dito 
que, em um sistema presidencialista, a figura do presi-
dente tem um valor simbólico forte e significativo. Para 

a formação de um povo, de uma geração, a presença de um lí-
der do Executivo medíocre, inepto, desonesto, mentiroso e in-
culto é avassaladora. O presidente da República envergonha 
a todos nós pelo que ele simboliza em sua completa igno-
rância. Sua figura abjeta deixa a sensação de um tremendo 
mal-estar, vergonha alheia, sufoco engasgado na garganta.

O país se acostumou a um presidente falastrão, que faz 
manifestações machistas, homofóbicas, misóginas e racistas 
como se fossem normais. Um Presidente que mente o tempo 
todo, que distorce os fatos, que não tem compromisso com a 
verdade e que não respeita o cargo que ocupa. 

Um homem capaz de, por razões políticas, manipular da-
dos, desdenhar do sentimento das pessoas e rir da dor do ou-
tro enquanto fecha os olhos à realidade. Sádico, gargalha da 
morte e, no meio da maior crise sanitária de todos os tempos, 
se gaba de ser “imorrível, imbrochável e incomível”!!

Claramente manifestação de deboche de alguém que vive 
em um universo paralelo, onde o poder vale pelo poder e a 
vida é um nada perto da insensibilidade que domina as en-
tranhas de uma mente doentia e perversa. Mas que encontra 
respaldo em parte de uma sociedade que se nivelou com a 
barbárie e com a mediocridade. 

No dia em que o Brasil apresenta o número oficial de 437 

ARTE KIKO

rir do povo brasileiro. Para fazer chacota com a dor dos que 
perderam seus entes queridos. Um desastre. Uma infâmia. 

Um desespero desalentador para quem tinha fé na hipóte-
se de um Senado Federal independente e comprometido 
com a investigação da verdade. Um disparate e um atestado 
de falência de um povo e de uma geração. Nós fomos ven-
cidos por malandros de quinta categoria sem charme e sem 
ginga. Milicianos com ternos bem cortados, mas bregas. Igno-
rantes com orgulho da boçalidade. Violentos na sua empáfia. 
Um esgoto a céu aberto onde os excrementos boiam. 

Não há mais pudor. Não existe nenhum cuidado em ter que 
contar uma história com razoável coerência, uma necessidade 
de manter uma lógica ou, pelo menos, de não ser pego em um 
raciocínio medíocre. Nada mais importa. A mentira é de forma 
desavergonhada a base de sustentação de toda narrativa e é 
o que embasa suficientemente para virar “verdade”. 

Caíram todas as máscaras e as cortinas foram levanta-
das. Não há mais necessidade de fantasiar nada. É no seco. 
Com luzes acesas e todos fora das coxias, no palco principal, 
disputando a ribalta. Quem mentir mais, quem fizer frente 
ao jogo de sombras que o governo criou terá espaço no jogo 
de marionetes no qual os fantoches insistem em rir, deixando 
claro que riem de nós. Que nós, o povo brasileiro, deixamos de 
ser sujeitos para sermos objetos desse mundo de horror em 
que se transformou o país. 

É necessário manter última chama de esperança acesa. 
Quando a mentira é a linha condutora da história, é preciso 
acreditar ser possível mudar e esperar que as pessoas acor-
dem. Senão, não terá valido a pena. A resistência tem que ser 
diária. É a velha e surrada lição de Eduardo Galeano: “A utopia 
está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, se afasta 
dois passos. Caminho dez passos, e o horizonte se corre dez 
passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que 
serve a utopia? Para isso: para que eu não deixe de caminhar.”

n site: 
odia.ig.com.br/colunas/

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

mil mortos pela covid, o governo insiste em se desgarrar da 
realidade e criar um mundo paralelo sem nenhuma correla-
ção com a verdade dos fatos. É como se fosse possível eleger 
a mentira como regra para manter a existência desse mundo 
teratológico, de monstruosidades e de deturpações.

E como criar, nesse mundo de valores corrompidos, uma 
juventude que consiga se manter íntegra? Como resistir a um 
bando de idiotas incultos vomitando inverdades com ares de 
falsa inteligência, de pretensa intelectualidade? É absoluta-
mente assustador. 

A CPI se transformou em um show de horrores. Autorida-
des que ocuparam ou ocupam cargos importantes no gover-
no Bolsonaro se dispõem a comparecer para mentir sem limi-
tes, para contar histórias inverossímeis, para proteger crimes e 
para ridicularizar as pessoas minimamente informadas. Para 
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FLAMENGO FLUMINENSE

Fla empata por 2 a 2 com 
a LDU e está nas oitavas
Gustavo Henrique, aos 42 do segundo tempo, salvou a pele de Rogério Ceni

C
om muitas emoção 
e um a menos des-
de os  14 minutos 
do primeiro tempo, 

quando Arão foi expulso, 
o Flamengo empatou com 
a LDU, no Maracanã, em 2 
a 2, e conseguiu a classifi-
cação às oitavas de final da 
Libertadores de forma an-
tecipada. O Rubro-Negro 
saiu na frente com Pedro, o 
time equatoriano virou com 
Guerra e Julio, mas Gustavo 
Henrique, de forma heroi-
ca, fez o segundo aos 42 da 
etapa final e salvou a noite.

