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PASSAGEM DE 
TREM SOBE PARA 
R$ 5,90 EM 1º DE 
JULHO. ESTADO 
TENTA REVERTER 
O AUMENTO.  
RIO DE JANEIRO, P. 5

MILITARES
REFORMA SÓ 
DEPENDE DO 
AVAL DE CLÁUDIO 
CASTRO PARA 
SER ENVIADA  
À ALERJ
SERVIDOR, P. 10

MUDANÇAS
PARTIDO 
REPUBLICANOS FAZ 
SEUS PLANOS PARA 
O FUTURO E, ASSIM, 
DAR A VOLTA  
POR CIMA  
INFORME DO  

DIA, P. 2

Veja como se preparar para 
o concurso da Polícia Civil
Governador confirma chances para técnico de necropsia, investigador, inspetor, perito criminal e delegado.  ECONOMIA, P. 9

SÃO 400 VAGAS

POLÍCIA QUER 
EXPLICAÇÃO 
DE HOSPITAL 
MUNICIPAL
Investigadores mandam ofício à 
Secretaria de Saúde para cobrar 
falta de comunicação dos médicos 
sobre ferimentos apresentados 
por criança de 3 anos que teria sido 
agredida por Dr. Jairinho. P. 7

ATAQUE

Com reforço de Fred, Tricolor volta as atenções para estreia hoje, às 
21h30, na Copa do Brasil, contra o Bragantino, no  Maracanã. P. 8

FLA PEGA DEFENSIA Y JUSTICIA E FLUMINENSE ENCARA 
CERRO PORTEÑO NAS OITAVAS DA LIBERTADORES.  P. 8
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NISE YAMAGUCHI 
CONFIRMA À CPI 
DISCUSSÃO DE 
TRATAMENTO 
PRECOCE. P. 3

RENAN FAZ APELO 
A NEYMAR: ‘NÃO 
CONCORDE COM 
A REALIZAÇÃO DA 
COPA AMÉRICA’. P. 3

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Prefeitura do Rio lança edital para que 
empresas elaborem estudos de viabilidade 
de um novo modelo de gestão do Centro de 
Tradições Nordestinas e do seu entorno. P. 5

Em pronunciamento feito durante cerimônia do Ministério da Saúde, presidente afirma 
que, além do Rio, outros quatro estados aceitaram receber torneio de seleções. P. 3

BOLSONARO GARANTE QUE 
TERÁ COPA AMÉRICA NO BRASIL

PARA AUMENTAR A 
SAUDADE DO CARNAVAL

Filme que estreia hoje na 
Netflix vai deixar os amantes 
da folia ainda mais desejosos 
pela Festa de Momo. P. 15
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RELATOR 
ENVIA 
PEDIDO DE 
CASSAÇÃO
Relatório da Comissão de Ética 
que indica perda do mandato 
da deputada Flordelis por 
quebra do decoro será votado 
na próxima terça. Ela é acusada 
pela morte do marido. P. 7

COVID

PMS EXTORQUIAM MOTORISTAS 
EM NOME DE MILICIANO PRESO. P. 6

PAIS E ALUNOS 

PREOCUPADOS 
Corte de R$ 7 milhões no 
orçamento do Colégio 
Pedro II pode interromper 
atividades em setembro.P. 4Para organizar 

melhor a Feira de 
São Cristóvão
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LUCIANO BELFORD

Com um gol de Com um gol de 
Sarrafiore, no Sarrafiore, no 

fim do 1º tempo, fim do 1º tempo, 
Cruzmaltino Cruzmaltino 

vence jogo de vence jogo de 
ida na Copa do ida na Copa do 

Brasil. Brasil.   P. 8P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Que a conta do pobre não fecha nesse 
país há muito tempo todo mundo sabe, 
mas, na boa, que economia é essa que 

não tá vendo o desespero pra pagar conta?
Tá me lembrando o começo da década de 

80, com aqueles funcionários de supermer-
cado remarcando preço a todo momento 
nas gôndolas... Mas no caos atual, são os go-
vernos e agências reguladoras autorizando 
aumento do custo fixo da vida do brasileiro. 

Não é possível! O povo ainda nem se 
recuperou da ferida que a facada de R$5,80 
do metrô provocou e agora vem mais essa... 
R$5,90 de passagem do fantástico trem da 
Superfria, ops, Supervia!

Quase 6 reais de um serviço que todo 
mundo já está cansado de saber que é uma 
droga... Pra ser ruim, tá longe! 

Eles só podem estar de sacanagem...
Se eu tô cansada de falar, imagina a 

população?
No apanhadão dos últimos aumentos, 

pode jogar aí no pacote: passagem mais 
cara, botijão de gás explodindo de caro, ga-
solina que não para de subir e conta de luz 
que aumenta mais rápido do que a veloci-
dade da própria luz!

Ê Brasil...
Pra que acompanhar reality de 

sobrevivência? 
É só olhar pro vizinho ou pro passageiro 

ao lado, que aí sim vai estar muita gente no 
limite! Ou melhor, com limite estourado.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

 n Parece que a novela “Labaredas de Fogo”, protagoni-
zada por Flordelis, está prestes a ter o seu Gran Finale.

Ontem, o relator do processo no Conselho de Ética da 
Câmara, Alexandre Leite, já pediu a cassação do mandato 
da pastora.

É claro que ainda vai ter a votação do Conselho, mas se 
isso acontecer, fica a dúvida: será que o Ministério Público 
vai oferecer a denúncia? 

Shiiii...Tudo caminha para a prisão! Até porque se tudo 
isso fosse com uma pessoa de força política lá em Brasília, 
a gente até poderia duvidar da cassação, mas a gente 
também sabe que ela tá bem enfraquecidinha...

Se bem que no Brasil tudo pode acontecer. É melhor 
eu pegar minha pipoca!

Bora colocar o Pingo no I...
Ainda bem que ela foi “escolhida, renovada, revestida 

e adornada... Mesmo sem merecer.”

TÁ BONITO!

 n Essa semana a gente recebeu duas excelen-
tes notícias de projetos muito importantes 
para as mulheres vítimas de violência domés-
tica no Rio.

O primeiro, da deputada estadual Tia Ju, 
ainda em pauta na ALERJ, quer dar prioridade 
a essas vitimas para inclusão em programas de 
emprego e geração de renda financiados pelo 
poder público.

E o segundo, já aprovado ontem pela pre-
feitura, promete apoio e abrigamento provi-
sório em locais seguros, além de acompanha-
mento psicológico e social e de encaminha-
mento das vítimas às redes de assistência 
que já existem. O projeto é do vereador Rafael 
Aloísio Freitas.

Onde eu quero chegar... Independentemente 

de ser do estado ou do município, de represen-
tantes mulheres ou homens, é fundamental 
que existam projetos como esses, que pensem 
no bem-estar da mulher vítima.

É preciso que o assunto esteja em questão, 
ainda mais num momento como esse, de pan-
demia, onde os casos de violência contra mu-
lheres aumentaram em 50% no Rio de Janeiro.

Parabéns para o vereador, que já conseguiu 
a aprovação, e na torcida para que a deputada 
também consiga! A coluna tá aqui pra insistir 
muito para que o projeto dela seja também 
aprovado o quanto antes. 

E que isso sirva de incentivos para que ou-
tros projetos apareçam.

Se você me perguntou se tá feio ou tá boni-
to... A mulherada agradece, e tenho dito.

‘No limite’ é aqui!

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

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

DANIEL CASTELO BRANCO

Supervia: trens cheios e passagem mais cara

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella atraiu 
os bolsonaristas para o partido Republicanos com o 
objetivo de derrotar o então candidato Eduardo Paes 

- na época no DEM e atualmente no PSD - na última eleição 
municipal. Não deu certo. Esta engenharia começou a ser 
desmontada logo após a derrota do bispo. No fim de 2019, 
começaram as articulações nos bastidores. “Foi uma aliança 
de conveniência”, contou um suplente já sem esperanças 
de assumir o posto. A volta por cima está em andamento. 
O que se comenta é que Marcelo Crivella será candidato a 
deputado federal nas eleições do ano que vem. O retorno à 
política acontecerá ainda neste mês de junho. Ele está am-
parado no pedido da promotora Patrícia Tavares à Justiça 
Eleitoral no Rio de Janeiro pelo arquivamento do inquérito 
sobre possíveis crimes eleitorais que levou o ex-prefeito do 
Rio de Janeiro a ser preso preventivamente no caso do “QG 
da Propina”. O próprio partido de Crivella está contando 
com o retorno “triunfal”.

QUEM SAI
O senador Flávio Bolsonaro anunciou esta semana que se 
desfiliou do partido Republicanos e desembarcou no Patrio-
tas. Agora, irá aguardar uma definição do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, ainda sem partido, sobre qual será a 
nova sigla a qual ele se filiará. O vereador Carlos Bolsonaro 
ainda está preso ao Republicanos até conseguir “uma janela 
aberta oficial” para acertar o seu futuro político. O que se 
comenta nos grupos que abrigam filiados é que brevemente 
deverão deixar o partido os vereadores Zico e Celso Cos-
ta, atualmente muito próximos do prefeito Eduardo Paes. 
Quem está com um pé fora é o bolsonarista Dr. Serginho, 
deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro. A incógnita é o vereador Ulisses Marins. Ele 
não sabe se fica ou sai. 

MUDANÇAS

O futuro do Republicanos

 n Relatório de Gestão Fiscal 
da Prefeitura de Nova Igua-
çu mostra recuperação na 
receita corrente líquida de 
2,34% no 1º quadrimestre 
de 2021, em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
e também um aumento de 
20% nas despesas em de-
corrências dos gastos com o 
combate à covid-19. 

 n Comissão da Câmara Mu-
nicipal do Rio se reúne hoje 
com secretário de Planeja-
mento Urbano, Washington 
Fajardo, para falar sobre es-
tudo do vigente Plano Dire-
tor de Desenvolvimento Ur-
bano Sustentável com vista 
a subsidiar apresentação do 
Projeto de Lei Complemen-
tar por Comissão Especial 
específica de revisão decenal 
no ano em curso. 

ESTUDO 
SOBRE PLANO 
DIRETOR

BETH SANTOS

RECEITAS E DESPESAS 
EM NOVA IGUAÇU

As mais lidas
Online

EXCLUSIVO Foto 
mostraria ex-namorada 

de Jairinho dopada
RIO DE JANEIRO

Salário de maio será 
pago no próximo 

dia 8 aos servidores 
públicos do Rio

SERVIDOR

EXCLUSIVO Medrado 
briga com marido após 

descobrir conteúdo 
de áudio sobre ‘Power 

Couple’: ‘Indignada’
FÁBIA OLIVEIRA

InformedoDia

DOAÇÕES 
DURANTE A 
PANDEMIA

NOVAS 
ÁRVORES NA 
ROCINHA

O movimento de 
doações para o 
combate à pan-
demia alcançou 
a marca dos R$ 7 
bilhões arrecada-
dos no Brasil. A 
informação é do 
monitor da ABCR, 
organização que 
acompanha nú-
meros de doações 
no país desde 
março de 2020. 

A Fundação 
Saúde, ligada a 
Secretaria Esta-
dual de Saúde, 
vai plantar hoje 
árvores nativas 
da Mata Atlântica 
na comunidade da 
Rocinha. A ação 
vai envolver mo-
radores e líderes 
comunitários.

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

Agir contra as milícias é pensar em favor do Rio. A destruição de 
um condomínio que estava sendo construído de forma irregular 
em Vargem Grande é uma conquista. A cidade precisa se livrar do 
controle de milícias e do crime organizado. Tarefa árdua, mas que 
precisa ser realizada.

