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SEGURADO DO INSS 
PODE DESISTIR DA 
APOSENTADORIA 
SE ACHAR QUE 
VALOR FICOU 
BAIXO. 
ECONOMIA, P. 10

INTOLERÂNCIA 
INDICAÇÃO À PASTA 
DE DIREITOS 
HUMANOS PREOCUPA 
SEGUIDORES DE 
CULTOS AFRO-
BRASILEIROS  
INFORME DO DIA, P. 2

ESTADO DISTRIBUI CARTÕES DO AUXÍLIO A FAMÍLIAS DO INTERIOR.  P. 9

RIO COMEÇA A VACINAR 
HOJE PESSOAS COM 57 ANOS. 
CONFIRA O CALENDÁRIO. P. 7

AGLOMERAÇÕES NA PRAIA 
DE IPANEMA E EM BARES DA 
ZONA SUL DA CIDADE. P. 7

ESTADÃO CONTEÚDO
ATAQUE

Investigações da polícia 
apontam que paramilitares 
usam lucro obtido com as 

construções irregulares na Zona Oeste para abrir 
mercado, empresa de motos e restaurante, 
ampliando a fortuna.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

ESQUEMA CRIMINOSO 

Vasco empata em 
1 a 1 com a Ponte 

Preta, em Campinas 
(SP), e segue sem 

vencer na Série B. P. 8

Especialistas ouvidos pelo DIA alertam que pessoas que receberam apenas a primeira dose não 
estão totalmente protegidas. Na capital, 416 mil idosos não completaram a imunização. P. 7 

COVID: Quarta onda é ameaça para 
quem está atrasado com a vacinação 

ESTEFAN RADOVICZ

Presidente da 
CBF é afastado 
após denúncia 
de assédio. P. 8

Milícia lava 
dinheiro 
de obras 
ilegais em 
empresas 
na Muzema

Casal surdo-mudo 
é preso acusado de 
matar outro deficiente 
auditivo em Angra
RIO DE JANEIRO, P. 6

LEXA NEGA 
DÍVIDA DE 
ALUGUEL
Após ordem de despejo da Justiça, 
cantora afirma que pagou em dia 
ao locador de uma casa em um 
condomínio na Barra da Tijuca. P. 13

Moleque da base, Gabriel 
Teixeira marca o gol da 

vitória do Fluminense 
contra o Cuiabá por 

1 a 0, em São Januário, 
pelo Campeonato  

Brasileiro. P. 8

ESTADÃO CONTEÚDO

BRILHA A BRILHA A 
JOIA DE JOIA DE 
XERÉM XERÉM 

Moradores, líderes comunitários e representantes da 
Defensoria Pública se reuniram na comunidade para 
lembrar as 28 pessoas mortas durante operação policial. P. 5

Ato pelas mortes 
no Jacarezinho 

Vidas de moradores estão em 
risco em casas de Rio das Pedras
Pelo menos três construções, erguidas sob controle da milícia, têm 
inclinação incomum e ficam em área próxima ao mangue. P. 4
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Marido e mulher dentro de casa... 
O dia não passa e o telefone 
não toca, a resposta não vem e 

o não é certo. Há 1 ano e 4 meses essa é 
a rotina na casa de Tarcila e do Wagner, 
moradores da Colônia Juliano Moreira, 
na Taquara. 

“Meu marido é eletricista e bombei-
ro hidráulico, mas desde que começou 
a pandemia tá sem trabalho. Ele aceita 
qualquer coisa, porteiro, auxiliar de ser-
viços gerais. Tá tudo muito difícil”, conta 
Tarcila, que não pode trabalhar porque 
tem um filho de 8 anos e a filha de 7 anos, 
que é cadeirante.

Para pra pensar... Os dois desempregados!
Rodrigo Paraguassú é um outro exemplo 

de quem não se conforma com a realidade 
da falta de oportunidade.

Ele já perdeu as contas de quantos currí-
culos mandou, entregou em mãos e nada!

Ele conta que tem filha pequena, que é 
a sua grande preocupação, e que por isso 
nem coloca mais uma função específica. Em 
empresas grandes, coloca: “Aceito de office 
boy a estoquista e repositor”.

“Realmente está muito difícil”, desabafa ele.
Muitos especialistas em RH diriam que é 

um erro. Para conseguir emprego, é preciso 
saber o que quer e não ser vago!

O problema é que o desempregado bra-
sileiro é um desalentado iminente. Para ele, 
basta a segunda-feira voltar a ter o mesmo 
significado de sempre. Aliás, até saudade de 
reclamar da segunda-feira eles relatam!

A vida virou um grande final de semana, 
sem fim e sem dinheiro.

A “rotina do não” traz não só um 
impacto econômico, como também 
social nas famílias e relacionamentos.

Algumas famílias que não puderam 
mais pagar aluguel, se separaram para 
se abrigarem em casas de parentes.

Uma série de efeitos colaterais que 
foram agravados com a pandemia, mas 
que não se pode culpar só o vírus!

As pessoas analisam muitas vezes 
as manchetes erradas. O aumento de 
microempreendedores, sem garan-
tias e direitos, é mais um retrato do 
desespero do brasileiro em busca de 
dinheiro. Talento pra montar seu pró-
prio negócio, sim, eles têm, mas falta o 
principal, que é grana!

O Brasil não está atrativo para o 
mercado internacional por “N” motivos e 
infelizmente só quem descapitaliza a gente 
sabe bem quem é... Você.

TÁ INFESTADO!
 n Óh, o negócio não tá fácil lá no Conjunto da 

COHAB, em Realengo.
Segundo os moradores, o local tá cheio de mos-

quito e pior, lotado de água parada, causando o que 
todo mundo já sabe: Dengue, Zika, Chikungunya...

