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PLANO DE 
DEMISSÃO 
VOLUNTÁRIA 
PARA OS 
FUNCIONÁRIOS 
DO BRT RIO. 
RIO DE JANEIRO, P. 5 

EDUCAÇÃO 
UM NOVO 
CAMPUS E PLANO 
DE CARGOS E 
SALÁRIOS PARA 
PROFESSORES  
DA UEZO 
INFORME DO  
DIA, P. 2

Sepe pede que Escola 
Cívico-Militar seja 
investigada por quebra 
de protocolos sanitários
RIO DE JANEIRO, P. 4

Saiba como não cair nos golpes 
da compra da casa própria 
Polícia investiga suspeitos que se passavam por corretores em sites de imóveis. Confira dicas de especialistas.  RIO, P. 6 

FRAUDE IMOBILIÁRIA 

CÂMARA 
REFORMA QUE 
EXTINGUE 
ESTABILIDADE NO 
SERVIÇO PÚBLICO 
PODE PERDER 
FORÇA NA 
COMISSÃO 
ESPECIAL 
SERVIDOR, P. 10

SEM IMPOSTO, LOJAS OFERECEM PREÇOS ATÉ 70% MAIS BAIXOS. P. 9

Suspeitos pertenciam a 
grupos paramilitares que 
atuam na Zona Oeste e 
na Baixada. Na ação, uma 
obra ilegal na Muzema foi 

interditada.  P. 7

Polícia prende 
19 pessoas em 
megaoperação 
contra milícia  

Projeto proíbe fumo em áreas públicas 
Votação na Câmara do Rio deve acontecer nas próximas semanas. Lei desagrada aos fumantes. P. 4 

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Sedativos 
são diluídos 
por falta de 
remédios 

COVID

Escassez de 
medicamentos 
para pacientes 
em UTIs é motivo 
de preocupação 
para hospitais 
das redes 
municipal e 
federal.  RIO, P. 3 Secretário Daniel Soranz aplica a vacina em Dener Freitas, morador de rua 

FOTOS REGINALDO PIMENTA

Adolfo Konder fala de seus 
objetivos na presidência do 
Detran-RJ e da campanha 
Maio Amarelo. P. 5 

MISSÃO DE 
ATENDER 
MELHOR O 
CIDADÃO 
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MÃE DE NEGO 
DO BOREL 
NEGA 
AGRESSÕES 
CONTRA 
ENTEADA. P. 7 

O DIA D

‘SASSARICANDO’ 

TRAZ DE VOLTA  

A TANCINHA DE 

CLAUDIA RAIA. P. 15

ATAQUE

FIOCRUZ ANALISA 
MATERIAL 
COLETADO DE 
CAMPISTA QUE 
TESTOU POSITIVO 
AO VOLTAR DE 
VIAGEM À ÍNDIA. P. 3

PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA 
SÃO VACINADAS 
EM UNIDADES DE 
REINSERÇÃO. META 
DA PREFEITURA É 
IMUNIZAR 6 MIL. P. 3
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Paes e Laura Carneiro 
inauguram Unidade de 

Reinserção Social na 
Taquara, ao lado  

do homenageado  
Haroldo Costa

FLUZÃO VENCE FLUZÃO VENCE 
E SE CLASSIFICAE SE CLASSIFICA

Caio Paulista marcou o primeiro da vitória do Caio Paulista marcou o primeiro da vitória do 
Tricolor sobre o River Plate por 3 a 1, garantindo Tricolor sobre o River Plate por 3 a 1, garantindo 

vaga nas oitavas da Libertadores.vaga nas oitavas da Libertadores. P. 8 P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Os novos números do desempre-
go no país são o maior retrato da 
fome e da falta de dinheiro para 

uns e do excesso para outros.
São mais de 21 milhões de desempre-

gados ou desalentados e 40 milhões de 
brasileiros vivendo à base de um auxílio 
emergencial para sobreviver... Auxílio 
esse que, diga-se de passagem, a gente 
teve que berrar muito por aqui para que 
fosse mantido.

É uma esmola, mas infelizmente faz 
uma diferença danada para que o arroz 
e o feijão cheguem na mesa das famílias.

E não é possível que ninguém enxer-

gue essa realidade, essa matemática! O 
salário mínimo infelizmente não dá pra 
quase nada nesse Brasil.

E enquanto isso, na “bolha dos dife-
rentes”, a minoria tá lucrando alto. Só a 
nova reforma para servidores militares, 
que oferece um acréscimo de salário, 
gera custo de 5 bilhões de reais para 
aqueles que já ganhavam muito!

E você aí, na pesquisa para conseguir 
comprar um pacote de arroz. Que luta...

A música já diz tudo, né? O rico, cada 
vez fica mais rico. E o pobre? Ah, você já 
sabe!

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 n Você já parou pra pensar na quantidade de 

assuntos delicados que chegam à Delegacia da 
Criança e Adolescente Vitima (DCAV)?

Após vários casos de repercussão, como o caso 
do menino Henry, a DCAV tem recebido cada vez 
mais denúncias. E a gente foi procurar saber como 
esse trabalho é realizado, principalmente na 
chegada de uma criança à delegacia. Até porque 
é preciso muito cuidado ao saber lidar e falar com 
a criança que já sofreu algum tipo de violência ou 
trauma. Qualquer situação em um depoimento, 
por exemplo, pode prejudicar ainda mais!

Pra se ter ideia, a delegacia conta com uma sé-
rie de psicólogos preparados para a abordagem, 
como é o caso do inspetor Emerson Brant, que há 
20 anos atua na área e que inclusive deu aulas 
em um Curso de Capacitação em Depoimento 
Especial de Crianças e Adolescentes Vítimas ou 
Testemunhas (CCDE) da Acadepol, que termina 
hoje e já formou 300 agentes, tudo para desen-
volver um atendimento especializado.

Bora colocar o Pingo no I...
É trabalho para confiar e acreditar que a vítima 

jamais vai estar sozinha!

TÁ FEIO!
 n A coluna recebeu algumas denúncias de fun-

cionários da Viação Redentor, que afirmam que 
a empresa não tá nem aí para os cuidados com a 
Covid... Tanto pra quem trabalha, quanto pra quem 
depende dos ônibus.

Segundo motoristas, as linhas estão com poucos 
carros nas ruas, o que gera uma baita aglomeração 
dentro dos veículos. E não há sequer fiscalização ou 
controle pra isso!

“O perigo tá dentro da própria empresa, eles 
só pensam em dinheiro. Nem a temperatura eles 
medem e até motorista com febre já foi obrigado 
a trabalhar... Um morreu e tem outro entubado”, 
afirma um funcionário que pede pra não ser identi-
ficado, por medo de represália.

A gente não conseguiu contato com a Viação 
Redentor, mas procurou a Rio Ônibus e também a 
Secretaria de Saúde para ver o que poder ser feito. 

Em nota, a Rio Ônibus afirmou que um dos prin-
cipais pleitos do setor no momento é a retomada 
da vacinação dos profissionais rodoviários e que há 
campanhas de diferentes formatos para estimular 
a segurança e a saúde de passageiros, bem como 
da categoria. Disse também que soluções para a 
retomada da qualidade das linhas estão em estu-
dos junto a SMTR.

Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que 
qualquer denúncia deve ser feita pelo canal oficial 
da Prefeitura, o 1746.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... 
Num momento como esse, todo cuidado tem que 
ser redobrado, e tenho dito.

Muito para poucos

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

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

ELIANE CARVALHO

Emerson em simulação de atendimento com atriz 

A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona 
Oeste (Uezo) esteve no centro de um debate promo-
vido ontem (25) na Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro pelas Comissões de Ciência e Tecnologia, presidida 
pelo deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), e de Edu-
cação, presidida pelo deputado estadual Flávio Serafini 
(PSOL). Com pouco mais de 15 anos de existência, a insti-
tuição enfrenta graves problemas. “Um deles é seu campus 
próprio. Já está encaminhado, pela Alerj, uma solução, pois 
é uma condição para que a instituição seja credenciada 
pelo Conselho Estadual de Educação como universida-
de”, explicou Waldeck. “A desapropriação de uma área em 
Campo Grande para ser a nova sede da Uezo. São as anti-
gas dependências do Centro Universitário Moacyr Bastos, 
próximo à estação ferroviária de Campo Grande. Cobramos 
do subsecretário Edgard Leite (de Ensino Superior, Pesquisa 
e Inovação) sobre o processo de desapropriação, que já está 
avançado. Inclusive, contará com participação financeira da 
Alerj, conforme compromisso já assumido e divulgado pelo 
presidente André Ceciliano”, completou o deputado. 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Outro entrave para o bom funcionamento da Uezo está na 
questão do plano de cargos e salários. “Os professores da 
instituição vivem em condições adversas, se comparados 
aos corpos docentes da Uenf e da Uerj. Além disso, não pos-
sui um quadro de servidores técnico-administrativos. A pro-
gressão na carreira, através de titulação e tempo de serviço, 
também precisa ser assegurada nos marcos deste Plano de 
Cargos”, explicou Waldeck. 

“No que depende da Uezo, o trabalho de ensino, pesquisa 
e extensão não tem problema. Agora, o governo estadual 
precisa resolver a parte que cabe a ele, que é garantir o cam-
pus da Uezo e o plano de cargos”, disse o deputado.

EDUCAÇÃO NA ZONA OESTE

Uezo em novo campus

 n A Lei Municipal de Incen-
tivo à Cultura destinou par-
te dos patrocínios a projetos 
de produtores culturais nas 
zonas Oeste e Norte, exceto 
Barra. “A mudança é para 
impulsionar a retomada do 
setor e corrigir a concentra-
ção de recursos”, explica o 
secretário municipal de Cul-
tura, Marcus Faustini. 

 n Projeto de lei da deputada 
Tia Ju (Republicanos) que 
será discutido hoje na Alerj 
quer dar prioridade de inclu-
são da mulher vítima de vio-
lência doméstica nos progra-
mas de geração de emprego e 
renda gerenciados ou finan-
ciados pelos governos esta-
dual ou federal. “O acesso 
prioritário a tais projetos re-
presenta a salvaguarda para 
mulheres”, justifica.

VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

MARCO ANTONIO REZENDE/DIVULGAÇÃO

INCENTIVO PARA 
ARTISTAS NO RIO

As mais lidas
Online

Vaza nude do pastor 
Lucas, do hit gospel 

‘Pintor do Mundo’
FÁBIA OLIVEIRA

Irmão de Sandra 
Sapatão é assessor de 

deputada do Psol
RIO DE JANEIRO

Vídeo! Juliana Paes conta 
que sentiu pênis de ator 

em sua coxa durante 
cena

CELEBRIDADES

InformedoDia

MAIS NEGROS E 

MULHERES NO 

FUTEBOL

REDUÇÃO DE 
CUSTOS EM 
TANGUÁ

Projeto de lei do 
deputado Noel de 
Carvalho (PSDB) 
determina que 
clubes de futebol 
do Rio tenham 
pelo menos 
30% de negros 
e mulheres entre 
dirigentes e corpo 
técnico. Projeto 
engloba times 
das séries A, A2, 
B1 e B2 da Ferj. 

Município vai usar 
tecnologia para 
economizar mais 
de R$ 500 mil. 
Será lançado o 
Diário Oficial Ele-
trônico reduzindo 
por ano cerca de 
R$ 508 mil em 
custos, conside-
rando os gastos de 
anos anteriores.

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

Novamente a falta do kit intubação se torna crítica. Entre as 
possibilidades por trás da crise, é o rejuvenescimento da pan-
demia. Nossos jovens precisam de ajuda. Muitos se arriscam, 
mas outros tantos precisam sair de casa para trabalhar. Algo 
urgente precisa ser feito.

A reforma administrativa deu mais um passo após a aprovação 
da admissibilidade pela CCJ. O tema pede cautela, mas mudanças 
são fundamentais.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Waldeck Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia.

GILVAN DE SOUZA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

Funcionários de hospitais voltam a diluir 
sedativos por falta de medicamentos
Após um mês desde a última crise sem remédios, unidades de Saúde convivem com escassez em UTIs 

KENZO TRIBOUILLARD/ AFP

A falta de sedativos, considerados itens do ‘kit intubação’, afeta diretamente pacientes em UTIs

U
nidades de Saúde do 
Rio voltaram a sofrer 
com a falta de esto-
que de medicamen-

tos usados na sedação de pa-
cientes com sintomas graves 
de covid-19. Denúncias de fun-
cionários dos hospitais Albert 
Municipal Schweitzer, Pedro 
II, ambos municipais, Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
e de unidades da rede federal 
do Andaraí e dos Servidores 
do Estado, apontam que a si-
tuação é preocupante.

