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VIOLÊNCIA 
AÇÃO POLICIAL NO 

JACAREZINHO É 
UMA DAS TANTAS 

TRAGÉDIAS DO RIO 
SIDNEY REZENDE, P. 2 

PODERES DO RIO 
BUSCAM SAÍDA 
PARA EVITAR 
ESTOURO DE 
GASTOS COM 
PESSOAL. 
SERVIDOR, P. 11

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O
 IN

ST
AG

RA
M

 

Fá
bi

aO
liv

ei
ra

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO DANIEL CASTELO BRANCOMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC RAFAEL RIBEIROVASCO

Pedido de justiça no 
adeus a Jonathan
Família de jovem morto em abordagem da PM na 
Cidade de Deus faz protesto durante enterro. P. 5 

Bandidos fazem parte de ‘tribunal do 
tráfico’ e estão ligados à desaparição 
dos três garotos em Belford Roxo. P. 5 

Civil prende
16 traficantes 
pelo sumiço de 
meninos  

MC MARCELLY REVELA DETALHES DE 
RELACIONAMENTO ABUSIVO COM EX
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

Mulher com comorbidade, que mora em Niterói, denuncia 
que teve seu direito à vacina negado em policlínica.  P. 4

Proposta vai ser apresentada na próxima terça-feira, com 
objetivo de unificar a imunização em todo o estado. P. 3 

THIAGO FREIRE

DANIEL CASTELO BRANCO

VACINAÇÃO COM 
CALENDÁRIO ÚNICO 

 Segurados que 
tiveram covid 
poderão pedir 
aposentadoria 
por invalidez
Projeto de lei em tramitação no Congresso inclui coronavírus na 
lista de justificativas para concessão do benefício.  ECONOMIA, P. 10

INSS

Pessoas em situação de rua 
entram para o grupo prioritário
Prefeitura também inclui profissionais do sistema prisional.  P. 3 

JULIANA COUTINHO / TV GLOBO

RISO SOLTO EM 
‘VAI QUE COLA’

O
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Elenco recorda participação 
de Paulo Gustavo em série 
que a Globo exibe hoje.  P. 15

Sandra 
Sapatão presa 
em Saquarema
Traficante, uma das principais 
lideranças do Comando Ver-
melho no Jacarezinho, estava 
numa praia da Região dos La-
gos no momento da prisão. P. 6 

Após a SuperVia interromper a 
circulação no ramal Gramacho, 
moradora de Caxias desempre-
gada deixou de ganhar R$ 100 
por um dia de faxina. P. 9 

Em suas redes sociais, advogada Deolane Bezerra 
compartilha áudios de Bianca Dominguez, que 
esteve com o funkeiro antes da morte. P. 5 

Trabalho 
perdido 
com trens 
parados

Noiva de MC 
Kevin questiona 
versão de modelo

HORA DA VERDADE 
ATAQUE

FLA DE ROGÉRIO CENI E FLU DE 
ROGER MACHADO DECIDEM HOJE, 
ÀS 21H05, TÍTULO DO CARIOCÃO

VASCO DE MARCELO CABO E 
FOGÃO DE CHAMUSCA DUELAM 
HOJE, ÀS 15H05, PELA TAÇA RIO

ATAQUE, P. 8

Maria do Carmo 
homenageou 

os profissionais 
de saúde 
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HISTÓRIAS DO LUAR
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Fenomenal o que presenciei, e ouvi, em 
mais um encontro dominical de alguns 
moradores deste recanto, no Princi-

pado de Água Santa. Claro, no entorno da 
birosca-bar-tem tudo-secos-e-molhados, 
aqui pertinho. Vizinho de bombordo, recém 
viúvo da covid-19, recém desempregado, 
recém paciente de radioterapia, depois de 
umas cervejas, fez o que a maioria dos clien-
tes do antro faz: começou a contar bravatas 
e falácias. Caramba, tinha fila de contadores 
de histórias. Cada uma de arrepiar. Consegui 
capturar parte de algumas.  Parecia encon-
tro de pescadores, cada um pegando peixe 
maior do que o outro.

Minha presença, para não deixar dúvidas, 
foi beliscar uns torresmos e pastéis de carne 
seca, fritinhos na hora, acompanhando 
uma loura estupidamente gelada, eviden-
temente. E os ouvidos atentos. Sou tarado 
por histórias, principalmente as contadas 
por pessoas que apoiam cotovelos nos bal-
cões dos bares da vida. Dá para enredos de 
filmes, novelas, livros e criação de persona-
gens que fariam a alegria do saudoso Chico 
Anísio. Tem até ditado para isso: Boca que 
não merece beijo, cachaça nela !

Costumo deixar parecer que estou com o 
pensamento longe, bem distante das falsas 
realidades que aparecem nos causos que 
vão surgindo. O meu desinteresse aparente 
é para não inibir os fregueses falantes. Mas, 

no momento em que estava vivendo.
Bem verdade que, admito, não é um rit-

mo conhecido e apreciado nesses tempos 
de funk, dos MCs, das músicas estilo serta-
nejo-universitário ou das Anittas e Shakira. 
Peguem um grupo de balzaquianos e será 
difícil encontrar um que conheça Sacaram? 
E, longe do balcão, demorei a lembrar o 
nome da melodia.

O ambiente não era tão propício para 
lembrar de tudo. E foi o grito de alguém que 
me trouxe de volta à terra, quer dizer, ao bar: 
“Manda uma porção de mortadela, ô Chico 
!” Pronto. Lembrei. E não me perguntem o 
porquê, mas a memória voltou: Rancho da 
Goiabada. Considero essa música um ver-
dadeiro hino aos brasileiros que enfrentam 
a crise financeira que ronda nossos traves-
seiros. Não incluído a do vírus que nos mata 
atualmente.

Vamos à obra: Os bóias frias, quando 
tomam umas biritas, espantando a tristeza, 
sonham com bife a cavalo e batatas fritas. 
E, a sobremesa é goiabada cascão, com 
muito queijo, depois café, cigarro e um beijo 
de uma mulata chamada Leonor, ou Dag-
mar”. Em outro trecho, os autores mergu-
lham fundo no cotidiano: “Amar. O rádio de 
pilha, o fogão jacaré, a marmita,o domingo 
no bar. Onde tantos iguais se reúnem con-
tando mentiras pra poder suportar, ai...”

Melhor vocês procurarem a letra comple-
ta no google. A melodia, a orquestra e os 
arranjos, também, são embriagadores, sem 
trocadilho. Vão me dar razão.

a cada rodada de bebidas, as imaginações 
são adubadas e misturam ficção com reali-
dade. Há até confissões escabrosas, traições 
conjugais, e viagens imaginárias. Somente 
vitórias. Nenhuma derrota.

Pelo menos, a freguesia é democrática, 
até os sem dinheiro bebem, e variada: tem 
os desempregados em maior número, ope-
rários, dois advogados, policiais, dois jorna-
listas, dois padeiros, vários pedreiros, três 
gráficos, dois pequenos empresários, um 
quase universitário e algumas poucas mu-
lheres. Todos são considerados boias frias. 
Afinal, alguns almoçam muito tarde.

Voltando às histórias fenomenais, en-
quanto esperava sair da frigideira uma 
porção de manjubinha, fiquei matutando o 
ambiente naquele confessionário alcoólico. 
Juro que pensei em uma música, lá dos anos 
1970 e lá vai fumaça. Mas, qual seria? Des-
liguei a audição e, antes de ligar a memória, 
mastiguei uns peixinhos. Lembrei ! João 
Bosco e Aldir Blanc, ironizando uma época, 
compuseram marcha-rancho, que conside-
ro oportuna, e que se encaixava sob medida 

Rancho da Goiabada no 
domingo em Água Santa

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“O ambiente não era tão propício 
para lembrar de tudo. E foi o grito 
de alguém que me trouxe de 
volta à terra, quer dizer, ao bar”

A ação policial que aconteceu no Jacarezinho e levou 
à morte 28 pessoas é somente mais uma das tan-
tas tragédias que o Rio de Janeiro oferece ao mundo. 

Daqui a três meses, relembraremos a outra chacina ocor-
rida na noite de 23 de julho de 1993: a da Candelária. Há 
28 anos, pouco antes da meia-noite, um táxi e um carro de 
passeio, com placas cobertas, pararam em frente à Igreja da 
Candelária, na Avenida Presidente Vargas, no Centro, onde 
saltaram quatro criminosos que atiraram contra mais de 40 
pessoas, a maioria adolescentes, que estavam dormindo 
nas proximidades da igreja.

CRIMES BÁRBAROS
Wagner dos Santos tinha 21 anos quando a execução acon-
teceu. Ele e outros dois meninos foram acordados no susto e 
obrigados a entrar num dos carros, dentro do qual foi ba-
leado quatro vezes, mas não morreu. À imprensa, na época, 
Wagner contou que quando recobrou os sentidos, ele per-
cebeu estar na altura do MAM, no Aterro do Flamengo, e viu 
que os meninos que estavam ao seu lado estavam mortos. 
“Um dos quatro tiros entrou na nuca dele e saiu pelo olho”, 
conta Patrícia de Oliveira da Silva, de 41 anos, irmã de Wag-
ner, o sobrevivente. De lá até nossos dias, as incontáveis balas 
perdidas já dizimaram vidas de muitas crianças com sonhos 
que jamais se realizarão. O que aconteceu no Jacarezinho é 
mais uma face perversa do pouco valor que temos dado para 
a vida humana. Até quando? 

VIOLÊNCIA

Estamos 
acostumados 
com a tragédia

 n Será lançado no dia 25 livro 
“Trabalho Docente Sob Fogo 
Cruzado - Volume II”, com re-
latos sobre a resistência dos 
profissionais da Educação. 
Livro fica disponível no site 
da editora do Laboratório de 
Política Públicas da Uerj. 

 n Depois de criar a lei Aler-
ta Pri, que fixa o disparo de 
mensagens de SMS para en-
contrar crianças desapare-
cidas no estado do Rio de 
Janeiro, o deputado Alexan-
dre Knoploch (PSL) ingres-
sou com ação para obrigar 
operadoras a cumprirem a 
lei. Segundo a ação popular, 
as empresas foram oficiadas 
em março, mas até o mo-
mento não cumprem a lei. 
No Rio, desaparecem de 20 
a 25 pessoas por dia.

ALERTA PARA 
CRIANÇAS  
DESAPARECIDAS

ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

A chacina da Candelária aconteceu no dia 23 de julho de 1993

O TRABALHO 
DOS DOCENTES

No 
Jacarezinho, 
foi mais 
uma face 
perversa do 
pouco valor 
que damos 
para a vida 
humana”

PICADINHO

ONG Cinema Nosso irá lançar jogo de tabuleiro educativo totalmen-
te desenvolvido por jovens negras. 

MPRJ obtém decisão para que Petrópolis conceda aposenta-
doria especial a servidores com deficiência.

Na próxima semana, audiência pública na Câmara Municipal do Rio 
vai discutir Projeto de Lei sobre a Reforma Tributária do Município.

Deputado Alexandre Knoploch

DIVULGAÇÃO/PAULO A. SANTOS

MAIS CRÉDITO
 n A Agência de Fomento do Estado do Rio e a Junta Co-

mercial do Estado do Rio assinaram convênio para agilizar 
acesso à informação entre os órgãos e garantir celeridade 
no processo de concessão de crédito aos empreendedores.

As mais lidas
Online

Sandra Sapatão é presa 
em Saquarema

RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO  
Imbróglio na Justiça 
envolvendo Marcão, 

pai de Gerson, e 
empresários pode 
afetar negociação 
do Flamengo com 

Olympique pelo 
volante

COLUNA DO VENÊ

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

Objetivo é promover a uniformidade na imunização em todas as regiões do estado e unificar as 
ações de enfrentamento à pandemia; proposta deve ser apresentada na próxima terça-feira

N
a tarde de ontem, 
foi realizada uma 
reunião entre o se-
cretário de Estado 

de Saúde, Alexandre Chie-
ppe, e os secretários muni-
cipais de Saúde do Rio de 
Janeiro, Daniel Soranz, e 
de Niterói, Rodrigo Olivei-
ra, presidente do Conselho 
de Secretarias Municipais 
de Saúde do Estado do Rio 
(Cosems-RJ), para discutir 
a criação de um calendário 
único de vacinação contra 
covid-19 no estado.

Durante o encontro, foi 
montada uma proposta 
para ser apresentada aos 
secretários municipais de 
Saúde do estado. Na pró-
xima terça-feira (25), essa 
proposta será submetida à 
aprovação da diretoria do 
Cosems-RJ e, posteriormen-
te será divulgada. 

Em nota, a SES disse que 
reforça a importância do 
Calendário Único de Vaci-
nação, que tem o objetivo 
de promover a uniformida-
de na imunização em todas 
as regiões do estado e uni-
ficar as ações de enfrenta-
mento à pandemia.

EFICIÊNCIA DA CORONAVAC
Um estudo preliminar di-
vulgado ontem indica que 
a efetividade da Coronavac 
cai conforme a idade e varia 
de 61,8% a 28% a partir dos 
70 anos. A pesquisa foi pu-
blicada na plataforma Me-
dRxiv e ainda está na fase 
pré-print, ou seja, não foi 
revisado por outros cientis-
tas. O trabalho mostra ainda 
que o imunizante não confe-
re nenhuma proteção com 
apenas uma dose.

Subsecretário 
de Vigilância em 

Saúde, Márcio 
Garcia, apresenta 

calendário de 
vacinação na 
cidade do Rio

ALERTA

 N A prefeitura alertou para 
que pessoas com comor-
bidade e idosos que ainda 
não se vacinaram apertem 
o passo. A partir do dia 31 
de maio, o calendário de va-
cinação contra a Covid-19 
no Rio volta a ser por ida-
de, e as pessoas dos grupos 
prioritários - idosos com 60 
anos ou mais, pessoas com 
comorbidades, ou deficiên-
cia - terão que aguardar um 
dia de repescagem, ainda a 
ser definido, para receber o 
imunizante.