Termos o PIB puxado para cima e chegarmos ao nível pré-pan-
demia é um alento. O desemprego ainda é alto, tem muito o que 
ser feito, mas notícias como essa atraem investimentos e geram 
confiança no crescimento do nosso país.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Marcelo Crivella deve vir como candidato a deputado federal em 2022.

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



BRASIL / RIO DE JANEIRO

BOLSONARO DIZ  
QUE GOVERNO 

DO RIO ACEITOU  
SEDIAR A  

COPA AMÉRICA
Em cerimônia do Ministério da Saúde, presidente da República afirma que outros quatro estados 
também concordaram: Brasília, Mato Grosso do Sul, Goiás e “mais um, que chegou atrasado”

O 
presidente da Re-
pública, Jair Bolso-
naro (sem partido), 
afirmou, ontem à 

tarde, que o governador do 
Rio, Cláudio Castro (PL), te-
ria aprovado que o estado se 
tornasse uma das sedes da 
Copa América. Em um pro-
nunciamento feito em ce-
rimônia do Ministério da 
Saúde, Bolsonaro disse que, 
além do Rio, outros quatro 
estados aceitaram receber o 
torneio continental. 

“No que  dependesse 
do governo federal, seguindo 
os mesmos protocolos, nós 
estávamos em condições de 
realizar a Copa América aqui 
no Brasil. Faltava agora en-
tão, não só a CBF, bem como 
a colaboração do ministro 
da Casa Civil escolher as se-
des, em comum acordo com 
os governadores. Até agora, 
tivemos quatro governado-

‘SEM LÓGICA’

 N Na abertura dos trabalhos 
de ontem da CPI da Covid, o 
senador Humberto Costa 
(PT-CE) questionou a rea-
lização da Copa América no 
Brasil. O parlamentar afir-
mou que entrou com pedido 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) para que o evento 
não seja realizado no país. 
O presidente colegiado, se-
nador Omar Aziz (PSD-AM), 
que, na segunda-feira, tinha 
se colocado a favor da rea-
lização do evento, voltou 
atrás e concordou com a po-
sição de Costa.

Aziz havia informado 
na segunda, em entrevista 
à CNN, poucos momentos 
após o anúncio da Conme-
bol de que o Brasil será sede 
do campeonato, que não 
via “grandes problemas” 
na realização do evento, já 
que o país já tem promo-
vido estaduais. Ontem, o 
senador voltou atrás e disse 
que, após raciocinar, é “sem 
lógica” realizar o evento 
internacional. 

O senador Otto Alencar 
(PSD-BA), também refor-
çou o coro de críticas à rea-
lização do evento no país, 
devido ao cenário epide-
miológico do Brasil. Ele de-
fendeu que o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
deveria ser reconvocado à 
CPI para explicar a decisão 
a favor do evento no Brasil.

Omar Aziz diz 
que é contra  
o evento

AFP

res (que aceitaram): aqui de 
Brasília, do Rio de Janeiro, 
do Mato Grosso do Sul e de 
Goiás e mais um, que chegou 
atrasado, também se pronti-
ficando para receber a Copa 
América”, disse.

No Twitter, o ministro da 
Casa Civil, Luiz Ramos, con-
firmou que o país receberá o 
torneio. “Confirmada a Copa 
América no Brasil. Venceu a 
coerência! O Brasil, que se-
dia jogos da Libertadores, 
Sul-Americana, sem falar 
nos campeonatos estaduais 
e Brasileiro, não poderá virar 
as costas para um campeo-
nato tradicional como este. 
As partidas serão em MT, 
RJ, DF e GO, sem público”, 
anunciou.

Na última segunda-feira, 
a Conmebol anunciou, após 
desistências de Colômbia e 
Argentina, que o Brasil abri-
gará o torneio, que começa 

no dia 13 de junho e termina 
em 10 de julho. O Rio logo 
entrou em pauta, princi-
palmente para receber a 
decisão da competição, no 
Maracanã. 

O Governo do Estado foi 
procurado e afirmou que “os 
jogos de futebol, sem públi-
co, estão acontecendo no 
estado do Rio de Janeiro — 
inclusive competições sul-a-
mericanas, como a Copa Li-
bertadores da América. A en-
trada e saída de estrangeiros 
e o funcionamento da rede 
hoteleira também estão au-
torizadas pelas autoridades 
sanitárias, desde que cum-
pridos todos os protocolos”. 

“Se forem seguidos os 
mesmos protocolos sanitá-
rios das competições que já 
vêm acontecendo no estado, 
o Governo não vê proble-
mas em ser uma das sedes 
da Copa América”, diz nota.

O Brasil,  
que sedia jogos  
da Libertadores,  
Sul-Americana, 
sem falar nos 
campeonatos 
estaduais e Brasileiro, 
não poderá virar  
as costas para  
um campeonato 
tradicional  
como este”

LUIZ RAMOS,  
ministro da Casa Civil

 > A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio reforçou ontem 
o decreto que suspende a rea-
lização de eventos esportivos 
com a presença de público em 
estádios e ginásios do muni-
cípio. Em nota, a pasta escla-
receu que, apesar de não ter 
sido consultada pela Conme-
bol, fica mantido o mesmo 
regramento que vem sendo 
adotado para as competições 
esportivas na cidade.

Em nota, a SMS afirma que 
“tem a responsabilidade de es-
clarecer que a situação epide-
miológica do município está 
em risco alto para a transmis-

SMS reforça decreto que suspende público em estádios

A médica Nise Yamaguchi em depoimento à CPI da Covid

AFP

RECADO

 N O relator da CPI da Covid, 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), aproveitou sua 
fala inicial na sessão de ter-
ça-feira na CPI para voltar a 
criticar a realização da Copa 
América no país. O relator, 
que afirmou não ser possí-
vel fazer um apelo às auto-
ridades competentes para 
voltar atrás na decisão, se 
dirigiu à Seleção e a seus 
jogadores, citando especi-
ficamente Neymar Jr.

Calheiros pediu a Neymar 
para que ele não concorde 
com a realização do evento 
no país. “Não é esse o cam-
peonato que nós precisamos 
disputar, nós precisamos dis-
putar o campeonato da va-
cinação”, afirmou o relator. 
“É esse campeonato (da va-
cinação), Neymar, que nós 
precisamos disputar, ganhar, 
e você precisa marcar gols 
para que esse placar seja al-
terado. No campeonato da 
vacinação, o Brasil ocupa um 
dos últimos lugares”, disse o 
senador. “Não permita en-
trar em campo nesta Copa 
América, Neymar, enquanto 
seus amigos, seus parentes, 
seus conhecidos continuam 
a morrer e a vacina não che-
ga ao nosso país”, concluiu 
Renan Calheiros.

Ao anunciar a Copa Amé-
rica no Brasil, a Conmebol 
agradeceu a Bolsonaro por 
acolher e “abrir as portas do 
país” para o torneio.

Apelo a 
Neymar

 > Em depoimento à CPI da 
Covid, a médica Nise Ya-
maguchi disse ontem ter 
se encontrado com o pre-
sidente Jair Bolsonaro por 
cerca de quatro vezes, mas 
que não houve reuniões 
particulares com o chefe da 
República. Nise então foi 
confrontada com o dado 
do grupo de checagem do 
Senado, de que ela teria 
se encontrado com Bolso-
naro, sozinha, no dia 15 de 
maio. Nise respondeu não 
se recordar e reafirmou 
que nunca esteve com o 
presidente nessa condição.

Nise confirma discussão 
sobre tratamento precoce

Por conta da pandemia da covid, Maracanã não recebe público

DANIEL CASTELO BRANCO

Não permita entrar 
em campo nesta 
Copa América, 
Neymar, enquanto 
seus amigos, 
seus parentes, 
seus conhecidos 
continuam a morrer 
e a vacina não chega 
ao nosso país”

RENAN CALHEIROS, 
senador

Bolsonaro 
anunciou as 
sedes em uma 
cerimônia do 
Ministério da 
Saúde 

Arrascaeta, do 
Flamengo, testou 
positivo para covid-19 e 
foi desconvocado para 
os jogos do Uruguai 
nas Eliminatórias. 
O meia ficará em 
isolamento por 14 dias 
e, inicialmente,  
não será cortado da 
Copa América

são da covid-19, por isto re-
quer cautela para a libera-
ção de eventos esportivos 
de grande porte com a pre-
sença de público, em razão 
do potencial impacto cau-
sado pelo potencial de aglo-
meração na entrada e saída 
e deslocamento de pessoas”. 

Procurada, a Secretaria 
Estadual de Saúde infor-
mou que não foi contatada 
pela organização da Copa 
América, mas que o cam-
peonato deverá seguir os 
mesmos protocolos sanitá-
rios das competições que já 
acontecem no estado.

Com Estadão Conteúdo Com  Estadão Conteúdo

O relator Renan Calheiros 
a questionou sobre informa-
ções em posse da CPI de que 
a médica esteve em visitas 
não oficiais ao Ministério da 
Saúde em cinco oportunida-
des, em 6 de abril, 10 de ju-
nho, 12 de junho, 2 de julho e 
30 de dezembro do ano pas-
sado. A médica respondeu 
que precisaria checar essas 
datas, mas confirmou des-
de já o encontro no dia 6 de 
abril, que, segundo ela, foi 
para discutir o tratamento 
precoce para a covid-19.

Comm  Estadão Conteúdo
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Lei prevê 
ressarcimento  
dos custos com 
assistência 
veterinária

Agressores 
de animais 
vão pagar 
despesas 

REPRODUÇÃO PINTEREST

Animais: lei federal pune agressor

Agressores de animais da ci-
dade do Rio vão ter que cus-
tear as despesas com assis-
tência veterinária e demais 
gastos decorrentes da agres-
são. A lei de autoria do verea-
dor Dr. Marcos Paulo (PSOL) 
foi sancionada ontem pelo 
prefeito Eduardo Paes. A de-
terminação prevê ainda o 
ressarcimento da adminis-
tração pública municipal de 
todos os custos relativos aos 
serviços públicos de saúde 
veterinária prestados para o 
atendimento do animal.

Em 2020, a lei federal co-
nhecida como Lei Sansão en-
dureceu a punição para este 
tipo de delito. Quem maltra-
ta, fere ou mutila cães e gatos 
pode ser condenado a deten-
ção de dois a cinco anos. 

A legislação foi apelidada 
de Lei Sansão, em homena-
gem ao cão da raça pitbull 
que teve as patas traseiras 
decepadas. A determinação 
municipal já está em vigor. 
As denúncias de crimes de 
maus-tratos na cidade po-
dem ser feitas pela Central 
1746, pelo Disque Denúncia 
(2253-1177) ou pela a Delega-
cia de Proteção ao Meio Am-
biente (2202-0066).

Preocupação com o Colégio Pedro II 
Com recursos bloqueados pelo MEC, instituição  pode interromper as atividades a partir de setembro

DANIEL CASTELO BRANCO / AGÊNCIA O DIA

Colégio Pedro II em São Cristóvão: comunidade escolar está preocupada com o futuro da instituição

O 
Colégio Pedro II 
anunciou, na segun-
da-feira, que pode 
interromper as ati-

vidades em setembro caso 
seja mantido o bloqueio orça-
mentário de R$ 7 milhões fei-
to pelo governo federal para 
obedecer aos critérios estabe-
lecidos pelo teto de gastos do 
poder público. O valor repre-
senta 18% de todo o recurso 
disponível para a unidade e a 
medida provocou preocupa-
ção na comunidade escolar, 
que defende a manutenção 
dos repasses e a continuidade 
dos serviços. 

De acordo com a presidente 
do Conselho Nacional das Ins-
tituições da Rede Federais de 
Educação Profissional, Cientí-
fica e Tecnológica (Conif), Sô-
nia Fernandes, o congelamen-
to também foi feito em outras 
unidades e pode afetar o Cefet 
e outras 28 instituições fede-
rais. A professora e especia-
lista da Uerj, Inês Barbosa de 
Oliveira, criticou as ações do 
governo e apontou desmonte 
no ensino público.