O Rubro-Negro abriu o 
placar aos 31 minutos. De-
pois do cruzamento de Ma-
theuzinho para a área, a de-
fesa tirou parcialmente, Pe-
dro brigou com o defensor 
no corpo, ganhou na força e 
finalizou de direita. A bola 
passou por debaixo do go-

leiro e entrou de mansinho. 
Mas o Flamengo não teve 
muito tempo para comemo-
rar. Aos 34, a LDU empatou. 
Guerra subiu no meio da de-
fesa rubro-negra e testou fir-
me para o fundo das redes.

No segundo tempo, a LDU 
virou o placar. No cruzamen-
to de Muñoz, que saiu da di-
reita, Amarilla ajeitou com o 
peito para trás, Johjan Julio 
já dominou tirando Bruno 
Viana da jogada e fuzilou o 
gol de Gabriel Batista.

Eis que Gustavo Henri-
que fez o gol de empate e o 
da classificação. Arrascaeta 
cobrou a falta, o zagueiro foi 
no terceiro andar e cabeceou 
para o chão, Gabbarini não 
conseguiu segurar, e a bola 
entrou no sufoco. Agora, a 
cabeça está voltada para a fi-
nal do Carioca contra o Flu-
minense, no Maracanã. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n É claro que a frustração 
com a derrota por 2 a 1 para o 
Junior Barranquilla, no jogo 
que poderia carimbar a clas-
sificação do Fluminense na 
Libertadores, toma conta da 
torcida tricolor. Um jogo, in-
clusive, que o Flu teve diver-
sas chances de, pelo menos, 
sair com o empate. Mas, se 
existe momento para ser der-
rotado, com certeza esse foi o 
melhor para o time de Roger 
Machado. O Flu ainda man-
tém dois pontos de vantagem 
para o Junior Barranquilla.

FLU PERDEU 

QUANDO PODERIA

DANIEL CASTELO BRANCO

O ADEUS DA JOIA

U
ma das grandes promessas do futebol 
brasileiro saiu do nosso país. Talles 
Magno, 18 anos, atacante revelado no 

Vasco e que agora vai defender o New York 
City, dos Estados Unidos. O atacante foi com-
prado por cerca de 10 milhões de dólares, 
numa transação que pode chegar a $ 12 mi-
lhões caso ele bata metas, e o Vasco ficará com 
75% deste valor, algo em torno de 45 milhões 
de reais. O clube ainda mantém 10% do atleta 
em uma futura venda. Muitos podem enten-
der o valor como baixo, mas Talles, apesar do 
enorme talento, vive má fase e conviveu com 
três lesões sérias em quase dois anos de car-
reira. A fase ruim com a camisa cruz-maltina 
e a situação precária das finanças do time de 
São Januário culminaram na saída precoce 
do garoto, que pode se tornar um grande cra-
que, mas pode não despontar também. 

Talles Magno 
vive má fase 
e conviveu 
com três 
lesões sérias

 n Gerson vem negociando 
sua possível transferência 
para o Olympique de Mar-
seille, por um valor que 
pode se tornar a segunda 
maior venda da história 
do Flamengo (cerca de 
160 milhões de reais, que 
ficaria atrás apenas de Vi-
nicius Jr., transferido por 
R$ 164 milhões). Mas, ao 
invés de buscar o retorno 
de Piris da Motta, a direto-
ria deveria ir ao mercado 
para buscar uma contra-
tação à altura da perda.

FLA TEM QUE IR 

AO MERCADO

VAI SER DECISIVO 

 n A final da Taça Rio entre Vasco e Botafogo, que acontece 
no sábado, às 15h05, em São Januário, vai ser decisiva. 
E não estou falando só de quem será o campeão. Mas 
também para o comandante alvinegro. O técnico, antes 
totalmente respaldado pela diretoria, agora já não é 
mais unanimidade internamente e uma derrota pode 
sacramentar a busca do Botafogo por um novo treinador. 
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Técnico não coloca perda de chances 
claras na conta dos jovens atacantes

Roger Machado não 
vê planos frustrados 
com derrota no Rio

A situação do Fluminense 
se complicou na Liberta-
dores. Com a necessida-
de de apenas um empate 
em casa, o Tricolor aca-
bou derrotado do Junior 
Barranquilla e agora pre-
cisará pontuar na última 
rodada contra o River 
Plate, em Buenos Aires, 
para se classificar para as 
oitavas de final na Liber-
tadores. Apesar do resul-
tado negativo, o técnico 
Roger Machado acredita 
o resultado negativo não 
atrapalhou os planos do 
clube carioca.

“Não atrapalha, por-
que não podemos permi-
tir que atrapalhe. Foi um 
revés em uma competi-
ção muito dura. Embora 
tenha sido em casa, den-
tro dos nossos domínios, 
e que gostaríamos de nos 

classificar hoje, é uma com-
petição muito dura. Assim 
como tiramos pontos de ad-
versários fora, nada impedi-
ria que o adversário, que se 
mostrou forte fora dos seus 
domínios, conquistasse es-
ses três pontos, nos tirando 
a oportunidade de nos classi-
ficarmos antecipadamente”.