A vacinação dos gru-
pos prioritários vai até o 
dia 29 de maio, quando a 
secretaria vacina pessoas 
de 24 a 18 anos que este-
jam contempladas - pes-
soas com comorbidades e 
deficiência permanente -, 
além de idosos com 60 anos 
ou mais que ainda não se 
vacinaram. 

Comorbidades 
até 29 de maio

AFP

 > A prefeitura voltou a 
incluir na lista de imu-
nização contra a Co-
vid-19 os trabalhadores 
da Educação, tanto da 
rede pública, quanto da 
privada. O calendário 
para esse grupo começa 
a valer na próxima se-
gunda-feira (24), e con-
templa não só professo-
res da educação básica 
ao ensino superior, mas 
também funcionários 
de setores administrati-
vos e de serviços gerais. 
A prefeitura também 
vacinará pessoas em si-
tuação de rua, pessoas 
privadas da liberdade 
e funcionários do siste-
ma prisional. 

A programação co-
meça com trabalha-
dores da Educação de 
49 anos, na segunda-
-feira (24). Eles podem 
receber o imunizante 
em qualquer posto de 
vacinação, desde que 
estejam munidos com 
algum comprovante 
de vínculo empregatí-
cio - de preferência um 
contracheque.

“Se esse contrache-
que não deixar claro, 
seja na educação bá-
sica ou ensino supe-
rior, é necessária uma 
declaração do diretor 
dessa instituição, ou da 
rede de ensino. Impor-
tante deixar claro que 
essa vacinação é para 
todos professores, me-
rendeiras, secretários”, 
comentou o secretário 
municipal de Educa-
ção, Renan Ferreirinha.

Prefeitura do 
Rio vacina 
trabalhadores 
da educação

 > A 31ª edição do Mapa 
de Risco da Covid-19 di-
vulgada pela Secretaria 
de Saúde (SES), mostra 
que o estado do Rio está 
com bandeira laran-
ja (risco moderado de 
contrair a doença). Há 
melhora do cenário epi-
demiológico no perío-
do analisado, com três 
regiões com bandeira 
amarela (risco baixo): 
Norte, que permanece 
nesta classificação; Cen-
tro-Sul, que estava antes 
em bandeira laranja; e 
Litorânea, que estava 
em bandeira vermelha 
(risco alto) na última 
divulgação. As regiões 
Metropolitana I, Baía da 
Ilha Grande e Noroeste 
permanecem na verme-
lha. Médio Paraíba, Ser-
rana e Metropolitana II 
estão em laranja. 

Estado está 
na bandeira 
laranja

Secretaria 
Estadual de 

Saúde reforça a 
importância do 

Calendário Único 
de Vacinação

REPRODUÇÃO YOUTUBE

Vamos 
utilizar os 
abrigos da 
prefeitura 
e os abrigos 
privados, 
dentro do 
número do 
censo

LAURA 
CARNEIRO, 
secretária

Proposta feita 
na reunião será 
submetida à 
aprovação da 
diretoria do Cosems

NOVIDADE

Pessoas em situação de rua e funcionários do sistema prisional no calendário
 NA prefeitura anunciou que a 

partir de segunda-feira irá ini-
ciar o plano de imunização para 
pessoas em situação de rua. 
De acordo com o último Censo 
da prefeitura, há aproximada-
mente 7 mil na cidade. A popu-
lação que já está nos abrigos 
da prefeitura, e por isso já estão 

cadastradas, devem ser prioriza-
das. Depois, a população de rua 
receberá a vacinada, com equipes 
de abordagem da prefeitura.

“Vamos utilizar os abrigos da 
prefeitura e os abrigos privados, 
dentro do número do nosso censo, 
que são 7 mil pessoas em prin-
cípio. Através disso, a secretaria 

de Saúde fará a vacinação dessa 
população. A população idosa 
abrigada já vacinou”, explicou a 
secretária municipal de Assistên-
cia Social, Laura Carneiro.

Pessoas presas e funcionários 
do sistema prisional também en-
tram, mas ainda não há detalhes, 
como se haverá divisão por grupos 

prioritários. A programação dos 
trabalhadores da Educação 
de 49 anos começa na segun-
da-feira. Eles podem receber o 
imunizante em qualquer posto, 
desde que estejam munidos 
com algum comprovante de 
vínculo empregatício - de prefe-
rência um contracheque.

CALENDÁRIO ÚNICO PARACALENDÁRIO ÚNICO PARA

VACINAÇÃO NO RIOVACINAÇÃO NO RIO
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Fachin defende plano de redução da letalidade policial
Ministro quer determinar que o MPF investigue alegações de descumprimento da decisão que suspendeu a realização de operações

NELSON JR./STF

Medidas estão entre as onze providências que Fachin elencou em voto apresentado em julgamento

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, defende que o governo 
do Rio de Janeiro elabore e 
encaminhe à corte, em até 90 
dias, um plano para reduzir a 
letalidade policial no Estado 
e controlar violações de di-
reitos humanos pelas forças 
de segurança fluminenses. 
Além disso, o ministro quer 
determinar que o Ministério 
Público Federal investigue 
alegações de descumprimen-
to da decisão que suspendeu 
a realização de operações po-
liciais no Rio, inclusive as re-
lacionadas à ação que deixou 
28 mortos no Jacarezinho, 
no início do mês.

As medidas estão entre as 
onze providências que Fa-
chin elencou em voto apre-
sentado em julgamento ini-
ciado no plenário virtual do 
STF. Os ministros analisam 
uma ação enviada à corte em 
junho de 2020 pelo PSB após 
a morte de dois adolescen-
tes em operações na região 
metropolitana do Rio em um 
intervalo de 24 horas. O par-

tido alegou ‘agravamento do 
cenário fático de letalidade 
da ação policial no Estado 
do Rio de Janeiro, em pleno 
quadro da pandemia’.

Em seu voto, Fachin pro-
pôs a criação de um Obser-
vatório Judicial sobre Po-
lícia Cidadã, formado por 
representantes do STF, pes-
quisadores e pesquisadoras, 
representantes das polícias 

e de entidades da sociedade 
civil, para assessorar a cor-
te na avaliação do plano a 
ser apresentado pelo Esta-
do. Além disso, Fachin de-
terminou ‘que o emprego e 
a fiscalização da legalidade 
do uso da força sejam feitos 
à luz dos princípios básicos 
sobre a utilização da força e 
de armas de fogo’.

Mulher com comorbidade denuncia 
direito à vacina negado em Niterói
Atendentes de policlínica no bairro Vital Brasil teriam rejeitado comprovante válido de residência

REPRODUÇÃO

Atendentes do 
local rejeitaram seu 
comprovante de 
residência e chegaram 
a debochar da mulher

U
ma moradora do 
Ingá, em Niterói, 
denunciou ontem 
que teve a sua vaci-

nação contra covid-19 nega-
da na Policlínica Regional Dr. 
Sérgio Arouca, no bairro Vi-
tal Brasil. Segundo a mulher, 
que tem diabetes e preferiu 
se identificar apenas por Ca-
roline, as atendentes do local 
rejeitaram seu comprovante 
de residência e chegaram a 
debochar de sua situação.

“Ela foi profundamente 
desrespeitada, chegou a se 
sentir mal, porque a glicose se 
desestabilizou. Ser impedida 
de exercer seu direito em tem-
pos de pandemia é de uma in-
sensibilidade, de uma falta de 
empatia imensuráveis”, disse 
uma amiga de Caroline, que 
esteve com ela no posto de 
saúde por volta das 9h.

Ainda de acordo com essa 
amiga, Caroline levou o 
comprovante de residência 
no nome da sogra porque 
mora com seu marido no 
mesmo endereço. A mulher 

foi diagnosticada com dia-
betes severa, e se enquadra 
na faixa etária de pessoas 
com comorbidades vacina-
dos nesta etapa no municí-
pio de Niterói.

Sem sucesso na unidade 
médica do Vital Brasil, a mo-
radora do Ingá precisou se 
deslocar até outra clínica no 
Barreto, onde, enfim, conse-
guiu receber a primeira dose 
do imunizante AstraZeneca.

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Niterói foi pro-
curada pela reportagem de 
O DIA, mas até o momen-
to não se posicionou so-
bre a conduta dos funcio-
nários da Policlínica Re-
gional Dr. Sérgio Arouca. 
O espaço está aberto para 
manifestação.

Fachin propôs 
a criação de um 
Observatório 
Judicial sobre Polícia 
Cidadã no Rio 

Ser impedida de 
exercer seu direito 
em tempos de 
pandemia é de uma 
insensibilidade, 
de uma falta de 
empatia

AMIGA DE CAROLINE

 N Um homem foi preso em 
flagrante, pela Polícia Civil, 
depois de roubar um furgão 
com produtos hospitalares 
para uso em pacientes diag-
nosticados com a Covid-19. 
O crime ocorreu na última 
quinta-feira em São Gonçalo, 
na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro. 

A captura foi feita por po-
liciais da 72ª DP (Mutuá), 
com o apoio dos agentes do 
programa de segurança São 
Gonçalo Presente. Ele foi cap-
turado em um dos acessos da 
Comunidade dos Tabajaras, 

em Itaúna, próximo ao Com-
plexo do Salgueiro. 

Antes de ser preso, o acu-
sado não obedeceu a ordem 
de parada e decidiu fugir. Na 
ocasião, houve perseguição. O 
condutor do veículo perdeu a 
direção e rodou na pista. Um 
comparsa dava cobertura, 
em uma motocicleta envol-
vida no roubo, atirou contra 
os policiais. A carga e o carro 
utilizado pelo criminoso fo-
ram recuperados.

Na delegacia, foi constata-
do que o material estava ava-
liado em mais de R$ 24 mil.

PACIENTES COM COVID

Preso após roubar medicamento

JACAREZINHO

 N O Ministério Público do 
R i o  d e  J a n e i ro  ( M P R J ) 
manteve a decisão de fazer 
uma investigação própria 
da operação da Polícia Ci-
vil que vitimou 28 pessoas 
no Jacarezinho. Em nota, o 
MPRJ explicou que apura o 
caso através de um Proce-
dimento Investigatório Cri-
minal, conduzido por uma 
Força-Tarefa, seguindo a 
determinação do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“Não houve rejeição de 
apoio, o MPRJ apenas afir-
ma que não fez qualquer 
pedido à Polícia Federal 
porque está realizando a 
investigação por meio de 
PIC próprio, conforme de-
terminação do STF. A inves-
tigação será realizada pelo 
MPRJ e não pela PF”.

MPRJ segue 
responsável 

Caroline levou o 
comprovante de 
residência no nome 
da sogra porque 
mora com marido

 NPoliciais civis da 26ª DP (To-
dos os Santos) prenderam, na 
quinta-feira (20), uma técnica 
de enfermagem acusada de 
desviar medicamentos usados 
na intubação de pacientes de 
um hospital em Acari, na Zona 
Norte do Rio. A mulher foi presa 
em casa, no Lins de Vasconce-
los, também na Zona Norte, 
após denúncia feita pelo seu ex-
-marido. Os insumos eram utili-
zados em pessoas que estavam 
sendo tratadas por covid-19. 

Segundo os agentes, no lo-
cal foram apreendidos diversos 
medicamentos usados, em sua 

maioria, em Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) para intubação 
e sedação de pacientes, além 
de materiais de enfermagem 
como luvas, seringas, ataduras, 
antibióticos e sedativos.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, a mulher, que não teve a 
identidade revelada, foi au-
tuada pelo crime de peculato, 
isto é, apropriação, por parte de 
um funcionário público, de um 
bem a que ele tenha acesso por 
causa do cargo que ocupa. A 
pena para quem comete este 
tipo de crime é de 2 a 12 anos 
de prisão e multa.

DESVIO

Técnica de enfermagem é presa
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 > Um carro com man-
chas de sangue no por-
ta-malas foi encontra-
do dentro do Complexo 
do Castelar, em Belford 
Roxo, durante opera-
ção nesta sexta-feira. A 
apreensão foi apontada 
como indício de que os 
traficantes operam um 
“tribunal do tráfico”.

“O veículo estava 
aberto, com o porta-ma-
las sujo de sangue. Há a 
possibilidade do carro 
ter sido utilizado em um 
homicídio meses atrás. 
Os pertences de uma 
vítima de roubo foram 
encontrados dentro do 
carro”, conta o delegado 
titular da Delegacia de 
Homicídios da Baixada, 
Uriel Alcântara. 

Cerca de 150 agentes 
participaram da ope-
ração e ocuparam pelo 
menos três comunida-
des na região ontem. 
Além das prisões, a po-
lícia apreendeu armas, 
drogas e material para 
confecção das drogas.

Carro com 
mancha no 
porta-malas 
é encontrado

Traficantes 
podem ter 
sumido com 
meninos
Dezesseis presos na comunidade 
Castelar, em Belford Roxo, têm 
ligações com ‘tribunal do tráfico’

ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

O diretor-geral de Polícia Especializada, Felipe Cury (máscara preta), afirmou que tráfico executa sentenças

O
s 16 presos na opera-
ção da Polícia Civil 
ontem, no Comple-
xo do Castelar, em 

Belford Roxo, estão ligados 
a diversos crimes, inclusive 
tortura. Para os investigado-
res, eles fazem parte de um 
tribunal do tráfico que atua 
na comunidade, que pode 
estar relacionado ao desa-
parecimento dos meninos 
Lucas Matheus, Alexandre e 
Fernando Henrique, em de-
zembro do ano passado.

A principal linha de in-
vestigação da polícia é de 
que os meninos tenham sido 
vítimas do grupo. A polícia 
apura se um furto de pas-
sarinhos motivou a reação 
dos criminosos. “A subtra-
ção de pássaros de determi-
nado traficante, poderia ter 
levado ao crime. É uma das 
linhas de investigação. Hou-
ve tortura de um morador 
do Castelar para incriminá-
-lo pelo desaparecimento. 
Vamos colher oitivas com 

presos”, afirmou o delegado 
Uriel Alcântara.

O titular da Delegacia 
de Homicídios da Baixada 
acrescentou que segue tra-
tando o caso ainda como de-
saparecimento. “Infelizmen-
te, são três crianças desapa-
recidas. Quando tivermos 
provas, tratamos de outra 
forma, mas ainda é desapa-
recimento”, afirmou.

