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ELEIÇÕES 
DISPUTA PARA 

CADEIRA NO 
SENADO JÁ 

MOVIMENTA 
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ARTE ALESSANDRO MATHEUS E FERNANDO FARIA

Três PMs e irmão de um 
deles são mortos. Num 
dos tiroteios, menino 
de 2 anos é baleado

Prefeitura do Rio 
recebeu verba federal 
para construir creches, 
mas não fez as obras

Intercâmbio no exterior: 
está na hora de procurar 
um pacote de viagem 
para turbinar o currículo

Qualquer dor que dura 
mais de três meses tem 
de ser tratada, pois pode 
esconder doença grave RIO DE JANEIRO, P. 7

RIO DE JANEIRO, P. 6 ECONOMIA, P. 10

SAÚDE, P. 15

ATAQUE

MENGÃO
ACIMA DE TUDO

Foi melhor que a encomenda. 

Numa virada espetacular, time de 

Jorge Jesus faz história e conquista 

a Copa Libertadores em cima do 

River Plate com dois gols heroicos 

de Gabigol nos minutos finais

CONFIRA  
NESTA EDIÇÃO O 

PÔSTER 
GRÁTIS  

DO BICAMPEÃO!
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JÁ É HORA?
CLUBES CARIOCAS 
SÃO AUTORIZADOS 
A RETOMAR OS 
TREINOS A PARTIR 
DE JUNHO.
ESPECIAL, P. 6

ONDE ISSO VAI PARAR?
CORONAVÍRUS

22.666
BRASILEIROS 

MORRERAM 
POR COVID-19

PRESIDENTE DO 
STF TEM SINTOMAS 
DE INFECÇÃO PELO 
CORONAVÍRUS. P. 9

INSTITUTO NO RIO 
INICIA TESTES DE SORO 
CONTRA COVID-19 A 
PARTIR DO PLASMA 
DE CAVALO. P. 8

WITZEL BARRA OPERAÇÕES 

POLICIAIS DURANTE 
AÇÕES SOLIDÁRIAS 
EM COMUNIDADES. P. 4

.pós vedeo revelador, 

presidente Jair Bolsonaro 

tenta dar ares de 

normalidade na rotina e, 

ignorando a pandemia, se 

junta a apoiadores. P. 3

DID. S.MP.IO/EST.DÃO CONTEÚDO

BRASIL ESTÁ 

400 MIL DOENTES
PERTO DOS 

ENCONTRO
DE VOLTA HÁ DUAS 
SEMANAS, FÁTIMA 

BERNARDES OCUPARÁ 
MAIS TEMPO NAS 

MANHÃS DA GLOBO, 
A  PARTIR DE HOJE.  

O DIA D, P. 15
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Estudo aponta futuro sombrio com 1 milhão de 

infectados e 80 mil mortos no país a partir de 

21 de julho. Na contramão, não há ação concreta 

vinda do governo federal contra isso. P. 6 E 9

Mais um dia de 
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COMÉRCIO 
PREPARA 
PROMOÇÕES 
PARA O DIA DOS 
NAMORADOS. 
CONFIRA! 
ECONOMIA, P. 11

Ausência do poder público permite avanço de 
milícias e construções como a que desabou na 
quinta. Problema se arrasta desde os anos 1990. 
Região lidera denúncias de ilegalidades. P. 3 

Comissão de 
Transportes da Alerj 
quer impedir aumento 
da tarifa dos trens 
RIO DE JANEIRO, P. 5

Há sete Há sete 
décadas décadas 

sempre ao sempre ao 
lado do leitorlado do leitor
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Com gols de Com gols de 
Richarlison Richarlison 
(foto)(foto) e  e 
Neymar, Neymar, 
Seleção vence Seleção vence 
o Equador o Equador 
por 2 a 0 e por 2 a 0 e 
segue líder. segue líder. 
Jogadores Jogadores 
ameaçam não ameaçam não 
participar da participar da 
Copa América.Copa América.  
P. 8 P. 8 

APÓS EMPATE NA ESTREIA, BOTAFOGO VOLTA A 
CAMPO HOJE CONTRA O CORITIBA PELA SÉRIE B.  P. 8

BRASIL 100%BRASIL 100%
NAS ELIMINATÓRIASNAS ELIMINATÓRIAS
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LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

70anos de
história

COMEMORAÇÃO
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300.000300.000
MORTESMORTES

ATÉ QUANDO?ATÉ QUANDO?
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 Em meio ainda a uma grave situação 
sanitária, O DIA faz aniversário e 

revê sua orgulhosa trajetória em 
u m  e s p e c i a l  co m  m u i t a 
informação, fotos memoráveis 
e uma seleção de capas 
históricas. Um presentão para 
ler e guardar.  CADERNO ESPECIAL

odia.com.br  I  QUIN�A-FEIRA, 15/3/2018  I  Nº 24.005  I  R$ 1,50

Com dois golaços, ele foi o responsável pela vitória do Rubro-Negro por 2 a 1 sobre o Emelec. Fla é líder na Libertadores

Marielle Franco, parlamentar do Psol, 38 anos, foi assassinada a tiros, na noite de ontem, no Estácio. O motorista que guiava o carro onde ela estava também foi morto. A vereadora voltava de um evento na Rua dos Inválidos, na Lapa, quando um veículo emparelhou na Rua Joaquim Palhares e dois bandidos dispararam, fugindo em seguida. Socióloga formada pela PUC-Rio e mestra em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense, teve 46.502 votos na eleição de 2016. Marielle deixa uma filha de 19 anos. P. 8

ELA FOI A QUINTA MAIS VOTADA DO RIO

General e secretário de Segurança serviu no Exército junto com Fernandinho Beira-MarINFORME DO DIA, P. 2

Pezão espera pagar o décimo terceiro dos funcionários estaduais ainda este mês
SERVIDOR, P. 15

Vereadora e seu motorista foram mortos a tiros quando o carro em que estavam passava na Rua Joaquim Palhares. Deputado Marcelo Freixo esteve no local

Homem é morto a 
tiros em assalto no 
Cachambi na frente 
do filho de 5 anos
RIO DE JANEIRO, P. 8

Vinicius Junior 
vira para o 
Mengão
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VEREADORA MARIELLE É ASSASSINADA NO ESTÁCIO

VEJA COMO CONCORRER A 452 VAGAS DE EMPREGO NO RIO. P. 10

RIO DAS PEDRAS COVID

Sem fiscalização, Zona Oeste é o Sem fiscalização, Zona Oeste é o 
paraíso das obras irregularesparaíso das obras irregulares

PAI E FILHA MORTOS NA 
TRAGÉDIA ENTERRADOS; MÃE 
ESTÁ EM ESTADO GRAVE. P. 4

PREFEITURA ANTECIPA 
VACINAÇÃO POR IDADE

A partir de segunda-feira, homens e mulheres vão receber 
a dose no mesmo dia, mas em horários diferentes. P. 5

Juiz foi acusado por advogado em delação premiada. P. 6 

Bretas é suspeito de 
negociar condenações 

Pezão condenado 

a mais de 98 anos 

de cadeia  

Ex-governador foi sentenciado no 
âmbito da Lava Jato por corrupção 
ativa e organização criminosa. P. 6

O DIA D

Márcio Garcia estreia amanhã 
como apresentador da competi-
ção musical infantil, que ainda 
traz Michel Teló e Gaby Ama-
rantos como novos técnicos. P. 15

Novidades 
no palco 
do ‘The 
Voice Kids’
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HISTÓRIAS DO LUAR
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Como assinante de TV fechada, sou 
premiado com todas as programa-
ções, evidentemente incluindo os 

anúncios. Mas, cada um que aparece...do 
arco da velha. Confiram isso: vocês com-
prariam uma droga chamada Rochedo ? 
É estimulante sexual, que garante deixar 
você e sua parceira nas nuvens. Na promo-
ção, comprando agora, você terá desconto 
de 50% e não pagará nada pelo frete. E o 
que apresenta o ômega 3 ? Esse, além de 
tudo, acompanha um cartão de crédito.

E a droga revolucionária que, entre 
outros milagres, pode retirar seu nome da 
lista de cirurgia da catarata? Céus, ainda 
mostram senhoras septuagenárias afir-
mando que conversaram com médicos e 
que as cirurgias foram desmarcadas após 
usarem o produto por seis meses. Tem o 
que chuta para longe a artrite, a artrose 
e deixa suas articulações como novas. Eu 
sou um cara que, infelizmente, não conhe-
ceu o maravilhoso medicamento que livra 
a próstata de qualquer perigo de doen-
ças. Esse comercial tem, aliás, duração 
de mais de três minutos. Deve custar um 
caminhão de dinheiro para ser mostrado 
na TV. Não vi nada sobre cloroquina.

Para vocês não esquecerem, tem um 
que é apresentado como sendo a solu-
ção para quem possui dificuldades de 
lembrar. E, ele serve para estudantes 
com dificuldades de estudar. E, a ga-

são portáteis e fáceis de guardar. Parecem 
até da NASA. Eficazes ? Sei lá.

E o robô que limpa a casa, sem esque-
cer os cantinhos mais difíceis, enquanto 
a patroa fica deitada no sofá, apreciando 
uma revista de modas, ou de culinária, ou 
de decoração. Afinal, o aparelho é moder-
no, e usado por oito entre dez donas de 
casas modernas, também. O mais impor-
tante, amigas e amigos, não é comprar 
nada dessas porcarias. Faça como eu: na 
falta do Chico Anysio, assistam aos tais 
comerciais e morram (figurado) de rir.

Quase esqueci dos falsos pais de san-
tos, que gostavam de atingir o lado  pas-
sional nos anúncios em postes e jornais: 
“Trago a pessoa amada em 24 horas. Ou o 
tradicional “Desfaço trabalhos e mandin-
gas”. Se preferir assistir nas TVs as trans-
missões da CPI da cloroquina, acabarão 
precisando de calmantes. Desliguem um 
pouco o aparelho. Não esqueçam que a 
conta da energia está mais cara. Lem-
brem dos chás de nossas avós.

Um amigo, o Fernando, mandou uma 
frase, pinçada da história da velha Ale-
manha que vou passar para vocês: O ma-
rechal Bismarck, unificador da Alemanha, 
no Século XIX, dizia que “o Poder correrá 
sérios riscos se o povo souber como são 
feitas as salsichas e as leis”... 

rota(?)-propaganda, beirando seus 75 
anos de idade, explicando que tudo é 
possível com os medicamentos (?), que 
não são vendidos em farmácias (e nem 
receitados por médicos). Formidável. 
Pois isso tudo, e muito mais, surgem na 
telinha, por dezenas de vezes ao dia nos 
canais fechados da minha TV.

Ah, tem uma cinta, que no texto lido 
pela apresentadora, diz que não é cinta. 
Mas, além de retirar a barriguinha e suas 
gorduras localizadas, ainda lhe dá, de pre-
sente, um lindo relógio. Acreditam? Ainda 

tem uma brinde surpresa para quem ad-
quire essas maravilhas recém descobertas 
por laboratórios desconhecidos, anuncia-
dos como recém chegados ao Brasil.

Bolas, tem até produtos, claro, milagro-
sos como todos, que deixam os pseudos 
compradores mais malandros. Já apa-
receu, entretanto, um que, ao colocar os 
óculos anunciados, fazem vocês mais 
inteligentes. Tem os aparelhos que você 
pode usar, sem precisar ir até uma aca-
demia. Afinal, apesar de grandes, e caros, 

Anúncios, a salsicha e o poder

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“O marechal Bismarck, unificador 
da Alemanha, no Séc XIX, dizia: 
‘O Poder correrá sérios riscos se o 
povo souber como são feitas as 
salsichas e as leis’...

O jogo político em busca de lugar na dança das cadeiras 
já começou, mas sem definições. Pesquisa do Institu-
to Paraná para o Senado trouxe o nome da deputada 

Benedita da Silva, com 18,7%; seguida do senador Romário, 
com 14,6%; ex-prefeito Marcelo Crivella, 13,9%; Alessandro 
Molon, 8,5%; Pazuello, 5,6%; Otoni de Paula, 4,4%; Washin-
gton Reis, 4,4%; e Chico Dangelo, com 1,2%. É cedo para pro-
jeções. Crivella deve vir candidato a deputado federal desde 
que a Câmara Municipal aprove suas contas. Elas já foram 
reprovadas pelo TCM. Confirmado para o Senado, só o pre-
feito de Caxias, Washington Reis, e, talvez, Molon. Benedita 
e Romário não arriscarão eleição mais fácil de deputado por 
aventura ao Senado. Já citação do general Eduardo Pazuello 
foi motivo de piadas nos bastidores da política fluminense.

PALÁCIO GUANABARA
Em relação à disputa ao governo do estado, tudo está ainda 
embrionário. Uma fonte bem informada da coluna, e que 
nunca errou, aposta: “Acho que essa invenção do nome do 
Felipe Santa Cruz pelo Eduardo Paes é para preencher espa-
ço. Cá entre nós, se o Eduardo é candidato a governador em 
2026 (ele não esconde isso!), quererá que se eleja alguém 
diferente do Claudio Castro? Aliás, Castro nem ao menos po-
derá se candidatar à reeleição em 2026 (caso seja eleito em 
2022)”, disse. O fato é: não tem candidato. É preciso saber se 
o deputado Marcelo Freixo virá mesmo candidato ao Guana-
bara ou se na hora “H” ele decide se candidatar a deputado. 

OS NOMES NA DISPUTA

Bastidores de 
olho nas 
eleições 2022

 n Percentual de endividados 
chegou a 68% do total de fa-
mílias em maio, máxima da 
série histórica (iniciada em 
2010), segundo pesquisa da 
CNC. E é a primeira vez em 
8 meses que houve aumento 
de inadimplências. 

 n Proprietários de veículos 
que tiverem placas furtadas 
ou roubadas poderão pedir 
novo registro numérico ao 
Detran. Projeto de lei é do 
deputado Anderson Alexan-
dre (SDD) em tramitação na 
Alerj. Proposta ainda isenta 
do pagamento da taxa de em-
placamento a quem apresen-
tar registro de ocorrência. 
Justificativa é que com nova 
placa Mercosul, criminosos 
estão utilizando-as para clo-
nagem de veículos. 

MUDANÇA DO 
NÚMERO DA 
PLACA 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Pesquisas eleitorais mostram nomes mais fortes no momento para o Congresso Nacional

ENDIVIDADOS E 
INADIMPLENTES

A citação de 
Pazuello foi 
motivo de 
piadas nos 
bastidores 
da política 
fluminense”

PICADINHO

Filme “A Quem interessa a Ignorância”, sobre educação no Brasil, 
será lançado em plataformas digitais na próxima quinta. 