Segundo um funcioná-
rio do Albert Schweitzer, em 
Realengo, a ordem segue a 
mesma desde a denúncia fei-
ta por ODIA em 16 de abril: 
diluir sedativos. “O Propofol 
é para ser aplicado puro, só 
que como tem pouca quanti-
dade, orientam a diluir”, re-
lata. Ainda de acordo com a 
fonte, os medicamentos Mi-
dazolan, Fentanil, Rocurô-
nio e Propofol, todos usados 
para intubação, estariam em 
falta há 30 dias.

Segundo o dirigente Sinds-
prev/RJ Sidney Castro, a ma-
nobra em casos de escassez 
de sedativos não é surpresa, 
mas usar em pacientes com 
covid-19 pode levar à morte. 
“Medicamento sempre faltou. 
Esta orientação de diluir seda-
tivos é forma de economizar, 
já que os medicamentos estão 
cada vez mais escassos”, diz.

A falta de sedativos, con-
siderados itens do ‘kit intu-
bação’, afeta diretamente pa-
cientes em UTIs. O médico 
e diretor da Associação de 

 > O Ministério da Saúde 
repassou ao Rio 1,04 mi-
lhão de medicamentos 
do ‘kit intubação’ desde 
o início da pandemia. O 
painel de distribuição da 
pasta aponta que houve 
envio de julho a agosto 
de 2020 (260 mil medi-
camentos). O número, 
no entanto, foi quase 
zero no início do ano. Em 
fevereiro, a única distri-
buição foi de 200 unida-
des do Cloridrato de Ce-
tamina, para indução de 
anestesia. A distribuição 
voltou a subir em mar-
ço (306 mil). Conforme 
a pasta, neste mês, cer-
ca de 225 mil enviados e 
novas remessas chegam 
nas próximas semanas. 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde negou as 
denúncias e informou 
que “os estoques estão 
regularizados. Para os 
medicamentos em falta 
no mercado nacional, há 
substitutos com a mes-
ma função terapêutica”. 
Afirmou ainda que o mi-
nistério faz entregas re-
gulares. A Secretaria Es-
tadual de Saúde não res-
pondeu aos questiona-
mentos da reportagem.

Ministério 
alega que 
fez repasses

Hospitais Privados do Rio, 
Graccho Alvim, explica que 
se o paciente não recebe seda-
ção, é mais difícil fazer proce-
dimentos comuns, um deles 
a posição de “prona”, quando 
a pessoa é colocada de barri-
ga para baixo, o que melhora 
a oxigenação. “Sem sedativo e 
anestésicos, o paciente briga 
com quantidade de ar e não 
consegue expandir para o pul-
mão”, explica. 

Gestor de Fisioterapia In-
tensiva do Hospital Icaraí e do 
Hospital e Clínica São Gonça-
lo, Leonardo Cordeiro infor-
mou que o grande impacto 
da falta é em pacientes muito 
graves e intubados. “Muitas 
das vezes é necessário que o 
paciente esteja totalmente 
relaxado para que os ventila-
dores tenham o total contro-
le”, diz. Ele ressalta a impor-
tância da posição em “prona”, 
que em alguns casos podem 
ficar de 16h a 20h na mesma 
posição. “Para ter sucesso, é 
preciso que o paciente esteja 
sedado”, diz.

O Sindsprev denunciou 
ainda a falta de sedativos para 
intubação no Hospital do An-
daraí. Há uma semana, fun-
cionários procuraram o sin-
dicato para relatar que havia 
apenas 50 ampolas no estoque 
e prestes a acabarem. Na oca-
sião, 300 ampolas de sedativo 
foram doadas pelo Cardoso 
Fontes (Jacarepaguá), para 
manter as atividades.

Campista que veio da Índia com covid-19 está isolado
Outros dois trabalhadores que o acompanhavam, também moradores de Campos, fizeram exames e testaram negativo para doença

Rio de Janeiro”, relatou An-
dreya Moreira, responsável 
técnica do Cievs.

A Secretaria Estadual de 
Saúde  informou que os pas-
sageiros de um dos voos que 
chegaram da Índia foram tes-
tados e orientados a cumprir 
isolamento de 14 dias.  

Segundo a pasta, o acom-
panhamento é feito pelas vi-
gilâncias sanitárias dos mu-
nicípios de residência dos 
passageiros em conjunto 
com o órgão estadual.

A Secretaria de Saúde de 
Campos dos Goytacazes, no 
Norte Fluminense, informou 
na segunda-feira que coletou 
o material do trabalhador 
que reside do município e que 
testou positivo para covid-19 
quando chegou da Índia. A 
amostra será encaminhada ao 
laboratório de vírus respirató-

rio da Fiocruz para sequencia-
mento. Ainda não há identifi-
cação do tipo da cepa que o pa-
ciente está contaminado. O re-
sultado da análise irá mostrar 
se ele foi contaminado ou não 
com a nova variante B.1.617.2, 
que pode ser um pouco mais 
agressiva que as demais cepas. 

Segundo a Subsecretaria 
de Atenção Básica e Promo-
ção da Saúde, a pedido da 
empresa para a qual presta 
serviços, o homem foi para 
um hotel no Rio na segunda-

-feira, onde permanecerá em 
isolamento. 

Outros dois trabalhadores 
que o acompanhavam, tam-
bém residentes em Campos, 
já fizeram exames e testaram 
negativo. Eles são monitora-
dos pela equipe do Centro de 
Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (Cievs/
Campos) e ficarão em isola-
mento domiciliar nos próxi-
mos sete dias. 

“Vamos monitorar de for-
ma remota os três trabalhado-

res. Equipe da subsecretaria 
irá ao hotel onde ele ficou e 
fará vistoria”, afirmou o sub-
secretário, Charbell Kury. 

No domingo, o CIEVS/
Campos foi informado que 
um trabalhador campista 
havia testado positivo para 
a Covid-19 após chegar da 
Índia após desembarcar no 
aeroporto de Guarulhos, em 
São Paulo. O município foi 
informado que o passagei-
ro estava se deslocando para 
Campos em carro fretado 

pela empresa, apresentando 
cefaleia e rouquidão.

“Assim que fomos notifi-
cados passamos a monito-
rar o trabalhador até a sua 
chegada na cidade na noi-
te deste domingo e retorno 
para o Rio de Janeiro. Fomos 
informados pelo Cievs/ RJ 
que Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
irá monitorar os passageiros 
que estavam no avião que o 
trabalhador usou para se 
deslocar entre São Paulo e 

Cariocas podem ir 
tomar vacina de bike
Os cariocas que forem se va-
cinar contra a covid-19 nos 
pontos de imunização da 
cidade podem ir aos locais 
de bikes. A Tembici, empre-
sa responsável em parceria 
com Itaú Unibanco, anun-
ciou mobiliza cidades para 
criar faixas exclusivas aos ci-
clistas para que possam re-
ceber doses do imunizante.

Para conseguir a gratui-
dade é necessário baixar o 
app Bike Itaú e criar conta 
na plataforma. Em seguida, 
selecionar o plano de vaci-
nação e adicionar o código 
‘primeira’ se estiver indo 
tomar a primeira dose e ‘se-
gunda’ se estiver indo rece-

ber a segunda, para liberar.
Além de unir as prefeitu-

ras ao movimento, o projeto 
‘Vem vacina, vai de bike’ tem 
como objetivo incentivar a 
vacinação com opção segura 
e econômica de deslocamen-
to, evitando aglomerações e 
contribuindo para o distan-
ciamento social. A ideia é tam-
bém reforçar a bicicleta como 
meio de transporte ao incluí-la 
nos fluxos de acesso dos pon-
tos de vacinação.

A Tembici orienta que seja 
feito a limpeza diária com ál-
cool 70% das bicicletas. To-
das as bikes são lavadas com 
cloro diluído em água no 
centro de operações.

NÃO FALTA, MAS...

Diretor afirma que remessas são “imprevisíveis”

 NA falta de sedativos no Hospi-
tal Clementino Fraga Filho não 
chegou até a unidade. No en-
tanto, o diretor da instituição 
Marcos Freire informou que no-
vas remessas são imprevisíveis. 

“Os processos de aquisição 
estão todos em dia. Sofremos 
com atrasos de entregas por 
parte dos fornecedores, que jus-
tificam o fato da escassez dos 

produtos no mercado brasileiro. Os 
estoques têm sido mantidos por re-
messas imprevisíveis da Secretaria 
de Estado de Saúde/Ministério da 
Saúde, doações gerenciadas pela 
Fundação Coppetec, empréstimos 
e permutas negociadas com outros 
hospitais - sempre em quantidades 
que suprem apenas alguns dias de 
assistência”, disse.

Ao contrários das unidades 

públicas do estado, a Associa-
ção de Hospitais Privados do 
Rio informou que os associa-
dos não relataram no mês de 
maio a falta de medicamentos 
do ‘kit intubação’. O presidente 
da Associação, Graccho Alvim, 
relembrou que em março eles 
notificaram o Ministério Pú-
blico e o Ministério da Saúde 
sobre a falta de sedativos.

Pessoas em situação de rua vacinadas
Expectativa da prefeitura é imunizar seis mil atendidos por unidades de reinserção

REGINALDO PIMENTA

Dener Freitas foi um dos imunizados ontem no espaço inaugurado

O Rio começou ontem a va-
cinar contra covid-19 pessoas 
em situação de rua. Os pri-
meiros quatro contemplados 
receberam a primeira dose do 
imunizante durante a inaugu-
ração da Unidade de Reinser-
ção Social Haroldo Costa, na 
Taquara. O espaço chegou a 
ser destinado de forma emer-
gencial para abrigo de idosos 
na pandemia e foi incorpora-
do à rede de assistência social, 
com até 200 vagas para ho-
mens adultos e idosos. 

A unidade vai ter 140 de 
seus 200 usuários imuniza-
dos. A expectativa da prefei-
tura é vacinar cerca de seis 
mil do total de 7.272 pessoas 

em situação de rua, confor-
me censo de 2020. A imuni-
zação ocorrerá nos abrigos e 
nas ruas. Dener Freitas foi um 
dos imunizados ontem. Ele é 
atendido pelo espaço e comen-
tou a emoção em receber a 1ª 
dose. “Tenho profissões, como 
pedreiro, e estou numa situa-
ção delicada da minha vida”. 
Eduardo Rivera foi imunizado 
no local. Ele espera que toda a 
população possa ser vacinada. 

O prefeito Eduardo Paes 
voltou a falar sobre vacinar, 
pelo menos com a primeira 
dose, toda a população cario-
ca maior de 18 anos até ou-
tubro e lamentou as mortes 
provocadas pelo vírus. “

Reportagem do estagiário Thalita Queiroz, 

sob supervisão de Thiago Antunes

 > Campos, RJ

BERTHA MUNIZ
bertha.muniz@odia.com.br
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Após asilo ser interditado na Freguesia, 
mulher afirma que pai morreu desnutrido 

Filha de idoso relata 
negligência em casa 
de repouso fechada

ARQUIVO PESSOAL

No dia 19, polícia interditou lar onde idosa foi fotografada nua

Interditado após opera-
ção da Delegacia Especial 
de Atendimento à Pessoa 
da Terceira Idade (DEAP-
TI), com apoio da Vigi-
lância Sanitária e da Pre-
feitura, no último dia 19, 
o Residencial da Tercei-
ra idade Braga Filho, na 
Freguesia, teria cometido 
descaso com outro idoso. 
A denúncia é de uma leito-
ra de O DIA, que prefere 
não se identificar. 

Corretora de seguros, 
ela conta que, à época da 
morte de seu pai, descon-
fiava de que ele vinha ten-
do a saúde negligenciada 
e, agora, diz ter certeza. 
Em 2019, o idoso deu en-
trada no Hospital Muni-
cipal Lourenço Jorge, fa-
lecendo um dia depois, de 
broncoaspiração e Alzhei-
mer. No entanto, o médi-

co que acompanhou a inter-
nação constatou que o idoso 
estava desnutrido.

“Se chegássemos de sur-
presa, não gostavam, mas às 
vezes fazíamos para ver a si-
tuação e, na maioria das ve-
zes, o local estava sujo e com 
cheiro de urina insuportá-
vel. Elas alegavam que ainda 
estavam fazendo a limpeza”, 
relata a mulher.

Ela conta, ainda, que ape-
sar da casa afirmar que o pai 
era bem alimentado, ele foi 
ficando magro e debilitado. 
“Não desejo que nenhum 
idoso passe por esse tipo de 
tratamento”, completa.

No dia 19, a casa foi multa-
da em R$ 3.937 e proibida de 
receber novos pacientes, até 
que faça série de ajustes. O 

DIA entrou em contato com 
a defesa do asilo, no entanto, 
não obteve retorno.