O fato de que um mora-
dor do Complexo do Caste-
lar foi torturado e apontado 
como responsável pelo cri-

me contra as crianças tam-
bém é tido como indício de 
que o tráfico é responsável 
pelo desaparecimento. O ho-
mem foi levado para a sede 
da DHBF e inocentado do 
crime. Após o episódio, foi 
expulso da comunidade. A 
esposa e os filhos também ti-
veram que sair do local ape-

nas com a roupa do corpo.
O diretor-geral de Polícia 

Especializada, Felipe Cury, 
ressaltou que o tráfico sen-
tencia e executa seus desafe-
tos. “Outro exemplo é o caso 
da namorada do Dalton, que 
também foi julgada pelo tri-
bunal. Isso é reiterado e a 
polícia está aqui para atuar 
como garantidora de Direi-
tos Humanos dessas comu-
nidades que vivem sob a di-
tadura do tráfico”, afirmou.

Na operação de ontem ha-
via 22 mandados de prisão 
e 15 de busca e apreensão. 
Foram apreendidos carros e 
motocicletas.

O diretor-geral de Homicí-
dios, Roberto Cardoso, disse 
que a operação demonstra 
sensibilidade da Polícia Ci-
vil em solucionar o caso dos 
meninos desaparecidos. “Vi-
samos obter provas para elu-
cidar esse fato. Conseguimos 
elementos de prova, como 
um veículo roubado com 
manchas de sangue na mala. 
A Polícia Civil não descan-
sa enquanto não esclarecer 
esse fato”, declarou.

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

SEM REAÇÃO DOS BANDIDOS

 N O diretor-geral de Polícia Es-
pecializada, Felipe Cury, des-
tacou que na operação desta 
sexta-feira não houve confron-
to porque os criminosos não 
reagiram. “Foram 16 presos sem 
qualquer reação por parte dos 
criminosos. A ação da polícia 
depende da reação dos crimino-
sos. Como não houve reação, os 
16 foram presos”, afirmou.

O diretor de Departamento 
Geral de Homicídios, Roberto 
Cardoso, comparou a ação de 

ontem com a do Jacarezinho do 
dia 6 de maio. 

“A operação de hoje, tal qual 
a do Jacarezinho, foi para cum-
prir mandados, dentro da le-
galidade. Mas, no Jacarezinho 
houve resistência dos crimino-
sos”, disse o diretor.

As famílias de Lucas Matheus, 
Alexandre e Fernando Henrique 
reclamam da demora nas in-
vestigações. Após quatro meses 
do desaparecimento, a polícia 
montou uma Força-Tarefa para 

agilizar as investigações. A princi-
pal linha era a de que traficantes 
estavam envolvidos no desapa-
recimento das crianças. 

A DHBF analisou mais de 40 
câmeras de segurança, mas não 
conseguiu imagens das crian-
ças. Em março, o Ministério 
Público do Rio conseguiu uma 
imagem que flagrou os amigos 
em uma rua no bairro vizinho. 

A Polícia Civil realizou mais 
de 80 diligências para tentar 
localizar os garotos. 

Diretor-geral destaca que operação não teve confrontoPolícia Civil segue 
tratando caso 
dos meninos de 
Belford Roxo como 
desaparecimento 

Família de jovem morto na Cidade de Deus protesta
Jonathan trabalhava com reciclagem e estava na garupa de mototaxista ao ser atingido em abordagem da PM. Corpo foi enterrado ontem

DANIEL CASTELO BRANCO / AGÊNCIA O DIA

No enterro, familiares pediram Justiça pela morte dos dois rapazes

não coloca ele como ladrão, 
como bandido. Ele não era 
isso e a revolta é essa. Se es-
tava armado, cadê a arma?”.

Imagens de vídeo feito por 
testemunhas mostram PMs 
arrastando o corpo do moto-
taxista e colocando dentro da 
viatura. Os dois teriam sido 
atingidos por tiros de fuzis em 
abordagem policial. Os PMs 
envolvidos prestaram depoi-
mento na Delegacia de Homi-
cídios da Capital. Eles estão 
sendo investigados e um fuzis 
foi apreendido para confronto 
balístico. O local foi palco de 
outra tragédia há quatro me-
ses, quando Marcelo Guima-
rães, 38, também foi morto.

Familiares e amigos de Jona-
than Muniz Pereira, 23, pro-
testaram ontem durante o se-
pultamento do corpo do jovem 
no Cemitério do Pechincha, 
na Zona Oeste do Rio. Ele, que 
trabalhava com reciclagem, foi 
morto a tiros em abordagem 
policial em um dos acessos 
à Cidade de Deus. Na ação, o 
mototaxista Edvaldo Viana, 
41, foi baleado e não resistiu.

Ana Carolina Fernandes, 
prima de Jonathan, disse 
que ele enfrentava uma luta 
contra as drogas, mas não 
era envolvido com o tráfico 
na região. “Meu primo não 
era bandido, estava traba-
lhando na reciclagem. Tem 

família, ele não era bandi-
do. Eles têm que acabar com 
isso. Pode ter errado, mas 
pagou pelo erro dele. Ele era 
um garoto muito doce, mui-
to tranquilo. Nenhum dos 
dois (eram bandidos), esta-
vam nos seus ofícios e foram 
mortos cruelmente”.

“A gente não está morren-
do mais de covid, é bala. Foi 
relatado que quando a polí-
cia fez a abordagem, eles se 
renderam com as mãos para 
o alto mas, na hora de levan-
tar a camisa o policial disse 
que viu uma arma e realizou 
o disparo. Não existe isso. Fa-
laram que os cracudos pega-
ram a arma, que os cracudos 

pegaram os pertences, a polí-
cia quer apenas desmantelar 
esse trabalho de segurança 
publica que só mata preto 
pobre e favelado. A bala da 
polícia selecionada as classes 
mais pobres da periferias e 
favelas”, disse Pedro Henri-
que, ativista social do movi-
mento Favelas na Luta.

Familiares do mototaxis-
ta Edvaldo, morto na ação, 
também foram ao sepulta-
mento e pediram Justiça. “A 
gente só quer justiça. Estão 
botando que ele estava com 
arma, ele não estava armado, 
ele estava trabalhando. Era a 
última corrida dele. Ele era 
trabalhador honesto, gente, 

Versão da modelo é questionada
Deolane divulga 
áudios da modelo 
que esteve com MC 
Kevin antes da morte

REPRODUÇÃO INTERNET

Deolane, noiva de MC Kevin, questionou a versão de Bianca

A advogada Deolane Bezerra, 
noiva de MC Kevin, questio-
nou a versão de Bianca Do-
mingues, que esteve com o 
funkeiro antes do acidente, 
sobre momento em que cantor 
caiu do 5º andar de um hotel 
na Barra da Tijuca. Em suas re-
des sociais, Deolane comparti-
lhou áudio em que Bianca diz 

que “aí ele falou: “pô, sujou. 
Está vindo gente aí. Aí o VK 
(Victor Elias Fontenelle) falou 
para ele: pô, Kevin, melhor tu 
sair fora então”. A advogada es-
creveu frase perguntando se 
VK não estava tomando banho 
na hora no acidente.

Deolane publicou áudio de 
Bianca relatando que a suíte 
tinha “a parte da entrada, o ba-
nheiro, o quarto e a sacada”. E 
que MC VK teria dito: “melhor 
sair fora, Kevin, antes que suje. 
Só que, ao invés de ele sair pela 
porta, ele foi saindo pela saca-
da”. Questiona se o funkeiro 
estava conversando com VK.

Em outro trecho, Bianca 
contou que alguém a puxou 
pelo braço, dizendo que que-
ria ficar com ela e que “os dois 
continuaram falando dentro 
do quarto”. E que, ao prestar 
atenção na conversa, olhou e 
o cantor já estava pendurado.

Deolane questionou: “Ué, 
mas você Bianca falou que 
na hora do pulo ele não falou 
nada?”. E segue: “Ué, mas foi o 
Jhonatas (Jhonatas Augusto 
Cruz, amigo de Kevin) ou o MC 
VK que falou? Jonathan não 
estava lá embaixo?”.

MC Kevin morreu na noite 
do último, após cair do 5º an-

dar de um hotel. O funkeiro e 
a noiva estavam hospedados 
no 11º andar. A causa da morte 
foi traumatismo crânio ence-
fálico e hemorragia subarac-
nóidea, que é o sangramento 
no espaço entre o cérebro e o 
tecido que o cobre.

Deolane Bezerra disse que 
o noivo deve ter tido algum 
estímulo para pular da va-
randa. Segundo ela, em en-
trevista exibida no programa 
“Balanço Geral”, da Record 
TV, o funkeiro não teria se 
jogado só por medo de que 
ela o flagrasse na cama com 
uma amante.

Alexandre, Lucas Matheus e Fernando Henrique estão desaparecidos

ARQUIVO PESSOAL
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Após investigação, Civil prende 
Sandra Sapatão em Saquarema 
Segundo o trabalho da polícia, ela é uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Jacarezinho 

DIVULGAÇÃO/PCERJ

No momento da prisão, Sandra estava tomando banho de sol, na praia do Boqueirão. Ela estava na lista dos dez bandidos mais procurados

A 
Polícia Civil prendeu 
a traficante Sandra 
Helena Ferreira Ga-
briel, 54 anos, conhe-

cida como Sandra Sapatão, 
uma das principais lideran-
ças do Comando Vermelho no 
Jacarezinho, segundo investi-
gações. A prisão foi realizada 
por agentes da Dcod (Delega-
cia de Combate às Drogas), 
em Saquarema, na Região dos 
Lagos, na tarde de ontem. No 
momento da prisão, Sandra 
estava tomando banho de sol, 
na praia do Boqueirão.

Ainda de acordo com 
agentes, Sandra estava com 
comparsas, que consegui-
ram fugir. Nas imagens do 
momento de sua prisão, ela 
aparece ao lado de amigos, 
quando dois agentes, iden-
tificados com o distintivo da 
corporação, apontam as ar-
mas e dão voz de prisão. Não 
houve resistência.

O agente da Dcod, que foi 
baleado no braço, no dia 6 de 
maio, participou da prisão 
de Sandra. 

“Isso (a participação desse 
policial) demonstra o quanto 
nós somos profissionais. Há 
um discurso equivocado de 
que uma operação tem de ser 
encerrada quando um agen-
te é ferido ou morto. Nós so-
mos profissionais, não agi-
mos com emoção, mas com 
técnica. Quem defende esse 
discurso de que uma ope-
ração tem de cessar quan-
do um policial é alvejado e 
morto em uma operação, 
está incentivando o assas-
sinato de policiais em ações 
operacionais e não está do 
lado da sociedade: está do 
lado do crime organizado”, 
afirmou o delegado Felipe 
Curi, chefe das delegacias 
especializadas.

Ainda segundo Curi, a 
ação da Dcod, que levou à 
captura de Sandra, foi basea-
da em dados de inteligência. 
“Ela teve início no mesmo 
dia da operação no Jacare-
zinho, com a coleta de dados 
de inteligência e atividade 
de campo. Com isso, esses 
dados foram imediatamen-
te trabalhados, seguindo o 
tripé ‘inteligência, investiga-
ção e ação’ da Polícia Civil. 
Assim, a Dcod começou a in-
vestigar  e hoje, fez a ação de 
captura da Sandra”.

Em 2007, Sandra estava na 
lista dos dez bandidos mais 
procurados do estado. Ao ser 
presa, em 2010, ela chegou a 
ser a única mulher presa em 
um presídio federal de segu-
rança máxima. Em 2014, ela 
saiu em liberdade provisória 
e não retornou à prisão, sen-
do considerada evadida do 
sistema prisional.

No mesmo ano, foi captu-
rada por agentes da Unidade 
de Polícia Pacificadora do Ja-
carezinho (UPP), ocasião em 
que ofereceu R$ 20 mil para 

não ser presa. Já em 2016, 
saiu em liberdade, e teria 
voltado a gerenciar o tráfico 
pessoalmente.

Em 2017, ela é apontada 
pela polícia por participar 
de um tiroteio que matou 
o policial militar Michel de 
Lima Galvão, da UPP Ja-
carezinho, e deixar outro 
agente baleado no rosto. 
Em 2019, por conta desses 
crimes, ele teve a prisão pre-
ventiva decretada, ao lado 
de outros dois traficantes, 
na 2ª Vara Criminal.

Há um discurso 
equivocado de que 
uma operação tem 
de ser encerrada 
quando um agente é 
ferido ou morto”
DELEGADO FELIPE CURI, 
chefe das especializadas

Pai e filha 
denunciam 
agressão dos 
seguranças

Jovem tem um braço 
e dentes quebrados 
no Hospital Pedro II

REPRODUÇÃO

Jovem Stefany Ávila, de 20 anos

A jovem Stefany Ávila, 
de 20 anos, foi ao Hospi-
tal Municipal Pedro II, 
em Santa Cruz, na Zona 
Oeste do Rio, por causa de 
uma crise de falta de ar e 
deixou unidade com um 
braço e dois dentes que-
brados, na madrugada 
de quinta-feira. Segundo 
ela, os seguranças a agre-
diram depois que o pai, 
Paulo Sérgio Ávila, insis-
tiu em acompanhá-la den-
tro do consultório médico.

“Eu fiz minha ficha e a 
menina da recepção me 
mandou entrar para ser 
atendida. Meu pai então 
disse que iria entrar comigo 
porque eu não estava conse-
guindo falar e ele iria expli-
car sobre as medicações que 
eu tomo. A moça continuou 
falando que não, mas eu in-
sisti que sim”, conta.

A direção do Hospital 
Municipal Pedro II infor-

mou que o policial militar de 
plantão na unidade foi cha-
mado e conduziu os envolvi-
dos à delegacia. A Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) in-
formou que a unidade tem 
todo o interesse na apuração 
dos fatos e está à disposição 
para colaborar com a autori-
dade policial no que for soli-
citado. O profissional envolvi-
do também será afastado das 
atividades com o público até 
que se conclua a investigação. 