A professora e mãe de um 
dos estudantes do colégio, 
Maíra Arêas de Carvalho, afir-
mou que o momento é preo-
cupante e que não aceitará 

passivamente que a educação 
do seu filho de oito anos seja 
prejudicada pela falta de re-
passes. Ela considera o Pedro 
II uma referência em ensino 
público e disse que a equipe 
educacional na unidade vai 
muito além das salas de aula.

“Eu sou uma mãe ativa 
dentro da escola e também 
sou professora. Posso dizer 
que o Pedro II é a única esco-
la que efetivamente escuta a 
comunidade escolar. O meu 

 N A presidente do Conselho 
Nacional das Instituições 
da Rede Federais de Educa-
ção Profissional, Científica e 
Tecnológica (Conif), Sônia 
Fernandes, disse que a en-
tidade atua em conjunto 
com o MEC e a Associação 
Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de En-
sino Superior para reverter 
o bloqueio imposto às uni-
dades federais de ensino, 
entre elas o Pedro II e Cefet.

Ela ressaltou que o MEC 
tem tido uma posição de 
diálogo e reconheceu o tra-
balho do secretário execu-
tivo da pasta, Victor Godoy 
Veiga, com o Conif. Sônia 
destacou que duas reuniões 
serão feitas, uma na sexta-
-feira para discutir com a 
Casa Civil sobre o impacto 
do congelamento das ver-
bas na educação, e outra 
no dia 9 com o Ministério da 
Economia para sensibilizar 
a pasta sobre os bloqueios.

Reuniões estão 
agendadas

filho está sendo motivado e 
incentivado a aprender de 
maneira qualitativa. Mesmo 
com as dificuldades, é uma 
escola que se preocupa com 
o balanço emotivo, ele tem 
toda uma atenção que eu 
nunca vi em nenhum colégio 
nem público nem particular 
no Rio”, afirmou. 

Maíra mencionou que as 
aulas foram interrompidas 
no início da pandemia até 
que a escola tivesse condições 

de oferecer uma educação in-
clusiva e igualitária para to-
dos os alunos. Ela explicou 
que, se o governo efetuar cor-
tes ou permitir a continuida-
de dos congelamentos, seria 
como uma atitude de jogar 
por água abaixo todo um pro-
jeto de educação que existe 
para o ensino público. 

Uma das representantes da 
Comissão de Mães, Pais e Res-
ponsáveis de Alunos do Campi 
São Cristóvão do Colégio, Isa-

bel Coronel disse que os cortes 
têm sido sistemáticos e que a 
mesma situação foi vivencia-
da por ela em 2019. Na época, 
uma grande mobilização foi 
feita para defender o orçamen-
to na unidade. Ela teme que, 
com o congelamento nos gas-
tos, os estudantes em situação 
de vulnerabilidade sejam os 
mais prejudicados.

Eu sou uma mãe 
ativa dentro da 
escola e também sou 
professora. Posso 
dizer que o Pedro II 
é a única escola que 
efetivamente escuta 
a comunidade 
escolar” 

MAÍRA ARÊAS  
DE CARVALHO,  
professora e mãe de aluno

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Thiago Antunes

DIÁLOGO
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Prefeitura lança 
edital para Feira 
de São Cristóvão
Empresas vão elaborar estudos para reformas e 
novo plano para a exploração comercial do local

LUCIANO BELFORD

Feira de São Cristóvão, na Zona Norte, passa por dificuldades com lojas fechadas na pandemia da covid

A 
Prefeitura do Rio lan-
çou edital destinado 
a empresas interessa-
das em elaborar estu-

dos de viabilidade de um novo 
modelo de gestão do Centro 
Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas (CLGTN), a po-
pular Feira de São Cristóvão, e 
seu entorno: estacionamento 
e praça. Como O DIA revelou 
na série de reportagens ‘Alvo-
roço na Feira’, o espaço é alvo 
de processos na Justiça que 
envolvem acusações de falta 

de transparência na gestão e 
disputa em torno do controle 
da bilheteria. Além disso, há 
uma dívida da administração 
de cerca de R$40 milhões com 
fornecedores, como Light e Ce-
dae, que deixaram de fornecer 
energia e água para o espaço 
em 2017. Devido à pandemia, 
70% dos estabelecimentos bai-
xaram as portas devido à que-
da de receita.

O edital foi lançado pela 
Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano da Região 
do Porto do Rio de Janeiro 
(Cdurp), no último dia 21, 
e as empresas interessadas 
em participar têm até o dia 
21 deste mês para manifestar 
interesse. De acordo com o 
edital, a elaboração dos estu-
dos tem o objetivo de imple-
mentar a modernização, am-

pliação, operação, manuten-
ção e exploração econômica 
da Feira de São Cristóvão. 

Segundo a Cdurp, as di-
retrizes a serem tomadas, 
assim como a elaboração de 
um novo modelo de gestão 
para o espaço, serão defini-
dos apenas após a análise 
dos estudos a serem apre-
sentados a partir do chama-
mento no edital. 

“Até que os estudos estejam 
prontos, não é possível preci-
sar data para início das inter-
venções e, pelo mesmo moti-
vo, nem quais intervenções 
serão consideradas necessá-
rias”, diz a Cdurp, em nota. 

O edital aponta que os es-
tudos devem considerar as-
pectos de engenharia, como 
a recomposição da arquite-
tura original do pavilhão e 

sua cobertura, moderniza-
ção dos palcos, melhoria das 
áreas comuns e equipamen-
tos de uso público, como os 
banheiros, e acessibilidade 
nas áreas internas e exter-
nas, além da elaboração de 
projeto paisagístico.

O edital pede que sejam ela-
borados estudos para uma “fu-
tura concessão comum”, con-
siderando proposta de gestão 
comercial e plano de negócios. 
A iniciativa da prefeitura aten-
de a Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado entre 
a prefeitura, Ministério Públi-
co estadual e membros da Co-
missão de Organização e Ad-
ministração (COA) da Feira. 
Na ocasião, ficou estabelecido 
que a prefeitura iria elaborar 
estudo para um novo modelo 
de gestão do pavilhão. 

CONSULTA

 N Os feirantes ouvidos pela re-
portagem pedem que a prefei-
tura consulte os comerciantes 
para a elaboração de um novo 
modelo de gestão: “A nossa 
luta é para que o poder público 
volte a participar da gestão da 
feira, que ficou abandonada 
pela prefeitura. Vemos com 
bons olhos o edital. Mas o que 
nos preocupa é o fato de os 
feirantes não terem sido con-
sultados ainda. São pessoas 
que fizeram muito pela feira 
apesar do desinteresse dos 
governantes, pessoas que de-
pendem do espaço para sobre-
viver”, diz Flávio Farney Xavier, 

proprietário do restaurante 
Conexão Mandacaru.

Membro da COA, Magno-
valdo Pereira afirma que a ad-
ministração não foi consulta-
da pela prefeitura para a ela-
boração do edital da Cdurp. E 
pede melhorias no pavilhão: 
“A gente espera que haja uma 
melhora na infraestrutura, 
como energia e água, pois hoje 
funcionamos com geradores e 
carros-pipa. Pedimos também 
que a prefeitura venha a criar 
uma linha de crédito para os 
comerciantes, para que eles 
possam se reerguer após a 
pandemia”.

Feirantes querem ser consultados

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br

Governo segue em 
tratativas com a 
SuperVia para 
reverter o reajuste

Supervia: 
passagem 
vai para 
R$5,90
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Reajuste no trem pesa no bolso

A Supervia, concessionária res-
ponsável pelo serviço de trens 
no Rio, anunciou o aumento 
na tarifa do transporte, que 
passa a ser de R$5,90, a partir 
de 1º de julho. O valor já havia 
sido proposto, mas um acordo 
entre o Governo do Estado e 
a empresa estabeleceu que a 
passagem custaria R$5. Dessa 
forma, em fevereiro deste ano, 
os usuários deixaram de pagar 
R$ 4,70 e passaram a desem-
bolsar trinta centavos a mais. 
Em nota, o Governo do Estado 
disse que segue em tratativas 
para reverter o reajuste. 

De acordo com a Super-
via, na segunda, foram com-
pletos 100 dias de negocia-
ções com o Estado e, dessa 
forma, a partir do próximo 
mês, a concessionária passa 
a aplicar o aumento na tari-
fa, homologado pela Agência 
Reguladora de Serviços Pú-
blicos Concedidos de Trans-
portes (Agetransp), em de-
zembro de 2020. A empresa 
destacou que o reajuste esta-
va previsto para 2 de feverei-
ro, de acordo com o Contrato 
de Concessão, tendo como 
base a variação do IGP-M, 
publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). 
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Operação da PF contra o tráfico de armas 
apreendeu cordões e até carro importado

Joias em formato de 
fuzil são apreendidos

DIVULGAÇÃO/PF

Agentes da PF encontraram um anel com desenho de fuzil

Agentes da Polícia Federal 
apreenderam joias, reló-
gios e cordões durante a 
operação ‘Pneu de Ferro’, 
deflagrada para desarti-
cular uma organização 
criminosa especializada 
no tráfico internacional e 
interestadual de armas e 
munições. Cinco pessoas 
foram presas - quatro em 
São Paulo e uma em Or-
lando, nos Estados Uni-
dos. Na residência de um 
dos presos, em São Paulo, 
agentes encontraram um 
anel e pingentes doura-
dos com desenhos de fuzil.

A PF cumpriu sete man-
dados de busca e apreen-
são e cinco mandados de 
prisão temporária, que fo-
ram expedidos pela 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio de 
Janeiro. Um dos mandados 
foi cumprido na Rocinha, 
em São Conrado, contra 
um traficante.

Em São Paulo, um Pors-
che Panamera 4S, que pode 
custar até R$ 720 mil, foi 

apreendido na residência de 
um dos alvos. Além de passa-
portes, dinheiro, cartões de 
crédito e um relógio.

As investigações tiveram 
início em 2019, a partir de 
apreensões de carregadores 
de fuzis e acessórios de arma 
de fogo realizadas no Aeropor-
to Internacional Tom Jobim. 
Policiais acharam 21 carrega-
dores de fuzis AK-47, calibre 
7.62, e um de pistola, escondi-
dos dentro de um pneu.

Os policiais identificaram 
que os materiais apreendi-
dos eram enviados pela or-
ganização criminosa inves-
tigada, via postal, das cida-
des de Kissimmee, Orlando e 
Tucson, nos Estados Unidos 
(EUA), e tinham como desti-
no abastecer facções crimi-
nosas de atuação nacional.

A PF contou com o apoio 
da Receita Federal e com a 
Agência de Investigações de 
Segurança Interna dos EUA 
(ICE Homeland Security 
Investigations), através de 
seus adidos.

PMs da Tijuca extorquiam 
motoristas em esquema
Chefe do grupo miliciano recebia propina de dentro do Batalhão Prisional da PM

REGINALDO PIMENTA

Milícia recebia taxas de três cooperativas de transporte irregulares em Mesquita, Baixada Fluminense

P
oliciais do 6º BPM 
(Tijuca) se desloca-
vam até Mesquita, na 
Baixada Fluminense, 

para multar motoristas de 
transporte irregular, como 
vans, kombis e carros de pas-
seio, que não pagavam pro-
pina para o grupo miliciano 
do sargento da Polícia Militar 
Márcio Lima da Cunha, co-
nhecido como Zebu. O mili-
tar está preso desde 2018, mas 
recebia o dinheiro mesmo no 
presídio. Ele é apontado como 
chefe do grupo miliciano e 
também foi alvo de um man-
dado de prisão na manhã de 
ontem no âmbito da opera-
ção ‘Direção Perigosa’. No to-
tal, oito alvos de mandado de 
prisão são policiais militares 
integrantes ou relacionados 
ao 20º BPM (Mesquita).