Receita Federal doou testes rápidos de Covid-19 para a Uerj. 
Material foi abandonado no Porto do Rio após importação.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, será realizado o “Plantio de Bao-
bás”, hoje, às 10h, no Corredor Esportivo do Moneró, na Ilha.

Deputado Anderson Alexandre

DIVULGAÇÃO

GUAPIMIRIM VIRA ALVO
 n Ministério Público ofereceu denúncia contra Município 

de Guapimirim e uma construtora que presta serviço ao 
Governo por superfaturamento nos serviços de varrição, 
capina e limpeza de logradouros. 

As mais lidas
Online

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende

Rodinei desfalcará 
Flamengo por comemorar 

gol que tiraria título 
brasileiro do clube; entenda

ESPORTE

Ex do sertanejo Jorge 
demonstra ranço pelo 
cantor e atual mulher 

publicamente
FÁBIA OLIVEIRA

É grave e instável o estado 
de saúde de mulher que 

perdeu marido e filha em 
desabamento

RIO DE JANEIRO
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SEM FISCALIZAÇÃO E COM A
PRESENÇA DO CRIME
Construções irregulares avançam na cidade diante da ausência do poder público; prédio 
que desabou em Rio das Pedras era ilegal e atravessou sete gestões da prefeitura

A
pesar de abalado, 
Genivan Gomes Ma-
cedo não se furtou 
de prestar depoi-

mento na 16ª DP (Barra), 
no início da noite da últi-
ma quinta-feira, algumas 
horas após a tragédia que 
vitimou seu filho, Nathan 
Souza Gomes, 30 anos, e a 
neta, Maitê Abreu, de ape-
nas 2 anos. Indagado sobre a 
casa que caiu, Genivan ilus-
trou a realidade vivida por 
moradores de comunidades 
que desejam deixar um teto 
para os seus filhos, mas não 
alcançam a legalização: o 
prédio foi construído por 
conta própria, sem planta e 
orientação de profissionais 
especializados.

No depoimento, a polícia 
ouviu que Genivan “contrata-
va terceiros para realizarem 
as obras”. Ele não soube infor-
mar os nomes dos pedreiros 
que realizaram a construção, 
nem mesmo a data de conclu-
são das obras. 

Nascido no sertão do Ca-
riri, no Ceará, Genivan che-
gou aos 18 anos no Rio. Tra-
balhou como vigia de obra, 
vendedor de hambúrguer, 
entregador de água e com-
prou, nos anos 1990, um ter-
reno na Rua das Uvas, em 
Rio das Pedras, onde cons-
truiu a muito custo uma casa 
de quatro pavimentos, que 
só ficou pronta anos depois.

A obra, irregular e cons-
truída em uma área de man-
gue, atravessou 25 anos, pas-
sou por sete gestões de cinco 
prefeitos — de Marcelo Al-
lencar a Eduardo Paes, pas-
sando por Cesar Maia, Luiz 
Paulo Conde e Marcelo Cri-
vella. De lá para cá, nenhu-
ma fiscalização ou assistên-
cia do poder público.

Para Pablo Benetti, presi-
dente do Conselho de Arqui-

Prefeitura retomou ontem remoção dos escombros do 
imóvel que desabou. Conservação e Comlurb mobilizaram 
25 funcionários, retroescavadeiras e 3 caminhões

DANIEL CASTELO BRANCO

 > A Zona Oeste é a re-
gião com o maior nú-
mero de ocorrências de 
construções e invasões 
irregulares no Municí-
pio do Rio, segundo le-
vantamento obtido pelo 
DIA através do Disque 
Denúncia. O debate so-
bre o tema ganhou visi-
bilidade após o desaba-
mento na comunidade 
de Rio das Pedras.

O bairro “campeão” 
em denúncias de inva-
são e loteamento irre-
gular de propriedade 
foi Campo Grande, na 
região, com 13,19% de 
ocorrências. Em 2º lu-
gar, Barra de Guaratiba 
e Jacarepaguá empata-
ram, ambos com 6,23% 
de denúncias.

Em relação a constru-
ções irregulares, os três 
bairros com maior inci-
dência são Jacarepaguá, 
Campo Grande e Gua-
ratiba. O percentual de 
denúncias feitas sobre a 
atividade nas três áreas 
são, respectivamente, 
9,4%, 9,02% e 5,26%. 

Segundo o Disque De-
núncia, queixas contra 
traficantes e milicianos 
que atuam na explora-
ção imobiliária irregu-
lar são frequentes: 539 
registros de ocorrência 
foram feitos através do 
serviço. As milícias exer-
cem forte influência 
dentro dessas ativida-
des, atuando na cobran-
ça de internet irregular, 
fornecimento de gás e 
outras ações ilegais.

Zona Oeste 
do Rio lidera 
denúncias de 
ilegalidades

 > O sociólogo e profes-
sor da Uerj Ignacio Cano 
explicou que a atuação 
das milícias na Z. Oes-
te é constante e que ne-
nhum empreendimento 
é feito sem o controle do 
poder paralelo. Segun-
do ele, a organização cri-
minosa lucra alto com 
atividades imobiliárias 
irregulares.

“A milícia começou 
a controlar os negócios 
imobiliários. No caso 
do Rio das Pedras, eles, 
inclusive, expandiram a 
comunidade e aterraram 
parte da lagoa que corta 
o bairro e, consequen-
temente, a expansão foi 
crescendo sob o controle 
deles”, detalhou.

“Isso gera um lucro 
gigantesco, sobretudo 
se você constrói. O risco 
iminente é que não há 
fiscalização. E quando 
as pessoas fazem auto-
construção é uma coisa, 
mas quando elas cons-
troem para vender o 
controle é menor e isso 
pode gerar situações 
riscos para as pessoas, 
como vimos”, afirmou 
Cano, que ressaltou:

“É importante que o 
poder público, já que não 
consegue controlar esses 
territórios, pelo menos 
fiscalize a segurança das 
construções para evitar 
novas tragédias”.

Milícia lucra 
com ‘ramo 
imobiliário’

REPRODUÇÃO/PREFEITURA DO RIO

tetura e Urbanismo (CAU-
-RJ), morar nessas área nem 
sempre é a melhor opção, 
mas a única escolha: “Não 
tem como ficar procurando 
culpado nesse momento”. 

“O que falta nessas comu-
nidades é uma oferta boa de 
habitação. No dia em que a 
população tiver oferta, ela 
vai procurar a melhor esco-
lha. O poder público tem fer-
ramenta para cuidar disso. 
Eles podem dar suporte para 
uma ação de assistência téc-
nica”, afirma.

Benetti defende que a 
presença do Estado nessas 
áreas serve para que esse 
crescimento urbano seja de 
forma controlada e regular. 

Apesar disso, entende que a 
atuação de criminosos nes-
ses mesmos locais impede o 
trabalho. “É preciso criar po-
líticas de valorização nessas 
áreas. Não adianta apenas 
adotar um discurso de che-
gar nos locais ilegais e que-
brar tudo. Sem a presença 
do Estado, vai acontecer um 
crescimento acelerado”, diz. 

“O imóvel começou a ser 
construído na época em que 
o prefeito do Rio era Luiz 
Paulo Conde, urbanista e 
ex-secretário de urbanismo 
da cidade. Conde era con-
siderado como criador de 
um dos principais projetos 
de urbanismo dentro das 
comunidades do Rio, o Fa-
vela-Bairro. O projeto tinha 
como objetivo a valorização 
das comunidades”, lembrou 
o presidente do Conselho.

Prédio que desabou deixou 
duas pessoas mortas: pai 
e filha. Esposa e mãe das 
vítimas fatais está no CTI

Reportagens de Anderson Justino, Yuri 

Eiras e do estagiário Jorge Costa

Presidente do 
CAU alerta: sem a 
presença do Estado, 
crescimento será 
acelerado

FALTA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Grupos paramilitares dominam 57% do território carioca

 N Estudo conhecido como 
Mapa dos Grupos Armados do 
Rio de Janeiro, realizado pela 
UFF em 2019, mostrou que 
pelo menos 57% do território 
da capital do Rio é domina-
do pelas milícias e está fora 
do controle do poder público. 
Considerando estimativas do 
IBGE, pelo menos 55,5% da 
população da cidade vive fora 
do controle do poder público. 

A cientista política e profes-
sora da Unirio, Clarisse Gurgel, 
explicou que o problema é anti-
go no Rio e remonta a períodos 
desde a redemocratização, na 
década de 80. 

E l a  r e f o r ç o u  q u e  é  d e 

responsabilidade do estado re-
solver este problema, pois o fe-
nômeno de ocupação de espaços 
irregulares é resultado do governo 
permitir que seja formada uma 
grande desigualdade e acumula-
ção de riqueza. 

Ou seja, é o próprio poder públi-
co que permite esse tipo de situa-
ção. “A cidade é carente de uma 
regularização fundiária desde a 
década de 80. Tínhamos o Ins-
tituto de Terras e Cartografia do 
Estado e uma estrutura dedicada 
a pensar a distribuição de terras 
com participação das camadas 
mais populares e periféricas”.

“(Agora), essa população per-
deu suas associações de moradores, 

perderam seu referencial na po-
lítica como um todo quando a 
milícia ocupou esses espaços e 
controlou a opinião, a partici-
pação e a movimentação dos 
próprios moradores”, analisou.

A pesquisadora concluiu que 
sem a autonomia da popula-
ção periférica e sem a partici-
pação e reconhecimento das 
camadas populares como um 
todo, não será possível resolver 
o problema de construções irre-
gulares na cidade. E citou como 
um exemplo de uma medida 
benéfica o usucapião coletivo, 
que seria um instrumento com 
poder de auxiliar na regulariza-
ção fundiária na cidade.

Conservação demoliu mais de 300 este ano
 > A Secretaria Municipal 

de Conservação informou 
que faz vistorias frequen-
tes para combater edifica-
ções irregulares em áreas 
informais. E que, desde ja-
neiro de 2021, já demoliu 

mais de 300. Desse total, so-
mente em áreas localizadas 
na Z. Oeste, foram demolidas 
mais de 180 e emitidas mais 
de 150 notificações. Respon-
sável pela vistoria em áreas 
formais e particulares, a 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico informou que, este 
ano, emitiu 812 autos de 
infração, 130 embargos, 
909 notificações e 1.606 
intimações. 
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Pai e filha mortos em desabamento 
de prédio são enterrados no Caju
Tragédia deixou outras quatro pessoas feridas, entre elas Maria Quiara, internada em estado grave

E
m uma triste ceri-
mônia de despedi-
da, Nathan Souza 
Gomes, de 29 anos, e 

sua filha, Maitê, de apenas 
2, foram sepultados juntos, 
lado a lado, ontem à tarde, 
no Cemitério São Francisco 
Xavier, no Caju, Zona Norte 
do Rio. Pai e filha foram as ví-
timas fatais do desabamen-
to de um prédio, em Rio das 
Pedras, na Zona Oeste, na 
madrugada da última quin-
ta-feira. A queda do edifício 
deixou outras quatro pes-
soas feridas, entre elas Ma-
ria Quiara, mãe da bebê, que 
está em estado grave. 

Cerca de 50 familiares e 
amigos chegaram por volta 
das 15h20 ao cemitério ves-
tindo uma camisa branca 
com a foto das vítimas e com 
a frase “Não existe partida 
para aqueles que permane-
cerão eternamente em nos-
sos corações”. Uma das pes-
soas feridas no desabamen-
to, Tatiana Souza, também 
foi ao enterro. 

Muito abalada, Antônia 
de Souza Gomes, mãe de 
Nathan e avó de Maitê, aos 
prantos se despediu de seu 

filho: “Meu filho era tudo. Ai 
meu filho”. Ela foi consolada 
pelo ex-marido, pai e avô das 
vítimas, Genivan Gomes Ma-
cedo. “Ele está no céu, está 
descansando. Deus deu e 
Deus levou. Estou sentindo 
essa mesma dor”, declarava. 

Genivan falava com orgu-
lho do filho que criou: “Não ti-
nha vícios, sempre trabalhou 
e era querido por todos. Agora 
ele está no céu, com o anjinho 
dele. Estou pedindo muita for-
ça a Deus. A gente sofre junto. 
A Maitê é um anjinho”.

Tio de Nathan, o garçom 
José Souza, 53, classificou 
o caso como uma tragédia: 
“Tragédias a gente nunca 
prevê. Aceitar a gente não 
aceita, mas a gente tem que 
pedir forças a Deus para con-
tinuar a caminhada... Perde-
mos uma criança que não vi-
veu quase nada”, desabafou.

Debruçada sobre o caixão 
da neta, Antônia lamenta-
va sua perda. “Por que você 
se foi meu amor? Você era 
a paixão do seu papai. A 
vovó te ama. Ai meu amor, 
Maitezinha”. 

“Nossa maior 
preocupação é 
quando ela acordar 
e saber que os dois 
faleceram. A filha 
era tudo para ela”
JONAS ALVES, primo de 
Quiara

 N Familiares de Maria Quiara 
Abreu estão apreensivos sobre 
como darão a notícia da morte 
de Maitê e Nathan, filha e ma-
rido. Quiara foi resgatada dos 
escombros e está internada no 
Hospital Municipal Miguel Cou-
to, no Leblon, em estado grave.

“Nossa maior preocupação 
é quando ela acordar e saber 
que os dois faleceram. Eu es-
pero muito que ela não saiba. 
Que ela tenha esquecido do 
que aconteceu. A filha era tudo 
para ela”, lamenta Jonas Alves, 
primo de Quiara. 

A Secretaria Estadual de 
Vitimados acompanhou a fa-
mília e irá disponibilizar psicó-
logos para os sobreviventes. 

“O apoio psicológico já dá um 

conforto de que não estamos 
sós. Vai ser importante para a 
minha prima”, afirmou Jonas. A 
vontade dele é que Quiara volte 
a morar com primos e tios quan-
do deixar a unidade de saúde: “O 
máximo de amor que ela puder 
ter, ela terá”.

Co m  m a c h u ca d os  p e lo 
corpo, a sobrevivente Ta-
tiana Souza foi dar o último 
adeus ao irmão Nathan e a 
sobrinha. Responsável pelo 
resgate de Tatiana, Sandro 
Lopes, 34, recordou os mo-
mentos de tensão enquanto 
aguardava o Corpo de Bom-
beiros no local: “Consegui ti-
rar duas pessoas. O mais difí-
cil era a dor de ver as pessoas 
soterradas”.