Na partida contra o Ju-
nior, o Flu perdeu chances 
claras de gols, em especial 
duas no primeiro tempo 
com Kayky e Luiz Henrique, 
quando a partida estava em-
patada. Ao comentar sobre 
as oportunidades desperdi-
çadas pelos jovens, Roger 
Machado afirmou que faz 
parte do amadurecimento.

“Confiança eles têm. Por-
que se colocam na condição 
de finalizar. Isso faz parte do 
processo. Não posso colocar 
na conta dos meninos”.

VASCO

BOTAFOGO

Venda de Talles rende 
R$ 42 milhões à vista
Com multa rescisória esti-
pulada em 50 milhões de eu-
ros, cerca de R$ 320 milhões, 
Talles Magno deixou o Vasco 
rumo aos Estados Unidos 
numa negociação avaliada 
em R$ 42 milhões. Para li-
beração imediata, o Grupo 
City, proprietário do New 
York City FC, desembolsou 
a quantia à vista, como reve-
lou o ‘ge’. Em grave situação 
financeira, o Cruzmaltino, 
sufocado pela dívida na casa 
dos R$ 820 milhões, ainda 
pode mais de R$ 20 milhões, 
aproximadamente, caso o 
atacante bata metas esti-
puladas em contrato com o 
novo clube. 

Oficialmente, as partes 
ainda não confirmaram o 
negócio. No entanto, Tal-
les Magno, recuperado de 
uma astroscopia no joelho 
esquerdo, foi aprovado nos 
exames médicos e já se en-
contra na ‘Big Apple’. O Vas-
co, que detinha 75% dos di-
reitos econômicos do atacan-
te, manteve 10% em caso de 
uma venda do futuro.

Com dinheiro em caixa, a 
diretoria colocou quitou na 
terça-feira o salário de abril 
com os funcionários. Os jo-
gadores já haviam recebido, 

Luxa apostou no jovem Talles

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

mas ainda têm pendências 
antigas e esperam a quitação 
nos próximos dias. O clube 
ainda anunciou nesta ter-
ça que exercerá o direito de 
compra de 70% dos direitos 
de MT ao Volta Redonda por 
R$ 600 mil.

Grande aposta da base 
do Vasco, Talles Magno foi 
promovido pelo técnico Van-
derlei Luxemburgo em 2019, 
com apenas 16 anos. Alian-
do velocidade e dribles, não 
demorou a cair nas graças 
da torcida. A pressão, assim 
como uma série de lesões, 
não o deixaram decolar nos 
anos seguintes. Talles se des-
pede da Colina com cinco 
gols marcados em 69 jogos.

Lateral do 
Mirassol 
acerta com 
o Fogão

O Botafogo está bem pró-
ximo de anunciar mais um 
reforço para a temporada. 
O Glorioso acertou tudo 
verbalmente com o late-
ral-direito Daniel Borges, 
que defendeu o Mirassol 
no Paulistão. O atleta de-
verá chegar ao Rio para 
exames nos próximos 
dias. As informações são 
do portal “FogãoNet”.

Daniel será emprestado 
pelo clube paulista, que foi 
a grande surpresa do Cam-
peonato de São Paulo, che-
gando até a semifinal. No 
Glorioso, ele vai disputar a 
posição com Jonathan, que 
atualmente vem iniciando 
as partidas sob o comando 
de Chamusca.

O lateral-direito é um 
velho conhecido do técni-
co do Botafogo. O jogador, 
de 28 anos, trabalhou com 
Chamusca em 2019, quan-
do defendeu o CRB, e no 
ano passado foi titular na 
campanha do acesso do 
América-MG à Série A.

Pelo Mirassol, Daniel 
disputou 14 jogos e fez 
um gol na disputa do Pau-
listão. O jogador também 
tem passagens por Botafo-
go-SP, Vitória, Ponte Pre-
ta, Athletico-PR, Atlético-
-GO e Oeste.

Reforço chegando no Fogão

REPRODUÇÃO

DEBATE SOBRE A COPA DO MUNDO

O congresso da Fifa, que ocorre amanhã, vai discutir a criação de um grupo de 

estudo que avalie a possibilidade de que as Copas do Mundo, masculina e 

feminina, sejam realizadas a cada dois anos e não quatro, como é atualmente.

Pedro abriu o placar para o Mengão no empate no Maraca contra LDU

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

8    QUINTA-FEIRA, 20.5.2021  I  O DIA



O DIA I QUINTA-FEIRA, 20.5.2021    9



ECONOMIA

Mais de 2,6 milhões vão 
ter 13º antecipado no Rio
INSS fará o pagamento da primeira parcela entre os dias 25 de maio e 8 de junho

M
ais de 2,6 milhões de 
aposentados, pen-
sionistas e segura-
dos do INSS no Es-

tado do Rio vão receber a an-
tecipação da primeira parcela 
do décimo terceiro deste mês. 
Pelo calendário do instituto, 
os benefícios serão liberados 
a partir da próxima terça-fei-
ra, dia 25. O órgão informou 
que a folha do 13º no estado 
equivale a um total de R$ 2,5 
bilhões, o que representaria 
uma injeção de R$ 7,4 bilhões 
na Economia fluminense. 