“A gente tá no maior sufoco aqui, e queria uma 
ajuda da prefeitura, porque o fumacê só passa 
quando quer. Tá fazendo calor, e no conjunto tem 
criança, idoso.. Isso preocupa”, conta o morador 
Antônio Carlos Vento.

Alô, Dona Prefeitura! Bora dar um rolé por lá? 
Não é porque o vírus da covid tá aí que pode esque-
cer dos outros problemas. Uma doença não anula 
as outras.

E é claro que o povo também tem que fazer o de-
ver de casa. Não é novidade alguma evitar pratinho 
com água parada e lixo acumulado.

Se todo mundo fizer direitinho o dever de casa, 
fica fácil acabar com o mosquito!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... Lembra da dengue? Ela não sumiu, e te-
nho dito.

A rotina do não

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Tarcila com os filhos, e Wagner, na época em que trabalhava

As mais lidas
Online

Caboclo promete ao 
governo federal mudança 
no comando da seleção 

brasileira na próxima semana
ESPORTE

Vídeo! No ‘Altas 
Horas’, Iza alfineta ao 

falar sobre colegas: 
‘Tenham consciência’

TELEVISÃO

Quarta onda da covid-19 
citada por Castro pode atingir 
‘atrasados’ com a vacinação

RIO DE JANEIRO

Quase 
100% das 
vítimas de 
intolerância 
religiosa 
pertencem 
à umbanda 
e ao 
candomblé”
ÁTILA NUNES,
Deputado

O deputado estadual Átila Nunes promete para esta 
semana alertar o governador Cláudio Castro a preo-
cupação dos seguidores dos cultos afro-brasileiros 

com a entrega da Secretaria de Direitos Humanos a um 
indicado do partido Republicanos, braço partidário da Igreja 
Universal. Segundo ele, desde 2019 dispararam registros de 
ocorrência por crimes de discriminação religiosa na Delega-
cia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

TOMADA DE PROVIDÊNCIAS
“Sou autor do projeto que instituiu o Programa de Assistên-
cia às Vítimas de Intolerância Religiosa, mas a Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 
ainda não tomou nenhuma atitude para sua implementa-
ção”, desabafa o parlamentar. “Quase 100% das vítimas de 
intolerância religiosa pertencem à Umbanda e Candomblé, 
cujos centros vêm sendo expulsos das comunidades por 
traficantes que se dizem neopentecostais. Por outro lado, 
como relator da CPI que investiga os casos de intolerância 
religiosa no Rio, vejo, preocupado, a entrega, justamente 
dessa área delicada, nas mãos de um segmento cujo históri-
co nunca primou pelo respeito aos cultos afro-brasileiros. A 
história da Igreja Universal é marcada por implacável prega-
ção odiosa contra seguidores das religiões de matriz africa-
na. E a IURD exerce fortíssima influência no Republicanos, 
ao qual será entregue a Secretaria de Direitos Humanos”, 
conclui o deputado. 

POLÊMICA

Combate à 
intolerância 
religiosa

 n Tribunal de Contas suspen-
deu licitação em Mesquita 
para construção de quadra 
poliesportiva de R$ 3,8 mi-
lhões. Para relatora Marian-
na Willeman, no edital havia 
exigências que prejudicam 
competitividade da disputa. 

InformedoDia

 n Câmara Municipal do Rio 
promove hoje debate público 
online para articular ações 
que ajudem a combater a 
fome, que se agravou com a 
pandemia. Levantamento da 
CUFA mostra que 82% dos 
moradores de comunidades 
estão dependendo de doa-
ções. Ação é promovida pela 
Frente Parlamentar contra a 
Fome, presidida pelo verea-
dor Dr. Marcos Paulo. 

AÇÕES CONTRA 
A FOME NAS 
FAVELAS

THIAGO LONTRA/ALERJ

Vereador Marcos Paulo

DANIEL CASTELO BRANCO

NOVA LICITAÇÃO EM 
MESQUITA

LA DOCE 

VIDA NO 

SENADO

O Senado ho-

mologou uma 

licitação para a 

aquisição de três 

toneladas e du-

zentos quilos de 

açúcar refinado. 

Além disso, houve 

para adquirir mais 

2.800 frascos de 

adoçante die-

tético, do tipo 

aspartame.

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

O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, falou sobre uma 
possível quarta onda da covid-19. Sem fila de espera em UTIs e en-
fermaria, mas com mais de 51 mil mortes pelo vírus no estado, ele 
acredita que o sistema de saúde está preparado. Siga os protoco-
los e não pague para ver.

Hoje será retomada a vacinação para homens e mulheres no mes-
mo dia no Rio. Mulheres de manhã e homens à tarde. A semana 
começa com a idade de 57, seguindo até 54 no sábado. A quarta-
-feira será reservada para profissionais da saúde. O mais seguro a 
ser feito é ser vacinado.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Deputado Átila Nunes é autor de projeto sobre intolerância religiosa

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Nos currículos da maioria dos desem-
pregados e desempregadas, um fator em 
comum: pais desesperados.



RIO DE JANEIRO

A 
cons t rução  dos 
prédios que desa-
baram na comuni-
dade da Muzema, 

na Zona Oeste do Rio de 
Janeiro, em abril de 2019, 
rendeu uma grande movi-
mentação financeira em la-
vagem de dinheiro para a 
milícia que atua na região. 
Investigações da Delega-
cia de Combate ao Crime 
Organizado e Lavagem de 
Dinheiro (Dcoc-LD) apon-
tam que os paramilitares 
fizeram uma fortuna milio-
nária com outras empresas 
que foram abertas graças 
ao dinheiro conquistado 
com os lucros dos aparta-
mentos irregulares. O de-
sabamento deixou 24 pes-
soas mortas. 