Grupo também 
exige que Cedae 
reduza poluição 
em rios na Baixada

Protesto contra 
barragem no Guandu

Pescadores e ecologistas 
fizeram um protesto, on-
tem, na antiga Estrada 
Rio-São Paulo, contra a in-
tensa e crescente poluição 
dos rios que deságuam na 
Lagoa de Captação da Es-
tação de Tratamento de 
Água (ETA), considerada 
a maior do planeta e que 
diariamente abastece 
nove milhões de pessoas 
de municípios da Baixada 
Fluminense e da capital.

Manifestantes alegam 
que o ETA recebe grande 
volume de esgotos não 
tratados dos rios dos Po-
ços, Queimados e Ipiran-
ga, que têm sido aponta-
dos como os principais 
responsáveis pela Crise 
da Geosmina. O proble-
ma vem ocorrendo desde 
o final de 2019, compro-
metendo gravemente a 
qualidade da água para 
consumo humano.

Além disso, eles ques-
tionam a construção de 
uma barragem da Cedae 

na região. A direção da com-
panhia havia informado que 
a obra seria para desviar as 
águas dos Rios Poços e Ipi-
ranga. No entanto, os pesca-
dores afirmam que o projeto 
irá afetar o “Pantanal Igua-
çuano”, que correria o risco 
de virar um grande depósito 
de esgoto.

Moradores e ecologistas 
alegam, ainda, que não há 
diálogo com a Cedae e pe-
dem a suspensão da execu-
ção do projeto, que, segun-
do eles, está embasado em 
dados técnicos e ambientais 
antigos. O Estudo de Im-
pacto Ambiental (EIA) é de 
2009.

Os participantes da mani-
festação defendem que ao in-
vés de construir a barragem, 
a Cedae utilize os recursos 
para reduzir a poluição dos 
rios que abastecem a ETA 
Guandu, já que a falta de tra-
tamento de esgoto é a causa 
da proliferação da geosmina. 
Eles alegam que a empresa, 
com o projeto, está atacan-
do apenas a consequência do 
problema.

O DIA tentou contato 
com a assessoria de impren-
sa da Cedae para falar sobre 
o pedido dos pescadores, 
mas não obteve retorno até 
o fechamento desta edição.

Veto ao cigarro em áreas de lazer 
Visando impedir fumo em parques e praças, projeto de lei da Câmara divide opiniões

ESTEFAN RADOVICZ

Fumante, a artesã Delci Vallim, 69, diz que projeto de lei é radical

A Câmara de Vereadores do 
Rio quer aprovar um projeto 
de lei que proíbe o consumo 
de cigarros, cigarrilhas, cha-
rutos, cachimbos, narguilés 
ou de qualquer outro similar, 
derivado ou não do tabaco, 
em parques, jardins públi-
cos, praças e áreas de lazer 
do município. O projeto, que 
foi aprovado em primeira 
discussão, já gera descon-
tentamento nas ruas.

Fumante, a artesã Delci 
Vallim, 69, não gostou do 
projeto. “É muito radical 
esta lei. Sei que é um vício 
prejudicial, mas é um direito 
meu fumar em área pública”. 

A advogada Coroline Souza, 
30, também é contra. “Não 
sou fumante e me incomodo 
com a presença de fumantes 
perto de mim, mas não vejo 

sentido em proibir em se tra-
tando de locais ao ar livre”.

De acordo com o projeto, 
deverá ser reservada uma 
área para os fumantes. No 

entanto, tais locais devem 
ficar distantes de parques 
infantis, áreas esportivas e 
outros locais de alta aglome-
ração. “Acho uma ótima solu-
ção para conscientizar mais 
os fumantes. É desagradável 
estar num momento de la-
zer e ter que conviver com fu-
maça de cigarro”, ponderou o 
empresário André Luiz, 39.

Os infratores estarão su-
jeitos à multa de R$ 500, 
aplicada em dobro em caso 
de reincidência. Por conta 
de divergências, o projeto 
foi retirado da pauta e deve 
receber emendas para entrar 
novamente em votação.

Aglomeração de alunos e 
slogans geram polêmica  
Direção de Escola Cívico-Militar é exonerada por quebra de protocolos sanitários

WHATSAPP O DIA

Alunos em pátio de escola no Rocha aparecem aglomerados durante hasteamento da bandeira do Brasil

A
lunos da Escola Mu-
nicipal Cívico-Mili-
tar Carioca General 
Abreu, na 3ª Coor-

denadoria Regional de Edu-
cação (CRE), no Rocha, Zona 
Norte do Rio, aparecem em 
vídeo divulgado, ontem, nas 
redes sociais, aglomerando 
no pátio da unidade, sem 
respeito ao distanciamento 
social, e repetindo discurso 
com propaganda partidá-
ria, semelhante ao lema da 
campanha do presidente 
Jair Bolsonaro: ‘Brasil: aci-
ma de tudo, abaixo de Deus’, 
durante uma formatura com 
hasteamento da Bandeira. 

Com a divulgação das 
imagens, segundo a Secreta-
ria Municipal de Educação 
(SME), a equipe gestora da 
unidade foi exonerada, por 
desrespeito ao protocolo sa-
nitário e por conduta incom-
patível com o ambiente.

O Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação do 
Rio (Sepe-RJ) informou que 
acionará o Ministério Públi-
co Estadual (MPE), a Comis-
são de Educação da Câmara 
de Vereadores e a SME para 
que apurem a denúncia so-
bre a quebra dos protocolos 
sanitários e a doutrinação.

“A gente entende que ‘aí’ 
tem uma dupla morte. Uma 
morte no sentido da pande-
mia, da aglomeração, do des-
respeito às regras. Fazem isso 
dentro de uma escola, você 
também mata a educação. Por 

que o que você está ensinan-
do? Uma negação da ciência, 
uma negação do cuidado com 
a vida humana, sendo que a 
escola está pautada no pilar 
do educar e cuidar. É absurdo 
muito grande, diz respeito à 
regra básica da nossa Cons-
tituição de que o Estado é lai-
co”, lamentou Duda Quiroga, 
dirigente do Sepe-RJ Central.

O sindicato também di-
vulgou nota: “Se configura 
numa atitude contra os prin-
cípios educacionais, com uti-
lização de slogans do gover-
no federal, deixando claro 
também que os estudantes 
da escola seriam privilegia-
dos em relação aos alunos da 
rede regular”.

 N Além de acionar o MPE e os 
parlamentares da Comissão 
de Educação da Câmara, e de 
interpelar as autoridades mu-
nicipais, o Sepe informou que 
está estudando as medidas 
jurídicas cabíveis para o caso. 
“Não podemos admitir que 
o prefeito Eduardo Paes e o 
secretário Renan Ferreirinha 
transformem nossas escolas 
em unidades militarizadas, 
com objetivo de doutrinação 
dos estudantes e de dissemi-
nação de discursos extremistas 
utilizados pelo governo federal. 
Também vamos exigir a ma-
nutenção dos protocolos de 

segurança contra a covid-19, 
dentre elas a manutenção do 
isolamento social dentro do 
espaço escolar”, afirmou o sin-
dicato, em nota.

Nas redes sociais, o verea-
dor Tarcísio Motta (PSOL) de-
monstrou preocupação. “No 
vídeo, vemos por parte de um 
instrutor fardado, o ensina-
mento de ‘superioridade uns 
sobre os outros’, pensamento 
este que levou à perseguição 
e morte de milhões de pessoas 
na Itália de Mussolini e na Ale-
manha nazista. Estamos acio-
nando a Câmara e, se preciso 
for, iremos ao MP”, escreveu.

POLÊMICA

Vereador diz que pode acionar MP

Reportagem da estagiária Karen 

Rodrigues, sob supervisão de Cadu Bruno
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BRT Rio anuncia plano de demissão voluntária a funcionários
Companhia vem suspendendo contratos com fornecedores e está cortando gastos, mas mantém salário alto de diretores 

A interventora Cláudia Secin 
enviou um ofício aos funcio-
nários da BRT Rio, na tarde 
de ontem, anunciando um 
plano de demissão opcional 
para os funcionários que ti-
verem interesse em sair da 
companhia por meio de um 
acordo. O documento foi ob-
tido com exclusividade pelo 
DIA e mostra que o anúncio 
foi feito em acordo com o 
Sindicato dos Rodoviários 
do Rio (Sintrucad-Rio).

No documento, consta 
que os trabalhadores que ti-
verem interesse na medida, 
devem preencher um termo 
de inscrição para a demissão 
voluntária entre ontem até 
12h de quinta-feira (27).

No domingo (23), uma re- Intervenção gastou R$ 10,7 milhões em aportes feitos pela prefeitura

REGINALDO PIMENTA

de abril 2021. 
Uma reportagem feita 

pelo site Blog do Berta mos-
trou que o diretor financeiro 
da companhia recebia o salá-
rio mensal de R$ 49,5 mil por 
mês e teve o seu pagamento 
mantido. O DIA questionou 
a BRT Rio sobre os salários 
de cargos da alta gestão e se a 
demissão voluntária será fei-
ta apenas para os trabalha-
dores de cargos mais baixos. 

A prefeitura do Rio foi 
procurada e disse que os es-
clarecimentos em relação à 
iniciativa seriam respondi-
das pelo BRT Rio.

Em resposta, a BRT Rio 
enviou uma nota informan-
do que o Plano de Demissão 
Opcional foi uma proposta 

realizada em acordo com o 
sindicado da categoria após 
os gestores iniciarem as tra-
tativas sobre demissões, ne-
cessárias para equacionar as 
contas da empresa. 

A estimativa é que a com-
panhia demita até 250 tra-
balhadores. Para enxugar os 
gastos, o BRT Rio também 
rescindiu ou suspendeu 42 
contratos até domingo, ge-
rando a economia de R$ 
848.365,00. Entre os contra-
tos, estão antigas parcerias 
com fornecedores. 

O Sindicato dos Rodoviá-
rios informou que é “contra 
a decisão” do BRT. 

portagem do DIA mostrou o 
drama de passageiros e fun-
cionários que dependem do 
BRT Rio após 60 dias de in-
tervenção da prefeitura no 
sistema. De acordo com in-
formações do Sindicato dos 
Rodoviários, 42 motoristas 
do BRT foram contamina-
dos com a covid-19 e seis não 
resistiram. 

O pagamento de salário 
dos funcionários da compa-
nhia foi restabelecido após a 
intervenção, que gastou R$ 
10,7 milhões em aportes fei-
tos pela prefeitura com o pa-
gamento dos trabalhadores 
e compra de combustível. O 
dinheiro precisa ser devolvi-
do para o município de acor-
do com a lei N° 6.878 de 22 

‘Minha missão é organizar e atender 
melhor o cidadão do Rio’, diz Konder

DIVULGAÇÃO

 > DESDE OUTUBRO DO ANO PASSADO, 

ADOLFO KONDER está à frente na presidência 

do Detran-RJ. Ao receber o comando do órgão, 

ele ouviu duas recomendações do governador 

Cláudio Castro: organizar administrativamente 

o Detran e atender melhor o cidadão do Estado 

do Rio. Em entrevista ao DIA, Konder revela 

novidades futuras para o Detran-RJ, como a 

carteira de identidade digital, e explica como 

está trabalhando na pandemia. Além disso, o 

presidente diz que a equipe usa a criatividade 

para continuar ativa, durante a campanha de 

conscientização do Maio Amarelo sobre segu-

rança no trânsito.

 N O DIA: O Detran-RJ inau-
gurou, em uma mesma 
semana, o novo posto de 
Copacabana e uma unida-
de exclusiva para pessoas 
com deficiência, na Fran-
cisco Bicalho. É um novo 
momento?

 L Adolfo Konder: Essas duas 
inaugurações simbolizam 
um momento de virada no 
Detran. Por determinação do 
governador Cláudio Castro, 
minha gestão assumiu com 
duas missões principais: or-
ganizar administrativamen-
te o Detran e atender melhor 
o cidadão do Estado do Rio, 
oferecendo serviços de me-
lhor qualidade. Temos ven-
cido o desafio de botar o De-
tran no trilho certo. Agora é o 
momento de cumprir a mis-
são que o governador deu, 
atender melhor o usuário de 
nossos serviços, o que signi-
fica atender de forma mais 
moderna também. Uma das 
nossas marcas também é fa-
zer um Detran mais digital. 
Para fazer o licenciamento 
anual do veículo, o cidadão 
não precisa mais ir aos pos-
tos do Detran. A carteira 
de habilitação também já é 
digital. E, em breve, vamos 
anunciar outros serviços di-
gitais. Nossa meta é deixar o 
Detran mais moderno e mais 
perto dos cidadãos.