‘FILHA ERA TUDO PARA ELA’

Familiares temem reação da mãe

 > É grave e instável o 
quadro de saúde de Ma-
ria Quiara Abreu, sobre-
vivente do desabamento. 
A última informação re-
passada pela Secretaria 
Municipal de Saúde do 
Rio foi passada ontem à 
tarde. Ela ainda estava se-
dada no CTI do Hospital 
Municipal Miguel Couto.

Todas as vítimas do de-
sabamento eram parentes 
de Nathan. Tatiana Souza 
e Jonas Rodrigues, irmã 
e cunhado de Nathan, ti-
veram alta ainda na quin-

ta-feira. Já Nathaniele 
Gomes, irmã dele, seguia 
internada no Hospital 
Lourenço Jorge, na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste, 
até o fechamento desta 
edição. De acordo com a 
SMS, o estado de saúde 
dela é estável. 

Maria Quiara foi encon-
trada viva pelas equipes 
de bombeiros após ficar 
mais de seis horas soter-
rada. O desabamento do 
imóvel ocorreu por volta 
das 3h20 da madrugada 
de quinta-feira.

É grave e instável o estado 
de saúde de Maria Quiara

Emissão de nova certidão de nascimento
 > Familiares de Nathan 

Souza Gomes e da peque-
na Maitê encontraram 
dificuldades para liberar 
os corpos no Instituto Mé-
dico Legal (IML), em São 
Cristóvão, ontem de ma-
nhã. Por conta do aciden-
te, os documentos ficaram 
perdidos em meio aos blo-
cos de concretos e tijolos. 

Os documentos de Mai-
tê, que foram perdidos nos 
escombros, precisaram 
ser emitidos novamente. 
Com a questão da docu-
mentação já resolvida, os 
parentes então passaram 
a aguardar, depois, a libe-

ração pelo instituto.  
A Secretaria Estadual de 

Vitimados acompanhou a li-
beração dos documentos de 
Maitê. Foi necessário emitir 
uma nova certidão de nas-
cimento em um cartório de 
Botafogo, na Zona Sul da ci-
dade, porque a original foi 
perdida em meio aos escom-
bros do prédio que desabou.

Já a identificação do pai 
Nathan foi confirmada com 
menos dificuldade, pois ele 
já tinha cadastro de digitais 
no Detran e o órgão enviou 
seus dados.

Assistentes sociais da Se-
cretaria Estadual de Vitima-

dos informaram que o se-
pultamento das vítimas 
seria custeado pela pasta. 
Além disso, ressaltaram 
que uma equipe de psicó-
logos foi disponibilizada 
pela secretaria para os 
familiares sobreviventes, 
inclusive para Quiara.

O desabamento do pré-
dio é investigado pela Po-
lícia Civil. Uma Força-Ta-
refa que reúne quatro de-
legacias foi montada para 
apurar os fatos. Além das 
construções ilegais, a po-
lícia vai investigar a pre-
sença de grupos parami-
litares em Rio das Pedras. 

Familiares tiveram que emitir novo documento da pequena Maitê, pois certidão se perdeu nos escombros
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Nathan e Maitê 
foram sepultados 
lado a lado; avó se 
debruçou sobre o 
caixão da neta

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Corpos de Nathan Gomes e sua filha, Maitê, vítimas fatais do 
desabamento de prédio na comunidade de Rio das Pedras foram 
sepultados no Cemitério do Caju por amigos e familiares em uma 

cerimônia tomada de muita emoção

FOTOS DE LUCIANO BELFORD
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Prefeitura do Rio decide antecipar 
vacinação por idade contra covid
A partir da próxima semana, mulheres e homens receberão as doses no mesmo dia, em turnos diferentes

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Na semana que vem, mulheres 
serão vacinadas na parte da 
manhã, enquanto os homens 
serão imunizados à tarde

A 
prefeitura do Rio de-
cidiu antecipar o ca-
lendário de vacinação 
por idade contra a co-

vid-19. A partir da próxima se-
mana, as mulheres e homens 
receberão as doses do imuni-
zante no mesmo dia, mas em 
turnos diferentes. Mulheres 
na parte da manhã, enquanto 
os homens à tarde. 

Na segunda-feira, dia 7, se-
rão vacinadas pessoas com 
57 anos e na terça as de 56. 
Na quarta, a aplicação fi-
cará para os profissionais 
da Educação básica. Para 
serem vacinados, os traba-
lhadores da Educação Bá-
sica devem apresentar con-

tracheque ou declaração das 
instituições educacionais 
ou redes pública ou privada 
de ensino da cidade do Rio.

Na quinta-feira, haverá 
retorno da vacinação por 
idade, com as pessoas de 
55, enquanto na sexta as de 
54. No sábado, será o dia de 
repescagem. 

No seu perfil oficial no 
Twitter, o prefeito Eduardo 
Paes informou sobre a an-
tecipação. “Atenção! Bora 
antecipar essa vacinação? 
Vamos acelerar! Novo ca-
lendário da próxima sema-
na. Podendo, vamos sempre 
avançar! Preparem seus bra-
ços!”, escreveu ele.

Calendário de vacinação do Rio para a próxima semana

DIVULGAÇÃO

‘Nós não pedimos Copa América’, diz Eduardo Paes
Prefeitura anuncia que vai manter até 14 de junho o atual decreto que permite a realização de jogos sem torcida no Rio

REPRODUÇÃO / PREFEITURA DO RIO

Paes afirmou que não vê vantagem em realizar a Copa América

to com a Anvisa, a criação 
de um plano para mitigar 
ao máximo a movimenta-
ção de pessoas na cidade. 
Ele completou: “Quanto 
mais circular gente em um 
período sazonal de gripe, 
pior”.

O Decreto Nº 48425 que 
permite a realização de jo-
gos foi estabelecido em 13 
janeiro e suspende tem-
porariamente a presença 
de público em estádios e 
ginásios esportivos. Uma 
reavaliação da medida será 
feita e a prefeitura poderá 
manter ou modificar as 
normas vigentes segundo 
o momento epidemiológico 
da cidade. Todas as regiões 
administrativas do Rio são 
consideradas como risco 
alto de contaminação até o 
momento.

O prefeito Eduardo Paes 
afirmou, durante a coleti-
va de apresentação do 22° 
Boletim Epidemiológico da 
covid-19, ontem, que não 
foi consultado formalmen-
te e que o município não 
tem envolvimento com a 
decisão de realizar os jo-
gos da Copa América. Após 
uma redução no número de 
casos, a cidade vem apre-
sentando uma estabilidade 
no número de infecções e 
internações. 

“Não vimos vantagem 
nenhuma em realizar os 
jogos da Copa América. A 
prefeitura do Rio não tem 
absolutamente nada a ver 
com a decisão de reali-
zar esses jogos no Brasil. 
Aliás, não houve qualquer 
consulta formal. O que eu 
imagino é que eles este-

jam se guiando pelo de-
creto em vigor na cidade, 
que permite a prática de 
jogos de futebol sem torci-
da. O que está em vigor até 
14 de junho é isso. Se até 
lá a situação se agravar e 
o decreto mudar, acabou. 
Eu imagino que eles te-
nham olhado os critérios 
no Rio”, disse.

Questionado se a prefei-
tura iria implantar algu-
ma barreira para impedir 
aglomerações no entorno 
dos estádios, Eduardo Paes 
afirmou que essa atribui-
ção é de responsabilidade 
das autoridades nacio-
nais. Ele citou a Anvisa e 
o governo federal como os 
responsáveis por realiza-
rem este controle e disse 
esperar a preocupação dos 
órgãos em relação à manu-

tenção das medidas de se-
gurança durante a realiza-
ção dos jogos. 

“Até onde entendo, quem 
estabelece barreiras sani-
tárias é o governo federal. 
Espero que, já que eles es-
tão fazendo esse evento 
nacional, então que essa 
responsabilidade exista. A 
cidade não está fechada, o 
que a gente espera é esse 
cuidado das secretarias fe-
derais. Se entendermos que 
os órgãos não estão cum-
prindo as suas funções, va-
mos preencher essa lacuna 
e denunciar”, afirmou. 

O secretário municipal 
da Saúde, Daniel Soranz, 
ponderou que os riscos de 
contaminação podem ser 
maiores no inverno. Ele 
disse esperar das secreta-
rias estaduais, em conjun-

Comissão de transportes quer barrar aumento dos trens
A Supervia, após negociações com o estado, decidiu que o valor passará de R$ 4,70 para R$ 5,90 a partir de julho

ESTEFAN RADOVICZ

Passagem dos trens ficará mais cara a partir de 1º de julho

a empresa em quase R$ 217 
milhões, devido às perdas fi-
nanceiras da concessionária 
por conta da pandemia, além 
de R$ 136 milhões como 
forma de ressarcimento de 
possíveis futuros lucros e 
dividendos.

“Empresário não faz ca-
ridade e o que importa é o 
valor da tarifa cobrada. Para 
entender melhor o que ocor-
re, vamos solicitar também 
a homologação feita pela 
Supervia em dezembro de 
2020, até porque o estado en-
contra-se hoje em um regime 
de recuperação”, explicou.

Depois de 100 dias de nego-
ciação entre a Supervia e o 
estado sobre o valor da passa-
gem que deveria ser cobrado 
aos usuários, a empresa deci-
diu que, a partir do dia 1° de 
julho, o valor passará de R$ 
4,70 para R$ 5,90, com um 
aumento de 16% em relação 
ao valor atual. O presidente 
da Comissão de Transportes 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Dionísio Lins (Pro-
gressista), afirmou que vai 
pedir a concessionária que 
encaminhe para a comissão 
as planilhas de custo com as 
receitas dos últimos 3 anos. 

Ele também não descar-
ta a possibilidade de entrar 
com uma ação na Promoto-
ria de Tutela de Defesa do 
Consumidor do Ministério 
Público para evitar o reajus-
te na passagem.

“Não há dúvida que a pan-
demia impactou muito no 
poder econômico da popu-
lação, e consequentemente 
no número de usuários dos 
transportes, mas aumentar 
a passagem nesse momen-
to alegando que esse valor já 
havia sido homologado pela 
Agetransp em dezembro de 
2020 com base no IGP-M, é 

no mínimo uma covardia”, 
justificou.

Dionísio Lins informou 
ainda que vai pedir para 
que a secretaria estadual 
de Transportes envie có-
pia das tratativas que estão 
sendo feitas com a empresa 
para que a situação possa 
ser revertida. 

Ele reforçou, ainda, que 
recentemente o Conselho-
-Diretor da Agência Regu-
ladora de Serviços Públicos 
Concedidos (Agetransp) re-
conheceu que é de respon-
sabilidade do governo do Rio 
ressarcir emergencialmente 
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Pezão: condenado a mais de 95 anos de prisão 
O ex-governador do Rio Luiz 
Fernando Pezão foi condena-
do a mais de 98 anos e 11 meses 
de prisão por corrupção ativa, 
organização criminosa e lava-
gem de dinheiro. A decisão é 
do Juiz federal Marcelo Bretas, 
da 7ª Vara Federal Criminal do 
Rio. Essa é a primeira conde-
nação de Pezão na Lava Jato.

Na decisão, Bretas também 
condenou outras 10 pessoas, 
entre eles o também ex-gover-
nador Sérgio Cabral. Todos os 

condenados terão que dividir 
o pagamento de uma indeni-
zação de R$ 39,1 milhões — o 
equivalente à propina recebi-
da pela organização. 

A condenação acontece a 
partir da operação Boca De 
Lobo. No entanto, a decisão 
cabe recurso e Pezão pode-
rá responder em liberdade. 
Já Cabral foi condenado a 
mais de 32 anos, nove meses 
e cinco dias de prisão pelos 
crimes de corrupção ativa e 

lavagem de dinheiro.
A operação é resultado de 

delação premiada de Carlos 
Miranda, apontado como o 
operador da quadrilha che-
fiada por Cabral. De acordo 
com Miranda, Pezão recebia 
ilegalmente uma mesada de 
R$ 150 mil quando era vi-
ce-governador e teria rece-
bido dois prêmios no valor 
de R$ 1 milhão e um tercei-
ro de R$ 300 mil para fazer 
obras em sua casa, em Barra 

O juiz Marcelo Bretas é acusado de combinar estratégias

Bretas é acusado de negociar penas
Juiz é conhecido por envolvimento em processos que resultaram na prisão de Temer e Sérgio Cabral

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

O 
juiz Marcelo Bretas, 
conhecido pela atua-
ção na Operação Lava 
Jato no Rio, é acusa-

do de relevante parcialidade 
na condução dos processos da 
força-tarefa. Em um acordo de 
delação premiada com a Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR), o advogado crimina-
lista Nythalmar Dias Ferreira 
Filho revelou que Bretas nego-
ciava penas, combinava estra-
tégias e direcionava acordos 
com o Ministério Público du-
rante a operação. As informa-
ções foram reveladas com ex-
clusividade pela revista Veja. 

Segundo a reportagem, 
Nythalmar apresentou a PGR 
um áudio no qual Bretas conta 
sobre um acordo com o então 
coordenador da Lava Jato no 

Pinheiro da Silva, ex-presiden-
te da Eletronuclear. 

Na ocasião, a influência 
de Bretas funcionou e o Fer-
nando Cavendish assinou um 
acordo de delação premiada. 
Além de confessar o pagamen-
to de cerca de R$ 370 milhões 
em propina, o empresário re-
cebeu a chance de responder 
ao processo em liberdade.

Ainda segundo o advogado, 
Bretas teria feito um acordo 
com o ex-governador Sérgio 
Cabral, no qual ele garantia 
não investigar a esposa de Ca-
bral, Adriana Ancelmo.

De acordo com o delator, 
nas vésperas das eleições de 
2018 para o Governo do Rio, 
Marcelo Bretas vazou o depoi-
mento de um ex-assessor do 
atual prefeito Eduardo Paes 

(PSD) que o acusava de envol-
vimento em fraude de licita-
ções e recebimento de propi-
na. Essa seria uma tentativa do 
juiz de prejudicar o então can-
didato a prefeito para apoiar o 
ex-governador do estado, Wil-
son Witzel. Nythalmar relatou 
ainda que Paes teria feito um 
acordo com Bretas e, caso fos-
se eleito, iria nomear a irmã do 
juiz para uma secretaria “em 
troca de não ser perseguido”. 