No último dia 3, em Rio 
das Pedras, comunidade 
vizinha da Muzema, mais 
uma família foi destruída 
após a queda de um prédio 
irregular — a tragédia dei-
xou duas pessoas mortas 
e quatro feridas. Mesmo 
com a confirmação da Po-
lícia Civil de que o imóvel 
não era da milícia, o caso 
acendeu mais uma vez o 
alerta sobre as constru-
ções ilegais na região.

Os dois bairros são con-
siderados o berço dos para-
militares no Rio de Janeiro. 
De acordo com a corpora-
ção, a organização crimi-
nosa começou a ganhar for-
ma naquela localidade no 
início dos anos 2000, para 
só depois ir se expandindo 
para outras regiões da capi-
tal e do estado. 

Em 10 de maio, a Dco-
c-LD realizou a Operação 
Caixa de Areia para cum-
prir mandados de busca e 
apreensão contra pessoas 
ligadas ao ramo imobiliário 
clandestino da milícia da 
Muzema e Rio das Pedras. 

Durante seis meses de 
investigação, a especia-
lizada descobriu que um 
dos alvos, que se apresen-
ta como empresário, abriu, 
pelo menos, três empresas 
com o dinheiro da venda e 
aluguel dos apartamentos 
que desabaram: um bar e 
restaurante e uma loja de 
conserto de motos, no Ita-
nhangá, e um pequeno mer-
cado, na Muzema.

Os agentes, que integram 
a força-tarefa da Polícia Ci-
vil do Rio de combate à mi-
lícia, também cumpriram 
mandados de busca nos es-
tabelecimentos do homem. 
Ele é apontado como um 
dos empresários da cons-
trução dos prédios que de-
sabaram na comunidade da 
Muzema. 

Operação Caixa 
de Areia cumpriu 
mandados 
contra pessoas 
ligadas ao ramo 
imobiliário 
clandestino na 
Muzema e Rio das 
Pedras 

THUANY DOSSARES 

Desabamento 
de dois imóveis 
construídos de 

forma irregular na 
Muzema deixou 

24 mortos em 
abril de 2019

DANIEL CASTELO BRANCO

Polícia revela 
esquema usado 

por paramilitares 
com o lucro obtido 

com construções 
irregulares, entre 

elas, os prédios 
que desabaram 

em 2019

Em seis meses 
de investigação, 
descobriu-se que um 
dos alvos abriu, pelo 
menos, três empresas

 > As investigações apon-
tam que o empresário 
atua no ramo imobiliário 
clandestino, pelo menos, 
desde 2014. Ele é do Piauí 
e está no Rio há 21 anos. 

Em depoimento, no 
dia 10, o homem negou 
ligação com a milícia. 
Disse que estudou até a 
5ª série, veio para o Rio 
para tentar uma vida me-
lhor e que ficou na casa 
de uma prima, em Rio 
das Pedras, até conseguir 
juntar dinheiro.

Agentes apuraram 
que ele possui registro 
de arma de fogo e anda 
armado pela região. Se-
gundo relatos, ele tem 
perfil agressivo e chegou 
a dar um tiro para o alto 
na Muzema.

O homem chegou a 
ser denunciado pelo Mi-
nistério Público por or-
ganização criminosa, em 
2019, e ficou preso por 5 
meses. Segundo as inves-
tigações, ele desempe-
nhava papel de proemi-
nência no grupo, como 
empresário do ramo imo-
biliário na Muzema, Rio 
das Pedras e adjacências.

Empresário foi 
denunciado 
pelo MP

SAQUE MENSAL DE R$ 120 MIL POR IRMÃ

 N As investigações da Dcoc-LD 
apontaram que o empresário 
usava seus comércios legali-
zados para continuar disfar-
çando os ganhos ilegais com 
os paramilitares. Para isso, ele 
também contava com a ajuda 
de ‘laranjas’. Essa função era 
exercida por sua irmã e sua es-
posa, que também foram alvo 

de mandados de busca e apreen-
são da Operação Caixa de Areia. 

Através de relatórios de inte-
ligência financeira, a polícia des-
cobriu que, em 2018, a irmã do 
empresário sacava cerca de R$ 120 
mil mensalmente.

A movimentação do dinheiro 
não era compatível com a ren-
da dela, que era beneficiária do 

programa do governo federal 
Bolsa Família, conforme apura-
ção dos agentes. 

Já a esposa dele declarava ser 
estoquista do mercado do mari-
do e que o cargo lhe rendia uma 
salário mensal de R$ 10 mil. Além 
disso, entre março de 2016 e outu-
bro de 2019 a mulher movimentou 
mais de R$ 2,3 milhões. Segundo 

a delegacia, o faturamento en-
contrado não correspondia ao 
apresentado. 

De acordo com a Polícia 
Civil ,  o empresário possui 
ca r ros  i m p o r ta d os ,  e n t re 
eles um Camaro. A 1ª Vara 
Criminal Especializada de-
terminou o bloqueio de R$ 
12,4 milhões em bens. 

Familiares usados como laranjas para disfarçar o patrimônio ilegal

REGINALDO PIMENTA

MILÍCIA DA MUZEMA LAVA 
DINHEIRO COM MERCADO 
E EMPRESA DE MOTO
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Casas de 
três e quatro 

andares, 
construídas 
próximo ao 

mangue, estão 
inclinadas

WHATSAPP O DIA

U
m rápido olhar pe-
las construções ao 
longo da Avenida 
Canal, em Rio das 

Pedras, já é suficiente para 
perceber que algo na pai-
sagem está fora do lugar. 
Três habitações, com três 
ou quatro andares cada, 
estão inclinadas numa an-
gulação que desafia físi-
cos e geólogos. Elas foram 
levantadas em uma área 
aparentemente de man-
gue, a menos de 100 me-
tros da Lagoa da Tijuca, e 
todas estão ocupadas. Mo-
radores da região afirmam 
que as habitações foram 

construídas sob o contro-
le de milicianos. Especia-
listas apontam novos ricos 
de desabamento.