Os policiais militares en-
volvidos recebiam uma se-
manada de propina para que 
o esquema funcionasse. Os 
dois PMs do 6º BPM, que já 
tiveram passagem pelo 20º 
BPM, cumpriam ordens ex-
pressas de Zebu. Além deles, 
foram presos quatro militares 
do 20º BPM (Mesquita) e um 
do 21º BPM (São João do Me-
riti), por recebimento de pro-
pina. Um dos militares, Daniel 
Henrique Monsores, foi preso 
fardado, após ser chamado ao 
20º BPM, onde era lotado.

Além dos doze ,  tam-
bém é alvo William da Costa 
Guimarães, gerente de coo-
perativa, que ficou com o 

mandado pendente. Foram 
cumpridos 22 mandados de 
busca e apreensão.

A milícia recebia taxas de 
três cooperativas de transpor-
te irregulares nos bairros de 
Jacutinga, Santo Elias e Vila 
Emil, em Mesquita. “Essa mi-
lícia cobrava taxas para que 
as cooperativas circulassem 
livremente. O receptor do di-
nheiro era o Zebu, que recebia 
o montante na cadeia”, conta 
a promotora do Gaeco Maria-
na Segadas. Era a mulher do 
sargento que entregava o di-
nheiro ao marido dentro do 
Batalhão Prisional da Polícia 
Militar (BEP), em Niterói. 
Sandra Pacheco foi presa.

 N Na manhã de ontem, poli-
ciais militares do Batalhão de 
Policiamento de Vias Expres-
sas (BPRV) prenderam dois 
passageiros de táxi por pos-
se de arma de fogo na Linha 
Amarela, no sentido Barra da 
Tijuca. Um fato que chamou a 
atenção dos agentes foi a ins-
crição da Seap (Secretaria de 
Administração Penitenciária) 
na pistola modelo glock. 

De acordo com a PM, os 
militares do BPVE realizavam 

policiamento na Linha Ama-
rela quando um táxi que tra-
fegava pela via chamou a 
atenção da equipe. Os poli-
ciais realizaram abordagem 
e, após buscas no interior do 
automóvel, localizaram a 
pistola.

A dupla foi encaminhada 
para a 28ª DP (Bonsucesso), 
onde o caso foi registrado. O 
DIA entrou em contato com 
a Seap e não recebeu um 
posicionamento. 

LINHA AMARELA

Passageiros de táxi são presos
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Mulher é 
presa por 
ofensas 
racistas
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Mulher pagou fiança e foi solta

Uma mulher identificada 
como Ana Paula de Castro 
Batalha foi presa na sexta-
-feira após chamar uma fun-
cionária do Baródromo de 
“negra fedorenta”. Segundo 
Felipe Trotta, dono do bar 
que fica no Maracanã, na 
Zona Norte do Rio, a confu-
são começou na hora que a 
mulher recebeu a conta er-
rada. A ocorrência foi enca-
minhada à 19ªDP (Tijuca) e a 
mulher foi liberada após pa-
gar uma fiança de R$2,2 mil.

“Ela ficou pouco tempo, 
mas o bastante para a con-
fusão toda. Ela pediu a conta 
e a nossa garçonete levou a 
conta errada. Ela insinuou 
que ela estava querendo rou-
bar e a insultou de ‘negra 
fedorenta’. Perto da cena ti-
nha uma mesa só de pessoas 
pretas que automaticamente 
saíram em defesa da nossa 
funcionária e foram insul-
tados também, com ofensas 
raciais e homofóbicas”. 

Jairo: influência no hospital
Vereador pode ter influenciado médicos que não relataram agressões, diz polícia

DIVULGAÇÃO

Menino, de três 
anos, teve fêmur 

fraturado por 
Jairinho, diz 

políciaA 
Polícia Civil enviou 
um ofício à Secre-
taria Municipal de 
Saúde para que a 

paste apure a falta de comu-
nicação da equipe do Hos-
pital Municipal Lourenço 
Jorge, na Barra da Tijuca, 
às autoridades policiais, no 
dia 10 de março de 2015. Na 
ocasião, o menino E; de 3 
anos, foi socorrido com he-
matomas nas bochechas, 
glúteos assados, além de ter 
o fêmur direito fraturado. Os 
ferimentos, típicos de agres-
sões, teriam sido provocados 
por Jairo de Souza, o Dr.Jai-
rinho, dentro do veículo do 
vereador. O garotinho era 
filho de sua ex-namorada, 
Débora Saraiva.

Conforme O DIA noticiou 
ontem, com exclusividade, o 
casal foi indiciado dentro da 
Lei da Tortura - a mãe, por 
omissão. Além disso, a dupla 
foi acusada de falsidade ideo-
lógica, já que declarou, em 
documento público, infor-
mações falsas: eles alegaram 
que o menino tinha sofrido 
um acidente automobilístico. 

No relatório final do caso, 
a Polícia Civil aponta que Jai-
ro pode ter usado da sua in-
fluência para que o caso não 

Ofício, enviado à 
Secretaria Municipal 
do Rio, pede 
apuração sobre 
conduta médica

Flordelis: 
pedido de 
cassação
O relator do processo na 
Comissão de Ética e Deco-
ro Parlamentar da Câmara 
dos Deputados, Alexandre 
Leite (DEM-SP) pediu a 
cassação do mandato da 
deputada Flordelis (PSD), 
na leitura de seu parecer. 
Leite justifica nexo causal 
entre os fatos narrados pela 
acusação no processo cri-
minal pela morte do pas-
tor Anderson do Carmo e a 
quebra do decoro. 

A votação do relató-
rio da Comissão de Éti-
ca acontecerá na próxi-
ma terça. Se os membros 
acompanharem o voto, a 
matéria vai para votação 
no plenário da Casa, com 
513 deputados, cuja maio-
ria simples (257) decidi-
rá pela cassação ou não. 
Após esse processo, Flor-
delis terá cinco dias úteis 
para entrar com recurso 
na Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara 
(CCJ). Caso ela não entre 
com recurso, a presidên-
cia da Câmara tem até 90 
dias para colocar a maté-
ria em pauta.

Segundo o relator, ela 
teria se valido do cargo de 
deputada federal para fa-
zer com que um de seus fi-
lhos, Lucas, assumisse ter 
matado o religioso. 

fosse levado à polícia. Isso 
porque, assim que a criança 
se machucou, Débora queria 
levar o filho em uma clínica 
particular, mas Jairo insistiu 
que a criança fosse assistida 
no hospital público. “Na con-
dição de vereador do muni-
cípio e “poderoso” poderia 
manipular os profissionais, 
não restando claro como isso 
ocorreu ou se de fato ocor-
reu, todavia, a equipe médica 
que tem o dever legal de co-
municar tais fatos às autori-

dades não o fez”, diz trecho 
do documento.

Apesar da falta da comu-
nicação, o médico registrou 
os ferimentos da criança. 
Uma psicóloga anotou que 
ele chorava muito e tinha 
pavor de retornar ao carro, 
onde até vomitou. Isso, em 
somente 15 minutos em que 
esteve no veículo, sozinho, 
com Jairo.

Por conta da fratura, a 
criança ficou imobilizada 
com gesso, por dois meses. 
A defesa de Jairo Souza não 

quis se manifestar. Débora 
não foi encontrada, mas em 
seus depoimentos afirmou 
que ela mesmo tinha muito 
medo do vereador e, por isso, 
não relatou pelo menos qua-
tro agressões que sofrera.

LAUDO: AÇÃO CONTUNDENTE
Um laudo produzido 

pelo Instituto Médico Legal 
(IML) ajudou a polícia a in-
diciar Jairo de Souza, o Jai-
rinho, por tortura majorada 
ao filho de Débora Saraiva, 
que atualmente tem 10 anos. 
Essa seria a terceira criança 
que ele teria torturado.

O documento foi produzi-
do a pedido da Delegacia da 
Criança e Adolescente Víti-
ma (Dcav) e constatou: a ação 
que fraturou o fêmur da crian-
ça foi provocada por meio 
contundente.

No chamado Exame de 
Corpo de Delito Indireto, 
que é feito baseado em exa-
mes clínicos e não direta-
mente na vítima, devido ao 
tempo transcorrido, a dire-
tora do IML, Mônica Vascon-
cellos, afirmou que a lesão no 
fêmur é compatível ao tempo 
do evento alegado e que re-
sultou em incapacidade mo-
tora temporária da criança 
- de fato, o menino ficou imo-
bilizado por dois meses.

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br
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LIBERTADORES

Oitavas: 
duelos 
definidos
Os caminhos de Flamengo 
e Fluminense até a final 
da Libertadores, em 20 
de novembro no Uruguai, 
foram traçados, e os dois 
times cariocas podem se 
encontrar na semifinal. 
Pelo sorteio realizado on-
tem na sede da Conmebol, 
o Rubro-Negro pegará o 
Defensia y Justicia, en-
quanto o Tricolor vai en-
carar Cerro Porteño pelas 
oitavas. Ambos definirão 
as vagas para as quartas 
em casa, no Maracanã, e 
os jogos serão em julho, 
após a Copa América: en-
tre os dias 13 e 15 (ida) e 
entre 20 e 22 (volta). 

Os outros duelos envol-
vendo clubes brasileiros 
são: Boca Juniors x Atlético-
-MG; Universidad Católica-
-CHI x Palmeiras; São Paulo 
x Racing-ARG; e Olimpia-
-PAR x Internacional.

VASCO FLUMINENSE

Cruzmaltino larga na frente 
por vaga na Copa do Brasil
Em Bacaxá, o argentino Sarrafiore faz o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Boavista

E
conômico no futebol e 
no placar, o Vasco ven-
ceu o Boavista por 1 a 
0, ontem, em Bacaxá, e 

largou na frente na disputa por 
uma vaga nas oitavas de final 
da Copa do Brasil. O único gol 
da noite foi marcado pelo ar-
gentino Martín Sarrafiore, que 
fez sua estreia como titular. No 
dia 9, o Cruzmaltino joga pelo 
empate para se classificar e ga-
rantir a premiação de R$ 2,7 
milhões, valor correspondente 
à folha salarial do clube.

A derrota para o Operário-
-PR, sábado, em São Januário, 
motivou duas novidades na 
escalação do Vasco. Romulo, 
recuperado de uma lesão na 
coxa esquerda, foi a aposta de 
Marcelo Cabo para diminuir o 
buraco no meio apresentado 
na estreia na Série B, e Sarra-
fiore entrou para melhorar o 

desempenho criativo.
O Vasco, com maior pos-

se de bola, teve o controle do 
jogo, mas teve dificuldade 
na criação. Recuado, Gabriel 
Pec, quando não prendeu a 

bola demais, não conseguiu 
superar a forte marcação. 
Em sua estreia como titular, 
Sarrafiore teve o mesmo pro-
blema. Pior para Cano, que 
isolado, mesmo com Mora-

No Maracanã, 
Fluzão começa a 
busca do bi da 
Copa do Brasil

Tricolor estreia hoje 
contra o Bragantino

O Fluminense volta suas 
atenções para a estreia na 
Copa do Brasil, hoje, às 
21h30, contra o Braganti-
no, no Maracanã. O Trico-
lor entra na terceira fase da 
competição em busca do bi-
campeonato, mas para isso 
precisa conseguir avançar 
às fases finais, o que não 
acontece desde 2015, quan-
do foi semifinalista.