 N O Detran vai ampliar 
seus serviços pela internet?

 L Há pouco tempo, o usuário 
tinha de perder um tempo 
enorme para vistoriar seu 
veículo no posto de atendi-
mento e só então conseguia 
seu licenciamento anual. 
Hoje, ele paga as taxas e o 
documento pode ser bai-
xado automaticamente no 

computador ou celular. Nem 
precisa mais ir ao posto do 
Detran. A carteira de habi-
litação é outro documen-
to que está disponível pelo 
aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito. Em breve, o De-
tran-RJ também vai oferecer 
a carteira de identidade digi-
tal. O usuário vai poder ter a 
identidade na palma da mão, 
mas também no celular, com 
validade em todo território 
nacional.

 N Quais outras medidas o 
Detran-RJ implantou para 
atender melhor o cidadão 
na pandemia?

 L A pandemia criou uma de-
manda reprimida nos nossos 
atendimentos. Tivemos de 
fechar os postos do Detran 
durante alguns meses. E, de-
pois, foi preciso reformular 
todo o atendimento presen-
cial para evitar aglomera-
ções e proteger os usuários e 
também os nossos funcioná-
rios. Isso nos obrigou a criar 
soluções alternativas, como 
os mutirões de atendimento 
que realizamos aos sábados. 
Já fizemos 25 mutirões desde 
o início da minha gestão, es-
tamos indo para o 26º, o que 
nos permitiu realizar mais 
de 120 mil atendimentos 
aos sábados, em todo o Esta-
do. Além disso, ampliamos 
o horário de atendimento 
nos postos de vistoria e de-
terminamos a realização de 
vistorias noturnas, também 
com o objetivo de aumentar 
o número de atendimen-
tos. No momento, 12 postos 
estão fazendo vistorias até 
21h. Outras unidades serão 
abertas ou reformadas e 
modernizadas. 

 N A i n d a  h á  a l g u m a s 

Agora é o momento de cumprir 
a missão que o governador 
deu, atender melhor o usuário 
de nossos serviços”
ADOLFO KONDER, 
presidente do Detran-RJ

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Thiago Antunes

ENTREVISTA ADOLFO KONDER, PRESIDENTE DO DETRAN-RJ

queixas de dificuldades 
para o usuário agendar 
serviços. O que está sen-
do feito?

 L A pedido do Detran-RJ, o 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) publicou uma 
portaria em 26 de março, 
suspendendo, por tempo in-
determinado, os prazos de 
alguns serviços, como reno-
vação de carteiras de habi-
litação, recursos de multas 
e transferência de proprie-
dade de veículos, entre vá-
rios outros. A população não 
precisa ficar aflita, porque a 
portaria suspendeu os pra-
zos de validade justamente 
para não haver necessidade 
de pressa, de aglomeração 
nos postos. O prazo para 
o licenciamento anual de 
veículos foi prorrogado. O 
documento de 2020 estará 
valendo até, pelo menos, o 
fim de setembro, quando co-
meça o calendário de reno-
vação de acordo com a placa 
de cada veículo. O Detran 

disponibiliza mais de 20 mil 
vagas diárias para agenda-
mento em todo o estado, 
além das vagas nos mutirões.

 N Se o motorista for parado 
em uma blitz na rua não 
poderá ser multado?

 L Não será multado se os mo-
tivos forem os prazos de al-
guns serviços. Estão válidas, 
por tempo indeterminado, 
as carteiras de habilitação 
vencidas desde 1º de março 
de 2020. Ficaram prorroga-
dos também os prazos para 
registro e emplacamento de 
veículos novos, adquiridos a 
partir de 5 de março de 2021, 
e os prazos para transferên-
cia de veículos adquiridos a 
partir de 18 de fevereiro de 
2021. 

 N Estamos em plena cam-
panha do Maio Amarelo. O 
que o Detran está fazendo 
para conscientizar a popu-
lação sobre a necessidade 
de diminuir a violência no 
trânsito?

 L Estamos usando a criati-
vidade para continuarmos 
ativos no trabalho tão im-
portante de educação para 
o trânsito. Não podemos 
fazer as tradicionais ações 
nas ruas para não provocar 
aglomerações. Por isso, es-
tamos usando ainda mais 

as redes sociais. Os núme-
ros de acidentes vêm redu-
zindo ano a ano, mas ainda 
são muito altos. Em 2020, 
mesmo com as restrições 
de circulação provocadas 
pela pandemia, ocorreram 
15 mil acidentes no estado, 
com 1.820 mortes. Quase 18 
mil pessoas ficaram feridas. 
Usamos a criatividade para 
promover eventos que cha-
mem a atenção da popula-
ção, como a iluminação de 
amarelo do Cristo Redentor, 
da sede do Detran e do Palá-
cio Guanabara. Realizamos 
ainda uma missa aos pés do 
Cristo, rezada pelo nosso 
amigo Padre Omar, que foi 
maravilhosa. Esteve pre-
sente dona Cibele Paranhos, 
mãe de uma menina de 22 
anos, que, infelizmente, foi 
atropelada na Avenida Pre-
sidente Vargas, no Centro 
do Rio. Ela representou as 
vítimas e familiares de ví-
timas de trânsito de todo 
o nosso Estado. Foi muito 
emocionante.

 N O Detran lançou em 
abril um e-book com as 
principais mudanças no 
Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB). Quais são 
elas? A vida do motorista 
foi facilitada?

 L Entre as alterações mais 
importantes para os con-
dutores estão o aumento do 
prazo de validade da car-
teira nacional habilitação, 
que dobra de cinco para dez 
anos para os motoristas com 
menos de 50 anos de idade. 
E a ampliação do limite de 
pontos necessários para que 
seja iniciado um processo de 
suspensão da carteira. Há 
também mudanças no pra-
zo para recorrer de multas, 
e regras mais rigorosas para 
proteger os ciclistas. 

 N A Lei Seca vai fazer 13 
anos agora em junho. Ela 
foi importante para redu-
zir a violência no trânsito 
no Estado do Rio?

 L Foi fundamental. A Lei 
Seca é uma das leis mais im-
portantes para a diminuição 
dos acidentes graves e para 
salvar vidas. Em doze anos 
de operações no estado, 213 
mil pessoas foram flagradas 
dirigindo alcoolizadas. Reti-
rar o infrator das ruas con-
tribui para reduzir os índices 
de acidentes de trânsito. 

Para fazer o 
licenciamento 
anual do veículo, 
o cidadão não 
precisa mais ir aos 
postos do Detran

Detran 
disponibiliza 
mais de 20 mil 
vagas diárias para 
agendamento em 
todo o estado
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Fique atento para evitar que o sonho da 
casa própria vire um grande pesadelo
Polícia investiga fraudadores que se passam por corretores para enganar quem quer comprar imóvel

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Marcelo Jorge Pereira da Silva, tinha 80 passagens pela polícia, e mandou beijos às vítimas ao chegar na DP

O 
sonho da casa própria 
tem virado pesadelo 
para cada vez mais 
pessoas. As negocia-

ções pela internet, que se con-
solidaram nos últimos anos, 
são parte das novas estraté-
gias de golpistas que agem 
em sites de compra e venda de 
imóveis. Na última segunda-
-feira, agentes da 4ª DP (Pra-
ça da República) prenderam 
três suspeitos de participarem 
de esquema de fraude imobi-
liária em cooperativa de ha-
bitação. Um deles, Marcelo 
Jorge Pereira da Silva, tinha 
80 passagens pela polícia, e 
mandou beijos às vítimas, em 
tom de deboche, ao chegar na 
delegacia. Outro casal foi in-
diciado por usar o registro de 
corretor imobiliário para in-
termediar falsas negociações. 
O caso é investigado pela 21ª 
DP (Bonsucesso).

O advogado Daniel Barros 
estima ter aproximadamen-
te dois mil processos contra a 
cooperativa Fênix, acusada de 
golpes. A polícia estima que as 
fraudes somam mais de R$ 3,6 
milhões. Os suspeitos ofere-
ciam imóvel com preço falso, 
muito abaixo do que realmen-
te valia, para atrair interessa-
dos. A cooperativa intermedia-
va a negociação, e quando a 

vítima descobria o preço real, 
os empresários golpistas já ha-
viam recebido valores.

“Eles pegavam postagens 
de pessoas que realmente 
estavam vendendo suas ca-
sas e replicavam as publi-
cações em sites como OLX 
e Facebook, colocando um 
valor super abaixo, muito 
atraente. Uma casa que va-
lia R$ 500 mil, por exemplo, 
era replicada por R$ 200 mil, 
com direito a parcelas e R$ 
30 mil de entrada”, explica 
Daniel Barros.

“Quando essa pessoa via 
o valor, fazia o contato com 

o golpista, que, então, ia no 
anúncio verdadeiro e fazia o 
contato com o real proprietá-
rio, se passando por corretor. 
Ele dava golpe no proprietá-
rio e no interessado. Quan-
do a pessoa reclamava com o 
proprietário sobre o valor cor-
reto, eles percebiam que ha-
viam sido lesados, e o golpista 
já havia recebido esses R$ 30 
mil de entrada”, completa o 
advogado.

Outro casal indiciado pela 
Polícia Civil também usavam 
o papel de corretor imobi-
liário para aplicar golpes. 
Segundo as investigações, 

Leonardo Guttemberg dos 
Santos, que tem registro de 
corretor, buscava residên-
cias em sites de venda de 
imóveis, e após entrar em 
contato com os proprietá-
rios, conseguia a autoriza-
ção para vendê-los. O golpe 
vinha quando aparecia um 
interessado: apresentava sua 
companheira como se fosse 
a real proprietária do imó-
vel. Após fechar a falsa nego-
ciação, quando a vítima iria 
pegar as chaves, descobria o 
verdadeiro proprietário do 
imóvel e não conseguia mais 
contato com Leonardo.

 > O DIA ouviu especia-
listas e reuniu as princi-
pais dicas para evitar que 
leitores sejam vítimas de 
golpes imobiliário.

“É importante ter em 
mente que além do dono 
do imóvel, os únicos habili-
tados para fazer transações 
imobiliárias são corretores 
e imobiliárias devidamen-
te cadastradas no Conselho 

Regional de Corretores de 
Imóveis, o Creci. Busque 
e verifique registros nos 
órgãos antes de adiantar 
qualquer valor”, explica Cá-
tia Vita, especialista em Di-
reito Imobiliário.

Advogado especialista 
em Direito Digital, Antonio 
Carlos Marques Fernandes 
afirma que é adequado ter 
acesso aos documentos 
do imóvel. “Quando falar 

com intermediário, é im-
portante pedir o Registro 
Geral de Imóveis, procurar 
saber quem é o responsá-
vel. Qualquer negociação 
tem que ser com o proprie-
tário assinando, ou dando 
poderes a quem se intitu-
la intermediária”, afirma 
Fernandes.

Transações regulares 
via Internet são confiáveis, 
mas todo o cuidado é pou-
co. “Tudo que envolve ven-
da online, ao passo que traz 
facilidade, também devem 
gerar dúvidas. Não vá en-
tregar dados, fazer trans-
ferências sem antes confir-
mar a documentação físi-
ca”, completa Fernandes.

Cátia Vita lembra que 
por mais que as fotografias 
exibidas nos sites tenham 
qualidade, é fundamental 
visitar pessoalmente o lo-
cal. “O ideal é variar entre 
o dia e a noite e passar nos 
finais de semana. Converse 
com vizinhos, saber como 
são as adjacências e se as 
suas principais demandas 
de conveniência e facilida-
des serão atendidas”.

Saiba como não cair em 
golpes durante a negociação

Transações 
regulares via 
Internet são 
confiáveis, mas 
tenha cuidado

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br
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TJRJ alega que vai 
se manifestar em 
breve sobre a 
liberdade de Pablo 

MPRJ 
decide por 
soltura de 
montador 
de móveis
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Pablo foi preso no último dia 17

O Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) decidiu 
pela soltura de Pablo Vieira 
de Carvalho, preso desde o 
último dia 17, acusado de um 
roubo de carga, em Niterói, 
Região Metropolitana do 
Rio, no dia 5 de fevereiro de 
2020. Familiares dizem que 
o montador de móveis estava 
trabalhando em um prédio 
na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste, cerca de 46 km do lo-
cal do crime.

O Tribunal de Justiça do 
Rio (TJRJ) informou que 
recebeu a decisão favorá-
vel pela soltura de Pablo e 
que a “Justiça irá decidir 
em breve” sobre a manifes-
tação do MPRJ. 

A defesa do montador de 
móveis solicitou a revoga-
ção da prisão preventiva no 
dia 18 de maio. No dia 20, 
houve um despacho da Jus-
tiça marcando a audiência 
de custódia para o dia 8 de 
junho. Cabe agora à juíza 
Daniela Barbosa Assump-
ção de Souza emitir o alvará 
de soltura de Pablo.