Quadrilha de sequestradores é 
desarticulada em São Gonçalo 
Investigações apontam que alvos são comerciantes da região central de SG e Itaboraí

REPRODUÇÃO

Ao todo, cinco pessoas já foram presas em ações contra a quadrilha

Uma operação realizada na 
manhã de ontem desarticu-
lou parte de uma quadrilha 
especializada em seques-
tros seguidos de extorsão, 
nas cidades de Itaboraí e 
São Gonçalo, Região Me-
tropolitana do Rio. A ação 
foi realizada em conjunto 
entre a Delegacia Antisse-
questro (DAS) e a 71ª DP 
(Itaboraí), com apoio da 77ª 
DP (Icaraí).

De acordo com a Polícia 
Civil, o alvo da ação foi o lo-
cal conhecido como “quar-
tel-general” da quadrilha, 
no bairro Marambaia, divi-
sa entre São Gonçalo e Ita-
boraí. No local, os agentes 
encontraram e prenderam 
três acusados de integra-
rem o bando. Eles foram 
identificados pela equipe 
como Guilherme Barbosa 
dos Santos conhecido como 
Guimi, Wanderson Nunes 
do Nascimento, ou Toti, e 
Sávio Batista Maciel, tam-
bém chamado de Orelha.

No dia 13 de maio, Cley-
ton Ibiapina Bastos e o pai, 
Rogério Bastos, também in-
vestigados por envolvimen-
to com a quadrilha, foram 

presos pela Polícia Militar 
em uma ação realizada em 
São Gonçalo.

Segundo os agentes, obje-
tos das vítimas dos seques-
tros foram encontrados no 
local, entre eles uma câme-
ra fotográfica e uma cami-
seta que um dos criminosos 
estava usando no momento 
da prisão.

As investigações apon-
tam que os principais alvos 
da quadrilha são comer-
ciantes da região central de 
São Gonçalo e Itaboraí. A 
Polícia Civil informou que 
a Delegacia Antissequestro 
e a 71ª DP conduzem inqué-
ritos para apurar a atuação 
do grupo criminoso. A ins-
tituição também destacou 
que as investigações seguem 
em andamento para identi-
ficar e prender outros mem-
bros do bando.

 > Policiais da Delegacia 
da Mulher de Jacarepa-
guá (Deam) prenderam 
um homem acusado de 
agredir e manter a ex-
-companheira em cár-
cere privado. O caso foi 
denunciado à especia-
lizada pela vítima Da-
nielle Barbosa, de 33 
anos. Segundo ela, o 
ex-namorado, que não 
teve o nome divulgado, 
começou uma discus-
são e em seguida, a ata-
cou com socos no rosto 
e no braço. 

De acordo com a 
unidade, o ex-namora-
do de Danielle pegou 
o celular da vítima e 
arremessou o apare-
lho. Ele também dani-
ficou a porta da casa e 
a manteve em cárcere 
privado durante algu-
mas horas. A vítima 
também disse que o ex-
-companheiro teria pu-
xado os cabelos e esfre-
gado seu rosto no chão.

Após a denúncia, 
a delegada titular da 
unidade, Giselle do 
Espírito Santo, enviou 
uma equipe para en-
contrar o acusado que 
estava na Taquara, na 
Zona Oeste do Rio. Ele 
foi levado para a uni-
dade onde foi preso 
em flagrante por le-
são corporal, injúria, 
dano e cárcere privado 
na forma da Lei Maria 
da Penha. 

Ex-mulher 
presa estava 
em cárcere 
privado 

Alvo da ação foi 
o local conhecido 
como “quartel-
general” da 
quadrilha

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

sem o significado por causa de traduções e conveniências dos 
poderosos da época que acrescentavam os pontos de vista de 
seus interesses. Exemplos são as expressões “demônio” e “sa-
tanás”, que seriam espíritos inferiores com a missão de desviar 
Jesus de sua missão divina. Ah, sim, não nos esqueçamos de 
um detalhe importante: Jesus tinha o poder de ver, escutar 
e falar com eles, os “anjos caídos”. Jamais, portanto, jamais 
seria pego de surpresa, certo?

Um trecho da Bíblia afirma que Lúcifer liderou uma revolta 
contra Deus junto a um terço dos anjos, que se aliaram ao dito 
cujo (um sujeito bom de lábia), que convenceu a galera a se 
unir a ele. Ele, o demo, teria ficado furioso porque Deus orde-
nou que eles louvassem sua nova criação (o homem). Lúcifer 
teria se negado a aceitar essa criação.

Arcanjo Miguel liderou, então, os anjos do bem contra Lúci-
fer, arguindo-o: “Quem é como Deus?”. Lúcifer, ainda segundo 
a Bíblia, que se achava “o cara” do Paraíso, igual a Deus, pen-
sou: “Por que não pode ser eu a governar o universo no lugar 
Dele?”. O grande pecado de Lúcifer, portanto, foi o orgulho.

MEDO DO ‘DEMO’

DIABO, UMA 
INVENÇÃO 
INFERNAL

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

alemdavida

n e-mail: 
vidaalemdavida@ 
atilanunes.com.br

Coluna publicada aos sábados

E
stou convicto de que uma das maiores fontes renda 
nos dias de hoje é usar e abusar do convencimento de 
que o Inferno e o Diabo existem. Isso dá muita grana! 

O que tem de gente que doa dinheiro para evitar ir para o In-
ferno... Em muitos lares, as crianças são ensinadas a terem 
medo do Diabo, até que um dia, quando adultas, desco-
brem que o Diabo e o Inferno são pura invenção dos que os 
utilizam para controlar as pessoas. 

A ficha começa a cair quando a gente reflete que Deus seria 
um sadomasoquista para criar um ser eternamente decidido 
a só fazer maldades. Ora, a incoerência começa pela narrativa 
de que Deus teria criado o anjo Lúcifer, o “anjo caído” que, co-
biçando um grande poder, entregou-se às trevas e ao pecado, 
sendo expulso do Paraíso.

Ao saber que Lúcifer viria a “cair”, Deus não mediria esfor-
ços para ajudar o próprio filho (e consequentemente nosso 
irmão)? A bondade de Deus não é eterna? Acreditar na exis-
tência do Inferno é não acreditar na bondade de Deus. Isso 
significaria que se Deus não é capaz de perdoar, por que nós, 
humanos, teríamos que perdoar nosso semelhante? Jesus 
não veio – a mando Dele - com lições sobre amor e perdão?

Bolas, então, quem – ou o que – é o Diabo? Todos sabemos 
que parte da Bíblia, escrita há muito tempo, foi alterada ao 
longo dos séculos, fazendo com que muitas coisas perdes-

ARTE PAULO MÁRCIO

Pois é, essa é parte da história do “anjo caído”, metido a rei 
da cocada preta do Paraíso, que acabou sendo transformado 
num bicho vermelho de rabo e chifres, que aliás, representa o 
Orgulho, que, segundo o Espiritismo, é o pai de todos os vícios. 
Ao contrário do que muitos creem, o Inferno nada tem a ver 
com uma região no fundo da Terra, aquecida por um fogo 
infernal (sem trocadilhos). 

Não existe no universo um único lugar criado por Deus para 
castigar aqueles que não tiveram uma boa conduta enquan-
to vivos.  Só se a gente achar que o fogo do inferno é a nossa 
consciência que, quando não respeitada, torna-se um castigo. 
E cá entre nós, quando a gente se arrepende das bobagens 
que fizemos, o remorso dói pacas, não? Pior do que esse tal de 
Inferno hipotético, vamos combinar.

Os que creem no Espiritismo acham que os anjos repre-
sentam espíritos iluminados (embora, sem asas brancas e 
separados por querubins e arcanjos no Paraíso). Anjos são 
espíritos que passaram por várias encarnações tendo evo-
luído pela sua atuação segundo a lei do amor ao próximo. 
Espíritos evoluídos não involuem.

A verdade é que essa história de “castigo eterno” no fogo 
do Inferno sempre foi útil também como medida restriti-
va para manter as sociedades sob controle, ao longo dos 
séculos. Temendo a Deus, as sociedades controlavam seus 
instintos selvagens. Entre Deus e o Diabo, as pessoas prefe-
riam andar na linha.

O mais importante: a gente sabe que o Inferno e o Diabo 
não existem, mas isso não impede o nosso uso de livre arbítrio 
de forma ruim. E ainda tem o carma que dispõe sobre toda 
ação (boa ou má) que gera uma reação que retorna com a 
mesma qualidade e intensidade a quem a realizou, nesta ou 
em encarnação futura.

Sempre que você fizer algo bom, mesmo que ninguém ve-
nha a saber, faça como o mundo estivesse olhando para você. 
A bondade verdadeira é amar as pessoas mais do que elas 
merecem. Seja bom o suficiente para fazer os outros bons. Ser 
bom não é importante. O importante é ser bom.
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CAMPEONATO CARIOCA

Flamengo e Fluminense fazem 
hoje o duelo final pelo título
Rubro-Negro de Ceni e Fluminense de Roger Machado decidem o Estadual pelo segundo ano seguido

SERGIO MORAES / AFP

Ceni busca mais um título

F
lamengo e Fluminense 
se enfrentam hoje, às 
21h05, no Maracanã, 
no segundo jogo da de-

cisão do Campeonato Cario-
ca. O Rubro-Negro busca mais 
um tricampeonato da compe-
tição, enquanto o Tricolor de-
seja evitar que a atual geração 
do rival dê o troco, vingando a 
equipe mais vitoriosa do Fla-
mengo, que nos anos 1980 foi 
vice-campeão duas vezes para 
o Fluminense.

Os anos 1980 foram muito 
especiais para os rubro-ne-
gros. De 1980 a 1987, o Fla-
mengo conquistou quatro 
títulos do Brasileiro, uma 
Libertadores e um Mundial 
de Clubes. Porém, apesar de 
muitas glórias, aquela gera-
ção teve no Fluminense uma 
pedra no sapato. O Tricolor 
foi tricampeão carioca entre 
1983 e 1985. Naquela ocasião, 
em duas vezes consecutivas, o 

vice do Estadual foi o Rubro-
-Negro: em 1983 e 1984.

A atual geração, que já se 
firma como a segunda mais 
vitoriosa da história do Fla-
mengo — com dois Brasilei-
ros, uma Libertadores, uma 
Recopa, duas Supercopas 
do Brasil e dois Estaduais 
em pouco mais de dois anos 
— tem a oportunidade de 
vingar o grupo dos anos de 
1980. Na última temporada, 
o Rubro-Negro conquistou 
o título do Carioca em cima 
do Fluminense e vai tentar 
repetir o feito hoje.

Ao Tricolor cabe, além de 
impedir o troco rubro-negro, 
evitar que o Fluminense vol-
te a viver o seu maior jejum 
de títulos estaduais na era 
do profissionalismo. A maior 
seca do clube carioca após 
os anos 1940 aconteceu en-
tre 1985 e 1995. O clube das 
Laranjeiras não vence o Es-

tadual desde 2012 e, se não 
quebrar essa escrita hoje, irá 
igualar o incômodo período 
sem títulos quebrado com 
o gol de barriga de Renato 
Gaúcho.

CONTROLE DE ACESSO
Após a Prefeitura do Rio proi-
bir convidados na final do 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nApesar de todo o esforço que 
tenta fazer para levar o meia 
Gérson, o Olympique ainda 
não conseguiu selar a contra-
tação com o Flamengo. Na mi-
nha cabeça, apesar do valor, o 
jogador não está totalmente 
satisfeito para voltar à Europa 
em um clube de segundo ou 
até terceiro escalão. Esperava 
algo mais. Se ficar, ótimo, até 
porque se trata de um grandís-
simo jogador. Mas, se for sair, 
precisa se resolver para que 
o Rubro-Negro se organize e 
possa repor sua saída.

GERSON: VAI 
OU NÃO VAI?

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

AS GRANDES DECISÕES

P
arece só mais uma final de Carioca, mas, 

além da competição geral, teremos a final 

da Taça Rio. São dois clássicos e, é claro, as 

duas melhores equipes do Rio disputam o princi-

pal título. Flamengo e Fluminense ficaram no 1 a 1 

na primeira partida. Em momentos teoricamente 

parecidos na temporada, o Flu precisa da classi-

ficação na Libertadores, coisa que o Fla já conse-

guiu, mas a pressão em cima de Rogério Ceni não 

para de crescer. Ele sabe que o cargo dele está na 

reta e uma vitória diante de um grande rival pode 

mantê-lo por mais tempo. Já o Tricolor entende 

que seria um título de prazer em cima do time que 

vem ganhando quase tudo ultimamente. O Ma-

racanã, às 21h, vai ferver. Em São Januário, é dia 

de o Vasco tentar segurar a vantagem de 1 a 0 em 

cima do Botafogo. Vale lembrar que Marcelo Cabo 

faz ótimo trabalho, assim como a diretoria, mas a 

taça poderia coroar isso para a Série B. Entretan-

to, vemos um Alvinegro com Marcelo Chamusca 

pressionado. Dois clássicos e mais coisas em jogo 

do que os títulos de cada torneio. Grande fase!

Flamengo e Fluminense 
empataram em 1 a 1 no 

primeiro jogo

 nRenato Gaúcho, após dei-
xar o Grêmio com um cur-
rículo recente de invejar, 
não aceitou treinar o Co-
rinthians. Ele diz que o ce-
nário ideal para ele é o Rio. 
Aqui já treinou Fluminen-
se e Vasco, mas em outras 
oportunidades já havia dito 
que sonha comandar o Fla-
mengo. Rogério Ceni não 
está totalmente garantido 
e, malandro como sempre 
foi, o ídolo do Grêmio espe-
ra uma brecha para realizar 
seu desejo... Olho nele.