Em todo o país, 31 milhões 
de beneficiários do INSS re-
ceberão neste mês a primeira 
parcela do 13º, o equivalente 
a R$ 25,3 bilhões. Conside-
rando todos os 36 milhões de 
benefícios, inclusive os assis-
tenciais e as antecipações, a 
folha de pagamento de maio 
do INSS injetará R$ 76,3 bi-
lhões na Economia do país. 

De acordo com o INSS, os 
depósitos serão feitos até dia 8 
de junho. Nesta primeira par-
cela, é descontado o Imposto 
de Renda proporcional. Para 

Prazo para contestar auxílio negado vai até dia 28
Quem recebeu a primeira par-
cela do auxílio emergencial 
em 2021, mas teve a segunda 
negada e quer contestar, tem 
até o fim desse mês para pedir 
vistas. O prazo para contesta-
ção começou ontem e vai até 
28 de maio. O cronograma, 
entretanto, não vale para os 
beneficiários do Bolsa Família. 

BENEFÍCIOS DE ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 

FINAL DO BENEFÍCIO 1ª PARCELA 2ª PARCELA

        1 25 de maio 24 de junho

        2 26 de maio 25 de junho 

        3 27 de maio 28 de junho

        4 28 de maio 29 de junho 

        5 31 de maio 30 de junho 

        6 1º de junho 1º de julho

        7 2 de junho 2 de julho 

        8 4 de junho 5 de julho 

        9 7 de junho 6 de julho

        10 8 de junho 7 de julho

 

BENEFÍCIOS ACIMA DE 1 SALÁRIO 

FINAL DO BENEFÍCIO 1ª PARCELA 2ª PARCELA

        1 e 6 1º de junho 1º de julho

        2 e 7 2 de junho 2 de julho

        3 e 8 4 de junho 5 de julho

        4 e 9 7 de junho 6 de julho 

        5 e 0 8 de junho 7 de julho

Eles poderão efetuar a contes-
tação até 1º de junho.

A Dataprev divulgou um 
balanço que aponta o núme-
ro de contestações recebidas 
sobre a negação da primeira 
rodada do auxílio emergen-
cial. No total, foram mais de 
um milhão de pedidos de re-
visão entre os dias 2 de abril 

e 11 de maio.
O pagamento, em con-

trapartida, chegou a 39 mi-
lhões de pessoas, sendo dez 
milhões do público do Bolsa 
Família, 5,27 milhões de ins-
critos no Cadastro Único e 
23,89 milhões aqueles que 
se cadastraram por aplica-
tivos e plataformas digitais. 

A contestação é feita apenas 
pelo site consultaauxilio.ci-
dadania.gov.br.

Mas para saber a situação 
do benefício, é preciso con-
sultar o aplicativo do auxílio 
emergencial, pelo site auxi-
lio.caixa.gov.br ou pelo pró-
prio consultaauxilio.cidada-
nia.gov.br.

quem recebe um salário mí-
nimo (R$ 1.100), o depósito da 
antecipação será feito entre 
os dias 25 deste mês e 8 de ju-
nho, de acordo com o número 
final do benefício, sem levar 
em conta o dígito verificador.

Já os segurados do INSS 
com renda mensal acima do 
piso nacional terão seus pa-
gamentos creditados entre 1º 
e 8 de junho.

Por lei, tem direito ao 13º 
quem, durante o ano, recebeu 
benefício previdenciário de 
aposentadoria, pensão por 
morte, auxílio-doença, auxí-
lio-acidente ou auxílio-reclu-
são. Na hipótese de interrup-
ção programada do benefício, 
prevista antes de 31 de dezem-
bro de 2021, será pago o valor 
proporcional do abono anual 
ao beneficiário.

Aqueles que recebem be-
nefícios assistenciais, como 
Benefício de Prestação Con-
tinuada da Lei Orgânica da 
Assistência Social (BPC/
LOAS) e Renda Mensal Vita-
lícia (RMV), não têm direito 
ao abono anual.

CONFIRA O CALENDÁRIO
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FábiaOliveira

REQUISITADA

RedeTV! quer Sarah 

Andrade no quadro 

de apresentadores 

E
sta humilde coluna de apenas seis 
leitores descobriu que Sarah Andra-
de está sendo sondada por algumas 

emissoras de TV, entre elas a RedeTV!. O 
canal está de olho na ex-BBB para fisgá-
-la e colocá-la em seu quadro de apresen-
tadores. Até onde se sabe, o interesse é 
que Sarah integre o novo time do ‘TV 
Fama’, que hoje conta com a presença de 
Alinne Prado e Lígia Mendes à frente da 
atração, após o trio com Julio Rocha ter 
sido desfeito por conta do desligamento 
do apresentador do horário.

Segundo fontes da coluna, Sarah está 
analisando a proposta feita pelo alto 
escalão da RedeTV!, mas ainda não deu 
um retorno quanto às suas pretenções em 
relação ao convite. O fato é que, nos bas-
tidores da casa, comenta-se que a partici-
pação de Sarah Andrade no ‘Mega Senha’, 
apresentado por um dos sócios da emis-
sora, Marcelo de Carvalho, repercutiu 
muito bem internamente e, por conta 
disso, a consultora de marketing virou 
ainda mais objeto de desejo para a pro-
gramação da RedeTV!.