Em nota, o MPF refutou as 
informações do suposto acor-
do de colaboração entre a PGR 
e Nythalmar Dias, rechaçando 
“informações mentirosas refe-
ridas em suposto acordo de co-
laboração entre a Procurado-
ria Geral da República (PGR) 
e o advogado Nythalmar Dias 
Ferreira Filho...”.

Rio, Leonardo Cardoso, para 
‘aliviar’ a pena do empresá-
rio Fernando Cavendish, ex-
-dono da Delta Construtora. 
O intuito do áudio era fazer 
com que o advogado conven-
cesse o empresário a confessar 
o crime em troca da redução 
da pena. Na época, Nythalmar 
representava Cavendish. 

“Você pode falar que con-
versei com ele, com o Leo, que 
fizemos uma videoconferência 
lá, e o procurador me garantiu 
que aqui mantém o interesse, 
aqui não vai embarreirar”, diz 
o juiz na gravação. “E aí deixa 
comigo também que eu vou 
aliviar. Não vou botar 43 anos 
no cara. Cara tá assustado com 
os 43 anos”, completou Bretas, 
se referindo à decisão que con-
denou o almirante Othon Luiz 

do Piraí, no Sul Fluminense.
Após o recolhimento de 

provas como documentos, 
dados bancários, quebras 
de sigilo telefônicos, além 
de depoimentos e relatos de 
testemunhas, foi constatado 
que  Pezão sucedeu Cabral 
nas práticas ilícitas ao co-
mandar o governo do Rio. 

Já no cargo de governa-
dor, Pezão é acusado por 
receber R$ 11,4 milhões da 
Fetransport.

Agressões no Largo 
do Machado

Uma advogada, um jor-
nalista e dois entregado-
res por aplicativos foram 
agredidos e detidos por 
policiais militares da Ope-
ração Segurança Presente 
durante confusão no Lar-
go do Machado, na tarde 
de quinta-feira. Segundo 
informações, o tumulto co-
meçou quando entregado-
res esperavam por bicicle-
tas para trabalhar e foram 
surpreendidos pelos agen-
tes, que tentaram dar prio-
ridade para uma mulher 
que chegou por último ao 
local. Os entregadores que 
aguardavam sua vez não 
concordaram e reagiram. 
Dois foram detidos com 
socos, empurrões e um ma-
ta-leão. Eles vão responder 
por lesão corporal, dano a 
patrimônio público e resis-
tência, mas em liberdade.

De acordo com a Comis-
são de Direitos Humanos 
da OAB, a advogada Va-
nessa Lima acompanhou a 
ação e, após se identificar e 
questionar uma prisão que 

considerava arbitrária, ressal-
tando estar usando suas prer-
rogativas profissionais, rece-
beu voz de prisão, foi agredi-
da fisicamente e conduzida de 
maneira violenta à delegacia. 
Um vídeo gravado pelo jorna-
lista Guilherme Fernandez 
mostra o tumulto. Na ação, ele 
foi agredido e detido violenta-
mente como testemunha. 

SEGURANÇA PRESENTE

Procurado, o Programa Segu-
rança Presente informou que 
a confusão começou após um 
casal procurar os agentes: “A 
equipe foi até o local e verifi-
cou que os entregadores es-
tavam ao lado das bicicletas 
esperando serem solicitados 
para entrega e não deixavam 
ninguém utilizar. Os agentes 
solicitaram que os entregado-
res se afastassem e permitis-
sem o uso público da bicicle-
ta. Os policiais foram desaca-
tados e agredidos pelos entre-
gadores. Durante a confusão 
um agente se machucou du-
rante uma queda e foi levado 
para o Hospital Miguel Couto”.

Em nota, a OAB condenou 
veementemente a conduta 
dos PMs na ação. 

NATASHA AMARAL
natasha.amaral@odia.com.br
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

disso, navega pela tabela pe-
riódica de elementos, é bilín-
gue e está se aperfeiçoando 
em linguagem de sinais. Por 
volta dos 17, 18 meses, ela re-
conheceu todo o alfabeto, nú-
meros, cores e formas.

Kim Yong-Ung, nascido 
em 1963 na Coreia do Sul, é 
considerado o homem com 
o QI mais alto do mundo, 
aproximadamente 210 (Al-
bert Einstein tinha 160). Com 
apenas seis meses (!) apren-
deu seu idioma e com um ano 
era fluente. Com três anos, 

falava alemão e inglês. Com 
oito anos foi convidado pela 
Nasa para estudar nos EUA, 
quando conquistou seu Dou-
torado em Física.

Aos dois anos, Jacob Bar-
nett, nascido em Indiana, 
EUA, foi diagnosticado com 
autismo. O prognóstico era 
ruim: especialistas diziam que 
ele não conseguiria aprender 
a ler, nem ao menos amarrar 
seus sapatos. Só que fora da te-
rapia, ele fazia coisas extraor-
dinárias. Criava mapas no 
chão da sala com cotonetes, de 

SERÁ REENCARNAÇÃO?

DE ONDE VÊM 
OS DONS 
ESPECIAIS?

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

alemdavida

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

Coluna publicada aos sábados

“S
ó pode ser reencarnação”. Quantas vezes você 
já ouviu essa frase diante do espanto ao assistir 
vídeos de crianças executando sinfonias que só 

os grandes músicos são capazes? E as crianças que de-
senvolvem equações matemáticas que só computadores 
podem fazer? Assistimos a esses vídeos estupefatos e 
até os mais céticos acabam atribuindo à reencarnação.

O registro mais antigo encontrado sobre reencarnação 
foi feito pelo pesquisador da história do Egito, Picone-
-Chiodo. A reencarnação foi registrada há cerca de três 
mil anos antes de Cristo, nos dizeres: “Antes de nascer à 
criança viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento 
que passa como o dia solar que renasce”. Essa genialida-
de exposta em manifestações intelectuais numa crian-
ça-prodígio é uma aquisição do passado. Não é apenas 
uma mediunidade passageira. Para as crianças-prodígio, é 
diferente. Elas utilizam seus talentos permanentemente, 
dotados de uma característica que raríssimos adultos têm.

lugares em que a família ha-
via estado. Recitava o alfabe-
to de trás para frente e falava 
quatro línguas. O QI dele é su-
perior ao de Albert Einstein, 
tendo desenvolvido teorias so-
bre astrofísica aos nove anos, 
sendo cogitado para ganhar o 
Prêmio Nobel de Física. Aos 
11 anos, entrou na universida-
de, onde fez pesquisas avança-
das em Física Quântica. Aos 14 
anos, obteve o Mestrado em 
Física Quântica.

O que todos se perguntam 
é de onde vem esse fenômeno 
da genialidade infantil? Al-
guns dizem que é hereditarie-
dade genética, de cunho mate-
rialista, já que os pais seriam 
responsáveis pela doação de 
genes capazes de possibilita-
rem o nascimento de crian-
ças superdotadas. Só que essa 
teoria cai por terra, quando 
vemos exemplos de crianças 
geniais, cujos pais eram pouco 
instruídos. Os exemplos mais 
famosos são Descartes, Copér-
nico, Augusto Comte, Galvani, 
Spinoza e tantos outros. Eles 
já eram crianças superdota-
das, mas seus pais eram pes-
soas normais, sem qualquer 
destaque intelectual.

Essa genialidade mostra 
de forma inquestionável que 
a inteligência é independente 
do organismo, porque é uma 
característica do espírito. As 
crianças com alto grau da ati-
vidade intelectual surpreen-
de pelo fato de ainda não 
terem atingido a maturida-

de física plena. Os pais não 
transmitem aos filhos partes 
de suas almas. A alma é in-
divisível. Os pais apenas lhes 
dão a vida física, a parcela ge-
nética, através da heredita-
riedade física (cor dos olhos, 
dos cabelos e traços físicos). 

Pais com baixíssima instru-
ção podem, portanto, ter filhos 
inteligentes. Lembrando que 
Jacob sabia recitar o alfabe-
to de trás para frente e falava 
quatro idiomas, sem nenhum 
aprendizado. Ou seja, esse 
dom já pertencia a ele. Ora, 
se isso nada tem a ver com a 
atual existência, como explicar 
o fato sem a reencarnação?

É óbvio que as faculdades 
extraordinárias de uma crian-
ça, sem estudo prévio, são 
atributo do espírito que guar-
da lembranças do passado. 
E isso só ocorre por causa do 
progresso adquirido em ou-
tra vida. O espírito troca de 
roupagem física através das 
reencarnações sucessivas, mas 
jamais perde o conhecimento 
– tanto o intelectual quanto o 
moral - adquirido ao longo da 
sua evolução espiritual.

Essa é a diferença entre o 
talento aprendido, capaz de 
atingir metas que outros não 
podem atingir, e a genialida-
de. Os gênios atingem metas 
que ninguém é capaz de ver. 
Por isso, alguns são conside-
rados loucos, quando na ver-
dade, só colocam em prática 
o que seus espíritos aprende-
ram em vidas passadas.

Uma garotinha de dois anos, 
a Kashe Quest, da Califórnia, 
nos EUA, tornou-se a cidadã 
norte-americana mais jovem 
a entrar para a Mensa, a socie-
dade mundial para pessoas 
com QI elevado, no último 
dia 25 de maio. Seu QI é 46 

pontos mais alto do que a mé-
dia nacional do país. Em seu 
segundo ano de vida, Kashe 
já conta até cem e consegue 
identificar um por um todos 
os estados da federação nor-
te-americana pela sua forma 
e apontá-los no mapa. Além 
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ELIMINATÓRIAS

No Beira-Rio, Seleção confirma favoritismo, com gols de Richarlison e Neymar
AFP

Neymar festeja com Lucas Paquetá o seu gol na vitória brasileira

H
á algo de podre no 
reino da... CBF. A cé-
lebre frase de Hamlet, 
peça de Shakespea-

re, não retratava a realidade 
brasileira, mas algumas com-
parações são inevitáveis com 
a tragédia que explorava de 
temas como conspiração e 
moralidade. Após 200 dias de 
espera, a volta da Seleção aos 
gramados, contra o Equador, 
ontem, em Porto Alegre, pelas 
Eliminatórias, dividiu a aten-
ção com um pesado noticiá-
rio nos bastidores. No fim, a 
vitória por 2 a 0, com gols de e 
Richarlison e Neymar, ameni-
zou a tensão, mas não foi sufi-
ciente para responder todos os 
questionamentos.

Menos de uma semana 
após a reportagem do ‘The 
Wall Street Journal’ revelar 
que o contrato de Neymar com 
a Nike foi rescindido em meio 
à investigação de assédio se-

xual do camisa 10 contra uma 
funcionária da empresa, o pre-
sidente da CBF atraiu para si 
os holofotes após uma funcio-
nária da entidade protocolar 
uma denúncia de assédio mo-
ral e sexual contra dirigente, 
que já administrava uma crise 
com a recusa dos jogadores em 
participar da Copa América.

Com registros de mais de 

469 mil mortes pela covid, a 
bola rolou em Porto Alegre. E 
entre as oito novidades em re-
lação ao último jogo, na vitó-
ria por 2 a 0 sobre o Uruguai, 
em Montevideo, em novem-
bro, Gabigol foi a principal de-
las. Com apenas 33 minutos 
em ação na Era Tite, Gabigol 
teve a ansiedade como primei-
ro adversário para driblar. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nNão é só porque perdeu jo-
gadores para a Data Fifa. Fla-
mengo já precisava de um des-
canso pela maratona de jogos. 
Carioca, Libertadores e, agora, 
a Copa do Brasil em 2021. O ca-
lendário do Rubro-Negro vem 
apertado desde 2019, já que 
disputa praticamente todas as 
competições até o fim, sendo 
campeão em muitas delas, o 
que desgasta o elenco. É o mo-
mento de organizar a equipe e 
torcer para que nenhum dos 
convocados volte com proble-
mas de suas seleções.

DESCANSO 
NECESSÁRIO

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O COMEÇO É FUNDAMENTAL

Fluminense, Botafogo e Vasco têm jogos 
decisivos neste fim de semana. Não é ne-
nhuma final ou partida eliminatória, mas 

encaro o começo de qualquer campeonato de 
pontos corridos como fundamental para a ca-
minhada e a sequência da equipe na compe-
tição. Os três estrearam sem vitória e, mesmo 
vivendo momentos diferentes, são os três pon-
tos que dão a tranquilidade para o trabalho du-
rante a semana. Enquanto o Flu, na Primeira 
Divisão, enfrenta o Cuiabá, em São Januário, o 
Alvinegro pega o Coritiba, no Nilton Santos, e o 
Gigante da Colina vai enfrentar a Ponte Preta, 
no Moisés Lucarelli. O time de Roger Machado 
quer seguir na boa fase após a boa vitória dian-
te do Red Bull Bragantino e já pensando que, 
diferentemente de 2020, esse time pode chegar 
longe sem precisar surpreender. Já Vasco e Bo-
tafogo enfrentam as desconfianças de suas tor-
cidas com os técnicos recebendo forte pressão. 
É a vitória que traz paz porque, principalmente 
no caso dos dois últimos citados, um resultado 
negativo pode trazer caos. O que começa certo 
tende a terminar da mesma forma.

Roger Machado 
comanda o 
Fluminense 
diante do Cuiabá

 nTite foi o responsável por 
colocar a cara e, mesmo não 
confirmando oficialmente, 
externar a posição de um 
grupo de atletas da Seleção: 
não querem jogar a Copa 
América no Brasil. Eles ale-
gam desconforto com a pos-
tura do presidente Rogério 
Caboclo. O clima não é bom 
e o técnico parece estar ali-
nhado com os atletas, o que 
coloca seu cargo em risco. 
Até em Renato Gaúcho já se 
fala nos bastidores. Curioso 
para as cenas dos próximos 
capítulos...

NO BALANÇO 
DO CAOS

NEYMAR COMO LÍDER

 nNão esperava que Neymar fosse o líder da recusa de um 
grupo de jogadores de jogar a Copa América. Ele tentou 
fazer com que a situação acontecesse em outras seleções, 
mas esbarrou em contratos e o prêmio que cada federa-
ção dará em caso de bom desempenho. Para ele, o aspecto 
financeiro não faz muita diferença. Mas isso vai dar o que 
falar na CBF. Ele sabe do seu peso. Está longe de ser bobo...
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BOTAFOGO

Alvinegro enfrenta o Coritiba 
Glorioso busca sua primeira vitória na Série B do Brasileiro

Após uma semana livre para 
trabalhar, o Botafogo volta a 
campo hoje em busca de sua 
primeira vitória na Série B, 
contra o Coritiba, às 21h, no 
Nilton Santos. Será a estreia 
do Glorioso em casa na com-
petição e um “até logo” ao seu 
estádio, que será cedido à Con-
mebol como uma das sedes da 
Copa América. 