ELE QUER O RIO

PODE VIR PARA SOMAR

 nO Vasco contratou o meia Martin Sarrafiore, de 23 anos, 
que fez sua última temporada pelo Coritiba. Ele pertence 
ao Internacional e foi uma promessa do Huracán, do fute-
bol argentino. O meia é habilidoso e sempre mostrou talen-
to, mas não deslanchou no futebol profissional. O Gigante 
da Colina pode ser uma ótima oportunidade para ele apa-
recer e se firmar. Só ouvi coisas boas do gringo. Boa sorte!
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TAÇA RIO

Vasco e Botafogo medem 
forças antes da Série B
Cruzmaltino joga hoje pelo empate para ficar com o título

Hoje, às 15h05, em São Januá-
rio, Vasco e Botafogo fazem o 
jogo de volta pela decisão da 
Taça Rio. Além do título, o 
confronto é o último das duas 
equipes antes do começo da 
principal competição que os 
dois rivais têm pela frente na 
atual temporada: a Série B. 

O Cruzmaltino está em uma 
situação mais confortável. Por 
ter vencido o primeiro jogo, a 
equipe comandada por Mar-
celo Cabo joga por um empa-
te para conquistar o torneio. 
Nesta temporada, a Taça Rio 
é uma competição disputada 
pelos quatro clubes que fica-
ram entre a quinta e a oitava 
colocação na fase inicial do Ca-
rioca. Vasco e Botafogo chega-
ram à decisão, após elimina-
rem Madureira e Nova Iguaçu, 
respectivamente, na semifinal.

O Botafogo vive um mo-
mento mais complicado. Além 
de ter perdido o primeiro con-
fronto no Nilton Santos, o trei-
nador Marcelo Chamusca já 
começa a ser contestado no 
clube de General Severiano. 

O Glorioso é o único clube do 
Rio de Janeiro que não conse-
guiu vencer nenhum clássico 
no Estadual e tenta quebrar 
esse retrospecto negativo para 
ficar com o título.

A equipe de General Se-
veriano fará a sua estreia na 
Série B no próximo dia 28. 
O Glorioso enfrenta o Vila 
Nova, de Goiás, fora de casa, 
às 21h30. Enquanto isso, no 
dia seguinte, o Cruzmaltino 
faz o seu primeiro jogo con-
tra o Operário, do Paraná, 

em São Januário. O confron-
to acontecerá às 11h.

DESFALQUES NO VASCO
No Vasco, Marcelo Cabo não 
poderá utilizar sua força má-
xima hoje: Leandro Castan, 
Bruno Gomes e Marquinhos 
Gabriel estão fora. Em com-
pensação, Romulo e Ernan-
do retornam à equipe.

Enquanto Bruno Gomes 
será preservado pela comis-
são técnica, Leandro Castan 
e Marquinhos Gabriel estão 
no departamento médico. 
O zagueiro teve constatado 
um edema na posterior da 
coxa direita durante a sema-
na enquanto o meia ainda se 
recupera de lesão na coxa es-
querda. Segundo o clube, os 
dois estão na fisioterapia e 
evoluem bem. Por outro lado, 
Ernando e Romulo, que fize-
ram trabalho de recondicio-
namento físico nas últimas 
semanas, foram liberados. O 
zagueiro não joga desde 18 de 
abril, enquanto o volante ficou 
fora dos últimos dois jogos.

BUFFON PODE IR PARA O MONZA
A despedida da Juventus ao fim da temporada não garante a aposentadoria de Buffon. 

Segundo o ‘La Gazzetta dello Sport’, o Monza, de propriedade do ex-primeiro-ministro da 

Itália, Silvio Berluscioni, é apontado como o possível destino do goleiro de 43 anos.

Campeonato Carioca, a Fe-
deração de Futebol do Estado 
do Rio (Ferj) emitiu uma reso-
lução em que acata a decisão 
municipal. No documento, a 
entidade orienta Flamengo e 
Fluminense a “rigoroso con-
trole no acesso” ao Maracanã.

A Ferj pediu à Prefeitura a 
liberação de 160 convidados, 
80 para cada clube, para a 
segunda partida da final do 
Cariocão. Entretanto, com a 
negativa, só serão permiti-
dos membros das delegações, 
quadro de arbitragem e pes-
soas diretamente ligadas à 
operação da partida.

No documento, a Ferj, cri-
ticou a Prefeitura do Rio por 
“decisões equivocadas por 
não as entender mesmo sob o 
prisma político”.

Na primeira partida da fi-
nal, foram liberados pela fe-
deração 150 convidados para 
cada clube (o Fluminense 
não aceitou), além de outros 
da Ferj e da TV Record. Entre-
tanto, as autoridades sanitá-
rias não foram comunicadas. 
Para piorar, as regras de isola-
mento não foram respeitadas 
e houve confusão no fim, en-
tre convidados do Flamengo, 
Fred e o presidente do Flumi-
nense, Mário Bittencourt.

Desta vez, a Prefeitura, que 
considerou o que aconteceu 
no primeiro jogo infração gra-
víssima, promete um esque-
ma especial de fiscalização.Roger: desafio de encerrar jejum

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O técnico Marcelo Cabo não terá força máxima

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Marcelo Chamusca já é contestado no Alvinegro

VITOR SILVA/BOTAFOGO

O Glorioso é o único 
clube do Rio que 
não conseguiu 
vencer nenhum 
clássico na disputa 
do Campeonato 
Estadual

A Ferj orienta 
Flamengo e 
Fluminense a 
“rigoroso controle 
no acesso” ao 
Maracanã para a 
final de hoje à noite
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Mais de 1,17 milhão 
de clientes utilizam 
o novo modelo  
na cor laranja 

Troca 
gratuita de 
cartões: 
etapa final

Cartões: atenção para a troca

A troca gratuita de cartões 
antigos do tipo Vale-Trans-
porte (VT) pelo novo Rio-
card Mais entra na reta final 
após a retomada em outubro 
de 2020. Mais de 1,17 milhão 
de clientes já utilizam o novo 
modelo na cor laranja em to-
dos os meios de transporte 
público. Para quem não efe-
tivou a troca, o prazo de atua-
lização de todos os validado-
res do sistema de transporte 
para leitura somente do novo 
modelo de VT está marcado 
para o dia 2 de julho.

É preciso ficar atento às 
datas estabelecidas como li-
mite para a utilização dos car-
tões antigos em cada meio de 
transporte. A atualização do 
sistema de validadores será 
realizada de forma gradual 
na cidade do Rio e nos muni-
cípios da Região Metropolita-
na. A primeira fase está mar-
cada para 4 de junho, quando 
começam a ser aceitos apenas 
os novos cartões Riocard Mais 
em ônibus municipais e inter-
municipais e vans legalizadas 
de Duque de Caxias, Magé, 
Guapimirim e Itaguaí.

Mais um dia de trabalho perdido
Circulação de trens é interrompida, e moradora de Caxias deixa de ganhar R$ 100 de faxina

Denise Fonseca, de 55 anos, está desempregada há nove meses e ontem perdeu um dia de trabalho

A 
vida de quem depende 
do transporte público 
para trabalhar no Rio 
não é fácil. Ontem, a 

SuperVia interrompeu, por 
quase 5 horas, a circulação de 
trens no ramal Gramacho e 
nas extensões Vila Inhomirim 
e Guapirim, por conta de um 
corpo encontrado nos trilhos 
da estação Saracuruna, em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense. Com isso, mui-
tos passageiros perderam um 
dia de trabalho, como é o caso 
de Denise Fonseca, de 55 anos, 
que precisou voltar para casa 
porque não tinha como pegar 
outra condução. Desempre-
gada, ela deixou de ganhar R$ 
100 em um dia de faxina que 
conseguiu como bico.

“Deixei de ganhar R$ 100 
hoje porque só tinha passa-
gens de ida e volta. Esse trem 
aqui de Saracuruna é muito 
ruim, não funciona direito e 
está sempre com problema. 
Quando não é roubo de cabos, 
é corpo nos trilhos ou descarri-
lhamento. Quase todo dia tem 
um problema. Não dou sorte, 
sempre no dia que tenho que 
sair para trabalhar, fico na 
mão, sem ganhar dinheiro”, 
lamentou Denise, que está de-
sempregada há nove meses.

Denise contou que nesta 

semana conseguiu um bico 
em um salão de cabeleirei-
ro localizado no Méier, Zona 
Norte do Rio, para limpar o 
estabelecimento. No entanto, 
os problemas no transporte a 
prejudicaram.

“A dona do salão me con-
tratou para cobrir as férias de 
uma moça que trabalha todos 
os dias, mas pediu para que eu 
fosse trabalhar às terças e sex-
tas. Na terça, não pude ir por-
que teve problema de descarri-
lhamento em Jardim Primave-
ra. Liguei (para a patroa) e ela 
aceitou que fosse na quarta. 
Tinha que voltar hoje (ontem), 
mas não consegui ir porque só 
tinha dinheiro de passagem 
para ir e voltar de trem, fazen-
do baldeação. Aí tive que ligar 
para ela e estou aguardando 
resposta para saber se posso 
ir amanhã (hoje). Ela disse que 
só pode me pagar R$ 100 a diá-
ria, sem a passagem, e só tinha 
o dinheiro a continha, já tinha 
até comprado o bilhete”.

Denise e seu marido, tam-
bém desempregado, moram 
numa quitinete em Saracu-
runa. Ela disse que o tio do 
seu marido é quem paga seu 
aluguel de R$ 300. “Também 
tenho uma amiga aqui em Sa-
racuruna que, de vez em quan-
do, me dá cesta básica. Quan-
do aparece um bico para eu e 
meu esposo fazer, a gente faz”.

ESPERA

 N Na quinta-feira, O DIA já 
havia revelado o drama de 
passageiros que precisam 
utilizar o trecho Gramacho-
-Saracuruna. Os moradores 
da região pedem a conclu-
são das obras de duplica-
ção dos trilhos, prometida 
há quase 10 anos e jamais 
finalizada, além de melho-
rias na infraestrutura das 
estações. 

À época, a obra, orçada 
em R$ 50 milhões, previa a 
construção de 11 quilôme-
tros de malha férrea e dois 
pátios de manobra. A con-
clusão estava prevista para 
junho de 2013.

Em nota, a SuperVia 
informou que “vem reali-
zando investimentos no 
sistema ferroviário de acor-
do com as prioridades dos 
sistemas, avaliações ope-
racionais e oportunidades 
de melhoria da prestação 
do serviço. Esta avaliação 
abarca os 270km de via com 
104 estações, se fazendo 
necessária uma avaliação 
de prioridades”.

Passageiros 
pedem obras

Não dou sorte, 
sempre no dia que 
tenho que sair para 
trabalhar, fico na 
mão, sem ganhar 
dinheiro”

DENISE FONSECA

JESSYCA DAMASO
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ECONOMIA

Segurado do INSS que teve covid-19 
poderá se aposentar por invalidez
Projeto de lei em tramitação na Câmara isenta trabalhador da carência para concessão do benefício

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

S
egurados do INSS que 
tiveram covid-19 e fica-
ram com sequelas que 
impeçam de trabalhar 

poderão requerer aposenta-
doria por invalidez. Projeto de 
lei em tramitação, em caráter 
de urgência, no Congresso in-
cluiu o coronavírus na lista do 
instituto  como uma das doen-
ças que dão acesso ao benefí-
cio por incapacidade, como a 
aposentadoria por invalidez. 
O PL 1113/20 foi aprovado re-
centemente pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara. A proposta ainda 
precisa ser votada em plenário 
e em seguida ir para o Senado.

Além disso, o texto ainda 
isenta os segurados acome-
tidos de covida-19 e suas va-
riantes de cumprimento do 
período de carência para se 
aposentar por invalidez. Nor-
malmente, esse modelo de be-
nefício possui carência de 12 
contribuições mensais. 

“A covid-19 e suas variantes 
são uma doença pandêmica: 
atingem uma quantidade des-
proporcionalmente maior de 
pessoas que quaisquer outras 
das enfermidades atualmen-
te listadas no rol de exceção 

à regra da carência para con-
cessão do benefício do auxílio-
-doença e aposentadoria por 
invalidez”, justificou a relatora 
do proposta na CCJ, a deputa-
da Alê Silva (PSL-MG).

A proposta modifica a Lei 
de Benefícios da Previdência 
Social, que estabelece a carên-
cia de 12 contribuições men-
sais para o trabalhador que 
aderir condição de segurado e 
poder requerer auxílio doen-
ça ou aposentadoria por inva-
lidez. Mas faz exceções para 
doenças como tuberculose ati-
va, hanseníase, esclerose múl-
tipla, câncer, cegueira, parali-
sia irreversível e incapacitan-
te, cardiopatia grave e doença 
de Parkinson, por exemplo.

O texto foi aprovado na 
forma do substitutivo da de-
putada Alê Silvaao PL 1113 
do deputado Rodrigo Coelho 
(PSB-SC) e outros. A principal 
mudança do substitutivo foi 
acrescentar que o doente deve 
estar em tratamento incapa-
citante para requerer o bene-
fício. Segundo a deputada, da 
forma como estava a proposta 
anterior, havia vício de incons-
titucionalidade, pois a doença 
é de comum contágio.

 > Com o retorno do blo-
queio de pagamento por 
falta de prova de vida, os 
aposentados precisam 
ficar alertas a tentati-
vas de golpe em nome 
do INSS. Fraudadores 
ligam para que os se-
gurados façam a atuali-
zação de dados online, 
alegando que procedi-
mento é devido à pan-
demia. No telefonema, 
os criminosos se passam 
por servidores do INSS 
e falam dados pessoais 
e enviam uma mensa-
gem, por WhatsApp, 
para que o aposentado 
mande uma foto de um 
documento para finali-
zar o processo.

O golpe começou a ser 
aplicado com a amplia-
ção da prova de vida por 
biometria facial, realiza-
da por aplicativo.

Cuidado com 
golpe da 
prova de vida

O PL 1113/20 foi aprovado recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara

STJ DEFINE

Critérios para ação de revisão nos Juizados Especiais

 NA Primeira Seção do STJ de-
finiu critérios para evitar que 
aposentados do INSS recorram 
à Justiça Comum em casos de 
pedido de revisão da benefícios. 
A Corte entendeu que o segura-
do precisa abrir mão de valores 
para se manter dentro do limite 
de 60 salários mínimos para 
iniciar ação no Juizado Especial 

Federal. O montante não pode su-
perar a soma das parcelas a serem 
recebidas em um ano.