Operação contra a milícia
Força-Tarefa da Polícia Civil realiza megaoperação na Zona Oeste e na Baixada

DIVULGAÇÃO

A operação é uma das maiores desde a criação da Força-Tarefa e contou com a participação de agentes de várias delegacias especializadas

A 
Força-Tarefa da Polí-
cia Civil, criada para 
desestabilizar os 
principais braços fi-

nanceiros da milícia, realizou 
ontem uma megaoperação 
para prender milicianos e su-
focar as fontes de renda nos 
grupos paramilitares atuan-
tes em bairros da Zona Oeste 
da capital e na Baixada Flumi-
nense. Até o início da tarde, 19 
pessoas tinham sido presas e 
levadas para a Cidade da Polí-
cia, no Jacarezinho. 

Entra as ações de ontem, 
uma equipe da Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente 
(DPMA) conseguiu interditar 
uma obra ilegal na Muzema. 
Um homem que se apresentou 
como responsável pela cons-
trução foi preso em flagrante.

Agentes da Divisão de Cap-
turas da Polinter efetuaram a 
prisão de um homem aponta-
do como matador da milícia. 
Ele era foragido da Justiça do 
Rio e tinha dois mandados de 
prisão em aberto. 

Ta m b é m  f o i  p r e s o , 
pela Delegacia de Repressão 
às Ações Criminosas Organi-
zadas (DRACO), um suspeito 
ligado à narcomilícia, uma 
junção da milícia com o trá-
fico de drogas. 

Os agentes fecharam far-
mácias ilegais, comércio de 
produtos piratas, construções 

lington da Silva Braga, o 
Ecko, um dos criminosos 
mais procurados do Rio. O 
Disque Denúncia oferece 
recompensa para quem der 
informações concretas que 
levem à sua prisão. 

Na Baixada, Danilo Dias 
Lima, o Tandera, de 36 anos, é 
quem comanda as principais 
milícias. Apesar da distância e 
alguns desentendimentos, ele 
segue sendo apontado como 
homem de confiança de Ecko. 

A operação é uma das 
maiores desde a criação da 
Força-Tarefa e contou com 
agentes de várias delegacias 
especializadas. 

Entre os crimes investiga-
dos estão exploração de ati-
vidades ilegais controladas 
pela milícia; cobranças irre-
gulares de taxas de seguran-
ça e de moradia; instalações 
de centrais clandestinas de 
TV a cabo e de internet (gato-
net/gatointernet); armazena-

mento e comércio irregular 
de botijões de gás e água; em-
presas de GNV ilegais; par-
celamento irregular de solo 
urbano; exploração e cons-
truções irregulares, areais e 
outros crimes ambientais; 
comercialização de produtos 
falsificados; contrabando; 
descaminho; transporte al-
ternativo irregular; estabele-
cimentos comerciais explora-
dos pela milícia e utilizados 
para lavagem de dinheiro.

Os agentes 
fecharam farmácias 
ilegais, comércio de 
produtos piratas 
e construções 
irregulares

Através de sua assessoria 
jurídica, a mãe do cantor 
Nego do Borel, Roseli Via-
na Pereira, negou a acu-
sação de agressão contra 
sua enteada, de 8 anos de 
idade. As agressões teriam 
ocorrido na última segun-
da-feira, por volta das 11h, 
e foi registrada na Delega-
cia da Criança e Adoles-
cente Vítima (Dcav).

“Ainda não tive acesso 
aos autos, mas já conver-
sei com a Roseli e ela nega 
as acusações”, disse a ad-
vogada Elizabeth Medei-
ros, que está orientando 
Roseli no caso.

Apesar de Roseli negar 
as acusações, O DIA teve 
acesso ao laudo do IML 
(Instituto Médico Legal), 
com exclusividade, que 
confirmou as agressões. 

O titular da Dcav, Adria-
no França, já intimou Rose-
li para depoimento, hoje. A 
mãe da menina acusa a 
mãe de Nego do Borel de 
ter dado “chineladas, ar-
ranhões e tapas”, além de 
jogar xampu nos olhos da 
criança, na hora do banho, 
de maneira proposital.

Mãe de 
Nego do 
Borel nega 
agressões

irregulares e até mesmo uma 
fábrica de cerveja falsificada. 

A milícia atuante na Zona 
Oeste é comandada por Wel-

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br
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FLUMINENSE FLAMENGO

Monumental, Fluzão 
vence o River por 3 a 1
Com atuação cirúrgica e reativa, Tricolor  avança na Libertadores como líder

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Caio Paulista 
marcou o 
primeiro gol na 
vitória tricolorC

om autoridade, o Flu-
minense não tomou co-
nhecimento do comba-
lido River Plate e, com 

a consistente vitória por 3 a 
1, ontem, no Monumental de 
Núñez, carimbou o passaporte 
para as oitavas de final da Li-
bertadores como líder do Gru-
po D, com 11 pontos. Critica-
do pela apatia no Fla-Flu que 
decidiu o Carioca, o Tricolor, 
com atitude de sobra, resolveu 
o jogo no primeiro tempo sob a 
batuta do ‘maestro’ Fred, autor 
das assistências para os gols 
de Caio Paulista e Nenê. No 
segundo, Yago fechou a con-
ta. Graças ao empate em 0 a 
0 entre Junior Barranquilla e 
Santa Fé, o River avançou em 
segundo lugar.

O River esteve ‘reforçado’ 

com 13 dos 15 jogadores diag-
nosticados com o novo coro-
navírus há 11 dias. Com a clas-
sificação em risco, o Flumi-
nense entrou em campo cien-
te de sua responsabilidade. A 
cada minuto, o desgaste dos 

jogadores do River Plate, obri-
gados a fazer exames cardioló-
gicos na véspera do jogo, ficava 
mais evidente. E o Fluminense 
aproveitou os espaços. Fred, 
livre como um ponta, cruzou 
para Caio Paulista, de carri-

Jogador participa 
de atividade com 
o grupo rubro-
negro no Ninho

Goleiro Diego Alves se 
aproxima da volta

Na manhã de ontem, o Fla-
mengo treinou no Ninho 
do Urubu e seguiu a prepa-
ração para a partida contra 
o Vélez Sarsfield, amanhã, 
no Maracanã, pela sexta e 
última rodada do Grupo G 
da Libertadores. Já classifi-
cado às oitavas do torneio, 
o time de Rogério Ceni foca 
agora na primeira coloca-
ção. O empate basta para 
se manter no topo e passar 
em tal condição.

Com titulares e reservas 
do título estadual reunidos, 
o elenco realizou o primeiro 
treino tático e técnico jun-
to na semana. Diego Alves 
segue como dúvida para o 
próximo jogo, mas avançou 
em relação à fibrose na coxa 
e realizou parte da ativida-
de com o grupo. 

Já Renê e Thiago Maia, 

que também vêm de recupe-
ração, fizeram atividade leve 
no gramado, além da comple-
mentação na parte interna, 
com fisioterapeutas.

RODINEI DE VOLTA

Rodinei vive seus últimos dias 
antes de retornar ao Flamen-
go. O jogador é aguardado na 
próxima terça-feira no Ninho 
do Urubu para ser reintegra-
do ao elenco rubro-negro. O 
atleta teve boa passagem de 
empréstimo pelo Internacio-
nal, mas o Colorado não teve 
condições financeiras de exer-
cer a compra do lateral.

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

FALTA O GRANDE FINAL

PATRULHA PEDALADAS

 N Todos sabemos da neces-
sidade de seguir as deter-
minações das autoridades 
sanitárias em benefício 
de todos na pandemia da 
covid-19. Uso de máscara, 
distanciamento social, hi-
gienização constante, tudo 
deve ser observado como 
realmente manda o proto-
colo. Existem penas para os 
transgressores, agora cabe 
às autoridades aplicá-las 
de fato. Na segunda-feira, o 
meia uruguaio Arrascaeta, 
do Flamengo, estava na ga-
rupa de moto sem máscara 
e capacete, duas infrações 
possíveis de multas que de-
veriam ser aplicadas, nada 
além disso.

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

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

 NTodo show precisa de final 
apoteótico, que leve a plateia 
a perder o fôlego. O Campeo-
nato Brasileiro precisa disso 
para se fortalecer e recupe-
rar o espaço que perde para 
competições mais atrativas. 
São vinte equipes se enfren-
tando em dois turnos em 
trinta e oito rodadas. Ao fim 
do primeiro turno, a metade 
já está fora da briga e a ten-
dência é de que dois ou três 
lutem pela taça, cabendo aos 
demais os prêmios tipo va-
gas para torneios internacio-
nais ou a tentativa desespe-

rada para fugir da queda para 
a Segunda Divisão. O forma-
to é vencido. Falta emoção, o 
combustível que alimenta a 
paixão pelo futebol. O mode-
lo arcaico leva treinadores a 
optarem por priorizar com-
petições paralelas, conduzin-
do o torcedor no mesmo sen-
tido. A edição 2021 ainda por 
cima nasce no meio da pan-
demia, convivendo além de 
tudo com convocações para 
a Copa América e Eliminató-
rias. Um novo formato pode-
ria ser a salvação, mas a CBF 
não admite mudança.

 N Já classificado para a 
próxima fase da Liberta-
dores, o Flamengo joga 
com o Vélez Sarsfield, 
amanhã, no Maracanã, 
de olho na estreia no 
Campeonato Brasileiro, 
no domingo, contra o 
Palmeiras.

 N O Grêmio repatriou Dou-
glas Costa, 30 anos, com 
histórico de lesões. Aposta 
corajosa.

 N A Record comemora sua 
marca: 24 milhões e 916 mil 
telespectadores ligados na 
emissora no Fla-Flu. Fla-
mengo é soda.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Benítez saiu do Vasco 
para assumir protagonis-
mo no São Paulo. Suge-
rido por Muricy Ramalho, 
chegou para fazer história, 
ganhou o campeonato e 
foi o craque.

 N Alex i s  H e r re ra  d e u 
cartão por engano para 
Bruno Henrique e relatou 
que foi por reclamação. 
Bruno só se dirigiu a ele 
depois de advertido, o 
que anula a versão.

Diego Alves vem se recuperando
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Volante Michel é contratado

O Vasco anunciou na tarde de 
ontem a contratação do vo-
lante Michel, de 31 anos, que 
estava no Grêmio. Ele chega 
ao Cruzmaltino por emprés-
timo até o fim do ano e será o 
10º reforço da equipe para esta 
temporada. 

No Grêmio desde 2017, Mi-
chel participou de conquistas 
importantes do clube, como a 
Libertadores de 2017 e a Re-
copa em 2018. No mesmo ano 
em que chegou ao clube gaú-
cho, foi um dos destaques do 
Brasileiro.

Experiente e versátil, Mi-
chel é um velho conhecido do 

Michel é o novo reforço

DIVULGAÇÃO

técnico Marcelo Cabo. Os dois 
trabalharam juntos no Atlé-
tico-GO, em 2016, quando o 
volante foi um dos principais 
nomes no título da Série B.

BENÍTEZ

Vivendo bom momento no 
São Paulo, o meia argentino 
Martín Benítez, de 26 anos, 

deverá ser comprado pelo Tri-
color. Em entrevista ao portal 
“globoesporte.com”, o presi-
dente do clube paulista, Julio 
Casares, falou sobre o interes-
se em ter o atleta em definiti-
vo. Caso isso aconteça, o Vasco 
irá receber um crédito finan-
ceiro e um valor pela venda.

Tudo isso porque o Vasco 
tinha contrato com o joga-
dor até o meio deste ano, mas 
abriu mão e liberou Benítez 
para ser emprestado ao São 
Paulo. O jogador pertence ao 
Independiente, da Argentina.

Segundo a rádio “La Red”, 
da Argentina, os valores da ne-
gociação de Benítez com o São 
Paulo seriam de 3,2 milhões 
de dólares por 65% dos direi-
tos do jogador. O Cruzmalti-
no poderia receber R$ 300 mil 
em transferência que envolva 
algum jogador do Tricolor.

Ariel Cabral está na mira
Em busca de um reforço 
para o meio-campo, o Bo-
tafogo está negociando 
com o volante do Cruzeiro, 
Ariel Cabral. O jogador tem 
33 anos e ainda não atuou 
pela Raposa nesta tempo-
rada. As informações são do 
portal “UOL”.

Após contratar dois joga-
dores do Mirassol, o lateral-
-direito Daniel Borges e o 
volante Luis Oyama, o Bota-
fogo segue na busca por mais 
nomes. Além do jogador do 
Cruzeiro, nascido na Argen-
tina, Rafael Moura, centroa-
vante, de 38 anos, também 
está na mira.