Na última quinta-feira, 
O DIA percorreu ruas de 
Rio das Pedras e observou 
construções que parecem 
colocar em risco a seguran-
ça dos moradores, como 
um pequeno conjunto na 
localidade conhecida como 

NA AREINHA

Medo de desabatamento: habitações apertadas preocupam moradores

 NNa Areinha, onde o prédio 
de quatro andares desabou 
na quinta-feira, cada rua tem 
o nome de uma fruta. A Rua 
das Uvas, local do acidente, é 
paralela a Rua das Tamarinas, 
onde as habitações apertadas 
preocupam moradores. Maria 
(nome fictício) convive diaria-
mente com o medo de a casa 

do vizinho desabar. O primeiro pa-
vimento da construção aparenta 
estar inclinado.

“Ainda que avaliar por foto não 
seja o ideal, é possível perceber que 
as edificações parecem estar sob 
risco e deveriam, portanto, ser de-
sabitadas”, analisa Francis Bogos-
sian, conselheiro do Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia 

do Rio (Crea-RJ) e presidente da 
Academia Nacional de Engenharia. 

Bogossian explica que cons-
trução em terrenos aparente-
mente pantanosos, como é o caso 
de Rio das Pedras, precisa de es-
tudos do solo e de engenheiros 
especializados.

O sociólogo e professor da Uerj, 
Ignacio Cano, avalia avalia a ação 

das milícias na Zona Oeste com 
as atividades imobiliárias ir-
regulares: “No caso do Rio das 
Pedras, eles expandiram a co-
munidade e aterraram parte 
da lagoa que corta o bairro. A 
expansão foi crescendo sob 
o controle deles. Isso gera um 
lucro gigantesco, sobretudo se 
você constrói”.

Casas construídas por volta de 
2018 estão inclinadas. Moradores 
dizem que responsável é o 
mesmo da Muzema

Rio das Pedras: outras 
construções correm risco

Colaborou o estagiário Jorge Costa

Areal. Vizinhos dizem que 
os três prédios foram le-
vantados em 2018, sob as 
ordens de José Bezerra de 
Lira, o Zé do Rolo, aponta-
do pela Polícia Civil como o 
construtor e vendedor dos 
prédios que desabaram na 
Muzema em abril de 2019, 
deixando 24 mortos.

Zé do Rolo está preso desde 
setembro daquele ano, quan-
do foi capturado pela Polícia 
Civil em Afogado da Ingazei-
ra, no sertão de Pernambu-
co. Na época, ele afirmou ter 
fugido para o Nordeste por 
medo de represálias da milí-
cia carioca. A construção das 
casas de Rio das Pedras teria 
acontecido no mesmo perío-
do dos edifícios da Muzema. 
Atualmente, os apartamen-
tos estilo quitinetes são alu-
gados por valores entre R$ 
300 e R$ 450.

“O Zé do Rolo está preso, 
mas há outros encarrega-
dos dele circulando por Rio 
das Pedras e fazendo negó-
cio”, conta um morador, que 
não será identificado. “Há 
prédios sendo erguidos a 
todo o momento, em dife-
rentes pontos de Rio das 
Pedras. E na mesma rapi-
dez que eles levantam, eles 
alugam. Rio das Pedras não 
para de receber gente, e o 
dinheiro circula”.

As casas de Rio 
das Pedras teriam 
sido construídas no 
mesmo período dos 
edifícios da Muzema

YURI EIRAS SOBREVIVENTE

 N Maria Quiara Abreu, de 26 
anos, sobrevivente do de-
sabamento em Rio das Pe-
dras que matou seu marido, 
Nathan, e sua filha, segue 
internada no CTI do Hospi-
tal Municipal Miguel Couto, 
no Leblon, e seu estado de 
saúde é grave e instável. A 
informação é da Secreta-
ria Municipal de Saúde. Ela 
está sedada desde quin-
ta, quando foi resgatada 
dos escombros. A irmã de 
Nathan, Nathaniele, está 
internada no Hospital Lou-
renço Jorge, na Barra. De 
acordo com a SMS, o esta-
do de saúde dela é estável.

Estado é grave
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Traficantes do CV retomaram territórios 
que haviam sido dominados pelo TCP

Guerra entre rivais 
deixa um morto 

DIVULGAÇÃO

PMs apreenderam arma na comunidade do Jorge Turco

Um suspeito foi baleado e 
morto durante uma guerra 
entre facções rivais na co-
munidade do Jorge Turco, 
em Rocha Miranda, Zona 
Norte do Rio, na tarde de 
sábado. De acordo com 
informações iniciais, po-
liciais do 9º BPM (Rocha 
Miranda) foram aciona-
dos para intervir em uma 
invasão de traficantes do 
Comando Vermelho (CV) 
na comunidade que era 
dominada pelo Terceiro 
Comando Puro (TCP).

Ao entrarem na co-
munidade pela Rua Ara-
tangi, os militares en-
contraram um grupo de 
criminosos que atirou 
contra a equipe. Houve 
confronto e, após o fim 
do tiroteio, um homem 
foi achado caído no chão, 
ainda com vida, pedindo 
socorro. Ao lado do feri-
do, os PMs encontraram 
uma pistola calibre .40.

Os policiais encami-
nharam o baleado ao 

Hospital Carlos Chagas, 
em Marechal Hermes, na 
Zona Norte, mas ele não 
resistiu e morreu.