Com um empate amargo 
em 1 a 1 na primeira roda-
da contra o Vila Nova, já que 
atuou com um homem a mais 
desde os 40 minutos do pri-
meiro tempo, o Botafogo pre-
cisa de uma vitória para se re-

Chamusca: em busca de alívio

VITOR SILVA / BOTAFOGO

cuperar. Para isso, o Glorioso 
poderá contar pela primeira 
vez com alguns reforços, como 
o volante Luís Oyama e lateral-

-direito Daniel Borges.
Uma possível vitória tam-

bém servirá para trazer alí-
vio e dar uma sobrevida para 
Marcelo Chamusca. O trei-
nador está pressionado no 
comando do Glorioso por 
conta da campanha ruim no 
Campeonato Carioca, encer-
rada com a perda do título 
da Taça Rio para o Vasco, e a 
eliminação precoce na Copa 
do Brasil, diante do ABC.

Do outro lado, o Coritiba 
vem de uma boa estreia na 
Série B, vencendo por 2 a 0 
o Avaí, que não perdia há 
quinze jogos.

FLUMINENSE

VASCO

FLAMENGO

Gabriel Teixeira celebra 
momento pelo Tricolor

Bruno Gomes pode sair

Dentre as revelações da base 
que subiram aos profissionais 
em 2021, Gabriel Teixeira foi 
o menos badalado e é o que 
tem mais se destacado. Não à 
toa, é o jogador do elenco que 
mais entrou em campo nesta 
temporada — 23 jogos, sendo 
10 como titular — e recebeu 
elogios de Fred, após dar uma 
assistência para um dos gols 

O meia Bruno Gomes pode 
deixar o Vasco em breve. De 
acordo com o jornalista ita-
liano Gianluigi Longari, do 
canal Sportitalia, o jogador 
entrou na mira do Spartak 
Moscow, da Rússia, que pode 
fazer uma oferta ao Cruzmal-
tino em breve.

na vitória por 2 a 0 sobre o 
Bragantino.

“No profissional é mais 
delicado. Trabalhei bastan-
te psicologicamente e, hoje, 
pude me firmar no profissio-
nal. Tenho me achado um jo-
gador leve, bem lúcido... Es-
tou feliz para caramba pelo 
momento que estou viven-
do”, comemorou.

Ainda segundo o jornalis-
ta, o clube russo tem inte-
resse em agilizar o negócio, 
já que a chegada de Bruno 
Gomes seria para suprir a 
saída de Alex Kral, que re-
centemente fechou acordo 
para defender o West Ham e 
jogar na Inglaterra.

Rodinei 
desfalcará 
o time
Rodinei está de volta ao 
Flamengo, mas terá que 
esperar um pouco para ves-
tir a camisa rubro-negra. O 
lateral estava suspenso na 
última rodada do Brasilei-
rão, contra o Corinthians, 
quando ainda defendia o 
Internacional, mas invadiu 
o gramado para comemo-
rar o gol anulado de Edeníl-
son, que tiraria o título ru-
bro-negro. Por conta disso, 
acabou pegando mais um 
jogo de gancho no STJD.

Como não estava inscrito 
nem por Flamengo e nem 
por Inter na primeira ro-
dada do Brasileirão atual, 
o jogador terá que cumprir 
suspensão no próximo jogo 
do time carioca em uma 
competição da CBF. O Fla-
mengo enfrenta o Coritiba 
no próximo dia 10, às 21h30, 
no Couto Pereira. 

RICHARLISON NA MIRA DO REAL MADRID
Com a chegada de Carlo Ancelotti, o Real Madrid busca reforços para a próxima 

temporada e um velho conhecido do técnico italiano estaria na mira. Segundo o 
portal ‘Football Insider’, Richarlison interessa ao clube espanhol.

Brasil dribla bastidores 
pesados e vence o Equador

ACUSAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

Documento é 
protocolado na 
Comissão de Ética 
da CBF

Funcionária apresenta 
denúncia contra Caboclo

Em meio ao caos político 
e esportivo, o ambiente da 
CBF pode ser comparado a 
um vulcão em atividade. E 
erupção da vez tem um im-
pacto devastador para a en-
tidade após a apresentação 
da denúncia de assédio se-
xual e moral de uma funcio-
nária contra o presidente 
Rogério Caboclo. De acor-
do com informações do ‘ge’, 
no documento protocolado 
na própria CBF, o dirigente 
tentou forçar a denuncian-
te afastada a comer biscoito 
de cachorro e chegou a cha-
má-la de ‘cadela’.

A denúncia foi protoco-
lada na tarde de ontem na 
Comissão de Ética da CBF e 
na Diretoria de Governança 
e Conformidade. No docu-
mento, a funcionária ga-
rantiu possuir provas do 
comportamento abusivo de 

Caboclo, iniciado em abril do 
ano passado. 

A funcionária narra com ri-
queza de detalhes uma série 
de episódios constrangedo-
res no trabalho cotidiano na 
sede da entidade, localizada 
na Barra da Tijuca, e em via-
gens, como indagações se ela 
se “masturbava”. O episódio 
mais perturbador, segundo a 
funcionária, aconteceu no dia 
que Caboclo tentou forçá-la a 
comer um biscoito de cachor-
ro e a chamou de ‘cadela’. 

Até o fechamento desta 
edição, Rogério Caboclo não 
havia se manifestado sobre a 
denúncia. 

Caboclo: acusação formal
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O Brasil abriu o placar no 
segundo tempo, com Richar-
lison, aos 19, na falha de Do-
mínguez. Com a surpreenden-
te entrada de Gabriel Jesus no 
lugar do volante Fred, não ha-
veria linha do Equador capaz 
de parar o quarteto ofensivo. 
Com o domínio consolidado, o 
segundo gol parecia estar ma-
duro. Aos 43, Jesus sofreu pê-
nalti de Preciado. Displicente, 
Neymar desperdiçou a primei-
ra cobrança e, graças ao VAR, 
que alertou o adiantamento 
do goleiro, se redimiu e con-
verteu na segunda chance.

Líder das Eliminatórias, 
com 13 pontos, o Brasil joga 
na terça-feira contra o Para-
guai, em Assunção, mas com 
dúvidas sobre a permanência 
de Tite no cargo e a participa-
ção dos principais jogadores 
na Copa América. Sem dúvida, 
uma trama digna de uma peça 
de Shakespeare.
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BRASIL

Os gases gerados em aparelhos antigos 
são um perigo para o meio ambiente

Especialistas alertam 
para o ar-condicionado

Ar-condicionado: limpar o filtro periodicamente é importante

No Dia Mundial do Meio 
Ambiente, um perigo vindo 
do Brasil cresce o potencial 
de efeito estufa: os gases 
gerados em aparelhos de 
ar-condicionado antigos e 
que possuem efeito até cin-
co vezes superior ao do des-
matamento do Pantanal.

“Enquanto os gases es-
tão nos aparelhos, não cau-
sam problema. O impacto 
é quando há vazamento, 
bastante comum, ou se não 
houver manejo correto ao 
fim da vida útil”, diz Rodolfo 
Gomes, diretor-executivo 
do International Energy 
Initiative (IEI-Brasil), lem-
brando que o descarte da 
maioria dos equipamentos 
ainda é feito de maneira 
inadequada no país. Eles 
são 2 mil vezes mais preju-
diciais ao efeito estufa do 
que o gás carbônico.

Segundo ele, o país preci-
sa atualizar suas indústrias, 
já que os equipamentos de 
refrigeração e ar-condiciona-
do estão obsoletos em mui-
tos escritórios e residências, 
apresentando baixa eficiência 
energética, o que eleva desne-
cessariamente os gastos de fa-
mílias, governos e empresas 
com a conta de luz.

Para os consumidores, 
o diretor-executivo do IEI-
-Brasil dá dicas: “Não preci-
sa colocar o ar-condicionado 
em 17°C. Em 23°C ou 24°C já 
será uma temperatura térmi-
ca muito boa e o consumidor 
gastará menos energia. Outra 
dica é não deixar janela aber-
ta ou frestas em que possa en-
trar ar quente ou sair o ar que 
resfria o quarto. Ter cortina 
na janela ajuda a bloquear a 
entrada direta do sol. E lim-
par periodicamente o filtro 
do ar, que fica com poeira 
acumulada e faz o aparelho 
puxar mais energia”.

Iniciativa promove 
proteção de mananciais
Brasil sofre crise hídrica histórica e precisa de alerta sobre preservação

Pelo menos  
seis grandes 
metrópoles 
enfrentam crises  
de abastecimento 
de água, como  
é o caso do Rio

H
oje é celebrado o Dia 
Mundial do Meio Am-
biente. Dentro de to-
dos os pontos levan-

tados pelos ativistas, um em 
especial tem assolado o país 
nos últimos dias: uma crise hí-
drica histórica. Após o alerta 
de emergência hídrica emiti-
do pelo Sistema Nacional de 
Meteorologia, o primeiro em 
111 anos, discute-se a ideia 
da realização de um raciona-
mento elétrico para evitar um 
apagão. Os estados de Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, São Paulo e Paraná estão 
envolvidos no alerta, que está 
sendo cogitado para os meses 
de junho a setembro.

Em um outro cenário, pelo 
menos seis grandes metrópo-
les enfrentam graves crises de 
abastecimento de água, como 
é o caso de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, Curitiba, 
Belo Horizonte e Vitória. As 
causas já são conhecidas: 
manchas urbanas extensas 
que impermeabilizam o solo, 
aumento da demanda da po-
pulação e poluição causada 
por sedimentos e nutrientes. 
Um indício relevante de que 
é preciso repensar o atual mo-
delo de gestão da água no país. 

Por esse motivo, o Institu-
to Democracia e Sustentabi-
lidade (IDS) e a The Nature 
Conservancy defendem que 

é essencial e estratégico estru-
turar um programa de prote-
ção de áreas de mananciais, 
tendo em vista que eles são 
‘matéria-prima’ do abasteci-
mento público, essenciais à 
qualidade de vida e às ativida-
des econômicas.

Com o objetivo de infor-
mar a opinião pública sobre 
o tema, o IDS lançou o Hub 
Tarifas e Mananciais, plata-
forma online que reúne con-

teúdo sobre o papel da tarifa 
na recuperação e conservação 
de mananciais utilizados em 
sistemas de abastecimento de 
água dos grandes centros ur-
banos brasileiros.

“Esse trabalho parte de dois 
princípios muito fundamen-
tais, um deles é de uma valo-
rização da água por si só, uma 
compreensão de que a água é 
um recurso finito e essencial 
para a vida. Nós precisamos 

que essa água exista em quan-
tidade e qualidade adequada 
para as próximas gerações. O 
outro entendimento é a cor-
responsabilidade porque sen-
do um bem público, como a 
água é no Brasil, temos a cla-
reza de que proteger essa água 
e viabilizar condições pra que 
elas fluam é resultado de um 
esforço coletivo”, afirmou o 
coordenador de pesquisa do 
IDS, Guilherme Checco. 

ALBERTO JOÃO
alberto.joao@odia.com.br 
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Mais de 400 vagas de 
emprego nesta semana
Equipe de captação de secretaria faz a triagem dos currículos recebidos por e-mail 

REPRODUÇÃO

Interessados em concorrer às vagas devem ficar atentos e enviar e-mail para vagas.smte@gmail.com

O
s cariocas que estão 
atrás de uma opor-
tunidade de empre-
go devem ficar de 

olho nas ofertas disponibi-
lizadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Trabalho e Renda 
do Rio. Ao todo, há 452 vagas 
nesta semana para diversos 
perfis, com e sem experiên-
cia. Pessoas com deficiência 
(PCDs) também podem bus-
car uma colocação no merca-
do através da secretaria. 

A equipe de captação da 
secretaria faz a triagem dos 
currículos recebidos por 
e-mail e cruza com o perfil 
das vagas e as exigências fei-
tas pelas empresas. Havendo 
compatibilidade, o candida-
to recebe uma carta de en-
caminhamento para fazer a 
entrevista com o setor de re-
crutamento da empresa que 
oferta a vaga.

Para concorrerem às vagas, 
os candidatos devem enviar o 
currículo para o e-mail vagas.
smte@gmail.com.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES
Para quem tem Ensino Fun-
damental completo, as vagas 
são para as seguintes fun-
ções: padeiro, açougueiro, 
atendente de padaria, auxi-
liar de cozinha, atendente de 
lanchonete, sushiman, pei-
xeiro, auxiliar de peixaria, 
manipulador de alimentos, 
motofretista, operador de 
loja, repositor e frentista. 

Já  para aqueles  com 

Salário mínimo de 
R$1.100 promulgado
O presidente do Congres-
so Nacional, senador Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), 
promulgou a Lei 14.158, 
de 2021, que define o va-
lor do salário mínimo em 
R$ 1.100 a partir de 1º de 
janeiro de 2021, como pu-
blicado ontem em edição 
extraordinária do Diário 
Oficial da União. O texto 
estabelece a diária em R$ 
36,67 e o valor horário do 
salário mínimo em R$ 5. 

A nova lei é resulta-
do da medida provisória 
(MP) 1.021/2020, edita-
da no fim do ano passado 
pelo governo federal — 
por isso, o montante já es-
tava em vigor desde o dia 
1º de 2021. 

A MP foi aprovada pela 

Câmara em 26 de maio e pelo 
Senado no dia 27. Como o 
texto não sofreu alterações 
de mérito no Parlamento, a 
lei foi promulgada por Pa-
checo — e não sancionada 
por Bolsonaro.

VARIAÇÃO DO INPC
Trata-se de um aumento de 
5,26% (R$ 55) em relação 
ao valor do ano passado, de 
R$ 1.045. O valor proposto 
pelo governo para este ano 
correspondeu à variação 
de 5,22% para o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor (INPC), no período 
de janeiro a dezembro de 
2020. O INPC apura a in-
flação mensal das famílias 
com renda de um a cinco 
salários mínimos. 

Ensino Superior comple-
to, há oportunidades para 
farmacêutico. 

Há ainda vagas reserva-
das para pessoas com defi-
ciência. Dentro desse grupo, 
as oportunidades para quem 
tem Ensino Fundamental 
incompleto são de ajudan-
te de produção, auxiliar de 
serviços gerais e operador de 
supermercado. Para aqueles 
que têm Fundamental com-
pleto, há para repositor, as-
sistente de loja e outros. 