Campeão em 2007 em 
cima do Figueirense com 
um gol de Roger Machado, 
agora treinador, o Flumi-
nense tenta se reencontrar 
na Copa do Brasil após uma 
sequência muito ruim. Nos 
últimos cinco anos, o Trico-
lor não passou das oitavas 
de final (caiu também na 
terceira e na quarta fases). 
Neste período, quatro eli-
minações foram para um 

adversário de Série A.
O Fluminense terá um des-

falque importante. Com a sele-
ção olímpica, Nino não parti-
cipará dos dois confrontos da 
terceira fase — nesta quarta e 
na próxima semana. Manoel 
e David Braz disputam a vaga. 
Por outro lado, a tendência 
é que Roger Machado conte 
com Fred, recuperado de uma 
indisposição. O Fluminense 
deve ir a campo com Marcos 
Felipe, Samuel Xavier, David 
Braz (Manoel), Luccas Claro 
e Egídio; Martinelli, Yago e 
Nenê; Caio Paulista, Gabriel 
Teixeira e Fred.

a palinha do apolinho
CHARLY TRIBALLEAU / AFP

TOPAM TUDO POR DINHEIRO

CLUBES 
MUTILADOS

PEDALADAS

 N Flamengo, Atlético-MG 
e Palmeiras acusaram o 
golpe da mutilação de suas 
equipes pela convocação 
de seus jogadores para as 
seleções principais e olím-
picas do Brasil e de países 
sul-americanos. Os atle-
tas são recrutados, pas-
sam a desfalcar os clubes 
e, não raras vezes, ainda 
são devolvidos machuca-
dos aos seus times. Proce-
de o pleito do Flamengo, 
contando com o apoio do 
Palmeiras, pela interrup-
ção do Campeonato Bra-
sileiro enquanto perdurar 
a disputa das competições 
internacionais.

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

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

 NCopa América no Brasil 
ou em qualquer outro país é 
um estorvo. Trata-se de um 
torneio que vem concorrer 
com outro disputado pelos 
mesmos participantes com 
a única finalidade de faturar. 
Bastava dar a taça de cam-
peão da Copa América ao 
vencedor das Eliminatórias 
para Copa do Mundo de 2022 
no Catar e o problema esta-
ria resolvido. Infelizmente, os 
organizadores pensam com 
o bolso e o melhor exemplo 
é a posição dos membros do 
Comitê da Olimpíada de Tó-

quio, isolados em defesa de 
um evento que receberá um 
contingente acima de 50 mil 
pessoas, entre atletas, dirigen-
tes, jornalistas, cinegrafistas e 
demais envolvidos, oriundas 
de várias partes do mundo 
contra a vontade dos próprios 
japoneses, num país que só 
agora começou a vacinação. 
Defendem a realização, além 
dos organizadores, os deten-
tores dos direitos de transmis-
são, tratando o assunto como 
se não houvesse risco de con-
taminação. Turma do Bloco 
Agarrados na Tocha.

 N Se a Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) 
tivesse armado para Jair 
Bolsonaro se posicionar 
contra a Copa América 
no Brasil teria sido mais 
fácil. Se o presidente de-
seja bom dia, seus opo-
sitores fazem até dança 

da chuva.
 N A Disney detém com exclu-

sividade os direitos de trans-
missão da Copa América por 
seus canais no Brasil.

 N O Barcelona quer acelerar 
a renovação do argentino 
Lionel Messi. O Paris Saint-
-Germain segue na azaração.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Filipe Luís conseguiu re-
cuperar a melhor forma 
física e, no momento, está 
voando. Marca e apoia 
com a desenvoltura que 
faltava. Ainda bem que o 
Tite não percebeu.

 N O técnico Abel Ferreira, 
do Palmeiras, está fican-
do chato se colocando 
como coitadinho nas 
entrevistas em dias de 
derrota. Velha tática de 
desviar o rumo da prosa.

Roger: campeão em 2007

FLAMENGO

BOTAFOGO

Gerson: venda está mais perto

O Flamengo e o Olympique 
de Marselha avançaram on-
tem mais uma casa para sa-
cramentar a negociação por 
Gerson. Os dois clubes tro-
caram a minuta de contrato 
que será assinada quando a 
transação for finalizada.

O documento, que é uma 
espécie de rascunho do con-
trato, será analisado pelo de-
partamento jurídico das duas 
equipes e, se for aprovado, a 
negociação será fechada, e o 
Flamengo irá acertar a venda 

Gerson: base salarial acertada

de Gerson ao time francês.
Os valores da transação 

estão sendo mantidos em si-
gilo, mas o Flamengo recebe-
rá cerca de 23 milhões de eu-

ros, em torno de 145 milhões 
de reais, parcelados, além de 
ter direito a um montante no 
futuro, caso o volante bata 
metas estabelecidas em con-
trato, como atuar em um de-
terminado número de par-
tidas no ano, ser convocado 
para Seleção, classificação à 
Liga dos Campeões e títulos.

Em relação ao contrato de 
Gerson com o Olympique, a 
base salarial está acertada 
(três vez mais do que o jo-
gador recebe atualmente 
no Flamengo) e tempo de 
contrato válido por cinco 
temporadas. 

Atacante a caminho
Após travar uma disputa com 
a Chapecoense nas últimas se-
manas, o Botafogo ficou mais 
próximo de fechar a contrata-
ção do atacante Diego Gonçal-
ves , do Mirassol. De acordo 
com o site “Globo Esporte”, a 
boa relação com o Internacio-
nal foi fundamental para que 
o Glorioso passasse a frente na 
negociação, já que o Colorado 

tem parte dos direitos econô-
micos do atleta.

O passe de Diego pertence 
ao Louletano, de Portugal. No 
entanto, o Inter, clube que de-
fendeu em 2017, manteve par-
te de seus direitos. A Chape 
acreditava ter um acerto com 
o jogador. No entanto, foi sur-
preendida pela reviravolta na 
negociação.

SELEÇÃO INGLESA
Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool, e Harry Maguire, zagueiro do 

Manchester United, garantiram presença na lista dos 26 convocados da 

Inglaterra para a Eurocopa, anunciada ontem pelo técnico Gareth Southgate.

to no ataque, não teve uma 
chance clara no primeiro 
tempo. No apagar das luzes, 
o domínio errado de Morato, 
após o cruzamento de Zeca, 
foi promovido à ‘assistência’ 
após o chute de primeira de 
Sarrafiore para abrir o pla-
car: 1 a 0, aos 44.

Tecnicamente, o jogo não 
melhorou na volta do inter-
valo. O Vasco perdeu fôlego 
e deu mais espaço para o 
Boavista. Ao notar a perda 
de território, Marcelo Cabo 
tentou renovar o gás da 
equipe com a entrada de Ri-
quelme, Bruno Gomes e Léo 
Jabá. Mas as mexidas não 
empolgaram, mesmo após a 
expulsão de Lucas Lourenço, 
aos 36. Apesar do resultado 
importante, o Vasco ainda 
deixa a desejar e o torcedor 
ainda desconfiado.

Rubro-Negro e Olympique trocam a minuta de contrato

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Sarrafiore é abraçado pelos companheiros na comemoração do gol

ESTADÃO CONTEÚDO

LU
CA

S 
M

ER
ÇO

N
/F

LU
M

IN
EN

SE

8    QUARTA-FEIRA, 2.6.2021  I  O DIA



ECONOMIA

Como se preparar para o 
concurso da Polícia Civil
Estado confirma seleção para 400 vagas na corporação. Edital deve sair em julho

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Haverá vagas para investigador, inspetor, perito criminal e legista

O 
governador Cláudio 
Castro confirmou a 
realização de concur-
so para a Polícia Civil. 

Segundo ele, serão abertas 
400 vagas e que a PGE-RJ já 
aprovou os editais. As provas 
devem acontecer ainda no se-
gundo semestre de 2021. Em 
abril, o governador havia an-
tecipado a O DIA que haveria 
novo concurso para a corpora-
ção, mas não tinha o número 
de oportunidades definido. No 
entanto, o decreto permite a 
abertura de um total 2.107 va-
gas em vários órgãos do esta-
do, sendo 400 para Polícia Ci-
vil. Conforme o governo, ain-
da não há definição das áreas 
para as demais vagas.

“Abriremos seleção, sendo 
para 400 vagas imediatas, en-
tre elas delegado, perito crimi-
nal, perito legista e inspetor. 
Candidatos farão prova de co-
nhecimento, exame psicotéc-
nico, exame médico e prova de 
capacidade física”, publicou o 
governador no Instagram.

Professor de Pedagogia e 
Matemática para concursos, 
Jonathas Martins avalia que 
os candidatos já devem iniciar 
a preparação antes mesmo de 
sair o edital, previsto para ju-
lho. “Essa preparação deve ser 

Projeto gratuito é voltado para jovens de 
baixa renda entre 17 e 22 anos de idade

Instituto oferece 
3 mil vagas de cursos

REPRODUÇÃO / INTERNET

Inscrições para aulas online estão abertas e vão até 2 de julho

O Instituto PROA, ONG 
que cria oportunidades de 
empregabilidade para jo-
vens de baixa renda, aca-
ba de chegar ao Rio. Com 
o projeto, pessoas entre 
17 e 22 anos de idade, que 
concluíram o Ensino Mé-
dio em escolas públicas e 
que buscam o primeiro 
emprego, terão a chance 
de se aperfeiçoar para o 
mercado de trabalho e se 
conectar com vagas. Com 
inscrições abertas até 2 
de julho e totalmente gra-
tuita, a plataforma online 
oferece 100 horas de aula 
com orientação e apoio de 
tutores em encontros se-
manais ao vivo. São três 
mil vagas de cursos.

Para formatar as aulas, 
que começam em 5 de ju-
lho na plataforma.proa.
org.br, profissionais do 

Instituto PROA entrevista-
ram mais de 70 empresas 
para entender as reais de-
mandas do mercado, assim 
como as competências ne-
cessárias para os jovens esta-
rem preparados para o início 
de carreira.

A plataforma prepara os 
jovens para o mercado den-
tro dos seguintes temas: Au-
toconhecimento (20 horas), 
Planejamento de Carreira 
(20 horas), Projeto de Vida 
(20 horas), Raciocínio Lógi-
co (20 horas), Comunicação 
(20 horas) e Trilha Técnica 
(50 horas/opcional). Ao final 
os alunos estarão aptos para 
participarem de processos 
seletivos para vagas de po-
sições de início de carreira 
e primeiro emprego. Todos 
receberão certificado de con-
clusã e terão acesso a vagas 
de emprego disponíveis.

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

focada em tripé fundamental: 
leitura, resumo e exercícios. 
Para quem já estuda, rever ba-
ses dos conhecimentos funda-
mentais é o ideal. Quem não 
tem o costume de concursos, 
precisa começar pelas disci-
plinas mais cobradas nas sele-
ções em geral”, orienta.

O advogado especialista 
em concurso público Sérgio 
Camargo indica que o candi-
dato que deseja ingressar na 
Civil deve focar na disciplina 
de Língua Portuguesa, porque 
possui um peso maior nos exa-
mes, além das “matérias que 
envolvem a área criminal, 
como Direito Penal e Direito 

Processual Penal, por exem-
plo, dependendo do cargo es-
colhido”, dá a dica.

Na avaliação do professor 
de Direito Administrativo e 
coordenador de concurso do 
colégio e curso Progressão, 
Carlos Eduardo Aguiar, o in-
teressado precisa criar rotina 
de estudos. “Precisa organi-
zar, não pode fazer de forma 
aleatória. Nem sempre o can-
didato consegue o resultado 
na primeira tentativa, então 
tem que ser persistente. Pode 
tropeçar nas primeiras vezes, 
mas com certeza vai chegar o 
seu momento de alcançar o 
seu objetivo”, incentiva.