A região vive uma intensa 
guerra entre facções desde o 
começo do ano, quando o TCP 
tomou territórios do CV em 
Coelho Neto e Rocha Miranda. 
Uma das vítimas desta guer-
ra foi o entregador de farmá-
cia, Douglas de Oliveira, de 20 
anos, morto pelo ‘tribunal do 
tráfico’ ao adentrar a comuni-
dade de Coelho Neto para rea-
lizar uma entrega. Por ser mo-
rador de Acari, onde a facção 
criminosa é rival da quadrilha 
que age em Coelho Neto, o en-
tregador foi capturado pelos 
traficantes, torturado e morto.

“Em virtude da invasão do 
Morro Jorge Turco, os crimi-
nosos do local ficaram mais 
violentos e desconfiados dos 
moradores, o que influen-
ciou na tortura e morte do 
entregador”, disse o delega-
do Rodrigo Piedras, titular 
da 33ª DP (Realengo) à época 
do ocorrido.

Jacarezinho: reunião um 
mês depois da operação
Mãe de um dos mortos lamentou que bebê nascerá órfão de pai: ‘O que falar?’

ESTEFAN RADOVICZ

Moradores do Jacarezinho e entidades de direitos humanos lembraram mortes na operação da polícia

L
íderes comunitários e 
representantes da De-
fensoria Pública, da 
Ordem de Advogados 

do Brasil (OAB/RJ) e da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa 
(ABI) se reuniram na manhã 
de ontem, na comunidade do 
Jacarezinho, na Zona Norte do 
Rio, para um ato em memória 
às 28 pessoas mortas duran-
te a Operação Exceptis, reali-
zada pela Polícia Civil há um 
mês, dia 6 de maio. Na ocasião, 
um policial civil e outras 27 
pessoas apontadas como cri-
minosas pelo Estado morre-
ram. Foi a operação mais letal 
da história do Rio.

Adriana Santana Araújo, 
mãe de Marlon, um dos mor-
tos, esteve no encontro ao lado 
de Isabelle, que está grávida e é 
viúva do homem que morreu. 
“Essa criança aqui na barri-
ga da mãe deveria ouvir falar 
bem do Estado, de um Estado 
que protege. Mas o que falar 
pra essa criança? Ela vai ser 
órfã de pai. O Estado matou 
o seu pai. O Estado não é con-
fiável. Ele nos mata. Todo dia”, 
desabafou Adriana. Dias após 
a operação, ela foi alvo de uma 
notícia falsa — associaram ela 
a um vídeo no qual uma mu-
lher segura uma réplica de fu-
zil (a arma era de airsoft).

Líder comunitário do Ja-
carezinho, Rumba Gabriel 
tem planos de criar um me-
morial na entrada da favela, 
dedicado às pessoas mortas 
na operação. “A cultura do 

medo está implantada aqui. 
Essa chacina não foi a primei-
ra, e infelizmente não será a 
última. Vida do favelado não 
interessa”, afirmou Rumba, 
irmão de Sandra Sapatão, 
que foi presa em maio e era 
uma das maiores lideranças 
do tráfico da comunidade.

Representantes da OAB, 
da Defensoria Pública e da 
comissão de Direitos Huma-
nos da Alerj estiveram no en-
contro. A deputada estadual 
Dani Monteiro (PSOL) clas-
sificou como “temerária” a 
decisão da Polícia Civil de tor-
nar sigilosas, por cinco anos, 
as informações sobre a opera-
ção: “É temerária (a decisão) 

porque não fortalece a ideia 
de imparcialidade das insti-
tuições públicas. A gente está 
aqui desde o dia 6 de maio, e 
as violações de direito aqui fo-
ram inúmeras. De lá para cá, 
estamos pressionando para a 
abertura das investigações”.

Em entrevista exclusiva pu-
blicada na edição de O DIA 

de domingo, o secretário da 
Polícia Civil, Allan Turnows-
ki, afirmou que a ação que 
terminou com 28 mortos 
foi “muito mais do que uma 
operação da polícia em uma 
comunidade”. Segundo ele, 
“o que gente vive hoje é uma 
batalha entre o Estado do 
Rio e uma facção criminosa”. 

“E é muito claro você ver 
essa diferença: a gente tem 
uma força-tarefa contra milí-
cia, instituída pelo governador 
Cláudio Castro, que já causou 
o prejuízo de mais de R$ 1,5 
bilhão aos milicianos. Mais de 
700 milicianos presos. E, tive-
mos 12 mortos em uma única 
ação; cinco outros, em outra 
ação. Quando houve a morte 
desses criminosos milicianos, 
em nenhum momento teve 
crítica. Em nenhum momento 
explodiu nas redes sociais essa 
articulação. Pelo contrário, fo-
mos até elogiados. Hoje, essas 
17 mortes estão arquivadas”, 
declarou Turnowski à repórter 
Bruna Fantti.
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Traficantes espancam suspeito e obrigam 
motorista a levá-lo na mala do carro

Assaltante é 
perseguido por taxista

Suspeito de assaltar um 
taxista, em Barros Filho, 
na Zona Norte do Rio, 
um homem identificado 
apenas como Rogério, 
foi perseguido pela víti-
ma até uma comunidade 
e acabou preso, após ser 
espancado por trafican-
tes, no sábado.

De acordo com a polí-
cia, o taxista passava pela 
Avenida Brasil, próximo 
a descida para a Estrada 
João Paulo, quando foi 
abordado pelo suspeito. 
Desconfiada de que foi 
assaltado com uma arma 
de brinquedo, a vítima 
perseguiu o criminoso 

até o Morro do Chaves. 
Na comunidade, o suspei-

to foi espancado e baleado 
por traficantes, que após a 
sessão de tortura, colocaram 
o homem na mala do veículo 
e obrigaram o taxista a sair 
do local com ele.