A lista completa está dis-
ponível no Dia Online.

O gás de cozinha pesou ain-
da mais no bolso das famílias 
pobres neste período de pan-
demia. Desde maio de 2020, 
o preço do botijão subiu cinco 
vezes mais do que a inflação. 
Especialmente neste momen-
to, o custo do gás se tornou um 
problema social, não à toa os 

governos do Ceará e do Mara-
nhão adotaram políticas públi-
cas emergenciais nesse sentido. 
“O GLP é o principal energético 
usado no preparo de alimentos 
por famílias de baixa renda”, 
afirmou André Braz, coordena-
dor adjunto do Índice de Preço 
ao Consumidor do Ibre/FGV.

Em meio ao seu desempenho 
— que vem caindo — nas pes-
quisas e de olho em 2022, o 
presidente Jair Bolsonaro afir-
mou, em uma live na quinta-
-feira, que estuda aumentar o 
valor do Bolsa Família em “pelo 
menos 50%”. De acordo com o 

chefe do Executivo federal, o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, tem estudado o as-
sunto “com responsabilidade”. 
“Estamos trabalhando para 
aumentar esse valor. Pretende-
mos chegar aí... dar pelo menos 
50% (de aumento)”, disse.

DIA A DIA

BOLSA FAMÍLIA: PROMESSA DE AUMENTO

PREÇO DO GÁS AFETA OS MAIS POBRES

 > Com foco na qualifica-
ção, a Secretaria Munici-
pal de Trabalho e Renda 
costurou uma parceria 
com o Instituto Crescer. 
Assim, através do Projeto 
Geração Crescer, está ofe-
recendo 60 mil vagas para 
cursos online, gratuitos e 
certificados. 

Somente em um mês de 
parceria, mais de 10 mil va-

gas já foram preenchidas. 
Para fazer inscrição, basta 
preencher o formulário no 
site https://geracaocres-
cer.org.br/web/cursos/. 

A plataforma oferece 
cursos de inglês, produ-
tividade, comunicação 
e expressão, educação 
financeira, cultura digi-
tal e qualidade de vida e 
trabalho.

Capacitação gratuita
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Tem promoção para apaixonados
De olho no Dia dos Namorados, comércio do Rio prepara várias ações para casais comemorarem a data  

REPRODUÇÃO INTERNET

Lojas de shoppings estão com promoções para o Dia dos Namorados

O 
comércio carioca se 
prepara para as ven-
das do Dia dos Na-
morados. Para atrair 

os pombinhos apaixonados, os 
lojistas oferecem promoções 
variadas. Segundo o Institu-
to Fecomércio de Pesquisas e 
Análises (IFecRJ), a data (12 de 
junho) promete ser mais posi-
tiva para o setor no estado. O 
gasto médio será de R$ 173,25 
em comparação ao ano passa-
do, que foi de R$ 157,31.

No BarraShopping e Ne-
wYorkCityCenter, a cada 
R$400 em compras o cliente 
concorre a vale-compra no va-
lor de R$100mil e a oito vales 
de R$ 25 mil. A cada cinco nú-
meros da sorte, gira a ‘roleta 
premiada’, na Praça de Even-
tos. Há prêmios instantâneos 
como Cafeteira Nespresso, 
SmartWtch Xiamoi, Kindle 
Amazon, entre outros. O ca-
dastro de notas é feito exclu-
sivamente pelo app Multi. Re-
gulamento completo em www.
barrashopping.com.br.

No RioSul, a cada R$250 em 
compras, os clientes ganham 
cupom para concorrer a cin-
co vale-compras de R$ 10 mil 
cada e credencial do estacio-
namento do shopping. É ne-
cessário cadastrar notas no 
aplicativo do RioSul.

No West Shopping, ação 
promocional sorteará dez 

celulares Samsung Galaxy 
S21. Para participar, é preciso 
juntar R$ 200 em notas fis-
cais e trocar por cupom. Na 
Marisa, há perfume, tanto 
masculino quanto feminino, 
por R$ 25,90 e, no Américas 
Shopping, na Mahogany, há 
sachê perfumado por R$ 19,90 
e sabonete em barra English 
Rose por R$ 29,90. 

Já o Shopping Tijuca sor-
teará dez diárias de casal no 
Hotel Spa Locanda Della Mi-
mosa, em Petrópolis, com jan-
tar na entrada, prato princi-
pal, sobremesa e vinho, além 

de massagem relaxante ou 
drenagem para dois. Os clien-
tes devem cadastrar notas no 
aplicativo até dia 15. O sorteio 
será dia 18. 

Até o dia 15 deste mês, todas 
as compras no NorteShopping 
nas lojas físicas ou no aplicati-
vo podem se multiplicar. Para 
participar e concorrer a seis 
vale-compras no valor de R$ 5 
mil (cada), o cliente precisa ter 
notas fiscais cadastradas no 
app e resgatar os cupons até 

o dia 18 de acordo com a sua 
categoria no programa de rela-
cionamento. O sorteio é dia 21.

SORTEIO DE DIÁRIA EM HOTEL
No Bossa Nova Mall, em parce-
ria com a Paradiso FM, o sho-
pping center sorteia para os 
apaixonados um dia inteiro no 
Hotel Prodigy Santos Dumont 
e um jantar no Restaurante 
Xian. É só ficar ligado no Ins-
tagram do empreendimento e 
seguir as regras. 

No Shopping Grande Rio, 
haverá sorteio de um carro 
Renault Kwid 0Km. A cada 
R$ 100 em compras, o cliente 
ganhará um número da sor-
te para participar. Os consu-
midores deverão se inscrever 
pelo site do shopping e regis-
trar as notas. A campanha do 
Via Parque Shopping vai pre-
sentear clientes com uma cai-
xinha de som à prova d’água. 
Para ganhar o brinde, basta 
apresentar as notas fiscais das 
compras acima de R$ 200. 

No Passeio Shopping terá 
sorteio de dois pares de kits 
tecnológicos com smartpho-
nes para o casal. Para partici-
par da promoção, basta se ins-
crever pelo site do shopping 
e registrar as notas fiscais. A 
cada R$ 200 em compras nas 
lojas participantes, o cliente 
ganhará um número da sorte 
para concorrer ao prêmio.

Segundo IFecRJ, a 
data (12 de junho) 
promete ser mais 
positiva para o setor

NO BONDINHO

 NNa compra de um bilhete 
no site oficial (www.bon-
dinho.com.br) para Pão de 
Açúçar, usando código de 
desconto ‘CASALMARAVI-
LHA’, o segundo bilhete re-
ceberá desconto de 50%. O 
abatimento será aplicado 
no ingresso de menor valor e 
é válido somente para bilhe-
tes comprados para a mesma 
data de visitação e desde que 
sejam utilizados juntos na 
entrada do parque. 

A iniciativa faz parte do 
Circuito de Cores, promovi-
do pelo Rio CVB em parceria 
com a Câmara de Comércio 
e Turismo LGBT, no mês do 
Orgulho LGBT, para fomen-
tar turismo de diversidade. 
Para divulgar a promoção 
‘Casal Maravilha’ nas redes 
sociais oficiais do parque, 
todas as formas de amor 
são celebradas. 

Os bilhetes devem ser ad-
quiridos de 2 ao dia 20 deste 
mês, para visita no mesmo 
período, e é válido para pas-
seio completo, da Praia Ver-
melha até o Pão de Açúcar.

Bilhetes para 
Pão de Açúcar

 > O Bangu Shopping vai 
sortear dez kits Amor 
Conectado: cada um 
contém um Smartpho-
ne S21 com câmera tripla 
+ um Instax Mini Link, 
que imprime fotos dire-
tamente do celular + Ál-
bum Scrapbook + Filmes 
60 fotos. De 27 de maio 
a 27 de junho, a cada R$ 
250 em compras nas lo-
jas participantes o clien-
te receberá um número 
da sorte. As compras 
aos domingos vão valer 
o dobro. Troca ou regis-
tro das notas no site do 
shopping ou em totens 
no mall até o dia 27. Os 
sorteios serão pelas ex-
trações da Loteria Fede-
ral, nos dias 9,12, 16, 19 e 
30 deste mês, às 19h. 

No Caxias Shopping 
haverá sorteio de três 
kits Conectado Samsung 
Galaxy, contendo dois 
Smartphones Samsung 
Galaxy S21 128GB + dois 
Fones Galaxy Buds Live 
Nacional + dois Smart-
watchs Galaxy Active 2. 
No período da promo-
ção, a cada R$100 em 
compras nas lojas parti-
cipantes o cliente rece-
berá um número da sor-
te. Na hora do cadastro, 
o cliente que doar 1 kg de 
alimento não perecível, 
ganhará número da sor-
te extra (limitado a um 
número extra por CPF, 
independentemente da 
quantidade de alimen-
tos doados). 

Itens recolhidos vão 
para Asilo Getsêmani, 
casa de repouso em Du-
que de Caxias.

Concorra a 
kits do amor 
conectado

GASTO MÉDIO

R$ 173,25
O gasto médio para o Dia dos 
Namorados deve saltar para 
R$ 173,25 em comparação 
ao ano passado, que foi 
de R$ 157,31
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FábiaOliveira

ONDA DE ATAQUES VIRTUAIS

D
esde que o novo affair do ex-Fazenda Lucas Viana com a ex-BBB Sarah Andrade se tor-
nou público, o modelo voltou a receber uma série de ataques e até mesmo ameaças de 
morte. Situação semelhante ocorreu quando Lucas saiu do confinamento de ‘A Fazenda 

11’ como campeão da edição. Os ataques de ódio prejudicaram a saúde mental do rapaz de tal 
forma que ele precisou ser internado para realizar exames e tratar o psicológico que estava e 
ainda segue completamente afetado. Por conta disso, o médico que atendeu Lucas recomen-
dou que ele se afastasse por um tempo das redes sociais para que ele recuperasse seu bem-es-
tar mental. Na entrevista abaixo, Lucas conta detalhes do que vem enfrentando a ponto de 
deixá-lo tão abalado. 

privadas do direito de evoluir!  

 N Acha que a internet está muito tóxica? 

 L Sim. Acredito que as pessoas na internet se tornam mui-
to corajosas e cruéis, pois se escondem atrás de uma tela e 
muitas vezes de fotos de perfis que não são suas. A grande 
maioria não falaria nem 1% do que fala nas redes sociais se 
estivesse cara a cara com a outra pessoa. Falta empatia, fal-
ta se colocar no lugar do outro e isso torna as coisas ainda 
piores. 

 N Como tudo isso tem impactado na sua saúde física 
e mental? 

 L Desde que saí do reality busquei ao máximo me manter em 
paz e focar nos meus projetos, portanto esse ódio gratuito 
e repentino me deixou extremamente assustado. Passei a 
última semana tentando manter minha saúde mental equi-
librada, mas infelizmente não sou de ferro e esses ataques 
impactaram no meu psicológico. Precisei ler que estava me 
vitimizando, quando tudo o que menos queria era demons-
trar fraqueza. Porém, sou humano e transparente, não pode-
ria deixar de expor a quem me acompanha para incentivar 
uma conscientização. Não apenas por mim, mas por tantas 
outras figuras públicas que passam pelo mesmo.
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MV é a nova aposta da Portuga Records e Kondzilla 

Records, sob o comando do empresário Marcelo Por-

tuga, sócio fundador e de Konrad Dantas. O cantor, 

que é irmão do Mc Don Juan - atualmente o funkeiro 

mais ouvido do streaming - posou ao lado da mãe 

e empresária, Claudia Santos, e do novo manager, 

Marcelo Portuga.

 Recentemente, a Portuga Records foi a responsá-

vel por trazer o astro internacional Aron Piper, um dos 

protagonistas da série ‘Elite’, da Netflix, para um feat 

com dois artistas da gravadora: Kevinho e Jottapê. Os 

três artistas entraram em estúdio, em São Paulo, para 

a gravação do hit ‘Errada ela não tá. 

A viagem de Nego do Borel para Dubai, nos Emirados 
Árabes, estava indo tão bem, mas, ontem, deu ruim para 
o cantor. O dono do sucesso ‘Você Partiu Meu Coração’ 
perdeu um dos incisivos inferiores ao bater com a boca 
na caixa de som. Nego dançava animadamente e bebia 
champanhe quando aconteceu a cena. Detalhe: ele não 
largou o celular. “Cara**o! Eu perdi o Neymar, doutor 
!”, brincou o artista ao constatar com a mão a perda do 
dente. Sem perder a pose, o cantor riu até cair no chão 
da sua falta de sorte.

SEM O DENTE

MV É A NOVA APOSTA 
DO FUNK 

DIVULGAÇÃO 

Iná Freitas, ex-mulher do cantor Jorge, não 
passou vontade na tarde de ontem, ao 
comentar uma foto do ex-marido ao lado de 
sua atual mulher, Rachel Boscatti, que é ex-
amiga de Ina e madrinha de casamento do 
ex-casal. No clique, compartilhado por uma 
maquiadora, Jorge e Rachel aparecem em 
um ensaio gestante realizado há poucos 
meses antes da moça dar à luz a primeira 
filha do casal, a pequena Sara. Ina deixou o 
seguinte comentário na imagem: “Eco”, 
escreveu a empresaria usando uma figurinha 
de um bonequinho com náuseas. Eita!

RANÇO 
DECLARADO 
PUBLICAMENTE

‘Para proteger minha 

saúde mental’
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 N Por que você saiu das redes sociais?

 L Foi uma orientação médica de me afastar totalmente para 
que eu pudesse proteger minha saúde mental, que está bem 
fragilizada no momento. 

 N Você foi ameaçado de morte. Pensa em registrar na 
delegacia?

 L Sim. Infelizmente passei pela mesma coisa quando saí da 
Fazenda e sei o quanto é importante registrar ocorrência.

 N Qual foi a pior coisa que você leu?

 L Acredito que as ameaças contra a minha vida e da minha 
família. Certos comentários despertam gatilhos imensos e 
não passava por isso há muito tempo. Sempre fui muito dis-
creto quanto ao que acontece na minha vida pessoal, essa 
exposição não é algo que me agrada. 

 N Como você vê a política de cancelamento da internet?