Se Sarah vai aceitar o convite, a coluna 
ainda não sabe, mas que ela está se 
preparando para melhorar sua atuação 
em frente aos holofotes, isso é verdade. 
“Quero, sim, investir na carreira artística, 
quero aproveitar e agarrar essa oportuni-
dade. Mas não sei ainda que rumo tomar. 
Agora é estudar as possibilidades, melho-
rar como profissional, querendo ou não é 
uma profissão nova. Quem sabe fazer 
sessões com uma fonoaudióloga, aulas 
de teatro e tudo o que possa me ajudar a 
lidar melhor com o público e melhorar 
minha oratória? Quero mais focar nisso, 
nesse momento. E quem sabe, no futuro, 
pensar em alguma coisa na TV também”, 
confessou a loura em entrevista recente à 
coluna.

Natural de Brasília, Sarah Andrade já 
tem planos de se mudar para São Paulo, 
pensando em facilitar seus trabalhos 
futuros. A intenção era dividir um imóvel 
com o amigo Gil do Vigor, porém, o econo-
mista acabou tendo seu contrato com a 
Globo renovado e por isso precisará se 
mudar para o Rio de Janeiro a trabalho. 

COM NOVO ESCRITÓRIO

LÉO CHAVES ASSINA 

DIVULGAÇÃO 

Léo Chaves deu fim aos 

boatos sobre a volta da 

dupla com seu irmão, 

Victor Chaves, ao assinar 

com um novo empresá-

rio. Prestes a completar 

2 anos do lançamento 

de seu primeiro single em 

carreira solo, Léo uniu o 

Grupo Chaves, presidido 

por ele, à Explosion Music, 

do empresário Marcelo 

Camargo. 

 “Desde quando eu e 

meu irmão Victor decidi-

mos parar os trabalhos 

como dupla, estrategica-

mente não quis gravar nenhum projeto maior, 

apenas singles. Decidi esperar todos os sinais 

positivos para avançar mais forte com minha 

carreira solo, e o momento chegou! Penso que 

quem trabalha com fé e acredita no tempo, 

tem mais chances de acertar. A parceria com a 

Explosion aconteceu no momento certo, e em 

breve o público poderá conferir tudo o que temos 

preparado para levar arte com verdade e entre-

tenimento depois de mais de 1 ano sem eventos. 

No dia 11 de junho 

lançarei um clipe 

inédito com uma 

ca n çã o  n ova  e 

também gravarei 

meu primeiro pro-

jeto solo, um DVD 

ainda em 2021”, 

contou o cantor 

com exclusivida-

de à coluna.

 Marcelo Ca-

m a rgo  a s s u m e 

a agenda de Léo 

Chaves e ainda 

conta com a par-

ceria de Marcos 

Dias, empresário que descobriu talentos como 

a dupla Zé Neto e Cristiano. “Agora como em-

presário e amigo do Léo Chaves, tenho o maior 

orgulho e privilégio de fazer parte desse processo 

de renovação desse artista tão importante no 

cenário musical brasileiro. Fico honrado mais 

uma vez e quero ressaltar que vamos fazer um 

trabalho maravilhoso para levar alegria ao nos-

so povo brasileiro que tanto necessita”, afirma 

Camargo.

Afastado de novo do Globocop

Quem acompanha o ‘Bom Dia Rio’ viu Genilson Araújo chorar em 
seu retorno ao telejornal, na manhã da última terça-feira, após 14 
meses longe do matutino por conta da pandemia. Vacinado com a 
primeira dose da Astrazeneca, Genilson voltou a comandar o 
Globocop e recebeu até homenagens dos colegas. Mas ele foi 
novamente afastado ontem. Segundo apuração desta colunista, a 
TV Globo resolveu revisar o protocolo interno, que permitia a volta 
de seus funcionários após a primeira dose. Nesta revisão, ficou 
decidido que para retornar ao trabalho, será necessário que o 
funcionário tenha tomado as duas doses da vacina. Geniilson é do 
grupo de risco porque tem mais de 60 anos. 

REPRODUÇÃO/GLOBO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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ACAMPAMENTO DO AMOR

DIVULGAÇÃO 

PAULA FERNANDES FAZ DUETO 

COM MARCUS MENNA

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

DETALHES DO SORRISO
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POR AÍ
 n No dia 12 de 

junho, o cantor e 
compositor João 
Bosco – que está 
há muito tempo 
afastado dos 
palcos por causa 
da pandemia 
– vai fazer um 
show especial 
no Teatro Rival 
Refit, com trans-
missão pelo 
canal do teatro 
no YouTube, 
aberta para todo 
mundo.