O contrato de Ariel com o 
Cruzeiro, que também dis-
putará a Série B do Brasilei-
rão, vai até dezembro. Além 
da Raposa, o atleta foi re-
velado pelo Vélez Sarsfield, 
atuou no futebol polonês e 
no ano passado fez parte do 
elenco do Goiás.

BRUNO HADDAD/CRUZEIRO

EMERSON É CONVOCADO

O lateral-direito Emerson foi convocado para a seleção brasileira. Ele atuou pelo 

Betis, da Espanha, na última temporada e estava na lista da equipe olímpica. 

Emerson foi chamado para a vaga de Daniel Alves, do São Paulo, lesionado.

nho, abrir o placar, aos 21. Aos 
28, o camisa 9 acertou um 
passe por elevação e Nenê, de 
primeira, acertou uma bomba, 
que desviou na marcação, an-
tes de vencer Armani. 

A bola de Yago no traves-
são foi o cartão de visita do 
Fluminense na volta para 
o segundo tempo. Ao dimi-
nuir o ritmo, a equipe carioca 
teve a posse de bola dividida 
com os argentinos. Apesar da 
pressão, a expulsão de Maida-
na dificultou a reação. Mas, 
numa cochilada da marca-
ção, Girotti, aos 39, diminuiu. 
A pressão que parecia mudar 
de lado não foi concretizada. 
Abel Hernández serviu Yago 
com precisão para decretar a 
vitória, aos 46. No primeiro 
encontro com o River Plate 
na Libertadores, o Fluminen-
se foi ‘monumental’.

Jogador é o 
10º reforço do 
Cruzmaltino 
para a temporada

De olho em reforços 
para o meio, 
Alvinegro pode 
acertar com o 
volante do Cruzeiro

Com  Lance

 > Buenos Aires 
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ECONOMIA

Livre de 
imposto, 
preço até 
70% menor
Mil lojas vão vender produtos 
via online sem incidir tributos

REPRODUÃ§Ã£O/PEXELS

O Dia Livre de Imposto, que neste ano será de forma online, conta com a participação do comércio varejista e produtos sem tributaçãoM
ais de mil lojistas 
em todo o país vão 
participar ama-
nhã do Dia Livre 

de Impostos (DLI). A ação, 
que neste ano será de forma 
online, conta com a partici-
pação do comércio varejista 
que venderá produtos sem 
a tributação cobrada pelos 
governos. Os itens podem ter 
preços  de até 70%. No Rio, 
lojas em todo o estado vão 
participar da ação.

É importante ressaltar 
que cada estado possui uma 
legislação própria de tribu-
tos e percentuais diferencia-
dos, por isso os consumido-
res podem encontrar preços 
viáveis nos produtos a de-
pender da localidade. Entre 
que os consumidores podem 
ter nas categorias de isenção 
há eletrodomésticos, eletrô-
nicos e serviços.

Criada pela Câmara de Di-
rigentes Lojistas Jovem (CDL 
Jovem) e Federação das Câ-
maras de Dirigentes Lojis-
tas do Estado de São Paulo 
(FCDLESP), a ação visa cons-
cientizar consumidores sobre 
o valor de impostos pagos em 
cada produto e, ainda, sensibi-
lizar as autoridades para que 
o varejo consiga comercializar 
de forma mais simples. Em 
2020, o evento contou com a 
participação de 26 estados e o 
Distrito Federal e com a cola-
boração de mais de 9 mil vare-
jistas, entre esses shoppings, 
supermercados e outros esta-
belecimentos comerciais.

Segundo o advogado espe-
cialista em direito tributário 
Angelo Ambrizzi, o Dia Li-
vre de Impostos tem o papel 
de despertar a conscientiza-
ção para a necessidade de 
revermos toda a legislação 

tributária do nosso país. “En-
quanto isso não acontece, é 
necessário que, individual-
mente, as empresas se mo-
vam, buscando a aplicação 
de uma carga tributária jus-
ta”, explica ele.

O Brasil é o 14º país que 
mais arrecada impostos no 
mundo e o que menos retor-
na benefícios para sua popu-
lação. “Para arcar com esses 
valores, o brasileiro precisa 
trabalhar, em média, 153 dias 
por ano só para pagar impos-
tos”, concluiu o advogado.

Para o coordenador na-
cional da CDL Jovem, Ra-
phael Paganini, o Dia Livre 
de Impostos é uma forma 
de deixar claro para o con-
sumidor como a alta tribu-

tação afeta seu poder de 
compra. “Altos impostos 
sem retorno têm alto im-
pacto na economia, crian-
do um efeito bola de neve. 
Com a alta tributação, os 
produtos ficam mais caros, 
então a população compra 
menos. Isso acarreta a di-
minuição dos números do 
varejo, que é obrigado a 
repassar os tributos no va-
lor dos produtos, acarre-
tando menos vendas e in-
vestimentos e geração de 
empregos. Sem emprego 
as pessoas diminuem seus 
gastos e assim por diante 
num ciclo vicioso”, explica.

 NA carga tributária média al-
cançou, em 2020, o patamar de 
31,64%. É perceptível que mais 
de 30% dos gastos do consumi-
dor, seja produto ou serviço, são 
impostos. Entretanto, existem 
produtos em que a carga tribu-
tária ultrapassa os 60% de im-
postos, como é o caso de bebidas 
alcoólicas e cigarros.

“O DLI chama atenção para um 
dos principais entraves do comér-
cio varejista: a alta carga tributária 
nos produtos e serviços. Com a 
pandemia de Covid-19, os esta-
belecimentos foram ainda mais 

afetados pelo abre e fecha. Espe-
ramos que a data aqueça o setor e 
reforce a necessidade da reforma 
tributária”, explica o presidente da 
FCDLESP, Maurício Stainoff.

A lista das lojas participan-
tes pode ser vista no site do 
evento (https://dialivredeim-
postos.com.br/). Os descontos 
serão ativados na data do even-
to. No site, o consumidor deve 
clicar em “Lojas Participantes” e 
escolher o Segmento, estado e 
cidade. Dessa forma, será possí-
vel encontrar os lojistas que vão 
participar do evento. 

NO ANO PASSADO

Carga tributária média de 31,64% 

MEI: até 2ªf 
para enviar 
declaração
O prazo para o microem-
preendedor individual (MEI) 
enviar a Declaração Anual do 
Simples Nacional termina na 
próxima segunda-feira. O MEI 
que não declarar rendimentos 
estará sujeito a multa no valor 
mínimo de R$ 50 ou de 2% ao 
mês ou fração, incidentes so-
bre o montante dos tributos 
decorrentes das informações 
prestadas. A declaração é feita 
pela internet, mas o microem-
preendedor pode obter orien-
tações com o Sebrae.

Para fazer, o MEI deve en-
trar na página do Portal do 
Empreendedor (www.portal-
doempreendedor.gov.br) e se-
guir orientações de como pro-
ceder, na aba de serviços, e em 
seguida “Faça sua declaração 
anual de faturamento”. Outra 
opção é buscar informações 
pelo 0800 570 0800. 

“Além disso, a pessoa pode 
procurar o Sebrae para obter 
mais orientações de como fa-
zer a declaração ou se dirigir às 
Salas do Empreendedor, exis-
tentes em várias cidades”, ex-
plica Gabriel Rizza, analista de 
Políticas Públicas do Sebrae. 

Segundo Rizza, o MEI pre-
cisa enviar à Receita Federal o 
total do faturamento do ano 
anterior, discriminando ape-
nas as vendas realizadas com 
ou sem emissão de documento 
fiscal. Existe um modelo de re-
latório também disponível no 
mesmo link “Faça sua decla-
ração anual de faturamento”.

O MEI que não fizer a de-
clarção receberá a notificação 
de lançamento da multa por 
atraso, gerada no momento da 
transmissão. Caso o pagamen-
to seja feito em até 30 dias, ha-
verá uma redução de 50%, to-
talizando R$ 25.

Reportagem da estagiária Larissa Soares, 

sob supervisão de Marina Cardoso.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Comissão Especial será 
prova de fogo da PEC 32

GUSTAVO SALES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado Israel Batista, presidente da Frente Servir: oposição intensificará pressão na Comissão Especial

A 
reforma administrati-
va (PEC 32), que modi-
fica as regras do servi-
ço público no país, foi 

aprovada ontem pela Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara com placar 
mais apertado que o esperado 
pelo governo — 39 votos favo-
ráveis e 26 contrários. A vota-
ção foi uma sinalização de que, 
na Comissão Especial — para 
onde o texto segue agora —, a 
proposta poderá sofrer mais 
alterações.

Parlamentares que traba-
lham para barrar o projeto 
afirmam que a CCJ mostrou 
que o Executivo terá dificul-
dades até de aprová-lo na Co-
missão Especial. Será nessa 
etapa, inclusive, que oposi-
ção e funcionalismo intensi-
ficarão as articulações.

“Na CCJ conseguimos su-
perar o teto de 22 votos e co-
locamos o governo no limite 
da aprovação. Eles contavam 
que teriam 43 votos. E a CCJ 
pode ser considerada um mi-
crocosmo do plenário. Já na 
Comissão Especial vamos de 
deputado a deputado. Vamos 
mostrar ao governo que ele 
terá dificuldade para apro-
var esse projeto no Congres-
so”, afirmou o presidente da 
Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Serviço Públi-
co, Israel Batista (PV-DF).

SAÍDA FINANCEIRA

 nO PLC 40/21, que cria uma 
saída para evitar que o TJ, Le-
gislativo, MP, Defensoria e TCE 
estourem os limites de gastos 
com pessoal, será debatido em 
audiência, na Alerj, na sexta-fei-
ra, para depois ir à votação. A 
reunião será realizada pela Co-
missão de Tributação, presidida 

pelo deputado Luiz Paulo Corrêa 
(Cidadania). Representantes 
dos Poderes e órgãos serão con-
vidados. O texto chegou a ser 
analisado ontem no plenário 
virtual, recebeu seis emendas, 
mas saiu de pauta. Ficou acor-
dado que, antes, o projeto será 
debatido com as instituições.

Audiência com Poderes e órgãos

 n A expectativa é de que hoje 
o governador Cláudio Castro 
e o secretário de Fazenda, 
Nelson Rocha, se encontrem 
com o ministro Paulo Guedes 
(Economia), em Brasília, para 
protocolar o pedido formal de 
adesão do Estado do Rio ao 
novo Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF).

Se a União der o aval, a me-
dida poderá gerar alívio no cai-
xa fluminense de mais de R$ 

4,5 bilhões somente este ano.
O governo fluminense segue 

sob a vigência ainda do anti-
go regime (Lei Complemen-
tar 159/17) por força de liminar 
concedida pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF). 

Agora, o estado trabalha 
para conseguir autorização da 
equipe econômica do governo 
federal para aderir à versão 
remodelada do RRF, prevista 
na Lei Complementar 178/21.

ENCONTRO COM PAULO GUEDES

Pedido de adesão do Rio ao RRF

Documento será entregue por Cláudio Castro a Paulo Guedes

WALLACE MARTINS / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO

A CCJ pode ser 
considerada um 
microcosmo do 
plenário. O governo 
terá dificuldades de 
aprovar esse projeto 
no Congresso”

ISRAEL BATISTA, 
presidente da Frente Servir

 > A PEC 32 equipara as re-
gras do setor público às da 
iniciativa privada. O fim da 
estabilidade de futuros ser-
vidores — exceto carreiras 
de Estado — e do regime ju-
rídico único são alguns dos 
principais itens.

Para as categorias e 
parlamentares contrários 
à reforma, ao acabar com 
a  estabilidade, o governo 
abre margem para perse-

guições na administração 
pública. Para eles, essa ga-
rantia é “inegociável”.

“Não dá para ter uma 
parte de uma equipe es-
tável e a outra não. Um 
promotor precisa que o 
técnico e os outros inte-
grantes da equipe tam-
bém tenham estabilidade 
para que seu trabalho não 
seja enfraquecido”, defen-
deu Israel Batista.

‘Estabilidade é inegociável’
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FábiaOliveira

NO RIO

E
sta coluna de seis leitores descobriu que Luccas Neto aca-
ba de comprar uma casa triplex avaliada em R$ 4,6 mi-
lhões, em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, Zona 

Oeste do Rio. O imóvel possui 388 metros quadrados de área do 
terreno, três andares e cinco suítes com projeto contemporâneo.

No primeiro pavimento há uma sala ampla e integrada em 
três ambientes, cozinha com dependência completa, área de 
serviço, despensa e canil refrigerdo para pet. No segundo pavi-
mento há três suítes com varanda, sendo a suíte master amplia-
da com super closet, sala de banho e proteção acústica. O tercei-
ro pavimento conta com as outras duas suítes, sendo uma delas 
transformada em escritório com varanda privativa e suporte de 
cozinha. 