A busca por Juizados Especiais 
é compreensível, uma vez que a 
justiça comum leva, em média oito 
anos e três meses para julgar esse 
tipo de ação. Em geral, o cidadão é 
obrigado a ingressar pelo juizado se 
o valor total que está cobrando é de 

até 60 salários mínimos (R$ 66 
mil). Os juizados têm como prin-
cípio atuar em situações mais 
simples, acelerar a tramitação 
e com isso ajudar a desafogar a 
Justiça. As causas contra o INSS 
com valores calculados acima 
de 60 salários mínimos entram 
no Judiciário pela varas federais, 
1ª instância da Justiça.

Receita abre consulta ao 1º lote de 
restituição do IR na segunda-feira
Mais de 3,4 milhões de contribuintes vão receber os recursos no dia 31 deste mês

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

Receita Federal vai pagar quase R$ 6 bilhões no primeiro lote do IR

A Receita Federal liberou a 
consulta do primeiro lote de 
restituição do Imposto de Ren-
da Pessoa Física (IRPF) 2021 
a partir das 10h da próxima 
segunda-feira. Para saber se 
está na primeira leva, o contri-
buinte precisa acessar o site do 
Fisco, clicar em Meu Imposto 
de Renda e, em seguida, em 
“Consultar Restituição”.

Este é o maior lote já pago, 
tanto em valor quanto em 
quantidade de contempla-
dos pela Recita. O crédito 
bancário para 3.446.038 con-
tribuintes ocorrerá no dia 31 
deste mês, totalizando o va-
lor de quase R$ 6 bilhões. 

É possível verificar, inclu-
sive, se há ou não pendências 
que impeçam o pagamento 
da restituição, como o con-
tribuinte tenha caído na ma-
lha fina. Se uma ou mais in-
consistências forem encon-
tradas na declaração, basta 
enviar retificadora com a  
correção. As restituições de 
declarações que apresentam 
inconsistência (em situação 
de malha) são liberadas ape-

nas depois de corrigidas. 
A Receita Federal oferece 

também o serviço de consul-
ta rápida das declarações do 
imposto de renda por meio 
do aplicativo Meu Imposto 
de Renda, disponível para 
Andorid e iOS. 

O cronograma de paga-
mento dos lotes de resti-
tuição foi mantido mesmo 

com a prorrogação do pra-
zo de entrega da declaração. 
Com isso, o pagamento das 
restituições começa ainda 
no prazo de envio das decla-
rações. Já a data do crédito 
passou para o último dia útil 
do mês. A Receita Federal es-
pera concluir o pagamento 
de todas as restituições até 
setembro. 

Os R$ 5.548.337.897,41 pa-
gos serão destinados a quem 
tem prioridade legal, sendo 
196.686 idosos (acima de 80 
anos); 1.966.234 contribuin-
tes entre 60 e 79 anos; 127.783 
contribuintes com alguma de-
ficiência física ou mental ou 
moléstia grave; 891.421 con-
tribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério.  
Foram contemplados ainda 
263.914 contribuintes não 
prioritários que entregaram 
declarações de exercícios ante-
riores até o dia 28 de fevereiro. 

As restituições eram feitas 
em sete lotes, com pagamen-
to do primeiro lote em junho. 
Desde o ano passado, passa-
ram a ser pagas em cinco lo-
tes, com o primeiro saindo em 
maio. O crédito da restituição 
é feito diretamente na conta 
bancária informada na Decla-
ração de Imposto de Renda. 
Se por algum motivo o crédito 
não ocorrer (se, por exemplo, 
a conta informada foi desati-
vada), os valores ficam dispo-
níveis para resgate por até um 
ano no Banco do Brasil.

Caixa: novas agências
A Caixa Econômica Federal 
anunciou a ampliação da 
rede de atendimento com 
abertura de 130 agências, 
em 128 diferentes municí-
pios. São 79 unidades para 
atendimento ao público e 
51 unidades especializadas 
em agronegócio, que visam 
aumentar a capilaridade 
do banco, alcançando mais 
regiões do interior de cada 
estado brasileiro. Com a am-

pliação de sua rede de aten-
dimento, a Caixa beneficiará 
28,6 milhões de brasileiros. 

No Sudeste, serão inau-
guradas 20 unidades: uma 
no Espírito Santo; oito em 
Minas Gerais; nove em São 
Paulo e duas no Rio de Janei-
ro. Na Região Sul, a rede de 
atendimento ganha 14 uni-
dades: sete no Paraná; duas 
em Santa Catarina e cinco no 
Rio Grande do Sul.
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instalada na Assembleia Legislativa do Estado para apurar queda na ar-
recadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás no Rio 
ouvirá na próxima reunião, segunda-feira, representantes da Petrobras. 

A CPI

Saída para evitar estouro 
de gastos com pessoal

THIAGO LONTRA/DIVULGAÇÃO ALERJ

Deputados da Alerj vão discutir o projeto na próxima terça-feira

U
ma saída para que 
os Poderes e insti-
tuições autônomas 
do Estado do Rio 

não estourem os índices de 
gastos com pessoal — pre-
vistos na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF) — foi 
costurada. Trata-se de pro-
jeto de lei complementar, 
de autoria do presidente da 
Alerj, André Ceciliano (PT), 
que será votado na próxima 
terça-feira na Casa em regi-
me de urgência. 

A proposta foi a solução 
encontrada pelo Legislativo e 
demais órgãos diante da nova 
regra de cálculo de despesas 
com a folha salarial imposta 
pela Lei 178/21, que prevê as 
novas bases do Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF).

A legislação exige que o Ju-
diciário, Legislativo, Ministé-
rio Público e Tribunal de Con-
tas do Estado passem a incluir 
inativos e pensionistas na re-
lação de gastos com pessoal. 
Hoje, essas despesas entram 
na conta do Rioprevidência.

O PLC apresentado por 
Ceciliano inclui como recei-
tas do plano financeiro do 
fundo as contribuições pa-
tronal (28%) e dos servidores 
(14%), além de royalties. E 
prevê que, para fins de apu-
ração, sejam atribuídas pro-
porcionalmente aos Poderes.

 nO Centro de Formação e Aper-
feiçoamento de Praças (CFAP) 
da Secretaria de Estado de Po-
lícia Militar receberá, no início 
de junho, mais 400 alunos. Eles 
passarão a reforçar o policia-
mento preventivo ostensivo 
em todo o Rio de Janeiro já no 
primeiro semestre do ano que 
vem. Será quase um ano de 
aprendizado teórico e prático.

Esse grupo ainda é rema-
nescente do concurso realizado 
pela corporação em 2014 — e 
que ainda há aprovados à es-
pera de convocação. A Polícia 
Militar ressalta que as convo-
cações são feitas a partir de 
dois critérios: disponibilidade 
física para formação de novas 
turmas no CFAP e limite de va-
gas regulado por legislação 
estadual específica.

De acordo com a corpora-
ção, no momento, 1.382 alunos 

estão em processo de conclu-
são do curso, dividido em três 
turmas, que já têm formaturas 
previstas para este ano: em 15 
de julho, 16 de agosto e 27 de 
dezembro.

O comandante do CFAP, co-
ronel Rubens Castro Peixoto 
Júnior, lembra que o ingresso 
dessa nova turma em junho “é 
resultado de um grande esfor-
ço para recompor o efetivo da 
corporação”. 

A SEPM destaca que, “além 
das dificuldades de recupe-
ração da estrutura física das 
companhias do CFAP e, assim, 
dar continuidade ao proces-
so de formação de novos po-
liciais, a área pedagógica da 
PM foi muito impactada pe-
las restrições impostas pelas 
autoridades sanitárias após o 
surgimento da pandemia da 
covid-19”, em março de 2020.

NOVA TURMA EM JUNHO

CFAP da PM recebe mais 400 alunos

Formatura da última turma de praças, em dezembro de 2020

CCOMSOC/SEPM

 > O texto atualiza o Có-
digo de Administração 
Financeira do Esta-
do, previsto em lei de 
1979. Na justificativa 
do projeto, Ceciliano 
lembra ainda que, ao 
sancionar a Lei Com-
plementar 178/21, a 
União instituiu novas 
regras para que esta-
dos possam aderir ao 
novo RRF. E que tor-
nou mais restritivas as 
normas relativas aos 
gastos com pessoal.

De acordo com a 
LRF, nos estados, as 
despesas com salários 
não podem ultrapassar 
3% da receita corrente 
líquida para o Legisla-
tivo, incluído o Tribunal 
de Contas do Estado. O 
limite é de 6% para o Ju-
diciário; de 49% para o 
Executivo; e de 2% para 
o Ministério Público.

A expectativa é de 
aprovação da propos-
ta, que será analisada 
em discussão única.

Proposta 
atualiza lei 
de 1979



FábiaOliveira

QUEBROU O SILÊNCIO

R
ecentemente, Mc Marcelly voltou a ser 
assunto na mídia, após a prisão de seu 
ex-marido por agressão e cárcere priva-

do. A cantora vinha sofrendo com um relacio-
namento extremamente tóxico e abusivo com 
o pai de sua filha, o empresário Frank Cavalcan-
te. Até os vizinhos do condomínio onde o ex-ca-
sal morava, em Pilares, na Zona Norte do Rio, 
notavam que a funkeira não estava feliz no 
relacionamento. Em conversa exclusiva com a 
coluna, Marcelly falou sobre como deixou a 
situação chegar ao extremo. 

“Viver em um relacionamento abusivo é 
realmente complicado. Sempre achamos que 
vai haver mudança, mas não vai. Aguentei 
demais, mas chega uma hora que não dá mais. 
Nunca imaginei isso tudo. Sempre achei que 
conseguiria resolver tudo de boa. Mas infeliz-
mente quando outra pessoa não quer, é impos-
sível resolver”, conta Marcelly, que garantiu que 
não quer mais qualquer tipo de contato com 
seu agressor.

Ela confessa ainda que chegou a temer por 
sua vida. “Não conseguia sair daquilo, até que 
chegou ao extremo e fiquei com tanto medo de 
morrer que resolvi fugir”, se limitou a dizer a Mc, 
que afirmou também estar ainda um pouco 

desorientada em relação a tudo que aconteceu. 
“Ainda um pouco perdida, mas aos poucos tudo 
vai se acertar”.

Frank Cavalcante continua preso, após a 
Justiça converter sua prisão em flagrante 
pela preventiva. Na decisão da juíza Rachel 
Assad Cunha, a magistrada afirma que a 
liberdade de Frank coloca em risco a ordem 
pública e que há risco de reincidência crimi-
nosa, em razão do seu perfil agressivo. A 

segurança de  Marcelly também foi pontuada 
pela juíza, considerando haver riscos a vida 
da cantora.

Pesaram contra ele as informações colhidas 
no auto de prisão em flagrante, uma vez que a 
própria Mc Marcelly relatou aos policiais que 
estava sendo mantida presa no quarto do 
apartamento do casal desde o dia 28 de abril. 
Na ocasião, ela relatou ainda ter sido vítima de 
agressões de seu agora ex-companheiro. 
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Depois de ter sido acusado de estelionato por Agui-

naldo Silva, em 2017, o advogado das estrelas, Sylvio 

Guerra, foi absolvido pela Justiça, após o juiz Ricardo 

Coronha Pinheiro, da 39ª Vara Criminal do Rio, enten-

der que não houve crime de estelionato. Entretanto, 

o magistrado decidiu que Sylvio Guerra teria cobrado 

duplamente uma parte dos honorários, entendendo, 

em razão disso, que houve apropriação indevida. Pro-

curado pela coluna, o advogado Paulo Machado, con-

tratado por Sylvio Guerra, informou que irá recorrer 

da decisão. ‘Estou convicto de que, assim como não 

houve estelionato, também não houve apropriação 

indevida de nenhum valor, pois Sylvio Guerra tinha 

procuração para receber tais valores e efetuou o des-

conto por ocasião da cobrança final dos honorários 

advocatícios. Temos provas de tudo isso’, afirmou. 

ABSOLVIDO DE 
ACUSAÇÃO DE 
ESTELIONATO

REPRODUÇÃO INTERNET

A Justiça de São Paulo determinou, no 
último dia 12, que o cantor  Vinicius 
D’Black e sua ex-mulher, Nadja Pessoa, 
devem pagar R$ 9,8 mil à proprietária de 
um imóvel alugado pelo casal na cidade 
de São Paulo - ainda na época em que 
eram casados. No despacho foi 
determinada a citação deles sobre a 
decisão em endereços no Rio de Janeiro. 
Nadja e D’Black podem recorrer da 
decisão, desde que constituam 
advogados e respeitem o prazo de 15 dias. 
Os honorários advocatícios — em 10% 
sobre o valor do débito — cairão pela 
metade se cumprirem a determinação 
judicial, e poderão acertar o valor dando 
uma entrada de 30% e parcelando o 
restante em seis vezes. A proprietária 
apresentou à Justiça um termo assinado 
por D’Black que comprova que, apenas no 
dia 28 de janeiro, ele teria ido à imobiliária 
e feito a entrega das chaves. Ela cobra 
cinco meses pendentes - de setembro de 
2020 a janeiro de 2021. Caso não cumpra 
a ordem judicial, a Justiça já avisou que vai 
mandar penhorar os bens do ex-casal.

EX-CASAL 
DEVENDO 
ALUGUEL

‘Fiquei com tanto 

medo de morrer que 

resolvi fugir’, revela 

Mc Marcelly sobre o ex
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Cantora revela ainda estar um pouco 
perdida em relação a tudo que 
aconteceu 
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KEVIN EM PROCESSO CRIMINAL

DEOLANE ADVOGAVA PARA MC 
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Em 2016, a polícia de São Paulo prendeu MC Kevin, morto recentemente após cair a varanda de um hotel 
no Rio, em flagrante. O artista, na época com 18 anos, estava na posse de um celular Iphone. As autorida-
des afirmam que o aparelho era objeto de furto, pois ao consultarem pelo Copom constava um alerta. Em 
maio do ano passado, Kevin assinou uma procuração dando a Deolane, noiva do funkeiro, poderes para 
defendê-lo no processo.
 A advogada já havia se habilitado nos autos do processo crime. Os policiais abordaram um veículo Tucson 
onde estava Kevin. O carro de luxo era dirigido por um amigo dele. Durante a revista pessoal, os policiais 
perguntaram a Kevin qual a procedência do aparelho, e ele afirmou que poderia ser de procedência du-
vidosa. Ao ser levado à delegacia, o delegado confirmou a prisão em flagrante do MC. O jovem artista foi 
enquadrado por receptação , e só conseguiu liberdade após pagar fiança no valor de R$ 1 mil e assinar um 
termo de culpa. O fato ocorreu no dia 28 de junho daquele ano. De acordo com as informações prestadas 
pelo proprietário no boletim de ocorrência, o furto do Iphone teria ocorrido em 10 de junho de 2015, em 
uma feira, no Jardim Angela, em São Paulo.