O juiz Valentino 
Aparecido de 
Andrade, da 1ª 
Vara Civil de São 
Paulo, acolheu um 
pedido dos 
advogados de 
Luciana Gimenez 
para a imediata 
aplicação de uma 
multa no valor R$ 
20 mil contra 
Antônia 
Fontenelle por 
descumprimento 
de uma ordem 
judicial. O 
magistrado decidiu, ainda, aplicar 
uma outra multa, de 20% sobre o 
valor da causa, por considerar que 
Antônia pratica ato atentatório à 
dignidade da Justiça. 
 Na decisão, o magistrado afirma 
que: ‘O conteúdo do vídeo 
comprova que a ré tinha pleno 
conhecimento da decisão e da 
eficácia da tutela provisória de urgência, 
tanto assim que em vários momentos 
veiculados nesse vídeo a ré refere-se a este 
processo judicial e à medida liminar nele 
concedida’. Agora, Antônia tem dez dias 
para recolher a multa de 20% sobre o valor 

da causa, no total de R$ 2 mil. Já a 
multa de R$ 20 mil, aplicada pelo 
descumprimento da tutela 
provisória de urgência, deverá ser 
cobrada pela própria Luciana 
Gimenez, caso Fontenelle não 
pague espontaneamente. 
 A briga judicial entre as duas 
começou após uma live entre 
Antônia Fontenelle e Jorge Kajuru, 
na qual a apresentadora Luciana 
Gimenez foi citada pelo senador e 

foi chamada, entre 
outras coisas, de 
mulher 
desqualificada. Após 
as ofensas públicas, 
Gimenez processou 
Kajuru e Fontenelle 
por danos morais e, 
na semana passada, 
ela ganhou na Justiça 
o direito a não ter 
mais seu nome 
citado por 

Fontenelle, sob pena 
de ter que arcar com uma multa de R$ 20 
mil a cada descumprimento. No entanto, a 
Justiça entende Antônia descumpriu a 
decisão de não poder tocar mais no nome 
de Luciana quando fez uma live com uma 
fita na boca em protesto contra a sentença.

O cantor Marcus Menna, ex-líder da banda LS Jack, volta ao cenário musical 

e com uma participação de peso. A cantora Paula Fernandes faz dueto com 

ele no single ‘Amor em Excesso’. Paula gravou sua participação no videoclipe 

da música esta semana em São Paulo. “Mesmo afastado do meio percebi que 

meus fãs nunca me abandonaram”, diz Marcus.

Para deixar o isolamento social não cair em rotina, Bruno De Luca resolveu ousar 
e levantou acampamento com noiva, Sthefany Vidal, na Praia da Macumba, no 
Recreio dos Bandeirantes. Além dos momentos em casal em um local diferente, 
em meio à brisa do mar, sentindo as areias da praia, o apresentador aproveitou o 
acampamento para divulgar a volta do seu programa de viagens, ‘Vai pra onde?, 
exibido no Multishow e que reestreou ontem. 

FOTOS REPRODUÇÃO INTERNET 

A jovem mineira Luiza Felício lança seu primeiro single hoje em todas as plataformas digitais (Deezer, Itunes, Spo-
tify) pelo selo Ditto. Sua obra é autoral e reflete a contemporaneidade de uma juventude cosmopolita, referências 
de Belo Horizonte, Rio e Los Angeles - cidades em que morou.  O repertório é variado - de músicas dançantes e ani-
madas até músicas calmas e introspectivas. Além de compositora e cantora, Luiza também gosta de trabalhar sua 
performance no palco e não usa apenas um estilo, mas uma mistura de R&B, funk, house e ritmos latinos. 

NASCE UMA ESTRELA 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

FONTENELLE TERÁ QUE PAGAR 
R$ 20 MIL DE MULTA À GIMENEZ

Não é segredo para ninguém que recentemente Ju-

liette Freire, campeã do ‘BBB 21’, esteve no dentista 

para dar aquela repaginada que precisava no sorriso. 

Esta humilde coluna descobriu o que ela fez: trocou as 

facetas de resina por lentes de contato e ainda passou 

por uma mini cirurgia (gengivectomia - procedimento 

em que o cirurgião dentista retira entre um a dois milí-

metros de tecido da gengiva para deixar o sorriso mais 

harmônico). A ex-BBB passou pelas mãos do dr Már-

cio Ramos, que atende nomes como Viviane Araújo.

Pra quem não lembra, a coluna lista alguns dos pro-

blemas que incomodavam a paraibana: ela tem um 

problema sério de bruxismo, o que significa que costu-

ma ranger muito os dentes enquanto dorme. Esse tipo 

de problema prejudica os dentes e, por conta disso, 

antes de se confinar no reality, Juliette investiu em 

facetas de resina para deixar seu sorriso mais bonito 

e alinhado, já que lentes de contato estavam fora de 

seu orçamento. 

 No entanto, o bruxismo fez com que as facetas 

fossem enfraquecendo e, ao morder um pão dentro 

da casa mais vigiada do Brasil, ela acabou quebrando 

um pedaço da resina e acabou, sem querer, engolindo 

o pedaço. Depois, ainda levou um esporro da produ-

ção por ter tentado lixar o local quebrado com lixa 

de unha. Agora, com as lentes de contato, Juliette 

ostenta por aí um sorrico mais que impecável.
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 N Principal reduto petista no Nordeste e um dos maio-
res colégios eleitorais do país, a Bahia virou o foco do 
projeto eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que 
segue investindo em nomes para palanques no esta-
do após levar para o governo o deputado baiano João 
Roma como ministro dos programas sociais. Fenômeno 
bolsonarista no Sul da Bahia ao defender a cloroquina 
como tratamento precoce contra a covid-19, a médica 
Raissa Soares foi convidada a se filiar ao PTB para dis-
putar vaga de senadora ou deputada federal. Bolsonaro 
a convidou para um café no Palácio na segunda-feira. E 
ontem, ela almoçou com o presidente do PTB, Roberto 
Jefferson, que propôs a filiação ao partido para dispu-
tar o Senado ou a Câmara dos Deputados.