 L Acho injusta e problemática. Se apontamos os erros das 
pessoas, deveria ser com a intenção de instigar a evolução 
da mesma, afinal, todos nós erramos e merecemos uma 
segunda oportunidade. É lamentável que as pessoas sejam 

MÉDICOS AFASTAM LUCAS VIANA DA INTERNET
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n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

POR SAIA JUSTA NO EGITO

APRESENTADOR PASSA 

DIVULGAÇÃO

O  a p r e s e n t a d o r 
Franklin David está no 
Egito estudando o lo-
cal para futuras grava-
ções de seu programa 
na TV chamado ‘Avn-
tureiros’, no Travel Box 
Brazil. Franklin está ao 
lado do turismólogo 
Vitor Vianna e falou 
com exclusividade à 
coluna sobre sua aven-
turas pelos país. 
Franklin garante que 
a viagem só não tem 
sido mais prazerosa 
por culpa do médico brasileiro Vitor Sorrentino, 
que acaba de ser preso no país por assédio sexual 
a uma mulher muçulmana: “Fizemos o roteiro da 
viagem bem parecido com o dele, por isso acabei 
passando pelos  mesmos locais. Então o que pos-
so dizer é que graças a ele é constrangedor nesse 
momento dizer que sou brasileiro. O crime que ele 
cometeu tomou uma proporção enorme aqui. É 
como se eu tivesse que justificar a todo momento 
que ele não representa os brasileiros”.

Os turistas brasileiros têm 
sido escoltados. A história 
do assédio sexual chegou 
até o presidente do Egito, 
Abdul Fatah Khalil Al-Si-
si. “O presidente disponi-
bilizou autoridades para 
acompanhar os brasileiros 
que estiverem por aqui. Por 
essa razão, os coronéis fi-
caram o tempo inteiro com 
a gente: para que nós não 
sofrêssemos qualquer tipo 
de retaliação”.
A p e s a r  d a  s a i a  j u s t a , 
Franklin garante que o 

povo egípcio tem um enorme carinho pelos 
brasileiros: “Eu fico acanhado quando falo que 
sou do Brasil pelo ocorrido, mas eles logo abrem 
um sorrisão já querendo conversar e me vender 
alguma coisa (risos)”.
O apresentador também falou sobre a escolha do 
roteiro: “Escolhi o Egito porque é o berço da hu-
manidade e tem riquíssimos atrativos turísticos. 
O povo é receptivo e acho que pode render muitas 
aventuras”, concluiu. 
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Após os constantes ataques que Luísa Sonza vinha 
recebendo em suas redes sociais, por conta da morte 
do filho de Whindersson Nunes, a cantora foi afastada 
da internet por sua equipe e desde então segue des-
ligada do mundo virtual. Em comunicado divulgado 
ontem, a assessoria de Luísa informa que ela dará 
uma pausa na carreira para conseguir cuidar de sua 
saúde mental.
 “Após os últimos acontecimentos relacionados 
à cantora Luísa Sonza, a artista ficará afastada das 
redes sociais por um tempo para cuidar de sua saúde 
mental, sendo prioridade agora. Aos fãs que estavam 
ansiosos pelo lançamento do seu novo álbum, infor-
mamos que este projeto que estava previsto para ser 
lançado no fim deste mês, será adiado (ainda sem 
nova previsão para lançamento). O time da canto-
ra continuará administrando as suas redes sociais 
e seguirá com posts que fazem parte de contratos 
comerciais. Aproveitamos para ressaltar que Luísa, 
junto com seu namorado, o cantor Vitão, continuam 
sofrendo ataques verbais pelas ruas e nas redes so-
ciais, por inverdades ditas na internet. Pedimos mais 
uma vez respeito e empatia pelo próximo. Todas as 
medidas cabíveis para as pessoas que continuam 
com estes ataques estão sendo tomadas”, informa o 
comunicado.
 Internautas invadiram as redes sociais de Luísa 
para acusá-la de ter contribuído para que pessoas 
atacassem Maria Lina, mulher de Whindersson, 
quando ela ainda estava grávida, por conta da briga 
pública que a cantora teve com o ex-marido. O youtu-
ber chegou a revelar, na ocasião da confusão, que por 
conta da treta que tomou conta da internet, algumas 
pessoas chegaram a ir às redes de Maria Lina para 
desejar a morte do bebê do casal. O pequeno João 
Miguel faleceu na última segunda-feira, após não 
resistir ao parto prematuro de 22 semanas.

Após sua participação no reality ‘No Limite’, da TV Globo, a ex-BBB Ariadna 
Arantes, que até então morava na Itália, decidiu fixar residência no Brasil 
para investir nas carreiras de influenciadora digital e dermopigmentadora. 
Hoje morando em um apartamento em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, 
a maquiadora segue em busca de um imóvel para residir na Barra da Tijuca. 
Na última quinta-feira, Ariadna recebeu a irmã mais nova e poucos amigos 
mais próximos para comemorar a chegada de seus 37 anos com um bolinho 
providenciado pela decoradora e empresária Telma Carvalho. A decoração 
do bolo, é claro, foi inspirada em ‘No Limite’. 

MORANDO NO BRASIL DE VEZ

PAUSA NA CARREIRA
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 n Nesse fim de 

semana, Pau-
linho Serra 
apresenta dois 
espetáculos 
diferentes no 
Teatro Riachuelo 
Rio  no formato 
presencial . Hoje 
tem o espetá-
culo ‘Paulinho 
Serra em Peda-
ços’. Amanhã, 
ele vai participar 
de ‘Bora Improvi-
sar com Paulinho 
Serra, Aarhon 
Pinheiro, Hamil-
ton dias, Fábio 
Nunes e Thiago 
Cardoso’.

O NOVO QUERIDINHO DO SBT

O ator Marcos Pasquim é o primeiro convidado do programa ‘Te Devo Essa’,  uma 
versão brasileira do reality americano de reforma ‘Irmãos à Obra’, que estreia sob 
o comando de Dony De Nuccio, hoje, no SBT. A coluna soube que o ex-
apresentador da Globo virou o novo queridinho da emissora de Silvio Santos por 
sua simplicidade, humildade e educação. Além disso, Dony é um dos que mais 
acredita na produção e arregaça as mangas na hora H.

REPRODUÇÃO

Solange Almeida dará o pontapé inicial amanhã para as lives juninas, com horário confirmado para as 17h. O show, intitu-
lado ‘Sol João’, será transmitido através do canal do YouTube da cantora. “Torço para que a gente vença esse vírus o quan-
to antes e que possamos nos encontrar muito em breve. Para quem pouco aguentava esperar pelo ano seguinte, estamos 
chegando ao segundo ano sem realizá-lo. Em 2022 queremos dois meses inteiros de São João”, brincou a cantora.

O SÃO JOÃO DA SOL

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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OPINIÃO

O genocida e o  
guarda da esquina

O Estado do Rio gastou neste ano 
mais de R$ 3 bilhões com es-
trutura e ações voltadas para a 

Segurança. É um valor vultoso, ainda 
mais se comparado aos R$ 131,3 mi-
lhões gastos com a assistência social 
(consulta aos dados do próprio gover-
no até o dia 10 de maio). Isso mesmo, 
você não leu errado. As despesas com a 
área não chegam nem a 0,05% de todos 
os gastos com as ações e despesas de 
segurança. Com a Cultura, a despesa 
ficou estacionada em R$ 25 milhões 
de verbas estaduais. Até agora, não foi 
realizado nenhum gasto com fomento 
a projetos culturais. Vale lembrar que 
estamos chegando à metade do ano.

O mesmo governo que deve gastar 
mais de R$ 10 bi nas políticas de Segu-
rança até o final do ano não repassa os 

Um professor foi preso em Goiás 
porque seu carro continha plo-
tagem com palavras de desa-

preço político, dentre elas “Fora!” e 
“Genocida”. Um policial ordenou que 
se retirasse o adesivo, sob o fundamen-
to de crime de calúnia descrito na Lei 
de Segurança Nacional (LSN).

Genocídio é o extermínio deliberado 
de pessoas, motivado por diferenças 
étnicas, nacionais, raciais, religiosas e 
sociopolíticas. O objetivo do genocídio 
é o extermínio de um grupo social; é 
um tipo de limpeza étnica. Tanto a con-
venção para a prevenção e a repressão 
do crime de genocídio, de 1948, quanto 
o Estatuto de Roma, que criou o Tribu-
nal Penal Internacional (TPI), de 1998, 
contêm definição idêntica. O crime de 
genocídio é definido no Brasil pela Lei.

A CPI da Covid já nos indica que 
houve opção pela imunização do re-
banho, mediante contágio, ao invés da 
imunização pela vacina. Foi uma opção 
política, cujos objetivos precisamos in-
vestigar. Em março de 2020, diante da 
previsão de que ocorreriam mortes ge-
neralizadas entre os idosos, se o vírus 
não fosse contido, a Superintendente 
de Seguros Privados/Susep teria dito:  
“É bom que as mortes se concentrem 
entre idosos. Isso melhorará nosso de-
sempenho econômico, pois reduzirá 
nosso déficit previdenciário”.

Se o governo fez opção pela morte 
de idosos e pessoas com comorbida-
des visando a reduzir os gastos com a 
Previdência ou com o SUS é evidente 
que estamos diante de crime. Tecnica-
mente não é genocídio; é crime contra 
a humanidade.

A definição legal do crime de genocí-
dio não tem correspondido ao uso colo-
quial em discursos de manifestantes. A 

Orçamento: retrato das nossas mazelas

Eliomar Coelho 

dep est PSOL e 
titular da Com 
Orçamento Alerj

João Batista  

Damasceno 
desembargador do 
TJ/RJ 

recursos devidos do custeio das uni-
versidades estaduais. Não faz os inves-
timentos na Educação e na garantia de 
tecnologias para alunos e professores.

O orçamento mostra o retrato das 
nossas mazelas. As prioridades estão 
completamente distorcidas. Políticas 
da Saúde e da Educação aparecem 
atrás das da Segurança. Os gastos com 
Segurança até agora foram 55% su-
periores aos da Saúde. Isso em plena 
pandemia. Não é pouca coisa. Saúde e 
Educação receberam R$ 1 bilhão a me-
nos, cada, do que a área da Segurança.

Todos vivemos as políticas públicas 
no Estado do Rio. Sabemos que a má 
gestão do orçamento disponível não 
é de agora. Ainda assim, precisamos 
continuar forçando o debate e a revisão 
das políticas, especialmente quando se 
mostra evidente o abuso dos governos.

Precisamos massificar o debate em 
torno das prioridades orçamentárias. 
Sobretudo, denunciar aqueles que es-
tão negando hoje tudo à população: 
da vacina à alimentação e educação; 

tentativa de extermínio da população 
indígena ou quilombola para apropria-
ção de suas terras ou das riquezas que 
nela se encontrem pode ser definido 
como genocídio. De idosos e pessoas 
com comorbidades, não. O Estatuto 
de Roma admite como crimes contra a 
humanidade os atos desumanos de as-
sassinato e extermínio ou os cometidos 
em ataques deliberados, como o são as 
chacinas à luz do dia nas favelas cario-
cas. O extermínio de idosos e pessoas 
com comorbidades, por razões econô-
micas, é crime contra a humanidade.

Para caracterizar crime contra a hu-
manidade é necessário que a conduta 
seja generalizada ou sistemática con-
tra parcela da população civil, além de 
corresponder a uma política de Estado 
ou de uma organização que promova 
essa política. E isto parece não faltar 
nas práticas governamentais.

Qualificar quem tenha cometido 
crime contra a humanidade como ge-
nocida não é crime de calúnia, como 
interpretou Sua Excelência, o sargen-
to Goiano, do alto de seu oculto saber. 
Caluniar é imputar falsamente fato de-
finido como crime. Tem que ser ‘fato’ e 
‘falso’. Se for verdadeiro não é crime de 
calúnia. Difamar é a imputação de fato 
não criminoso ofensivo à reputação.

A qualificação depreciativa, mesmo 
que ofensiva, não está prevista na Lei 
de Segurança Nacional. Opinião ou 
conceito desfavorável da crítica lite-
rária, artística, científica ou política 
não caracteriza crime de injúria. Pode 
ferir o ego do destinatário, mas não é 
crime. E mesmo que haja a exclusiva 
intenção de insultar, se o ofendido for 
o presidente da República somente se 
procede por requisição do Ministro da 
Justiça e não pela ação voluntariosa 
do guarda da esquina em suas mani-
festações abusivas.

A qualificação de alguém como ge-
nocida não é atribuição de fato. Fato é 
ocorrência concreta no mundo natu-
ral. Um adjetivo não designa fato, pois 
apenas indica qualidade de um ser. O 
sargento cometeu crime de abuso de 
autoridade e poderia ter sido preso, 
ante indevido cerceamento do direi-
to de ir e vir do professor. E isto ainda 
pode ocorrer.

Esta semana eu havia previsto fa-
lar sobre o retorno às aulas na rede 
pública de ensino do Estado e Muni-
cípio do Rio de Janeiro, sem a vacina-
ção da integralidade dos professores e 
funcionários. Mas, a hermenêutica do 
policial goiano, que deveria ter arran-
jado um outro com igual sentimento e 
decepção para formar uma dupla ser-
taneja, tomou a minha atenção. Mas, 
impor que professores e funcionários 
retornem às atividades sem que este-
jam imunizados, igualmente implica 
exposição a risco e pode tornar autori-
dades estaduais e municipais também 
sujeitas a sanções legais.

de emprego à cultura e condições dig-
nas de existência. Se é difícil ter eco a 
realidade sentida pela população mais 
pobre, que tem lutado sozinha nas fa-
velas para se proteger de um vírus, sem 
nenhum apoio público, os dados da 
despesa orçamentária mostram que 
temos no estado quadro de completo 
abandono social e desprezo por vidas, 
em consonância com a mesma opera-
ção que se faz em nível federal.

Não deixar as pessoas morrerem de 
fome, por exemplo, deveria ser a priori-
dade número um de qualquer governo. 
Em qualquer situação. Em vez disso, 
investem pesado em políticas violentas 
e proibicionistas de segurança pública, 
que têm se mostrado um verdadeiro 
fracasso.

O discurso de salvação pregado 
por alguns precisa ser substituído 
urgentemente pelos investimentos 
sociais que realmente têm capacida-
de de manter a coesão social e pro-
mover a cidadania e a qualidade de 
vida das pessoas no Brasil.

Garantia da 
qualidade de 
nossa vida

Yuri Maia 

coord Pol Reg, 
Urb e Amb Fund 
Ceperj

O tema do Dia Mundial do Meio 
Ambiente deste ano é Res-
tauração de Ecossistemas. Os 

ecossistemas fornecem bens e ser-
viços aos seres humanos, servindo 
como pilares para a sustentação das 
sociedades. A provisão de alimentos, 
a ciclagem de nutrientes, a proteção 
contra desastres naturais, a regula-
ção do clima e a provisão de água são 
apenas alguns exemplos de serviços 
ecossistêmicos.