No sótão da residência há espaço para funcionamento de um 
salão de jogos ou uma academia. Já a área externa conta com 
um paisagismo impecável, piscina com deck molhado, bangalô, 
sistema de som, área gourmet com ambiente integrado, suporte 
de cozinha e um bar. Tá ruim não!

Atualmente Luccas Neto mora com sua mulher, Jéssica Diehl, 
e o filho Luke, em uma mansão de quatro andares. O youtuber 
reformou o imóvel, no ano passado, e construiu até uma pista de 
boliche. 

Luccas Neto compra triplex 

avaliado em R$ 4,6 milhões

FOTOS REPRODUÇÃO INTERNET 

12    QUARTA-FEIRA, 26.5.2021  I  O DIA



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

TERMINA NAMORO DE TAYS E BIEL
REPRODUÇÃO

Os cantores Tays Reis 
e Biel não estão mais 
juntos. A artista falou 
em suas redes sociais 
sobre o fim do relacio-
namento. “Poderia ser 
um vídeo, mas talvez 
não conseguisse me ex-
pressar corretamente. 
Gente, muito difícil fa-
lar sobre isso para vo-
cês, mas tudo na vida é 
crescimento. Eu aprendi 
muito com o Gabriel e 
sou grata por todas as 
coisas que ele me fez 
enxergar e que conquis-
tamos juntos... Só vim falar disso porque sinto que 
tenho a obrigação por consideração a esse amor 
imbatível que é o TAEL (shipper do casal)! Vocês 
viveram o que a gente viveu! W por isso se tornou 
tão forte e verdadeiro. Sempre foi de verdade!”, 
começou ela.
 “O amor acabou assim tão rápido? Não! Não! 
Mas a vida é isso. Tem coisas que achamos que é 
para sempre... há casos que um simples diálogo 
resolveria tudo, né? Mas sempre tem que espe-
rar e esperar, mas devemos nos colocar sempre 
em primeiro lugar. E essa situação toda só acaba 

desgastando mais 
ainda! Amo vo-
cês, TAEL, e que-
r ia  muito pedir 
o apoio de vocês 
nesse momento, 
tanto para comigo 
e tanto para com 
Gabriel. A gente 
não se odeia. Mui-
to pelo contrário! 
Ninguém é cul-
pado. Nós somos 
culpados. Os dois 
erraram. Se um 
dia Deus achar que 
devemos voltar e 

ser um casal, eu entrego nas mãos Dele. O elo Tael 
tá sendo quebrado, mas tentem entender. É difícil 
para nós também. Muito difícil, gente! Nem sei 
como lidar com toda essa situação. No momento 
é tudo o que eu tenho a dizer. Agora vou focar ain-
da mais no trabalho para essa cabecinha voltar 
a funcionar. Eu tenho que ser forte. Amo vocês!”, 
escreveu a artista em seu story do Instagram.
 Tays e Biel começaram a se relacionar quando 
participaram de ‘A Fazenda 12’. Dois meses depois 
de deixarem o reality, eles começaram a morar 
juntos. 
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Carlinhos Maia é um dos maiores influenciadores do 
Brasil, atualmente com 22 milhões de seguidores no 
Instagram. O humorista, de 29 anos, tem seus stories 
na plataforma como o segundo mais visto do plane-
ta. Recentemente, ele surpreendeu seu contratante 
ao vender R$ 3 milhões em menos de 24h com um 
‘arraste para cima’.
 Faturando alto, o alagoano já chegou a atingir a 
marca de 2 bilhões de impressões nos conteúdos de 
sua conta no Instagram. Em 2018, mostrou seu poder 
e desbancou até Beyoncé ao superar os números de 
visualizações da cantora nos stories. Esse é só mais 
um marco da carreira do influenciador. Ele já chegou a 
faturar R$ 6 milhões em uma campanha publicitária.

Neste fim de semana, o ator 

Rafael Cardoso esteve em uma 

ação solidaria em Ramos, na 

Zona Norte do Rio de Janeiro, 

para ajudar famílias necessita-

das com doações de cestas bá-

sicas de alimentos. Atualmente 

no ar em ‘Salve-se Quem Puder’, 

na TV Globo, Rafael Cardoso 

dou um caminhão de alimentos 

orgânicos cultivados na sua fa-

zenda Casulo, que fica no inte-

rior do estado do Rio de Janeiro.

 Estes alimentos foram doa-

dos para uma rede de apoio 

e solidariedade que vem se 

formado em todo o país, como 

o projeto ‘Florescer em Cristo’, 

do grupo G10 Favelas, e a Co-

munidade Católica (CEFAS). 

Rafael Cardoso já produz há 

um tempo e fornecia a restau-

rantes cariocas os seus pro-

dutos, sendo que agora ele 

investe na entrega de cestas 

de alimentos a consumidores 

diretos, trabalho que ele mes-

mo já fez. Alimentos orgânicos 

são livres de aditivos químicos, 

no caso, os agrotóxicos. Longe 

dos estúdios de gravação, o 

ator tem se dedicado ao plan-

tio de alimentos orgânicos de 

sua fazenda, na Região Serra-

na do Rio de Janeiro.

 Rafael Cardoso pode ser vis-

to no ar em quatro novelas da 

Globo: ‘A Vida da Gente’, ‘Sal-

ve-se Quem Puder’, ‘Império’ e 

‘Ti-ti-ti’.

CULTIVANDO PARA DOAR

FENÔMENO 
PUBLICITÁRIO
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POR AÍ
 n A cantora 

Áurea Martins 
comemora 81 
anos com show 
inédito no Teatro 
Rival Refit, no 
dia 13 de Junho, a 
partir das 19h30, 
com transmissão 
pelo canal do 
teatro, no You-
Tube. Ela estará 
acompanhada 
pelo Trio Júlio, 
formado por três 
irmãos.

FATURANDO COM ÁGUA DO BANHO

Ela chegou com tudo! Depois de liberar o acesso para os fãs brasileiros em sua 
plataforma privada no OnlyFans, Suzy Cortez recebeu centenas de pedidos e já 
atendeu um deles pra lá de inusitado de um fã. A pioneira da plataforma vendeu 
dois litros de água de seu banho por 7 mil dólares. “Gosto muito do inusitado, 
valorizo a criatividade e a ousadia! Atendo todos os pedidos dos meus fãs. Desde 
os mais simples aos mais ousados. Não sei dizer não e tenho prazer em satisfazer 
meus assinantes”, disse a modelo, que já providenciou a entrega do mimo.

VANESSA DALCENO 

Sasha Meneghel fez sua estreia como diretora no videoclipe do marido, João Figueiredo, em parceria com 
a cantora Mariana Nolasco. A modelo foi uma das responsáveis por dirigir a produção audiovisual da faixa 
‘Nasce o Sol’, que estreia na próxima sexta-feira, à meia-noite, em todas as plataformas digitais. Já o clipe 
fica disponível no Youtube a partir das 11h30. João e Sasha se casaram no último fim de semana, em Angra.

MODELO E DIRETORA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Nos últimos anos, o debate 
sobre corrupção travado no 
âmbito do campo partidário 

democrático brasileiro oscilou entre 
duas posições extremadas. Parte, res-
sentida pela captura à direita ao qual 
o tema foi submetido, se negou a de-
bater o assunto e o encapsulou como 
parte exclusiva da gramática política 
dos movimentos que, inicialmente, 
favoreceram o golpe contra a presi-
dente Dilma e, mais recentemente, le-
varam Jair Bolsonaro para o Planalto.

Outra parte, ciente da capacidade 
de mobilização popular do tema, fez 
dele parte fundamental de sua pro-
paganda, por vezes se aproximando 
da utilização rebaixada do termo feita 
pela direita. Seja como for, nenhuma 
das duas posições foi capaz de dar res-
postas efetivas aos problemas brasilei-
ros envolvendo a apropriação privada 
ou o uso indevido da máquina estatal 
e do orçamento público.

No vácuo desse debate, a direita e, 
especialmente, a extrema-direita se 
tornaram os principais protagonistas 
do tema no debate público. Julgo que 
esse protagonismo foi fundamental 
para a eleição do atual presidente e de 
parte significativa dos novos quadros 
parlamentares que com ele compu-
seram durante a eleição de 2018. Por-
tanto, o debate raso e extremado do 
campo progressista foi o seu veneno.

Para além de suas repercussões elei-
torais, o pior legado da ausência de 
uma análise refinada sobre o tema é 
que o debate público ficou pautado 
por posições toscas e de verniz popu-
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 N O presidente Jair Bolsonaro fechou um cinturão de 
alianças com partidos do Centrão em estados de peso 
na conta dos colégios eleitorais como Distrito Federal, 
Piauí – aliado do senador Ciro Nogueira (Progressistas) 
– e Bahia, com a nomeação do deputado João Roma 
(Republicanos) ministro da Cidadania. Isso explica por 
que o cargo de ministro da Secretaria de Governo, de 
interlocução com o Congresso, está com a bancada do 
DF. O território federal tem bancada – cinco deputadas 
federais e três deputados – com forte votação. Mas en-
tre portas elas já brigam pelas articulações para 2022. A 
ministra Flávia Arruda (PL), as deputadas Celina Leão 
(Progressistas) e Bia Kicis (PSL) pleiteiam vaga para 
disputa ao Senado na chapa de reeleição do governador 
Ibaneis Rocha. 

Suposto anúncio?
 N Bolsonaro fechou duas 

visitas ao Piauí em poucos 
dias, reduto do senador 
Ciro Nogueira, presiden-
te do Progressistas, com 
quem articula (também) 
sua filiação.

Se nada mudar
 N Conforme a coluna ante-

cipou, o PTB vai oferecer 
um nome para a vice na 
chapa de Bolsonaro em 

2022. Aviso confirmado 
por Roberto Jefferson nas 
redes. Por ora, isso.

Assédio
 NO assédio partidário a no-

mes regionais que trazem 
votos é forte para o iminen-
te pleito. Seis partidos já 
procuraram o federal Filipe 
Barros (PSL-PR) propondo 
filiação. São os dirigentes 
do PL, PSD, PP, PTB, PR e 
PROS. 

Bisturi judicial
 N ...O Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) acaba de sus-
pender o inquérito em deci-
são monocrática do desem-
bargador convocado Olindo 
Menezes. Ele argumentou, 
no habeas corpus, que foi 
uma “expressão inadequa-
da” sem pretensão de ofen-
der o agora presidente. A 
Sexta Turma ainda vai ana-
lisar o HC.

Cela digital
 NO ministro Alexandre de 

Moraes (STF) proibiu a ati-
vista Sara Winter de usar 
sua conta do Instagram, 
onde dava cursos pela inter-
net. Lembram dela, dos 300 
contra o Supremo? Vive de 
tornozeleira em casa.

Ainda o Carandiru
 NA AGU derrubou na Jus-

tiça Federal uma ação de 
indenização de R$ 280 mil 
(mais correção monetária) 
contra o governo federal por 
dois filhos de um detento 
morto no massacre do pre-
sídio Carandiru em 1992. A 
dupla alegou descumpri-
mento de recomendações 
da Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos na 
questão dos presídios. Mas 
a AGU comprovou que a pe-
nitenciária é estadual, sem 
atuação da União.

MERCADO

Pagamento... 
 NA Nobre Seguradora ini-

ciará os pagamentos, ain-

da neste mês, dos créditos 
com privilégio especial do 
Quadro Geral de Credores 
– mais de R$ 165 milhões. 
Em liquidação extrajudicial 
desde 2016, já havia iniciado 
o pagamento dos créditos 
tributários e trabalhistas, 
começando agora a maior 
parte da liquidação. 

...a tempo 
 NDe acordo com represen-

tantes do Rueda & Rueda 
Advogados, escritório re-
presentante da Segurado-
ra, a liquidação acontece em 
tempo recorde (4 anos) para 
esse tipo de intervenção es-
tatal, considerando empre-
sa de capilaridade nacional.

Vírus no e-mail
 NRelatório de Investigação 

de Violação de Dados 2021 
da Verizon, norte-america-
na do ramo das telecomuni-
cações, revela que 40% dos 
cibercrimes envolvem ma-
nipulação psicológica para 
divulgar informações con-
fidenciais (aqueles e-mails 
cujos assuntos ligados a 
temas pessoais instigam o 
cidadão a abrir anexos com 
vírus). Outros 25% foram 
ataques via web, e 20% inva-
são de sistemas. Foram ana-
lisados 79.635 incidentes.