CONFIRA

 NPelo decreto, a Polícia Civil 
pode preencher vagas nos 
cargos de auxiliar de necrop-
sia (nível fundamental): 10 
vagas; técnico de necropsia 
(Nível Médio): 10; investiga-
dor (Médio): 200; inspetor 
(Superior): 100; perito crimi-
nal (Superior): 5 vagas; perito 
legista (Superior): 25; e dele-
gado (Superior): 50. O edital 
deve ser divulgado em julho.

Depois de escolher o car-
go, o concurseiro deve focar 
nos estudos. Foi o que reco-
mendou Rafael Valle, agen-
te da Polícia Civil do Distrito 
Federal e professor de Atua-
lidades no curso Direção Con-
cursos. “Em seguida, tire um 
dia para montar o seu plane-
jamento de estudos”.

Ele aconselha fazer do-
wnload do último caderno 
de provas: “Compare com 
o edital para saber conteú-
dos que caíram e podem se 
repetir. Monte cronograma 
com matérias de maior peso 
e o seu tempo de estudo que 
deve ser cíclico com matérias 
intercaladas”, ensina.

Cargos a serem 
preenchidos
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Reforma de PMs está 
em análise pelo Palácio

ESTEFAN RADOVICZ 

Após análise, Cláudio Castro decidirá sobre envio do projeto à Alerj

A 
reforma do sistema 
de proteção social 
dos PMs e bombei-
ros do Rio de Ja-

neiro terá que sair do papel 
ainda este ano — o prazo foi 
determinado pela União. O 
texto já foi concluído pelo 
grupo de trabalho composto 
pelo Rioprevidência e repre-
sentantes do Corpo de Bom-
beiros e da Polícia Militar e 
enviado ao Palácio Guana-
bara, afirmam fontes. Agora, 
o envio do projeto à Alerj só 
depende da canetada do go-
vernador Cláudio Castro.

Porém, o projeto passa, 
neste momento, pelas úl-
timas análises jurídicas do 
Palácio. Somente após essa 
etapa é que Castro encami-
nhará a mensagem.

Nos bastidores, as infor-
mações são de que a propos-
ta entregue ao chefe do Exe-
cutivo segue integralmente a 
Lei Federal 13.954 de 2020 — 
que instituiu a reforma dos 
militares das Forças Arma-
das e estaduais, dando pra-
zo para os entes adequarem 
suas normas locais.

Governistas também pon-
deram que há um impasse: 
alguns itens do texto confli-
tam com restrições impostas 
pelo Regime de Recuperação 
Fiscal. E técnicos do Executi-
vo buscam saídas para isso.

TUDO INDICA

 n Com a aprovação ontem — 
em primeira discussão — do 
Projeto Reviver Centro, a Câ-
mara do Rio abriu caminho 
para a votação da previdên-
cia complementar na próxima 
semana. Essa é a expectati-
va do governo, como a coluna 

informou ontem. O funciona-
lismo carioca, porém, pede que 
o Legislativo promova mais 
discussões sobre o tema pre-
videnciário — assim como a 
oposição, que solicita estu-
dos de impacto e análise mais 
aprofundada sobre o assunto.

Votação será na próxima semana

 nA Câmara Municipal do Rio deu 
ontem um passo para avançar 
com a proposta do governo Paes 
de criação do regime de previ-
dência complementar de futuros 
servidores. O PL 60 foi debatido 
em uma longa audiência pública 
conjunta das comissões de Ad-
ministração e Finanças. 

O modelo que será adotado 
pela atual gestão, porém, ainda 
não foi decidido. O município po-
derá criar uma instituição própria 
ou aderir a uma já existente. As 
duas possibilidades estão pre-
vistas na Emenda Constitucional 

103/19, que instituiu a Reforma 
da Previdência nacional. 

“As discussões já foram ini-
ciadas, mas a decisão final ain-
da está pendente. Em qualquer 
dos casos, serão seguidas as 
orientações dos órgãos regula-
dores, seja pela criação da en-
tidade própria ou pela adesão”, 
afirmou à coluna a presidente 
do Previ-Rio, Melissa Garrido, 
que acrescentou:

“Nesse último caso, a Secre-
taria de Previdência já manifes-
tou-se em relação aos critérios 
que devem ser observados”.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Município ainda não definiu modelo

Reunião contou com representantes do governo e dos servidores

EDUARDO BARRETO/CMRJ

A Alerj aprovou on-
tem o PLC 40/21. O tex-
to atualiza a legislação 
fluminense que trata 
das despesas previ-
denciárias e adequa a 
norma às novas regras 
impostas pelo regime 
fiscal. A matéria depen-
de, agora, da sanção do 
governador.

Na prática, a medi-
da encontra uma saí-
da para o Judiciário, 
Legislativo, MP, TCE e 
Defensoria não estou-
rarem os limites de gas-
tos com pessoal diante 
da nova sistemática de 
cálculo imposta pelo 
RRF para apuração de 
índices da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

De autoria do presi-
dente da Casa, André 
Ceciliano (PT), e coauto-
ria de outros parlamen-
tares, a matéria distri-
bui aos Poderes e órgãos, 
de forma proporcional, 
as receitas previdenciá-
rias do estado.

Solução 
contra estouro 
de gastos

 > Pelas novas regras de-
terminadas pela lei fe-
deral, haverá ampliação 
do tempo de serviço dos 
militares estaduais. Será 
exigido um tempo míni-
mo de contribuição dos 
praças e oficiais na ativa, 
que passará de 30 anos 
para 35 anos.

Está prevista ainda 

transição para os integran-
tes das corporações que já 
estão trabalhando: o pe-
dágio é de 17% do tempo 
que falta para completar 
30 anos em serviço. A per-
manência em cada função 
também ficará maior: o 
PM ou bombeiro não po-
derá mais subir de posto 
ao ir para a inatividade.

Tempo de serviço: 35 anos
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FábiaOliveira

NA JUSTIÇA

O 
juiz Paolo Pellegrini Junior, do Juizado 
Especial Cível de Tupã, em São Paulo, 
determinou que o ex-Fazenda, Léo 

Stronda, deve entregar ao seguidor Breno 
Rangel Ramos todos os prêmios previstos em 
um sorteio realizado pelo também influencia-
dor fitness.

No dia 10 de março de 2020, Léo Stronda 
teria realizado em seu Instagram um sorteio 
que contemplaria o vencedor com o valor de 
R$ 10 mil em prêmios, incluindo um iPhone 11 
avaliado em R$ 4,6 mil, um ano de academia 
paga em torno de R$ 1,8 mil, além de cerca 
de R$ 1 mil em suplementos. Um Kit de rou-
pas também estava incluído na lista de 
prêmios.

Ocorre que Breno venceu a promoção, mas os 
prêmios prometidos não foram entregues em 
sua totalidade. Além do iPhone 11 não entre-
gue, o um ano de academia não foi quitado, e 
dos R$ 1 mil em suplementos, houve apenas a 
entrega parcial no valor aproximado de R$ 100. 
Breno ainda relata que os produtos entregues 
estavam vencidos e apresentou provas.

Os produtos foram enviados em 10 de no-
vembro de 2020 e o prazo de validade dos 
mesmos datavam março de 2020. Breno fez 
contato com o Léo Stronda durante todo esse 
período na tentativa amigável de receber os 
prêmios do sorteio, mas não obteve sucesso. 

O magistrado atendeu a 
um pedido de Breno e deferiu 
a tutela de urgência, porque 
aceitou como prova o vídeo 
que o seguidor de Stronda 
apresentou à Justiça, com-
provando que ele foi o ga-
nhador, e que os prêmios 
foram prometidos. Em sua 
decisão, o juiz determinou 
que Léo Stronda entregasse 
o aparelho celular, os suple-

mentos faltantes e as roupas em quinze dias 
úteis, a contar de sua citação e intimação da 
decisão. Em caso descumprimento, foi fixada 
uma multa diária em R$ 200, limitada a R$ 
15 mil. Léo Stronda ainda não se manifestou 
sobre a decisão.
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Morreu na última segunda-feira, o músico Marinho 
do Acordeon, vítima da Covid-19. O sanfoneiro, que é 
muito querido entre cantores do sertanejo, era famo-
so por ser um dos poucos músicos a lerem partituras 
à primeira vista. Ele era o responsável por arranjos 
de algumas das principais duplas sertanejas do país.
Muitos artistas do sertanejo lamentaram a perda do 
músico, entre els, o cantor Daniel. “Mais uma grande 
perda. Meu grande amigo, grande músico, grande 
cara. Faz parte da minha história musical. Meus sen-
timentos para toda a família. Descanse em paz, meu 
amigo”, escreveu Daniel. 

Felipe Heiderich e Bruno de Simone resolveram fazer um 
vídeo juntos para falar de homofobia, racismo e discrimi-
nação. No vídeo, que entra no ar, hoje, no canal Na Real 
no Youtube, os dois, que são noivos chamam a atenção 
para os pré-conceitos que existem na nossa socieda-
de e também para os julgamentos. “Nesse momento, 
existem pessoas que estão sofrendo, apanhando e até 
sendo mortas por pessoas que se julgam superiores e 
isso é preconceito”, explica Bruno. “É estranho falar de 
preconceito em pleno século XXI, mas mas estranho é 

se calar”, completa Heiderich.

PRECONCEITO

MÚSICO DOS SERTANEJOS 
MORRE DE COVID

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

Depois de Nicole Bahls foi a vez da 
apresentadora Nathalia Batista, da Band, 
confessar que também já caiu do ‘truque’ 
da planta falsa. Recentemente Nicole 
revelou que passou alguns dias molhando 
uma planta que não crescia e nem mudava 
de forma, até que descobriu que muda 
plantada era de plástico. Com Nathalia a 
experiência foi parecida: “Não julgo. Já fiz o 
mesmo. Eu morava na China e tinha uma 
planta no apartamento. Eu regava, 
colocava na janela e depois de umas duas 
semanas fazendo isso descobri que era 
fake. Depois dessa fez eu sempre verifico 
pra não ser enganada de novo”, conta. 

MAIS UMA A 
CAIR NO TRUQE 

Juiz manda Léo Stronda 

entregar Iphone a 

vencedor de sorteio
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HOMENAGEM AO 

SOBRINHO JOÃO

Seguidor que 
venceu a 
promoção 
ainda listou 
outros itens 
do sorteio 
que também 
ficaram 
faltando

Irmão de Whindersson Nunes, Hidelvan Nunes fez uma home-

nagem especial ao sobrinho, João Miguel, fruto do relaciona-

mento de Whindersson com Maria Lina Deggan. O bebê morreu 

na madrugada da última segunda-feira, após não resistir ao 

parto prematuro de 22 semanas. Hidelvan tatuou os pezinhos 

e o nome do pequeno em um dos pulsos e compartilhou o re-

sultado da tatuagem em suas redes sociais. 

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM
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PROCESSO CONTRA EX-PRODUTORA

MAURÍCIO MATTAR VENCE 
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Maurício Mattar ganhou 
o processo por danos ma-
teriais que movia contra 
uma ex-produtora desde 
2019. O juiz Eduardo José 
da Silva, do 14º Juizado Cí-
vel de Jacarepaguá, con-
denou Luciana de Castro 
a ressarcir o ator o valor 
aproximadamente de R$ 
5 mil por apropriação indé-
bita de R$ 3.800 do cachê 
de um comercial feito por 
Maurício para uma segu-
radora de Belo Horizonte 
no mês de julho de 2018.
O advogado de Mattar, 
Sylvio Guerra comemo-
rou a vitória na Justiça, só 
que decidiu apelar sobre 
o pedido de danos mo-
rais no valor de R$ 36 mil, 
feito também na época, 
que o juiz agora não apre-
ciou a solicitação de uma 
indenização.