Caiu para cima
 N Após cair em desgraça 

com o governador Rui 
Costa, do PT, que a exo-
nerou do Hospital Luís 
Eduardo Magalhães, Raís-
sa foi nomeada secretária 
de Saúde de Porto Seguro, 
na nova gestão do prefeito 
bolsonarista Jânio Natal.

Hoje, por ora
 N O vice de Jair Bolsona-

ro na chapa para dispu-
tar a reeleição, hoje, é um 
nome do PTB.

Na moita 
 N O assessor armado que 

é a sombra quase 24 horas 
de Ricardo Salles é cha-
mado de Fortes, um mi-
litar reformado do Exér-
cito. Desfila com cara de 
poucos amigos, pago pelo 
gabinete do ministro do 
Meio Ambiente. Ele o 
acompanhou ontem na 
sede da Polícia Federal. 

Na cerca 
 N O deputado federal Cé-

lio Studart (PV-CE) pediu 
a convocação do ministro 
do Meio Ambiente, alvo 
da PF, para explicar as 
denúncias envolvendo a 
operação Akuanduba.

No mais... 
 N ... em qualquer país do 

mundo o ministro Salles 
já teria sido exonerado. 
Mas estamos no Brasil.  

Mineirada conversa
 N Em Belo Horizonte, 

avança no PT articula-
ções para que o depu-
tado federal Reginaldo 
Lopes – campeão de vo-
tos em Minas Gerais há 
anos – sair candidato ao 
Senado. Assim, abre vaga 
na legenda para o ex-go-
vernador Fernando Pi-
mentel se lançar a fede-
ral, numa dobradinha na 
chapa. 

Nomes à mesa 
 N Por falar no Recife, se-

gue forte o nome do secre-
tário estadual de Fazen-
da, Décio Padilha, como 
potencial candidato ao 
governo de Pernambu-
co. Hoje ele é o plano C, 
atrás do ex-prefeito Ge-
raldo Julio e do secretário 
da asa Civil Joé Neto. No 
entanto, a preferência de 
Renata Campos, viúva de 
Eduardo que manda mui-
to, é por Décio. 

Preço do sonho 
 N A uma semana do Dia 

Nacional da Adoção (co-
memorado todo 25 de 
maio), a Terceira Turma 
do Superior Tribunal de 
Justiça soltou uma senten-
ça triste para quem luta 
pela consolidação do pro-
grama. A condenação dos 
pais a pagarem indeniza-
ção de R$ 5 mil por desis-
tirem da adoção. A então 

adolescente teve uma con-
vivência conflituosa com o 
casal (de 55 e 85 anos) dos 
9 aos 14 anos, quando vol-
tou para o orfanato.

Eletrobra$
 N Mais sobre a nota do 

presentão na MP da priva-
tização. Os R$ 45 bilhões 
recebíveis da União para a 
estatal não devem cair na 
conta da futura compra-
dora, mas de outra estatal, 
da Eletronuclear. O Palá-
cio acordou para o ‘jabuti’ 
na emenda do relator.

Tradição na praia 
 N O tradicional restauran-

te e bar La Fiorentina, no 
Leme no Rio, ganhou da 
prefeitura o selo de esta-
belecimento incluso no 
Cadastro dos Negócios 
Tradicionais e Notáveis. 
Isso dá fôlego à empresa 
nestes tempos de pande-
mia, fundada em 1957.

OS BAIANOS DE JAIR

FREVO NO CARDÁPIO 

 N Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão (PE), e a deputada 
federal Marília Arraes estão sempre almoçando ou jantando, para 
holofotes da mídia recifense. Conversam de tudo, menos sobre pos-
sível coligação e o mais importante: quem será o cabeça de chapa. O mercado imobiliário está diante 

de uma conjuntura de aumen-
to de preços de insumos que é 

grave. Em muitos casos, além do valor 
mais alto, as construtoras precisam li-
dar com a escassez de materiais como 
cobre, alumínio e aço. Parte dessa alta 
se deve à disparada do dólar, pois itens 
com muitos componentes importados 
ou com demanda de consumo externo, 
acompanham o valor da moeda ameri-
cana, impactando no preço final.

Outro responsável é o aumento do 
consumo interno que se intensificou na 
pandemia. Com o home office e a proi-
bição de viagens, as pessoas começaram 
a se incomodar com a casa, sentindo a 
necessidade de ter uma estrutura para o 
novo normal. Nesse sentido, as reformas 
aumentaram de forma substancial, já 
que as lojas de material de construção fo-
ram consideradas essenciais, bem como 
a construção civil que também não pa-
rou. Essa “dobradinha” contribuiu para 
a alta dos insumos.

No caso das incorporações, um fator 

A Segurança Pública é um pro-
blema crônico inerente a to-
das as grandes capitais do país, 

com tentáculos em muita região do 
interior. No Rio de Janeiro, o pro-
blema é ainda maior, pois o assunto 
pouco foi tratado de forma técnica. 
Assim, direitos fundamentais do cida-
dão, garantidos pela constituição, são 
desrespeitados sob os olhos omissos 
das autoridades.