Correção 
 NErramos ontem ao citar 

o Pão de Açúcar como em-
presa do grupo ViaVarejo. 
Na verdade é a rede de lojas 
Ponto Frio. Pedimos descul-
pas às marcas e aos leitores.

MAPA DO VOTO

SOBRE FACADAS

 N  “Inferno de facada mal dada! A gente não 
tem um dia de sossego nesse país!”. Essas 
frases fizeram da vida de uma médica um 
inferno astral, desde outubro do ano passa-
do, quando publicadas numa rede social. O 
então ministro da Justiça, André Mendonça, 
mandou a PF abrir inquérito para investigar 
suas intenções. Para o MJ e o governo, foi um 
acinte claro à honra do presidente Bolsonaro, 
vítima de atentado em 2018.

Dia 25 de maio é o Dia da Indús-
tria. Queremos destacar para os 
fluminenses o nosso setor indus-

trial. A atividade remonta ao período 
colonial, em que aqui se fabricavam ti-
jolos, açúcar e moedas. A indústria mais 
antiga em funcionamento no Brasil é a 
Casa da Moeda do Brasil, há mais de 200 
anos localizada no Rio, hoje no Distrito 
Industrial de Santa Cruz. 

Hoje, a indústria responde por 24% 
da Economia do estado, sendo a se-
gunda mais importante do país. Dis-
tribuídas por todas as regiões estão 25 
mil plantas industriais dos mais diver-
sos portes: micro, pequenas, médias e 
grandes empresas, que empregam 580 
mil funcionários com carteira assina-
da e possuem massa salarial de R$ 33 
bilhões ao ano, fazendo a roda da Eco-
nomia fluminense girar. 

No Estado do Rio, a Indústria de 
Transformação é a que mais emprega, 
movimentando 24 segmentos indus-
triais, como fabricação de Artigos de Ves-
tuário, Alimentos, Bebidas, Naval, Me-
talurgia, Plástico e Petroquímica. Mas, 
infelizmente, sua participação na eco-
nomia vem sendo reduzida ao longo dos 
anos. O setor, que já foi o terceiro mais 
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importante do país, em termos de PIB, 
hoje ocupa a distante 6ª posição, atrás 
de todos os estados do Sul, de SP e MG. 

Esse processo de desindustrializa-
ção precisa e deve ser revertido, por 
tratar-se de um setor capaz de contri-
buir de diferentes formas para o desen-
volvimento social e econômico do esta-
do e dos municípios do Rio de Janeiro. 
Isso através da geração de emprego e 
renda, do recolhimento de tributos, da 
atração de outros investimentos para 
sua cadeia e da expansão das ativida-
des de comércio e serviço nas localida-
des onde se instalam. 

Quem tem a oportunidade de traba-
lhar numa planta industrial sabe que ali 
se respeitam rigorosas regras de saúde 
e segurança do trabalho, investe-se na 
qualificação do trabalhador, é um setor 
que possui baixa rotatividade de empre-
go e oferece remuneração média acima 
dos demais setores da economia. Infe-
lizmente, apenas no ano passado, quase 
nove mil trabalhadores perderam essa 
oportunidade no Estado do Rio. 

O Rio de Janeiro é vocacionado para 
a atividade industrial. Possui uma gran-
de cadeia de fábricas e fornecedores, 
bem como de mão de obra qualifica-
da, e localização privilegiada, a 500 km 
de 50% do PIB nacional. O industrial 
fluminense é competente e competiti-
vo intramuros. É preciso que o estado 
preserve nossa competitividade entre 
a fábrica e o mercado. 

listas, logo, de pouca eficácia, mas alto 
apelo popular. Precisamos retomar a 
reflexão sobre a relação entre público 
e privado e, principalmente, sobre a 
confusão entre ambos, que são ope-
rados pelo conluio entre toda sorte de 
interesses não republicanos.

Parte da formulação depende da 
compreensão das nossas particula-
ridades enquanto nação, ou seja, de 
formulações próprias de políticas pú-
blicas e arranjos institucionais que 
minimizem os desvios. Contudo, te-
remos também que estudar experiên-

cias internacionais e, com as devidas 
adequações, as aplicar aos nossos pro-
blemas. Só não podemos ficar refém 
de posições extremadas que em nada 
dialogam com o tema e tampouco com 
as expectativas que a sociedade têm 
sobre ele.

Demoraremos para recolocar o de-
bate público em um patamar razoável, 
mas o tamanho do esforço é compatí-
vel com a sua urgência. O que foi nosso 
veneno faz parte do remédio que colo-
cará a nossa democracia novamente 
nos trilhos.

Os ganhos desse aumento de com-
petitividade gerariam reflexos positi-
vos por todo estado do Rio, uma vez 
que é possível encontrar indústrias de 
transformação em todas as regiões flu-
minenses. Como exemplo, na Baixada 
Fluminense, com o polo petroquímico e 
mobiliário; no Médio Paraíba, com me-
talmecânico e automotivo; no Norte, 
com óleo e gás e maquinário; na Costa 
Verde, com naval e energia nuclear; na 
região Serrana, com moda, bebidas e 
aeronáutico; no Noroeste, com papel e 
rochas ornamentais; e no Centro-Sul, 
com alimentos e plásticos. 

Nossa Cidade Maravilhosa é o melhor 
exemplo de que a atividade industrial é 
capaz de conviver em perfeita harmonia 
com a natureza e o meio ambiente. Nes-
ta data, a Rio Indústria, Associação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 
gostaria de parabenizar todos empresá-
rios e colaboradores que fazem do Rio de 
Janeiro um Estado industrial.

Formada por um grupo de empre-
sários que atuam na indústria há mais 
de 20 anos, a Rio Indústria está ciente 
dos desafios e oportunidades para se 
empreender no Rio. Estamos prepara-
dos para atuar junto às lideranças lo-
cais pela melhoria da competitividade e 
apoiar todos que investem ou que quei-
ram investir no estado, na certeza de 
que é o melhor local para se prosperar. 

Venha para o Rio. Venha para o Rio 
Indústria. Feliz Dia da Indústria!

CAROLINA ANTUNES/PR

ESPLANADEIRA

 N Foro Inteligência  promove hoje webinar “Politização de Supremas 
Cortes”. 

 N Plataforma Zipdin  fecha trimestre com crescimento de 12,01%. 

 N AES Brasil  abre inscrições para seleção de projetos sociais até dia 31.

 N Plataforma online healthtech Alldux  realiza na quinta evento 
online para debater com gestores de saúde modelos de remuneração.

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br
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MALHAÇÃO

 n Gael pede para Heideguer não 
contar a Lobão o que descobriu. 
Nat se declara para Duca. Kari-
na sugere que Pedro peça aju-
da à patrocinadora da demo. 
Heideguer chantageia Nat.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Jonas esquece o aniversário 
de casamento, e Cris fica furio-
sa. Rodrigo pede para conversar 
com Ana, e Eva ouve. Iná se preo-
cupa com o relacionamento de 
suas netas com Rodrigo.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Alexia implora que Zezinho 
deixe a Labrador. Helena se 
sensibiliza com o abraço de Luna. 
Dionice alerta Bia sobre as orien-
tações de treino de Isaac. Téo 
decide fazer a cirurgia.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Tati acorda e fica feliz ao ver a 
irmã. Cícero descobre que Tati 
está com pneumonia e interna-
da. Mosca diz para Marian que 
decidiu voltar para o orfanato.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Maria Ísis assina a escritura do 
apartamento que ficará em seu 
nome. Maria Marta vai até Maria 
Ísis à procura do marido. José Al-
fredo sugere que Juliane desfile.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n Agar defende Ismael e se irrita 
com Sara. O rei Abimeleque 
mantém seu castigo a Omar. 
Abraão e os seus deixam o 
acampamento. Abimeleque se 
disfarça para visitar o filho.

21h | RECORD | 12 anos 

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

15    QUARTA-FEIRA, 26.5.2021  I  O DIA

FO
TO

S 
RE

PR
O

D
U

ÇÃ
O

D
epois da reprise de ‘Haja Coração’, na Globo, com Mariana Xi-menes vivendo a icônica personagem Tancinha, a intérprete original da feirante, Claudia Raia, também poderá ser vista novamente pelo grande público. Isso porque ‘Sassaricando’, clássico da história da teledramaturgia, acaba de estrear no Globo-play. Exibida em 1987, a novela de Silvio de Abreu acabou virando um dos principais papéis da carreira da atriz.“’Sassaricando’ representa muita coisa. Tancinha foi a grande explosão da minha carreira. Foi em ‘Sassaricando’ que o público me conheceu. Tancinha era uma mulher ingênua naquele corpo de mu-lherão, falava errado, tinha um jeito muito desinibido e espontâneo. Tudo isso cativou o público”, destaca Claudia, que ressalta, ainda, a personalidade única da personagem e sua importância na trama.“O jeito dela falar era imitado pelas pessoas. Ela foi uma das capas do disco da novela, tamanha era a repercussão. 

Um dos grandes mistérios da novela era com quem ela ia ficar no final, se com Beto ou Apolo (risos)”, relembra a atriz.LEMBRANÇAS FELIZES
Apesar de mais de 30 anos após sua estreia, Claudia ainda tem memórias muito vivas da época em que brilhava como a 

espevitada feirante. “Tancinha foi a minha primeira grande personagem e o primeiro trabalho com meu querido Silvio 

de Abreu, que a fez para mim. Tenho um carinho enorme. Lembro muito da recepção do público, que adorava. Até hoje 

as pessoas falam comigo sobre ela”, lembra a atriz, que também herdou algumas características da ficção. 

“Acho que o jeito divertido e espontâneo é algo que temos em comum, além de olhar o copo sempre meio cheio. Mas 

Tancinha tem um temperamento mais explosivo que o meu (risos)”, diverte-se.FAMA E TRABALHO
Com o sucesso de Tancinha, Claudia Raia virou foco de todo um país. Além do reconhecimento do trabalho, o público 

quis saber mais sobre sua vida e a atriz conta que o momento foi de entender como processar toda essa mudança. 

“A novela toda foi um aprendizado enorme. Aprendi que a gente não pode levar a sério a fama. O que conta é o trabalho 

que a gente realiza, então, é sempre importante ter os dois pés bem fincados no chão para que a fama não suba à 
cabeça. Eu sempre fui uma operária da arte, muito disciplinada, nada deslumbrada. Tanci-

nha foi a prova de fogo para isso. Entendi claramente que meu caminho era continuar 
me dedicando, indo atrás das minhas personagens e que o sucesso e a fama eram uma 
consequência do trabalho bem feito, da dedicação”, destaca Claudia que, desde então 
só acumulou mais sucessos. 

Por sinal, outras novelas com a presença da atriz, como ‘A Favorita’, ‘Torre de 
Babel’ e ‘Terra Nostra’, também estrearam no Globoplay. Nesse sentido, a diva co-
memora a oportunidade de rever, junto ao fãs, grandes momentos de sua carreira.

“O retorno do público tem sido maravilhoso. Eles me marcam nas cenas e eu 
me divirto relembrando tantos personagens marcantes. Em casa, a repercussão 
também está ótima (risos). A gente assiste às novelas. Jarbas ficava morrendo 
de pena da Donatela, em ‘A Favorita’. Ele sofria junto com ela. Era muito engra-
çado de ver. Para mim, também é maravilhoso poder rever todas essas obras 

agora, com calma, quando eu quiser. Normalmente, quando a novela está no 
ar, não consigo acompanhar os capítulos por causa do ritmo das gravações. 
Agora posso rever tudo. Estou amando!”, declara a atriz.

NOVOS PÚBLICOS
Além da possibilidade de rever trabalhos antigos, a disponibilidade de 

títulos no streaming também é uma porta de entrada para novas gerações 
terem acesso às obras pela primeira vez. Claudia revela, inclusive, que tem 
recebido muito retorno de jovens que estão conhecendo seu trabalho. “Isso é muito legal. Acho interessante porque mostra como novelas 
ainda têm força, o que me deixa muito feliz. Muito se fala das séries e se 
questiona se esse formato mais curto e com temporadas acabaria com 
as novelas, por exemplo. Eu não acredito que acabe e a prova disso é o sucesso que as novelas fazem no Globoplay. Nossas novelas são muito únicas, é uma narrativa muito brasileira, que dialoga muito bem com o público vasto que temos no Brasil. Eu adoro!”, celebra a atriz.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

VINIÍCIUS MOCHIZUKI/DIVULGAÇÃO

Intérprete da icônica personagem, atriz 

Claudia Raia fala da alegria com o retorno de 

‘Sassaricando’, que acaba de estrear no Globoplay

TANCINHA ESTÁ 
DE VOLTA!

Em 1987, atriz 

Claudia Raia viveu 

Tancinha, uma 

feirante sensual e 

que falava errado
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