SUSPEITA DE COVID CANCELA 
GRAVAÇÕES NO SBT
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Ex-marido de Joelma, o guitarrista Ximbinha foi às 
redes sociais ontem, para desmentir uma notícia 
sobre ele ter sido supostamente preso com armas de 
fogo em sua casa, em Belém do Pará. Ocorre que, na 
verdade, a prisão foi de um traficante apelidado como 
Chimbinha (com ch).
 “Tô aqui pra mandar um abraço pra vocês e dizer 
que recebi bastante ligação agora de uma notícia que 
não tem nada a ver. Meu Deus do céu, que maldade. 
Mas é isso. Eu tô aqui, deitado na minha rede, tocando 
uma guitarra, compondo... Fiquei triste, mas uma no-
tícia dessa dá até vontade de rir”, esclareceu o músico. 

A temperatura irá subir nas salas 

de cinema do país quando o filme 

‘Contravenção’ estrear no segundo 

semestre deste ano. No longa, que 

vai contar os bastidores da jogati-

na e do tráfico no Rio de Janeiro, os 

atores Alessandra Mattos e Beto 

Simas vão protagonizar cenas tór-

ridas de sexo.

 “Tivemos um ensaio com o pre-

parador de elenco, Robson Melo. O 

ator não tem que ter pudor. Amo 

atuar e estar nua em cena não será 

um problema para mim. Ali em cena 

eu apenas empresto meu corpo à 

personagem. O sentimento e o pra-

zer não são meus. Nada sinto, além 

do êxtase da minha personagem”, 

explica Alessandra, que interpreta 

uma garota de programa chamada 

Sandrinha, que vai se envolver com 

o bicheiro Tarcísio, papel do pai dos 

atores Rodrigo e Felipe Simas.

 O longa começou a ser rodado nes-

te mês de maio e tem estreia prevista 

para agosto, no Now, plataforma de 

streaming da Claro. ‘Contravenção’ 

poderá se tornar uma série e já está 

sendo disputado por outras quatro 

plataformas de streaming.

CENAS DE SEXO EM FILME

RINDO DE NERVOSO
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POR AÍ
 n O espetáculo 

infanto-juvenil 
‘O Príncipe De-
sEncantado - O 
Musical’ retorna 
aos palcos para 
apresentações 
aos sábados e 
domingo gratui-
tas e online, no 
mês do orgulho 
LGBTQIA+. Sem-
pre às 17h no ca-
nal do Youtube: 
Bacana Produ-
ções Artísticas.

 n O filme ‘E a 
Nave vai’, do Tea-
tro Inominável, 
faz sua última 
sessão, neste 
sábado (05/06), 
às 19h, no canal 
do YouTube do 
grupo.

Na noite do último sábado, estava prevista a gravação de um novo programa 
do SBT, o ’Te devo essa Brasil’, com Dony De Nuccio na apresentação. Mas as 
filmagens acabaram sendo canceladas após um maquiador testar positivo 
para o novo coronavírus. Com isso, outra gravação de domingo também pre-
cisou ser suspensa. Esta semana, no entanto, os trabalhos foram retomados 
normalmente. Ocorre que o maquiador, após positivar no teste do estúdio, 
foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde realizou o PCR (exame do 
cotonete), que confirmou o falso positivo. 

EM FEAT INTERNACIONAL 

KEVINHO E JOTTAPE 

Kevinho e Jottape estão sorrindo de orelha a orelha com o novo trabalho que vem 
pela frente. Os dois receberam o astro Aron Piper, um dos protagonistas da série 
‘Elite’, da Netflix, para gravar um feat com o rapaz aqui no Brasil. A música se 
chama ‘Errada ela não tá’. “Tô muito contente com esse feat internacional pra 
minha carreira. Um feat com o Aron Piper, muito legal porque ele é um dos 
protagonistas da série ‘Elite’ e eu da série ‘Sintonia’. Tô muito feliz com tudo isso. 
Acho que a galera vai se surpreender quando ver o estilo musical que o Aron vai 
estar cantando”, diz Jottape.

DIVULGAÇÃO 

Leonardo e o filho Zé Felipe estão com sarna. Eles foram diagnosticados com a doença por um dermatologis-
ta, ontem, após visitarem uma casa abandonada no final de semana. Zé Felipe revelou que tinha ido visitar o 
imóvel para comprar e a dupla precisou atravessar um matagal na altura do peito até chegar à área construí-
da: “Pegou sarna aqui do lado. Vocês não sabem o que é coçar”, disse o cantor, mostrando a lateral da barriga.

SARNA PARA SE COÇAR

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NCitado entre aliados como um dos potenciais vices na 
chapa presidencial de Lula da Silva, o governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), ainda não passou no 
teste na primeira crise pré-campanha de exposição em 
vitrine nacional. As suas ações diante da truculência da 
Polícia Militar na manifestação contra o presidente Jair 
Bolsonaro no Recife desagradaram diferentes entidades, 
políticos da oposição e até da sua base. A despeito da mar-
ca de bom gestor local (na visão dos aliados), o episódio 
de crise na Segurança Pública mostrou despreparo. Caiu 
como bomba até entre amigos Câmara avisar que não 
sabia do protesto, diante de toda a mídia.   

Atingido 
 N O que era para ser no 

sábado e durante esta se-
mana um ato anti-Bolso-
naro respingou direto em 
Câmara. Agora é chama-
do de truculento, autori-
tário e negligente. 

Sal na língua 
 N O PSB – cujo comando 

nacional tem base no Re-
cife – corre para limpar a 
imagem do governador, 
sem muito sucesso. Os 
expoentes nacionais do 
partido se calaram.

Sobrou pra PM
 N Nenhum aliado político 

do PDT, PT, nem o prefei-
to João Campos e demais 
partidos da sua coalizão 
deram palavra de apoio 
ao governador. Todos cul-
pam a PM.

Quebra-molas...
 N A Câmara dos Deputa-

dos aprovou o regime de 
urgência de um projeto 
de revisão de concessão e 
que pode suspender cerca 
de 14 mil linhas de ônibus 
e mais de 180 mil empre-
gos no setor de turismo. 
O PL 3819/20 é relatado 
por Hugo Motta (Repu-
blicanos-PB), natural de 
um estado que teve que-
da de 11% no serviço de 
transporte durante a pan-
demia e será ainda mais 
atingido caso o projeto 
seja aprovado.  

...na rota turística 
 N O Nordeste, que espe-

rava movimentar R$ 222 
bilhões até 2027, segun-
do dados pré-pandemia, 
será a segunda região 
mais impactada pelo 
projeto. 

Novo voto
 N O TSE vai realizar elei-

ções suplementares para 
prefeito dia 13 em Si-
drolândia (MS), Nova 
Pata do Iguaçu (PR), Pe-
trolândia (SC), Campes-
tre (MG) e Espera Feliz 
(MG). 

Suplementar 
 N Essas eleições suple-

mentares são pouco perto 
do que aconteceu em anos 
anteriores. Prova de que 
o processo tem amadure-
cido dentro da legislação.   

Gordofobia na mira 
 N As menções ao termo 

gordofobia nas redes so-
ciais cresceram 400% des-
de o início da vacinação 
a obesos contra covid-19. 
Até os profissionais de 
Saúde são alvo. O médi-
co especialista no assun-
to Cid Pitombo lançou 
a campanha #gordofo-
bianãoépiada e ganhou 
o apoio do vereador Mar-
celo Arar (PTB-RJ), que 
comprometeu-se a apre-
sentar PL contra o precon-
ceito a obesos.

É campeão
 N Os Correios foram con-

denados pelo TST a pagar 
R$ 20 mil de indenização 
moral a um carteiro que 
foi assaltado 18 vezes des-
de 2000 durante entrega 
de encomendas por moto 

Carvana 
 N A família do falecido 

ator Hugo Carvana ga-
nhou ação de indenização 
contra a TV Globo. Provou 
na Justiça o vínculo tra-
balhista do artista por 40 
anos. Ele morreu em 2014, 
durante tratamento con-
tra um câncer e mal de 
Parkinson. Após a demis-
são da emissora, ficou sem 
o plano de saúde que o au-
xiliava nos tratamentos.

Emergência
 N A situação do Brasil é 

tão ruim e o país tão mal 
visto nesta pandemia que 
chegou-se a este ponto: A 
ONG Médicos Sem Fron-
teira faz campanha in-
ternacional para doações 
a hospitais públicos no 
Brasil para combate à co-
vid-19. A MSF sempre fez 
campanhas para áreas de 
conflitos de guerra ou para 
países pobres da África.

TIROS NOS PÉS

NIMBY é uma expressão que 
vem se popularizando no de-
bate mundial sobre cidades. Ele 

simplifica um fenômeno que muitos 
de vocês já devem ter visto: “Not In My 
Back Yard” - em português, “Não no 
meu quintal”.

Muitas pessoas, que normalmente 
seriam a favor de algum novo projeto, 
ficam contra quando descobrem que 
será na vizinhança delas. Afinal, mui-
tos não querem morar perto de um bar 
movimentado, ao lado de uma farmá-
cia (afinal, por que não abriu algo mais 
“legal” aqui?) ou próximo a uma esco-
la, com todas aquelas vans e gritaria. 
No entanto, todos nós queremos que 
existam bares, farmácias e escolas para 
nós e nossa família, não é? Eis aqui uma 
contradição.

Isso acontece até com a construção 

A pandemia antecipou as mudan-
ças previstas no mercado de 
trabalho em, pelo menos, cinco 

anos. Vários estudos apontavam para 
uma transformação digital acelerada 
nos processos e nas relações funcionais 
entre colaboradores e organizações, 
já a partir de 2019. Isso impactou não 
apenas o dia a dia das empresas, mas 
também a carreira dos colaboradores. 
Diversas turbulências econômicas e so-
ciais, vividas nestes últimos quinze me-
ses, mudaram o eixo da forma que vive-
mos e trabalhamos. Fomos obrigados 
a conviver num ambiente de grande 
instabilidade e forçados a nos reinven-
tar por uma questão de sobrevivência.

Um exemplo de algo que foi desmis-
tificado é o trabalho remoto. O home 
office veio para ficar e tornou as pessoas 
mais produtivas durante um período 
bastante relevante. O desafio agora 
é equilibrar o tempo dedicado à vida 
profissional e à vida pessoal. Já houve 
uma queda significativa na produtivi-
dade por decurso de prazo. Há quem 
sinta falta do ambiente de trabalho, do 
distanciamento das rotinas da casa e, 
principalmente, do aprendizado per-
manente que o trabalho em equipe pre-
sencial permite devido a sua alta intera-
ção e imprevisibilidade situacionais. A 
pandemia e a digitalização do trabalho 
também evidenciaram a importância 
de cuidar da saúde mental e manter 
uma vida equilibrada.

A aceleração digital nas organiza-
ções pode implicar o desaparecimento 
de algumas atividades devido à auto-
mação das funções. Um estudo recen-
te da UFRJ elenca as profissões com 
maior probabilidade de serem subs-
tituídas, em curto prazo, pela revolu-
ção tecnológica. Entre elas: auxiliar e 
assistente administrativo, vendedor 
de comércio varejista, motorista de ca-
minhão e, creiam, professores de Nível 
Médio e Ensino Fundamental. 

Em contrapartida, outras atividades 

O futuro do mercado de trabalho

IMPA e NIMBY: como as siglas se relacionam

Pedro Duarte

vereador e presidente 
da Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia

André Esteves

diretor executi-
vo do Instituto 
Cyclus e professor 
universitário

de novos prédios residenciais, pois 
atraem novos moradores a uma rua 
que era pacata - e alguns, claro, serão 
contra isso. No entanto, não era a rua 
ainda mais pacata antes deles próprios 
ali residirem também?

Bom, agora vamos trazer isso para 
a realidade do Rio de Janeiro e do Ins-
tituto de Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), uma das instituições mais 
respeitadas do mundo em sua área 
e organizadora das Olimpíadas de 
Matemática.