E é fundamental entendermos que 
a proteção da biodiversidade é a ga-
rantia essencial da nossa qualidade de 
vida. Segundo a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), a degradação dos 
ambientes naturais terrestres e mari-
nhos compromete o bem-estar de 3,2 
bilhões de pessoas em todo o planeta. 
Parte dessa degradação se dá em fun-
ção dos modelos atuais de negócios, 
que impactam os ecossistemas com a 
poluição e a exploração insustentável 
de recursos naturais.

Florestas saudáveis e diversificadas 
são soluções naturais para problemas 
ambientais. Desastres naturais, por 
exemplo, como as enchentes, pode-
riam ser evitados por vegetações bem 
conservadas, uma vez que uma cama-
da de solo rica absorve a maior parte 
de água da chuva.

Para se ter ideia da diversidade bra-
sileira, calcula-se que cerca de um terço 
da biodiversidade mundial esteja con-
centrada no Brasil, em ecossistemas 
como a Floresta Amazônica, a Mata 
Atlântica e os Cerrados. Reconhecida 
mundialmente como a principal ferra-
menta para proteção dos ecossistemas 
remanescentes, as áreas protegidas 
são regulamentadas no Brasil pela Lei 
9.985, de 2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), áreas naturais criadas e prote-
gidas pelo poder público.

Dentre os principais papéis das 
UCs, estão a manutenção da diversi-
dade biológica, a proteção das espécies 
ameaçadas de extinção, e o estímulo 
ao desenvolvimento regional integra-
do com base nas práticas de conser-
vação. Em 2007, o estado criou a Lei 
5.100/2007, conhecido como ICMS 
Ecológico. Trata-se de instrumento 
econômico de incentivo às políticas 
públicas voltadas a sustentabilidade, 
para promover a gestão ambiental 
municipal e o cumprimento das leis 
estaduais e federais, além de estimu-
lar mudança de comportamento dos 
gestores públicos em prol da proteção 
ambiental e da saúde da população.

Ao longo dos anos e com o incentivo 
do ICMS Ecológico, o Rio aumentou 
sua área protegida. De 2009 a 2019, 
ganhou mais de 270 mil hectares de 
áreas protegidas, tendo cerca de 28% 
de seu território classificado como 
Unidades de Conservação. Mais de 100 
UCs municipais foram criadas desde o 
surgimento do ICMS Ecológico, cons-
tituindo mais de 50% das UCs presen-
tes no estado. Uma ferramenta impor-
tante para conservação e restauração 
dos ecossistemas de Mata Atlântica 
remanescentes do estado.

“O sargento 

cometeu crime 

de abuso de 

autoridade 

e poderia ter 

sido preso, 

ante indevido 

cerceamento 

do direito 

de ir e vir do 

professor”

“As 

prioridades 

estão 

completamente 

distorcidas. 

Políticas da 

Saúde e da 

Educação 

aparecem 

atrás das da 

Segurança”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Manuela e Rodrigo tentam 
conter as lágrimas perto de 
Júlia. Rodrigo conversa com Ana. 
Cris tenta chamar a atenção de 
Matias. Lúcio confessa a Ana que 
está muito envolvido com ela. 
Iná diz para Wilson dançar com 
Moema

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Zezinho pede informações 
sobre o novo namorado de Ale-
xia. Dionice alerta Isaac sobre o 
estado de saúde de Bia. Alejan-
dro leva Mário para ver a casa de 
Helena, e o impede de abordar 
Hugo. Alexia sugere que Luna 
arrume um diploma falso.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N Érika consegue gravar a histó-
ria de Lorraine e Ismael sem ser 
percebida. Fernando vê Cristina 
e Vicente juntos e se enfurece. 
Maurílio marca um jantar com 
Maria Marta. José Alfredo se sur-
preende quando Téo lhe conta a 
história de Ismael. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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‘The Voice Kids’ 
reestreia amanhã com 

apresentação de Márcio 
Garcia e dois novos 

técnicos: Michel Teló e 
Gaby Amarantos, que se 
unem a Carlinhos Brown

O 
‘The Voice Kids’ está de volta. A 
partir deste domingo, o reality 
show retorna repaginado à pro-
gramação da TV Globo. Agora, 

a apresentação fica por conta de Márcio 
Garcia, que já é acostumado a trabalhar 
com crianças desde o começo dos anos 
2000, quando comandou o ‘Gente Ino-
cente’. Nesta nova etapa, Márcio conta 
com mais uma vantagem para interagir 
com os pequenos: a filharada.

“De lá para cá já pintaram mais três 
filhos. Até então, eu tinha só o Pedro, 
o mais velho. Aprendi muito durante 
o ‘Gente Inocente’ e também na vida, 
criando quatro filhos. Eu hoje tenho fi-
lhos de 7, 12, 15 e 17 anos, de todas as 
idades. É muito aprendizado, principal-
mente o de escutar. Sou de uma geração 
em que os pais não ouviam muito os fi-
lhos. Hoje, por razões óbvias, a gente 
escuta cada vez mais. Ter aprendido isso 
me ajudou muito e com certeza será uti-
lizado no programa”, destaca Márcio. 

NOVO TIME DE TÉCNICOS
Além da mudança de apresentador, Mi-
chel Teló e Gaby Amarantos se unem a 
Carlinhos Brown e formam o novo time 
de técnicos da atração. Pentacampeão 
do ‘The Voice Brasil’, Michel Teló ava-
lia a importância do reality para os pe-
quenos competidores. “Eu sempre tive 
essa vontade de estar no palco, emocio-
nando as pessoas e levando a alegria 
da nossa arte. Tive quando criança, e 
continuo tendo, um amor pela música. 
Você sente, quando é pequeno, e perce-
be que tem uma facilidade para cantar. 
Você descobre que tem um dom, um 
talento para cantar no tom, no ritmo. É 
bonito ver isso nos candidatos do pro-
grama”, conta o sertanejo. 

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br

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

DIVULGAÇÃO

O apresentador 
Márcio Garcia (no 
alto) e os técnicos 
Gaby Amarantos, 
Carlinhos Brown e 
Michel Teló: nova 
temporada da 
competição musical 
com crianças

Já Gaby Amarantos aposta na liber-
dade e no afeto para trazer conforto às 
crianças. “Eu quero ser uma tia Gaby, 
bem parceira, que troca, que dá dicas 
importantes. E também que é amorosa, 
um colo quando eles precisarem, mas 
que está ali sempre querendo tirar de-
les o melhor. Quero mostrar para eles 
que a coisa mais importante na música 
é ser livre. A música é o meu instrumen-
to de liberdade e quero que eles tam-
bém sintam isso. Sempre tive uma figu-
ra muito lúdica associada aos figurinos, 
eles sempre foram muito importantes 
para mim, tanto quanto a música. Por 
isso, hoje os meus figurinos são quase 
uma brincadeira de criança, para man-
ter a chama da música acesa dentro do 
meu coração”, revela a cantora. 

Veterano no reality e técnico de Kauê 
Penna, campeão da última edição do 
‘TVK’, Carlinhos Brown explica que estar 
diante de tantos sonhos é uma forma de 
vislumbrar um futuro melhor: “Estar 
com as crianças nos traz possibilidades 
de novos olhares sobre o mundo. São 
muitas emoções envolvidas, e as crian-
ças são grandes mestres. O programa 
em si é um lugar de muitos aprendi-
zados, pelas trocas entre os técnicos e 
toda equipe que faz tudo ali acontecer. 
As parcerias nos ensinam muito, vamos 
construindo redes de solidariedade, e 
uma grande família é formada ao longo 
dos anos. Tudo isso vai também nos aju-
dando a ter mais esperança por tempos 
melhores”, explica o artista.

PROGRAMAÇÃO E NOVIDADES
Como de costume, o ‘The Voice Kids’ 
será dividido em seis etapas: ‘Audições 
às Cegas’, ‘Tira-teima’, ‘Top dos Tops’, 
‘Quartas de final’, ‘Semifinal’ e ‘Final’. O 
programa vai começar com 72 candi-
datos aprovados nas audições às cegas, 
sendo 24 em cada time. Desta disputa, 
sai o vencedor, que ganhará o prêmio 
de R$ 250 mil, gerenciamento de sua 
carreira e um contrato com a gravadora 
Universal Music.

E, além da programação dominical 
na Globo, a nova temporada do ‘The 
Voice Kids’ vai estrear também no ca-
nal a cabo Gloob, destinado ao público 
infantil. Por lá, o reality vai ser transmi-
tido toda sexta-feira, às 22h. 

QUADRO ESPECIAL
E, assim como a Globo vem fazendo 
com outros realities, como o ‘Big Bro-
ther Brasil’ e o ‘No Limite’, o ‘The Voi-
ce Kids’ também vai ganhar um proje-
to especial no Globoplay. Comandado 
por Ana Clara, que domina esse novo 
formato, o programa vai ser veiculado 
às sextas-feiras e vai receber técnicos, 
participantes e artistas do mundo pop 
como convidados. Além das entrevis-
tas, o quadro trará os melhores mo-
mentos da semana, um acervo memes 
e a interatividade com o público.

FOTOS FÁBIO ROCHA /GLOBO

15    SÁBADO, 5.6.2021  I  O DIA



Horóscopo

Tenha cautela em conversas que você terá. Se não, 
pode brigar com familiares e amigos. Tire um tempo 
para refletir. Com o par, fuja de assuntos delicados. 
Cor: preto.

As finanças vão exigir atenção. Acreditar demais em 
alguém ou emprestar uma grana pode gerar alguns 
problemas. O flerte pode decepcionar um pouco, 
tenha cautela. Cor: vermelho.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: adágio, ágio, amarga, arisco, cais, calmaria, cama, câmera, cear, 
cela, corda, costa, costela, demasiado, dois, grama, lema, letargia, macio, 
mágico, magra, mais, marisco, mate, raia, riso, roda, rosada, rosca, tela.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Reveja e reorganize os seus planos. Fortaleça o 
contato com os amigos e adote uma postura 
conciliadora. O romance não vai estar em grande fase. 
Cor: vermelho.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua alerta que as relações podem pesar. Tenha 
cautela para não criticar demais as pessoas. As 
cobranças podem prejudicar o clima no 
relacionamento. Cor: branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Adote uma postura bem-humorada e paciente com a 
vida. A saúde pode sofrer um pouco, se você abusar 
demais na alimentação. Faça um esforço extra na 
paquera. Cor: malva.

LEÃO
23/7 a 22/8

Imprevistos vão marcar o seu dia. Aposte em boas 
ideias para se livrar de possíveis problemas. A 
conquista pode se tornar algo mais complicado de se 
lidar. Cor: gelo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Vai ser difícil manter a harmonia com amigos e família. 
Invista na diplomacia para evitar grandes tensões 
desnecessárias. Controle o ciúme na vida em casal. 
Cor: rosa-bebê.

LIBRA
23/9 a 22/10

Assuntos ligados à saúde se destacam. Pode iniciar 
uma dieta ou praticar exercícios.  Cuidado com 
possíveis distrações no trabalho. Fase tímida na 
paquera. Cor: rosa-bebê.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

As finanças e o clima com a família podem pesar um 
pouquinho. Evite gastos e não seja inflexível em suas 
discussões. Você pode fazer sucesso em sua conquista. 
Cor: lavanda.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Capriche na organização doméstica e fortaleça o laço 
com o par e filhos. Os seus projetos profissionais não 
vão estar em grande momento, aguarde outro 
momento. Cor: verde-oliva.

Adiante as suas tarefas. Conte com o apoio de colegas 
para desenvolver bons projetos colaborativos. 
Cuidado para não flertar com alguém comprometido. 
Cor: violeta.

Assuntos financeiros vão marcar bastante o seu dia. 
Os familiares podem te ajudar com uma renda extra. 
Excesso de cobranças podem te complicar no amor. 
Cor: pérola.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Pocah revela 
detalhes de 
grupo no 
WhatsApp 
com ex-BBBs
A mãe tá on! Pocah detalhes so-
bre o grupo no Whatsapp que tem 
com os participantes do ‘BBB 21’, 
da Globo, no qual foi a quinta co-
locada. As voltas com a divulgação 
do single “Nem On, Nem Off ”, a 
funkeira contou que a amizade 
com alguns brothers ainda segue 
mesmo fora da casa mais vigiada 
do país.

Com pouco mais de um mês do 
fim de sua participação no reality, 
a cantora, ao ser questionada so-
bre convites para outros realities, 
disse que não toparia por enquan-
to. “Eu não consigo olhar no espe-
lho sem procurar uma câmera, é 
muito estranho ainda. Acho que 
está muito recente pra eu pensar 
em outro reality, minha cabeça 
nem voltou pro lugar”, contou ao 
site POPline.

Não é novidade que existe um 
grupo de WhatsApp com os par-
ticipantes da edição de 2021 do 
BBB, chamado “Manutenção ex-
terna”. A cantora também deu de-
talhes sobre os rumores de que 
alguns nomes não haviam sido 
convidados.

“Esse grupo, ‘manutenção ex-
terna’, quando foi criado, todo 
mundo foi perguntado se queria 
entrar. Rolou uma galera achan-
do que a gente tinha excluído al-
guém, só que pelo que eu sei, al-
gumas pessoas não responderam, 
outras não estavam bem ainda pra 
poder entrar, mas briga não teve”, 
disse.

Datena dá 
bronca em 
diretora ao 
vivo: ‘Tem um 
apresentador 
aqui’
Não é novidade que José Luiz Da-
tena não tem papas na língua. E 
ontem, o apresentador ficou bas-
tante irritado durante a última 
edição do ‘Cidade Alerta’. Inco-
modado com algumas atitudes 
da diretora do programa, Débora 
Raposo, o jornalista bateu boca 
ao vivo com a colega de trabalho. 

O desentendimento começou 
quando Datena fazia uma cober-
tura especial a respeito das buscas 
por um policial desaparecido em 
Heliópolis, em São Paulo. Durante 
a exibição, ele foi surpreendido 
com a imagem do soldado cami-
nhando por uma avenida. Sem en-
tender do que se tratava, ele ques-
tionou a diretora e, com bastante 
mau humor.

“Não adianta me passar as 
imagens aí. Ôh, Débora, tem um 
apresentador no programa. Tem 
um apresentador aqui. O apresen-
tador tem que ser informado do 
que acontece, minha filha. Você 
tem que falar com o apresenta-
dor”, continuou o comunicador, 
durante a transmissão. 
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