Assustado, o motoris-
ta parou o carro próxi-
mo a uma base da Polícia 
Militar e pediu ajuda aos 
agentes. O suspeito estava 
com três cortes na cabeça e 
uma marca de tiro em cada 
mão. Ele foi socorrido para 
o Hospital Municipal Car-
los Chagas, em Marechal 
Hermes. 

O  ca so  f o i  r eg i s t ra -
do na 27ª DP (Vicente de 
Carvalho).

Casal surdo-mudo é preso 
suspeito de homicídio
Vítima era deficiente auditivo. Crime aconteceu em dezembro, em Angra dos Reis

DIVULGAÇÃO/ POLÍ CIA CIVIL

Paulo Sergio da Costa Oliveira e Danielle Olson Tenório foram presos suspeitos do homicídio

U
m casal foi preso por 
policiais civis da 166ª 
DP (Angra dos Reis) 
apontado por envol-

vimento no assassinato de 
um homem com deficiência 
auditiva. Havia um mandado 
de prisão temporária por ho-
micídio qualificado por moti-
vo fútil expedido pela Justiça 
contra a dupla. Os suspeitos 
também são surdos-mudos. O 
crime aconteceu em dezembro 
de 2020, em Angra, na Costa 
Verde Fluminense, e as prisões 
foram efetuadas nas últimas 
terça-feira e quarta-feira, e di-
vulgadas ontem pela polícia. A 
vítima era Igor Gleison da Sil-
va Santos, de 23 anos.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, a Danielle Olson Tenório, de 
36 anos, foi presa na terça-feira 
próximo ao aeroporto de Ja-
puíba, Angra dos Reis, e Paulo 
Sergio da Costa Oliveira, 44, foi 
capturado em sua casa, na Es-
trada Chapéu do Sol, em Paraty, 
também localizada na Região 
da Costa Verde do estado, na 
quarta-feira. As prisões foram 
realizadas sob o comando do 
delegado Vilson de Almeida, a 
partir de dados obtidos pelo se-
tor de inteligência da 166ª DP. 

Na delegacia, os suspeitos 
prestaram depoimento com 
ajuda de um intérprete em 
libras. Segundo os agentes 
que acompanharam o de-
poimento, o homem infor-

mou que praticou o crime, 
na manhã do dia 19 de de-
zembro de 2020, a mando 
da mulher, pois ela alegou 
que a vítima havia abusa-
do e roubado a filha dela.

Em depoimento, Paulo 
Sergio contou que, no dia do 
crime, caminhava próximo ao 
aeroporto de Angra dos Reis, 
junto com mais três amigos e 
outro surdo-mudo que ele ale-

gou desconhecer. Em seguida, 
Paulo revelou que esse desco-
nhecido deu uma faca em suas 
mãos e mandou que matasse 
Igor. E assim ele o fez, desfe-
rindo cinco golpes. O preso 
ressaltou que o homem des-
conhecido que lhe entregou a 
faca saiu rindo e orientou que 
ele fugisse para o Perequê, 
bairro de Angra dos Reis.

Paulo Sergio destacou que 
praticou o crime a mando 
de Danielle Olson Tenório, 
pois ela alegava que a vítima 
havia cometido abuso e rou-
bo contra a filha dela. Paulo 
afirmou ainda que o homem 
desconhecido é amigo da Da-
nielle e ficou hospedado na 
casa dela, sendo ele morador 
de Minas Gerais. 

“A investigação aponta que 
o homicídio se deu por uma 
discussão banal entre todos os 
envolvidos. Nós investigamos 
com a ajuda de um intérprete 
em libras, ouvimos os suspeitos 
e representamos pela prisão 
temporária deles. Foi decreta-
da pelo juízo e prendemos os 
dois suspeitos. A delegacia de 
Angra dos Reis pede a colabo-
ração de todos da cidade para 
que informe qualquer crime 
acontecido na cidade”, afirmou 
o delegado Vilson de Almeida.

A Polícia Civil informou que 
as investigações continuam 
para identificar e prender ou-
tros participantes do crime. 
A polícia não esclareceu se o 
homem que foi assassinado 
cometeu algum crime.

O homem disse que 
praticou o crime a 
mando da mulher, que 
alegou que a vítima 
havia abusado e 
roubado a filha dela

GUSTAVO RIBEIRO
gustavo.ribeiro@odia.com.br

THUANY DOSSARES

Dupla é presa por 
porte ilegal de armas
Dois homens foram presos 
por agentes do programa 
de segurança São Gonçalo 
Presente, ontem, no bair-
ro do Colubande, em São 
Gonçalo, por porte ilegal 
de arma. De acordo com 
informações da Polícia Mi-
litar, a dupla estava em uma 
motocicleta trafegando na 
Avenida Jornalista Rober-
to Marinho, importante via 
que liga bairros da cidade, 
quando recebeu ordem de 

parada dos agentes.
Os suspeitos reagiram e fu-

giram dos policiais, sendo cap-
turados metros depois, na Rua 
Capitão Juvenal Figueiredo, 
também no Colubande. Com 
eles, os agentes apreenderam 
uma pistola 9mm, um apare-
lho celular e R$1.962 em di-
nheiro. A dupla foi levada à 
74ª DP (Alcântara) e posterior-
mente à 73ª DP (Neves). Ele fo-
ram autuados, em flagrante, 
por porte ilegal de arma. 
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Quarta onda pode atingir ‘atrasados’
Somente na capital, 416 mil idosos não completaram a imunização. Especialistas fazem alerta

F
altando oito dias para os 
jogos da Copa América 
na capital do Rio de Ja-
neiro, o governador Cláu-

dio Castro disse que o estado se 
prepara para a possibilidade de 
uma quarta onda da covid-19. 
A Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) informou que está atuali-
zando um plano de contingência 
para ampliar o número de lei-
tos. A pasta alertou ainda para o 
risco de que pessoas “atrasadas” 
para receber a vacina possam se 
infectar com a covid-19.