A instituição recebeu a doação de 
um terreno ao lado de sua sede. Para 
fazer um alojamento a seus estudan-
tes bolsistas de Mestrado e Doutora-
do e ampliar suas atividades, tomou o 
rumo necessário: fazer o licenciamen-
to urbanístico e ambiental das suas 
obras. Cumpriu todos os requisitos e 
conseguiu, após 6 anos (!), a aprova-
ção de ambos.

A área construída usará apenas 
3,5% do terreno, terá compensação 
ambiental 16 vezes maior ao seu im-
pacto e obras de contrapartida de se-

vão surgir para atender as demandas 
deste mundo, cada vez mais digital, e 
com expectativa de vida mais alta. Se-
gundo o Center for the Future of Work , 
teremos até 2028 (logo ali) as seguintes 
novas carreiras profissionais: o deteti-
ve de dados, que vai analisar e propor 
insights a partir do Big Data; o gestor 
de desenvolvimento de negócios de in-
teligência artificial, para acelerar ven-
das e negócios; e o corretor de dados 
pessoais, para garantir maior rentabi-
lidade na venda das informações con-
fidenciais de um cliente.

Existe uma necessidade urgente de 
requalificação para o trabalho no futu-
ro. Esta foi a conclusão dos debates so-
bre o tema no Fórum Econômico Mun-
dial de 2021, de Davos. É fundamental 
investir no aprendizado, e desenvol-
vimento, de novas habilidades, tanto 
comportamentais (soft skills) como 
técnicas (hard skills). Com ênfase na 
capacitação digital para atender as de-
mandas de um mercado de trabalho 
mais informatizado.

O profissional que saiu na frente já 

percebe os benefícios desta requalifica-
ção. Entre eles podemos citar: o maior 
reconhecimento dos gestores pelo auto-
desenvolvimento; a melhor remunera-
ção em cargos de coordenação e a cria-
ção de um network mais qualificado em 
sua área de atuação. Vários líderes estão 
se antecipando na criação de um plano 
para o futuro do trabalho com base no 
que têm experienciado em suas rotinas. 

O atual sistema de educação formal 
e corporativa, sobretudo no ensino su-
perior, deixa várias lacunas na capa-
citação de habilidades exigidas pelo 
mercado de trabalho. Neste contexto, 
é possível identificar alguns gaps que 
serão questões-chaves para o futuro: a 
autogestão do conhecimento, que sig-
nifica aprender diferentes conteúdos 
de forma autônoma; a visão sistêmica, 
que é a capacidade de entender o pro-
cesso no qual o profissional está inse-
rido; e a adaptação a novos contextos, 
que é a leitura dos diversos cenários, e 
seus desafios, de modo antecipado.

Para o futuro do mercado de traba-
lho apenas uma certeza: tudo é incerto.

gurança hídrica, além do retorno so-
cial natural à própria instituição de 
ensino. O projeto, vale dizer, recebeu 
um prêmio mundial por arquitetura 
responsável.

Curiosamente (ou nem tanto), tem 
tido certa resistência exatamente dos 
moradores, sobretudo da própria rua. 
Há quem diga que o projeto é “exce-
lente e necessário”, mas que haveria 
outros tantos pontos melhores para 
isso pela cidade - como se fosse secun-
dário que a sede está ali e o terreno 
doado também! Há quem argumente 
que a compensação não é suficiente, 
o que me faz perguntar o que havia 
naqueles terrenos antes das casas dos 
que ali hoje residem...

Bom, o resumo da ópera: podem 
construir, desde que não seja na mi-
nha vizinhança. Por aqui, não basta 
cumprir a lei - “tem que estar de acor-
do com o que eu aprovo”.

Parabéns ao IMPA por levar adiante 
tão importante projeto, seguindo a lei 
e trabalhando para manter viva a Ciên-
cia, tão deixada de lado em nosso país.

REPRODUÇÃO

ESPLANADEIRA

 N # ASSERJ  promove curso online ‘Construção de marcas próprias para 
o varejo’. # Wiz Corporate lança solução para setor da construção civil 
no hotsite Corporate Habitação. # Smiles, programa de fidelidade da 
GOL, doará 10 milhões de milhas para combate aos efeitos da covid-19. 
# Empreendedores Nathan Moojen e Eduardo Cristian lançam pod-
cast “Falar de Moda”.
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O
s amantes da folia já po-
dem se preparar para 
o gatilho! Em um ano 
marcado pela pande-

mia e pela ausência de uma 
das maiores comemorações 
do planeta, o filme “Carna-
val”, que estreia na Netflix 
hoje vai deixar todo mun-
do com mais saudade ain-
da dos trios elétricos, dos 
blocos de rua e do calor 
humano que só essa festa 
é capaz de proporcionar. 

No longa, Giovana 
Cordeiro vive a influencia-
dora digital Nina, que desco-
bre uma traição do namorado 
e, para piorar, o vídeo da pulada 
de cerca viraliza nas redes sociais. 
Nina, então, tenta superar o térmi-
no usando seus contatos para viajar 
para Salvador no Carnaval junto com 
as três melhores amigas, Vivi (Samya 
Pascotto), Mayra (Bruna Inocencio) e M i -
chelle (Gkay), que têm personalidades completa-
mente diferentes. No Carnaval de Salvador, Nina 
faz de tudo para conseguir seguidores e acaba 
negligenciando as amigas.

A atriz Giovana Cordeiro vê algumas seme-
lhanças entre ela e sua personagem, mas se iden-
tifica mesmo com o lado espiritual de Mayra. “A 
gente torce por cada uma, se diverte e se reconhe-
ce também em cada uma das meninas. Mas me 
identifico mais com a Mayra (Bruna Inocencio). 
Esse lado esotérico, de gostar de cristais, incen-
sos. Eu sou essa pessoa na vida também. Mas o 
meu trabalho como atriz me aproxima da Nina, 
eu reconheço muitos aspectos nesse caminho”. 

Já Samya Pascotto compartilha com sua per-
sonagem Vivi a recente descoberta de que o Car-
naval é pura alegria. “Eu me identifico com a Vivi 
pelo jeito que ela lida com o Carnaval. Eu era 
como ela. Ficava dizendo ‘não gosto de Carnaval’. 
Mas caí sem querer em um Carnaval e falei ‘isso 
é muito maravilhoso’”. 

A única diferença entre Gkay e sua personagem, 
Michelle, é o desapego que esta última tem pelas 
redes sociais. “A Michelle tem tudo a ver comigo. O 
único aspecto da Michelle que eu não tenho é essa 
questão da rede social, que a Michelle é muito de-
sapegada. A Michelle tem muito de mim e eu tenho 
muito da personagem nesse sentido de ser múltipla: 
uma hora ser ‘periguetona’, outra hora ser apaixona-
da, debochada, sarcástica, sincera, emotiva. Eu levei 
muito da persona da Gkay para a Michelle”.

Bruna Inocencio também se identifica com sua 
personagem, Mayra. “Eu tenho essa coisa meio 
‘good vibes’, mas não tanto. Eu gosto dessa busca 
pela espiritualidade, pela cura”.

CRÍTICA ÀS REDES SOCIAIS
“Carnaval” mostra os bastidores por trás do atual 
sonho de muitas meninas: trabalhar com inter-
net e ser uma influenciadora digital. No filme, a 
protagonista Nina têm que escolher entre estar 
com as amigas ou se dedicar a pessoas que podem 
ajuda-la em sua busca por seguidores. 

TÁBATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Edgard permite que Henrique 
participe de sua aula. Delma 
aprova o novo visual de Marcelo, 
sem saber que foi Roberta quem 
o ajudou. Jade e João implicam 
com Henrique. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Rodrigo diz para Manu que a 
ama e que quer ficar com ela. 
Celina aconselha Lúcio a não se 
envolver demais com Ana. Alice 
pede para Cícero arrumar um 
emprego para Renato.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Alexia mente para Zezinho e 
diz que o traiu para ele aceitar o 
término. Junior desconfia de que 
Alexia/Josimara esteja men-
tindo para ajudar Renatinha a 
conquistar o empresário.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carmen aterroriza Valentina e 
diz: “Ainda bem que você voltou 
para essa casa desse jeito, era 
isso ou você nunca seria bem-
-vinda aqui de volta”.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Maria Marta enfrenta Danielle 
e José Pedro convence a esposa 
a permanecer na mansão. Maria 
Marta guarda o diamante cor-
-de-rosa em seu cofre.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Najla mostra interesse em 
Gate. Abraão castiga Ismael. 
Isaque é circuncidado. Massá e 
Ismael brigam. Abimeleque nota 
a ausência de Najla. Sara ques-
tiona Ismael.

21h | RECORD | 12 anos 
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Gatilho on!

Para Giovana, 
o filme e a caçada 

de sua personagem 
por likes não che-
ga a ser uma crí-
tica às redes so-
ciais, mas promove 
uma discussão sobre 
o uso exagerado des-
sas plataformas. “Não 
sei bem se é uma críti-
ca. É um convite a uma 
reflexão necessária”, 
diz a atriz, ressaltando 
que o Carnaval é o ver-
dadeiro foco do longa. 
“O Carnaval 
toma con-
ta do filme 
e eu acho isso 

incrível. O universo da internet é mui-
to evidente, sim, mas não tem jeito... 
O Carnaval tem uma força muito 

maior”, explica. 
Samya Pascotto analisa 

que, nos dias atuais, não há 
como falar de grandes eventos, como o Car-
naval, sem abordar o tema das redes so-
ciais. “É um filme que fala sobre amizade e 
que tem como plano de fundo o Carnaval. 
No final, as coisas se completam. As 
redes sociais estão aí para todo mun-
do, não tem como fugir muito delas. 
Você está no Carnaval, você vai acabar 
saindo no Instagram de alguém. Seja 
da sua amiga, seja de uma influencer… 
São temas que estão intrínsecos, não dá 
muito para separar porque são matéria da 
vida, são matéria do cotidiano. E aí nesse 
sentido ele (o filme) faz um convite, sim, a refletir 
sobre as redes sociais”. 

Quem pode falar com muita propriedade so-
bre o assunto é Gkay, que é influenciadora na 
vida real. “Sendo influenciadora e vivendo esse 
mundo, eu acho que seria um pouco ilógico não 
ter essa parte da rede social no filme, visto que 
hoje em dia é uma coisa tão presente no nosso 
universo, no nosso ambiente. O filme quis mos-
trar o outro lado das coisas, quis mostrar que esse 
trabalho com internet tem também o seu lado 
chato, ruim, um lado que ludibria um pouco. Não 
foca só na magia das redes sociais, mostra que é 
um trabalho como qualquer outro”. 

Gkay, inclusive, teve que trabalhar interna-
mente a forma como lida com comparações com 
outras influenciadoras. “A comparação rouba de 
você um pouco até dos seus méritos e suas con-
quistas. As vezes a pessoa tem o sonho de chegar 
a cinco milhões de seguidores, mas se compara 
tanto que quando atinge a meta nem comemora, 
porque outra pessoa já tem 10 milhões. A terapia 
me ajudou muito. Toda hora temos no Instagram 
perfis e mais perfis, vários estilos de vida, você 
passa a querer coisas que você nem sabia que você 
queria. Isso é problemático e é uma coisa que pra 
mim pegou muito. Eu parei para resolver e falei: 
‘calma, eu tenho que comemorar a minha vitória, 
a minha vivência’. Se você se deixar consumir, você 
começa a entrar numa corrida maluca de compa-
ração que nunca tem fim, não tem meta, não tem 
prêmio, não tem ganhador, não tem nada”. 

Filme mostra os 
bastidores por trás 
do atual sonho de 
muitas meninas: 

trabalhar com 
internet e ser uma 

influenciadora digital
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Longa vai deixar todo 

mundo com mais 

saudade ainda dos trios

‘Carnaval’ na Netflix 
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