MARIDO DE SASHA INDIGNADO
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Bruna Marquezine finalmente abriu o jogo sobre seu 
namoro com Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e 
Edson Celulari. Em entrevista à Revista Elle Brasil, 
ela conta que relacionamento surgiu de forma des-
pretensiosa, já que aconteceu no meio da pandemia. 
E para que ela se acostumasse, foram necessárias 
algumas sessões de terapia. “Desde o início, foi muito 
leve, me fez muito bem. É um lugar onde eu me sinto 
muito segura e isso é tão bom... Foram muitas sessões 
de terapia pra me acostumar com a paz de ter um re-
lacionamento tranquilo. Às vezes, eu confundia isso 
com quase um tédio. Ficava em um estado de alerta. 
E aí? O que tá por vir? Não tem alguma coisa errada? 
Não está faltando um sentimento?”, disse a artista, 
que teve um relacionamento conturbado de idas e 
vindas com o ex, o jogador Neymar Jr. 

Aos 17 anos, Sofia Liberato, uma das filhas do apresentador Gugu Liberato, 
está de carro novo. Ela contou a novidade na noite da última quinta-feira, 
em seu Instagram e revelou o apelido do possante: “Apresento pra vocês o 
‘coisa’. Meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus”, escreveu. O modelo 
comprado por Sofia é um luxuoso Dodge Charger. O valor varia entre US$ 
30,2 mil (cerca de R$ 160 mil) até US$ 80,9 mil  (mais de R$ 427 mil), 
dependendo do modelo, acessórios e funções.

FILHA DE GUGU DE CARRÃO

ABRIU O JOGO
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 n O sambista Lu-

cas de Moraes se 
apresenta hoje, 
às 14h30, no Bar 
do Zeca Pago-
dinho, na zona 
oeste do Rio. 

Marido de Sasha 
Meneghel, João 
Figueiredo ficou 
pistola, após ver 
internautas tra-
tando Bianca Do-
mingues, a garota 
de programa en-
volvida no caso da 
morte de Mc Kevin 
como ‘modelo’. 
“ M o d e lo  é  m o -
delo, prostituta é 
prostituta. São duas coisas comple-
tamente diferentes”, escreveu João 
no Twitter. Após receber críticas, 

ele se justificou 
afirmando que 
estava em de-
fesa do traba-
lho da filha de 
Xuxa .  “ M i n h a 
esposa é mode-
lo, acompanho 
de perto a pro-
fissão, além de 
conhecer outras 
mulheres e ho-
mens modelos e 

sei que isso prejudica a forma como 
as pessoas enxergam o trabalho de-
les”, afirmou. 

A PREPARAÇÃO DE KAYSAR

Além da concentração e da força, o físico do ex-BBB, Kaysar Dadour, vem 
chamando a atenção do público do reality ‘No Limite’. A preparação dele para o 
programa foi da seguinte forma: “O protocolo escolhido foi focado na melhora da 
resistência física, porém, não deixei de lado a parte muscular, afinal, no reality ele 
precisaria ser ágil, forte e apresentar muita resistência. Ele treinava seis vezes na 
semana: duas com treinos longos (intensidade moderada), duas com treinos de 
força e outros dois dias com treinos funcionais curtos e bastante intensos. Foram 
3 meses assim e sem faltas. Também incluí treinos metabólicos para que ele 
melhorasse a resistência física e sempre o levava até o limite, pois queria ver até 
onde ele aguentaria e sempre me surpreendia. Ele é duro na queda”, conta 
Raphael Trassato, educador físico de Kaysar. 

DIVULGAÇÃO 

Em entrevista ao canal ‘Cortes do Barba’, no Youtube, Paulinho Serra homenageou o ator Paulo Gus-
tavo ao raspar o cabelo ao vivo. “Vou raspar em homenagem ao Paulo Gustavo. Fizeram a rua lá em 
Niterói com o nome dele. É uma homenagem que eu acho bem necessária. O cara era era demais, um 
ser humano incrível, mostrou aí que a doença realmente está pra todo mundo”, disse Paulinho.

HOMENAGEM DIFERENTE

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

REPRODUÇÃO
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A mulher do general

Quem conhece o Instituto de Ter-
ras e Cartografia do Estado do 
Rio de Janeiro, o Iterj, e a histó-

ria de luta de lideranças comunitárias 
e movimentos sociais junto ao Iterj, 
pelo direito ao acesso à terra e moradia 
nas áreas rurais e urbanas do Estado 
do Rio de Janeiro, sabe da importân-
cia da necessidade de aceleração dos 
processos de regularização fundiária 
no Estado. O sonho de milhares de fa-
mílias de conquistar o tão sonhado 
título de suas propriedades, de ter a 
segurança da documentação de suas 
casas, depende disso.

É por isso que intensificamos as 
ações pela aprovação do Projeto de Lei 
3.825/2021, que cria o Programa Titula 

Eu conheci Dom Adriano Hi-
pólito, que foi bispo de Nova 
Iguaçu e um dos mais corajo-

sos opositores à truculência exerci-
da pelo Estado durante a ditadura 
empresarial-militar. Dom Adriano 
era um educador e parte da minha 
formação decorreu da leitura da Fo-
lha, por ele editada. Ele aproveitava 
o que queríamos ouvir e nos falava 
do que sabia ser necessário falar. Ele 
sabia que tínhamos desejo de justiça 
e nos instrumentalizava e encorajava 
para seguirmos em busca dela. E re-
pudiava a idolatria à religião.

Foi com ele que aprendi que o fa-
natismo é o apego dos oprimidos 
contra a opressão, mas que acaba 
por ampliar os poderes dos líde-
res religiosos que enganam o povo 
e mantêm a opressão, a miséria, a 
fome e a ignorância. Foi com ele que 
aprendi o significado da expressão: 
“A religião é o suspiro do ser oprimi-
do, o coração de um de um mundo 
sem coração e a alma de um mundo 
sem alma. É o ópio do povo”.

Igualmente foi com ele que apren-
di sobre a exploração religiosa por 
‘empresários da fé’ que vendem as 
crenças como felicidade ilusória para 
afastar o povo da exigência da felici-
dade real. Ele falava que o apego ao 
rito religioso era a expressão de um 
mundo sem alma. E mais, dizia que 
deveríamos sempre buscar a essência 
que está no horizonte inalcançável 
para o qual olhamos e em direção ao 
qual devemos sempre caminhar.

Outro fraterno bispo, Dom Mauro 
Morelli, em 1987, publicou um ar-
tigo intitulado ‘Feijão na panela de 
pressão, uma questão para a Cons-
tituinte’. No Encontro Regional de 
Estudantes de Direito (Ered) daque-
le ano levei o artigo e li para meus 
colegas. O artigo é sobre a fome que 
volta a rondar os lares das famílias 
brasileiras. Somente um pai ou mãe 
que não tenha com o que alimentar 

Titula Rio e regularização fundiária

Max Lemos 

deputado estadual 
(PSDB)

João Batista  

Damasceno 
dr. Ciênc Polít, prof 
adj Uerj e desembar-
gador do TJ/RJ

Rio. De minha autoria, e de autoria do 
presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro, deputado 
André Ceciliano, o Titula Rio, como 
menciona o seu Artigo 1º, tem como 
objetivo aumentar a capacidade ope-
racional dos procedimentos de titula-
ção e regularização fundiária de áreas 
rurais e urbanas passíveis de titulação.

De acordo com dados do Iterj, cerca 
de 47 mil imóveis em todo o Estado do 
Rio de Janeiro já estão mapeados para 
receberem regularização fundiária. 
O Titula Rio, aumentando a capaci-
dade operacional do Iterj, pode ser 
um marco para a história de luta pelo 
acesso à terra e moradia no Estado e 
pelo menos dobrar esse número até o 
fim do próximo ano.

O Titula Rio será executado dire-
tamente pelo Iterj, em parceria com 
o Núcleo Municipal de Regulariza-
ção Fundiária (NMRF) ou entidade 
equivalente de cada município e, de 

seus filhos sabe o que é a dimensão 
da fome. Fome não é apetite. Não é o 
ronco no estômago de quem se atra-
sou para o almoço ou para o jantar 
que esfria na mesa. Fome é a ausên-
cia de certeza do que terá para co-
mer no dia que raia ou nos dias que 
o sucederão. Fome é a desesperança 
de alimentação, que é direito social.

A ‘Folha de Dom Adriano’ era pu-
blicada pela Vozes, que igualmente 
editou o livro de Dom Mauro Mo-
relli ‘Como fazer a Nova República’, 
que precisaremos refundar e desta 
vez realizar, depois que passar a tor-
menta que nos assola. Altivamente 
chegará o momento de nos opormos 
à destruição do país. A obediência, 
recato e ‘neutralidade’ diante dos que 
oprimem apenas nos tornam cúmpli-
ces dos algozes. Os poderosos não se 
saciam. O capital não tem limite para 
a acumulação. A conciliação que se 
fez com os banqueiros nas últimas 
décadas o demonstra. Depois dos 
anéis, exigem os dedos. E depois as 
mãos, os braços e por fim o coração.

Foi na Folha de Dom Adriano que 
li um artigo sobre Davi, rei de Israel, 
contada no Velho Testamento da Bí-
blia. Durante uma sesta, Davi avistou, 
do seu palácio, uma mulher muito 
bonita tomando banho. Era Betsabá. 
Convidada para ir ao palácio tiveram 
relação e ela engravidou. Mas ela era 
casada com um general, Urias. O rei 
não perdeu tempo. Chamou Joab, 
chefe de seu exército e ordenou: “Co-
loque Urias na frente, onde o combate 
for mais renhido e desampare-o para 
que ele seja ferido e morra”. 

Antes de colocar suas vidas e 
suas honras a serviço de quem está 
nos cargos ou no poder, todo gene-
ral deveria se perguntar a que inte-
resse serve. Os poderosos não res-
peitam os que lhes servem, apenas 
adoçam suas bocas com sinecuras 
enquanto se mostrarem como ma-
téria prima para ser consumida nos 
seus apetites. Quem servilmente 
obedece pode estar comprometen-
do sua honra em favor de quem não 
merece tal sacrifício.

acordo com o Artigo 2º do Projeto de 
Lei, o programa abrangerá as dimen-
sões para alcançar os requisitos bá-
sicos para garantia de qualidade de 
vida compatível com as promessas 
constitucionais, ou seja, interven-
ções que combinem dimensões jurí-
dica (titulação), urbanística (infraes-
trutura e habitação) e humanística 
(fomento à cultura, empregabilidade 
e empoderamento social).

Caberá ao Iterj formular e norma-
tizar as diretrizes do Programa, im-
plementar, coordenar, supervisionar 
e monitorar as ações e resultados, ca-
pacitar os recursos humanos, captar 
recursos públicos e privados, realizar 
convênio, entre outras funções.

Mas caberá à sociedade garantir 
que este importante programa se per-
petue, para garantia de direitos das 
famílias que residem em áreas passí-
veis de regularização fundiária. Este 
é o nosso papel.

Tempos 
sombrios

Pedro H. Villas Bôas  

Castelo Branco 

prof IESP/Uerj Lier Pires  
Ferreira professor Ibmec e CPII

O que há de novo no recente 
morticínio do Jacarezinho? 
Operações policiais bélicas 

em favelas são uma rotina no Rio de 
Janeiro há mais de 40 anos. Com base 
no modelo falido de Segurança de Pú-
blica de “guerra ao crime”, elas par-
tem do princípio de que criminosos 
são inimigos que devem ser executa-
dos, mesmo que isso não implique em 
redução da criminalidade. A recente 
incursão no Jacarezinho, batizada 
de Operação Exceptis, não seria di-
ferente não fossem algumas circuns-
tâncias que precisam ser iluminadas. 

A brutalidade desmedida, que re-
sultou em 28 mortes, dentre elas a do 
policial civil André Frias, alçou a in-
cursão à ação policial de maior letali-
dade na história do estado. A maioria 
dos mortos não estava entre os desti-
natários dos mandados de prisão que 
fundamentaram a operação. Mas a 
surpresa maior reside em um detalhe: 
o momento da operação, deflagrada 
no dia seguinte à visita de Jair Bolso-
naro ao recém-empossado governa-
dor do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. 
Haveria alguma conexão entre a visita 
do presidente e a incursão policial?

Bolsonaro trava uma batalha com 
as instituições democráticas, em par-
ticular o STF. A tensão hostil entre o 
Executivo e o Judiciário foi catalisada 
pela Covid-19, em razão de o Supremo 
ter restringido as operações policiais 
nas comunidades, para abrandar a 
crise sanitária em bairros pobres, su-
perpopulosos, sem infraestrutura. O 
STF pôs em xeque o principal modus 
operandi de uma das principais bases 
de apoio de Bolsonaro. 

O mesmo STF proferiu decisão em 
abril do ano passado pela competên-
cia de governadores e prefeitos para 
adotarem medidas de enfrentamento 
da crise sanitária. Fez, assim, Bolso-
naro perder a liderança da gestão da 
pandemia e ver sua “política” de imu-
nidade de rebanho ir por água abaixo.