Segundo o UOL, a prefeitu-
ra do Rio teria realizado uma 
estimativa mostrando que, 
até o último sábado, cerca de 
35% dos grupos prioritários 
sequer compareceram para 
receber a primeira dose da 
vacina, o que equivale ao nú-
mero de 750 mil pessoas que 
possuem riscos maiores do 
que as pessoas em geral.

Outros 16,9 mil idosos acima 
de 60 anos na capital também 
não compareceram para rece-
ber a vacina contra a covid-19. 
Cerca de 416,8 mil idosos toma-
ram apenas a primeira dose.

Especialistas ouvidas pelo 
DIA reforçaram que quem re-
cebeu apenas a primeira dose 
não está totalmente protegido 
contra a covid-19 e deve man-
ter os cuidados para evitar o 
contágio pela doença. Mesmo 
após receber a segunda, as me-
didas de segurança ainda de-
vem ser tomadas.

“Muitas razões podem ser 
responsáveis por essa absten-
ção. Talvez alguns tenham tido 
covid-19 entre uma e outra dose 
e estejam completando o pra-
zo de 30 dias pós-covid. Outros 

não têm conhecimento de que, 
se por alguma razão faltaram 
na data agendada, poderiam 
ir depois”, disse a presidente da 
Sociedade de Infectologia do 
Rio, Tania Vergara.

“Com a segunda dose é que 
se chega ao melhor nível de 
proteção das formas graves e 
de óbito. Sempre lembrando 
que o imunizante não evita 
que a pessoa possa ter a doen-
ça, mas sem dúvida nenhuma 
a eficiência fica comprome-
tida”, acrescentou a pesqui-
sadora em saúde pela UFRJ, 
Chrystina Barros.

DANIEL CASTELO BRANCO

Especialistas alertam para riscos de não tomar a segunda dose

A campanha de vacinação 
contra a covid-19 segue 
sendo feita em larga esca-
la para a população cario-
ca. A partir de hoje, pes-
soas de 57 anos poderão 
receber a primeira dose 
do imunizante, que será 
distribuído às mulheres 
no horário da manhã e aos 
homens durante a tarde.

O calendário desta 
semana também aten-
de aos profissionais da 
Educação, que foi ante-
cipado pela prefeitura. 
Agora, todos da educação 
básica acima de 18 anos 
podem comparecer na 
quarta-feira para receber 

o imunizante. É necessá-
rio apresentar documento 
que comprove o vínculo 
empregatício.

A aceleração da cam-
panha, aliás, se faz mais 
do que necessária: on-
tem, a Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES) in-
formou que registrou, 
até a data, 884.550 ca-
sos confirmados e 51.532 
óbitos por coronavírus 
no estado. Nas últimas 
24 horas, foram conta-
bilizados 1.190 novos ca-
sos e 24 mortes. A taxa 
de letalidade da covid-19 
no Rio está em 5,83%, a 
maior do país. 

Rio começa a imunizar 
pessoas de 57 anos hoje

MAU EXEMPLO

 N Apesar dos altos índices de 
contaminação e mortes, os ca-
riocas lotaram ontem as praias 
da cidade. O DIA percorreu a 
orla de Ipanema e Arpoador, 
na Zona Sul, e flagrou diversas 
aglomerações na areia.

A fala do governador Cláu-
dio Castro sobre uma possível 
quarta onda da doença, parece 
não surtir efeito na população, 
que segue contrariando as re-
gras de prevenção à covid-19.

A madrugada de domingo 

também foi marcada por bares 
e bailes lotados na cidade. Na 
Z. Sul, por exemplo, dezenas 
de pessoas se aglomeraram 
nas portas dos restaurantes na 
Rua Dias Ferreira, no Leblon. A 
maioria insistia em permane-
cer sem máscara de proteção.

Sem respeitar as regras de 
distanciamento, as pessoas 
tomaram as calçadas e parte 
da rua. Nem mesmo a presença 
de uma viatura da PM foi capaz 
de impedir a aglomeração. 

Orla lotada e bares aglomerados

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Thiago Antunes

Desrespeito ao distanciamento: praias do Arpoador e Ipanema, na Zona Sul, ficaram lotadas ontem

ESTEFAN RADOVICZ
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FLAMENGO BOTAFOGO

Investimento em 
equipamentos

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Investimento em estrutura

Com muitos clubes passando 
por corte de gastos, o Flamen-
go, que também segue tal ca-
minho, continua investindo 
em sua estrutura. Após com-
prar duas câmaras hiperbári-
cas, o Rubro-Negro está perto 
de adquirir mais dois destes 
equipamentos para o Ninho 
do Urubu. Cada aparelho cus-
ta cerca de R$ 300 mil, o que 
totaliza um investimento na 
casa dos R$ 1,2 milhão. A in-
formação é do portal “ge”.

As câmaras hiperbáricas 
são vistas como um passo 
importante na recuperação 
de atletas lesionados e na 
regeneração após os jogos. 
Segundo Marcio Tannu-
re, gerente de Saúde e Alto 
Rendimento do Flamengo, o 
equipamento tem feito a di-

ferença nos processos com os 
jogadores: “Temos tido um 
resultado muito bom, tan-
to que estamos fazendo um 
adendo no contrato e vamos 
adquirir mais duas câmaras, 
para que possamos ter mais 
agilidade e mais atletas fa-
çam ao mesmo tempo”.