Nas últimas cinco décadas o maior 
erro cometido foi a politização da pas-
ta. Alguns secretários nomeados não 
tinham qualquer conhecimento ou ex-
periência na área. Outros, até com perfil 
mais técnico, pouco tiveram em termos 
de investimento para potencializar a in-
teligência e a polícia de um modo geral.

Fomos assistindo a evolução do cri-
me organizado e a população se tor-
nando refém da violência. Os direitos 
de proteção à vida, à propriedade, de ir 
e vir, entre outros, foram dando lugar 
ao aprisionamento do cidadão de bem. 

No campo do Direito e da legislação 
muito se discutiu sobre drogas, armas, 
igualdade de gêneros, sexo, violência 
doméstica, Educação e até o direito 
de os pais corrigirem seus filhos: “a lei 
da palmada”, porém pouco se evoluiu 
na direção de combater o sistema que 
alimenta a violência urbana.

Contrabandos de armas e drogas 
são as principais fontes de renda das 
organizações criminosas que, princi-
palmente aqui no Rio e em São Paulo, 
se consolidaram de modo similar ao 
Cartel de Medelín e as Farcs. Essas fac-
ções com grande poder bélico implan-
taram táticas de guerrilha e afrontar 
a sociedade e desafiar a polícia passou 
a ser uma constante. Em paralelo, as 
milícias se fortaleceram, através da 

Segurança, um problema crônico

Alta de preços de insumos na construção civil

Sylvio Pinheiro 
consult práticas e 
técnicas construt e 
gestão

Marcos Espínola 
advogado criminal 
e espec Segurança 
Pública

que estimulou a puxada de preços foi o 
aumento no volume de venda de imó-
veis, justificado por uma taxa Selic (taxa 
básica de juros) muito baixa, primeiro 
em 2% ao ano e reajustada recentemen-
te em 3,5%, fazendo com que o mercado 
lançasse mais empreendimentos. Aqui, 
vejo um tripé: o financiamento ficou 

bom para o consumidor, financiar a obra 
ficou mais atraente para o incorpora-
dor e ainda temos o cenário para o in-
vestidor, pois aplicar recursos em fundo 
imobiliário está sendo mais vantajoso 
porque ele não consegue ganhos subs-
tanciais em outros mercados.

Temos então a alta do dólar, a deman-
da do cliente final, a desmobilização do 
setor impactada pela recente crise da 
construção e o aumento dos lançamen-

intimidação e terrorismo em muitos 
locais da cidade.

A favelização desenfreada em di-
versos governos foram fundamen-
tais para essa desordem urbana que 
se expande até hoje. E onde não tem 
ação do estado, traficantes e milicia-
nos estão tomando conta. E há ainda 
a derivação disso: as “narcomilícias”, 
traficantes que exercem as atividades 
da milícia (cobranças de taxas de in-
ternet, gás, segurança etc.).

Uma das únicas iniciativas mais ex-

pressivas do Poder Público, a implan-
tação das UPPs, projeto considerado 
positivo por muitos especialistas, nau-
fragou mediante a falta do social, ou 
seja, da presença do estado em outras 
frentes, como geração de emprego, 
renda, saúde, saneamento básico e, 
principalmente, Educação. Há quem 
diga que chegamos ao fundo do poço, 
porém o temor é se o que está ruim 
ainda pode piorar se continuarmos 
querendo novos resultados, porém co-
metendo os mesmos erros.

tos imobiliários. É a lei da oferta e da 
procura. Tenho um exemplo que mostra 
esse comportamento: na G+P fizemos 
um orçamento para uma obra em 2017 
e atualizamos em 2020. Aplicando ao 
valor inicial a correção pelo INCC (Ín-
dice Nacional de Custo da Construção), 
a obra ultrapassou mais de 7% o valor 
inicial. Houve uma inflação acima do 
índice que apura a correção e que deve-
ria proteger o negócio. De lá para cá, os 
preços continuaram a aumentar.

E qual o risco para o setor? As incorpo-
radoras fazem seus custos de viabilidade 
com orçamentos que levam em conside-
ração os preços históricos da construção 
civil que não estão sendo mais pratica-
dos. Com isso, poderemos ter ciclo que 
vai levar de dois a três anos para se mos-
trar e cairemos no mesmo problema: de 
as construções não darem o resultado es-
perado, pois as empresas estão lançando 
produtos agora com preço histórico de 
construção, mas que serão construídos 
com valores mais altos e vendidos com 
preços de mercado que não se atualizam 
na mesma velocidade.

O caminho é ter orçamentos atuali-
zados de forma correta, projetos mais 
racionais para absorver parte dessas 
diferenças e uma gestão com afinco no 
controle de custos e de projetos. 

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 N# Composições  de Luiz Castelões vão encerrar concerto internacional 
na Islândia, dia 29. # Marcio Martin assume vice-presidência comercial da 
green4T para América Latina. # Coletivo Entreartes apresenta exposição 
“Ressurgência”, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a partir do dia 
21. # Criada a Interoperas - Associação para Interoperabilidade na Saúde.  
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“Caminho é 

ter orçamentos 

atualizados 

corretamente e 

projetos racionais”

ARTE PAULO MÁRCIO 
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