A decisão do STF conseguiu de uma 
só vez abalar o presidente, sua base 
eleitoral policial e a “política de segu-
rança” que elimina sistematicamente 
policiais, criminosos e inocentes. É 
preocupante pensar que na situação 
atual do Rio, o enfraquecimento do co-
mando do tráfico abre caminho para 
a expansão da milícia com quem o 
presidente e seu clã têm antigos laços 
sombrios. A aliança entre presidente e 
governador e a operação policial estão 
no curso de ações estratégicas volta-
das à reeleição de Jair Bolsonaro e seu 
aliado recém-empossado. 

É certo que a Operação Exceptis 
nada tinha de excepcional senão 
o fato de seguir uma estratégia de 
afrontar a Corte, agradar a base elei-
toral com o modelo falido de guerra 
ao crime e retirar a CPI da covid do 
centro das atenções, jogando uma 
cortina de fumaça sobre os depoi-
mentos que, até aqui, expõem falhas 
do governo na condução do combate 
à pandemia. Mirando em 2022, o 
presidente segue sua sombria cru-
zada contra a vida, sobretudo dos 
mais vulneráveis.

“Quem 

servilmente 

obedece 

pode estar 

comprome-

tendo sua 

honra em 

favor de quem 

não merece tal 

sacrifício”

“Caberá à 

sociedade 

garantir 

que este 

importante 

programa 

se perpetue, 

para garantia 

de direitos 

das famílias 

que residem 

em áreas 

passíveis de 

regularização 

fundiária”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Vitória é fria com Renato e 
Alice tenta consolar o pai. Ana e 
Júlia se juntam para escolher um 
nome para o novo cachorrinho. 
Ana ouve quando Manuela recla-
ma com Rodrigo sobre o cachor-
ro. Manuela comenta com Alice 
sobre a atitude de Rodrigo.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Alexia, Kyra e Luna copiam a 
planilha em um pendrive, antes 
que Dominique e Renzo retor-
nem à sala. Marlene assegura a 
Gael que a morte de seu pai foi 
um acidente. Gael conta a Marle-
ne que Verônica está lhe ofere-
cendo dinheiro para ajudá-la.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N José Alfredo cobra explicações 
de João Lucas sobre sua presen-
ça na casa de Maria Ísis. Cora 
decide vender as alianças que fo-
ram de Evaldo e Eliane. Cristina 
e Vicente se beijam. Enrico avisa 
a Maria Clara que Vicente será o 
responsável pelo bufê da festa.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO
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Colegas de elenco Colegas de elenco 
relembram momentos relembram momentos 
hilários de gravações com hilários de gravações com 
Paulo Gustavo em ‘Vai Paulo Gustavo em ‘Vai 
que Cola’, que exibe que Cola’, que exibe 
hoje participação hoje participação 
especial do atorespecial do ator

O 
episódio de hoje do humorístico ‘Vai 
que Cola’, na Globo, será muito espe-
cial. Ele conta com a participação de 
Paulo Gustavo, que morreu vítima 

de complicações da covid-19, aos 42 anos, no 
início do mês. O ator surge na trama como a 
personagem Angel, a nova amiga de Ferdinan-
do (Marcus Majella). Angel é uma brasileira 
que mora em Miami, nos EUA, e faz de tudo 
para conseguir o Green Card.

Catarina Abdalla, que vive a Dona Jô, conta 
que Paulo transformava o ambiente de grava-
ções com sua alegria. “É difícil demais falar 
sobre o Paulo Gustavo porque não consigo 
expressar com palavras a magnitude dele. Só 
tenho a agradecer por tudo o que ele fez por 
aqui, por esse imenso legado que dei-
xou. O Paulo é uma referência grande 
demais para todos os artistas, para os 
fãs, para todo o público em geral”, diz.

“Para mim, ele virou um santo da 
arte e da alegria, e todos os perren-
gues que eu tiver na minha profissão 
eu vou recorrer a ele. O Paulo trans-
formava o ambiente, as cenas, as gra-
vações, a vida. E vai continuar assim, 
porque sei que onde estiver a arte 
da alegria, ele vai estar ali entre nós, 
nos inspirando e rindo junto. Viva 
o Paulo, ele é luz! Ele também virou 
um símbolo da nossa luta contra a co-
vid-19. Vacina para todos!”, completa.

Para Marcelo Médici, o Sanderson, 
contracenar com Paulo Gustavo era 
uma festa. “Gravar com o Paulo era a 
certeza de ir brincar com aquele amigo mais 
atentado! Ele atazanava todo mundo: atores, 
técnicos, maquiagem. Me pedia para contar 
histórias de bastidores imitando os atores, a 
mesma história, como criança que assiste ao 
mesmo filme várias vezes. Paulo Gustavo era 
uma festa!”. 

Paulinho Serra diz que o ator é sinônimo 
de saudade. “O Paulo dominava o ambiente, 
tudo. Quando o Paulo estava, todo mundo 
ficava ligado com ele, porque ele tinha muita 
certeza do que era engraçado, do que era bom. 
Eu gravei muito pouco com ele, mas já tinha 
uma admiração de antes muito grande. Gra-
var com ele era alto astral total. Ele e (Marcus) 
Majella, aquela brincadeira um com o outro, 
aquela afinidade monstruosa. Ele vai deixar 
muita saudade”.

DIVERSÃO EM MIAMI
Os episódios desta temporada do ‘Vai que 
Cola’ foram gravados em Miami e os atores 

TÁBATA UCHOA
tabata@uchoa.com.br

N site: odia.com.br N e-mail: odiad@odia.com.br N tel.: 2222-8000
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Programa relembra 
Paulo Gustavo como 

Angel, uma brasileira 
que mora em Miami

ficaram empolgadíssimos com a viagem, que 
segundo eles próprios mais parecia uma “co-
lônia de férias”. “Imagina esse grupo de atores 
juntos no hotel, no aeroporto, fora do país. Foi 
quase uma colônia de férias! E o resultado 
dessa alegria aparece em cena”, explica Luis 
Lobianco, o Reginel. 

“Nos intervalos, eu e a Cacau Protásio (Te-
rezinha) andávamos pelas ruas vestidos com 
o figurino dos personagens, porque não havia 
tempo para trocar de roupa. Então, aprovei-
távamos cada minuto para tentar fazer umas 
comprinhas pelas redondezas. Entrávamos 
nas lojas vestidos de Ferdinando e Terezinha, 
e, às vezes, íamos até nos restaurantes monta-
dos daquele jeito. Mas, para a nossa surpresa, 
os gringos viam aquelas figuras exóticas como 
uma coisa supernormal. Talvez por Miami ser 
uma cidade com uma diversidade maravilho-
sa”, relembra Marcus Majella, que ressalta a 
importância do humor nos tempos atuais. 

“Estamos precisando sorrir, o mundo está 

de cabeça para baixo, e o humor 
tem um papel fundamental nes-
se momento tão delicado. Desejo 
que todos se divirtam e se identi-
fiquem com nossos personagens e 
com nossas confusões. O ‘Vai Que 
Cola’ tem humor, mas também tem 
muito amor envolvido”. 

Cacau Protásio garante que gra-
var o programa é sempre muito 
divertido. “Mesmo depois de tan-
tas temporadas, ainda rimos mui-
to juntos. E, gravar em Miami, foi 
muito diferente, onde a maioria 
das pessoas, tirando os brasileiros, 
não nos conhece. Passei por alguns 

momentos divertidos. As roupas de Terezinha 
são mais ‘normais’ lá. Como não falo inglês, 
eu ia para as lojas e ficava conversando com 
as vendedoras através do celular, usando o 
tradutor”.

GARGALHADAS GARANTIDAS 
No episódio de hoje, após a novela ‘Império’, 
Ferdinando (Marcus Majella) chega empol-
gado ao South Beach Hotel e conta para Rosa 
(Grace Gianoukas) e Alejandro (Pedroca Mon-
teiro) como eles podem atrair hóspedes para o 
estabelecimento: “Conheci uma promoter de 
festas bombada da cidade, pensamos em dar 
uma agitada aqui com eventos”.

A dona do hotel, Rosa (Grace Gianoukas), 
topa tudo e começa a ouvir as ideias de Ferdi-
nando (Marcus Majella). A dupla Angel (Paulo 
Gustavo) e Ferdinando (Marcus Majella) ainda 
conta com a parceria de Terezinha (Cacau Pro-
tásio), que resolve investir no novo espaço do 
South Beach Hotel, a casa de shows “Cerol’s”.

SAUDADE SAUDADE 
SEM FIMSEM FIM
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Horóscopo

Unir-se aos colegas para atingir mais rápido as metas 
em comum. A troca de ideias vai estimular a 
criatividade. Boa fase para começar um 
relacionamento sério. Cor: verde-água.

A Lua te aconselha a se jogar no trabalho. Horas extras 
podem render um dinheiro a mais no trabalho. No 
campo afetivo, a profissão vai apresentar uma 
paquera. Cor: verde-claro.

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: aliado, andar, arado, árduo, areia, árido, áries, baleia, balsa, 
banda, banho, base, brasa, doar, idosa, lerdo, lesar, lida, lira, nabo, obra, 
odre, rabo, ralé, raso, rosa, sabor, sair, sarda, selar.

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

Até tarefas chatas vão ser fáceis neste dia, aproveite 
para resolver suas pendências. Você pode aprender 
muito ao iniciar um curso. Curta bastante a vida a dois. 
Cor: terracota.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua aumenta o seu desejo de se isolar no seu canto, 
procure ocupar a mente. Será um dia muito produtivo 
para trabalhar em casa. Você pode atrair alguém 
especial. Cor: pink.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Os astros acentuam a sua criatividade. Desenvolva 
novas habilidades no emprego, tente se reinventar. 
Reforce o contato com a família e com o companheiro 
amoroso. Cor: terracota.

LEÃO
23/7 a 22/8

Boas energias te ajudar a elevar os seus ganhos. Pode 
mudar de posição na profissão, não tenha medo. Na 
vida a dois, valorize a relação que construiu com seu 
amor. Cor: prata.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Sua curiosidade estará aguçada hoje, utilize isso a seu 
favor. Pode ter novas oportunidades no mercado de 
trabalho, não deixe-as passar. Aproveite a segurança 
no romance. Cor: roxo.

LIBRA
23/9 a 22/10

Adote uma postura mais discreta, mas continue se 
posicionando. Curta a segurança e o conforto do seu 
lar. Quem está livre pode se surpreender com uma 
atração proibida. Cor: branco.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Some forças no trabalho e alcance os seus objetivos. 
Uma reforma de casa pode ocorrer, então controle os 
gastos. Envolva-se romanticamente com um amigo. 
Cor: branco.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Invista em planos mais ambiciosos, evite se 
acomodar. Utilize a sua disposição para colocar o 
serviço em dia. Na união, cuidado com mal-
entendidos. Cor: azul-anil.

A Lua desperta o seu espírito aventureiro. Busque 
inovar nas suas atividades diárias. Só não descuide da 
saúde. Na vida a dois, o ciúme pode pintar, mas evite 
perder a cabeça. Cor: lilás.

Curta bastante o convívio com a família. Algumas 
reformas no lar podem fazer toda a diferença. A 
temperatura vai esquentar na intimidade, aproveite. 
Cor: verde-esmeralda.

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

Galisteu diz 
que soube de 
traição em 
padaria
Adriane Galisteu gravou vídeo 
surpreendente para o seu canal no 
YouTube, revelando como desco-
briu uma traição. Segundo a lou-
ra, a desconfiança já pairava no ar, 
no entanto, a certeza só veio de-
pois de um abraço numa padaria.

“Ela me deu um abraço como 
se fosse minha melhor amiga. Aí 
eu olhei para ela, ela olhou para 
mim e disse: ‘Oh, Galisteu’. Eu 
disse: ‘Oi’. Pensei que ela ia pedir 
uma foto, né? E ela: ‘Se valoriza’. 
E baixou a séria na hora. Eu dis-
se que não tinha entendido e ela 
repetiu: ‘Se valoriza (...) seu na-
morado estava com a gente. Está 
lá com umas amigas minhas’”, 
relembrou.

Depois de pedir informações a 
essa mulher, Galisteu foi à festa e 
flagrou o ex. “Passou o nervoso, 
passou a raiva, passou a triste-
za. Passou tudo. Parece que caiu 
a ficha e eu voltei a ser quem eu 
era. Parece que naquele momen-
to Galisteu voltou para o corpo e 
eu falei: ‘Quer saber? Toca para 
casa’. Tirei todas as coisas que per-
tenciam ao cidadão, coloquei bem 
naqueles sacos de lixo de não sei 
quantos litros, pretos, amarrei, 
levei na portaria e um beijo”, afir-
mou a loura.

Adriane Galisteu ainda man-
dou um recado às seguido-
ras. “Você que está vendo o vídeo 
e passou por essa situação comigo 
e com a minha amiga numa pa-
doca no Rio de Janeiro, pode me 
procurar”, afirmou.

Mulher de 
Cauã elogia 
Alinne Moraes
Mariana Goldfarb falou, ontem, 
nas redes sociais, sobre o par ro-
mântico que marido, o ator Cauã 
Reymond, fará com a ex-mulher 
Alinne Moraes, em “Um Lugar 
ao Sol”, próxima novela das 21h, 
e surpreendeu os seguidores: “Eu 
não me importo, trabalho é traba-
lho. Quem quiser fazer coisa erra-
da vai fazer dentro do trabalho, 
fora do trabalho, na hora do almo-
ço... tanto faz, entendeu?”.

Casada com Cauã desde 2019, 
ela também elogiou a atriz: “Ad-
miro muito o trabalho da Alinne. 
Acho que eles vão ser um sucesso”.

Lady Gaga 
revela estupro 
e gravidez

A cantora Lady Gaga revelou, on-
tem, que sofreu um estupro quan-
do tinha 19 anos. “Já trabalhava 
no ramo e um produtor me disse: 
‘tire a roupa’ e eu disse não. Pri-
meiro senti uma dor total, depois 
fiquei paralisada”, relatou a diva 
do pop, que chegou a engravidar, 
mas abortou.  

“A pessoa que me estuprou me 
deixou grávida em uma esquina 
na casa dos meus pais, porque eu 
estava vomitando e enjoando. Por-
que fui abusada”, disse a cantora, 
sem revelar o nome do agressor.
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