Chamusca 
cobra 
intensidade

O Botafogo venceu o Co-
ritiba por 2 a 0 no sábado, 
no Nilton Santos, e conquis-
tou sua primeira vitória na 
Série B. Os gols saíram no 
segundo tempo, com Mar-
co Antônio e Chay. Marcelo 
Chamusca contou como foi 
a conversa no intervalo.

“Minha conversa foi 
uma cobrança para que 
no aspecto defensivo pres-
sionássemos mais a saída 
do Coritiba, porque eles 
tiveram o controle em al-
guns momentos, e ter 
mais intensidade, acele-
rar mais e ser mais incisi-
vo nas nossas abordagens, 
que estavam com pouca 
agressividade”, disse.

FLUMINENSE VASCO

Em jogo morno, Tricolor 
derrota o Cuiabá por 1 a 0 
A joia Gabriel Teixeira faz o gol do triunfo do time de Roger Machado

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O jovem Gabriel Teixeira festeja com Nenê o gol da vitória tricolor

O 
Fluminense venceu o 
Cuiabá por 1 a 0, on-
tem de manhã, em 
São Januário, e con-

seguiu seus três primeiros 
pontos no Brasileiro. Gabriel 
Teixeira marcou o gol do Tri-
color na primeira etapa.

O primeiro tempo come-
çou com o Fluminense pouco 
agressivo e com menor posse 
de bola. A equipe de Roger Ma-
chado viu um Cuiabá tocando 
com mais facilidade e chegan-
do bem ao ataque, principal-
mente com Jonathan Cafú e 
Clayson. Aos 11 minutos, o Tri-
color assustou pela primeira 
vez após chegada em velocida-
de e conclusão dentro da área 
com Caio Paulista. 

Quando as duas equipes en-
contravam dificuldade para 
criar no setor ofensivo, surgiu 
o gol do Fluminense. Aos 39, 

Yago deixou Gabriel Teixeira 
na boa para só tocar no can-
to direito do goleiro Walter e 
abrir o placar em São Januá-
rio. O lance chegou a ser veri-
ficado pelo VAR, mas a árbitra 

Edina Alves apontou para o 
centro do campo.  

Veio a segunda etapa e 
com ela quase o empate do 
Cuiabá. Aos 12, em cobrança 
de falta na entrada da área, 

Clube da Colina 
segue sem vitórias 
na Série B do 
Brasileiro

Cruzmaltino empata 
com a Ponte Preta

Após estrear com derrota 
em casa contra o Operário, 
o Vasco foi até São Paulo 
para enfrentar a Ponte Pre-
ta. No Moisés Lucarelli, o 
Cruzmaltino saiu na frente 
com Cano, mas viu Renati-
nho empatar para o time 
da casa, com placar final 
de 1 a 1. O time de Marce-
lo Cabo é só o 18º colocado, 
com um ponto. No sábado, 
o Vasco pega o Brasil de Pe-
lotas, fora de casa.

O primeiro lance de pe-
rigo do jogo veio nos pés do 
artilheiro Germán Cano, 
aos quatro minutos. Após 
lambança do goleiro adver-
sário, o atacante argentino 
roubou a bola, mas na hora 
de finalizar, chutou por 
cima do gol. No entanto, 
as chances do Cruzmaltino 
pararam por aí na etapa ini-

cial. Dos 10 minutos iniciais 
em diante, a Ponte Preta co-
mandou as ações da partida.

Se o primeiro tempo não 
teve grandes emoções, o se-
gundo começou a todo va-
por. Aos 10 minutos, o árbitro 
marcou mão dentro da área 
da Ponte Preta, e Cano con-
verteu o pênalti. No entanto, 
a vantagem não durou nem 
cinco minutos. Aos 13, Camilo 
acertou a trave de Vanderlei e 
no rebote, Renatinho comple-
tou para o gol, deixando tudo 
igual. O restante da etapa final 
não teve grandes chances e o 
jogo terminou em 1 a 1.

a palinha do apolinho
AFP

CABEÇAS VÃO ROLAR

PAPO FURADO PEDALADAS

 N A Copa América é um tor-
neio H2O, insípida, inodo-
ra, incolor. E essa edição 
especial da competição, 
enfiada neste calendário 
achatado pelas restrições, 
frutos da pandemia do 
novo coronavírus, é ab-
solutamente inoportuna. 
Mas o campeonato, mar-
cado para começar no do-
mingo, pode ser realizado 
sem problemas. Já foram 
realizados mais de 3000 
jogos no Brasil. Não seria 
um torneio de tiro curto 
que traria consequências. 
Esse faniquito em certos 
seguimentos é fruto de bri-
ga de interesses, políticos e 
comerciais.

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

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

 NTerça-feira gorda na sele-
ção brasileira e nem é pelo 
jogo com o Paraguai pelas 
Eliminatórias para a Copa do 
Catar e sim pelo que virá de-
pois. Tite (foto) e os jogado-
res, segundo prometeram o 
próprio treinador e o capitão 
Casemiro, se pronunciarão 
sobre os acontecimentos que 
abalaram as estruturas do 
majestoso prédio da CBF, na 
Barra da Tijuca. O caso é tão 
sério que supera o interesse 
pelo jogo, se invertessem e fa-
lassem tudo o que têm para 
dizer antes de a bola rolar, a 

galera provavelmente iria tra-
tar de outra coisa, comer uma 
pizza, ver um filme. Pelo sus-
pense e o clima criado só pode 
vir bomba. Se os jogadores 
cumprirem a ameaça e con-
firmarem que, se convocados, 
não disputarão a Copa Amé-
rica, no pacote terá que vir a 
demissão de Tite. Imagino 
que a CBF esteja pronta para 
contragolpear, apresentando 
o nome do novo comandan-
te a quem caberá dar prosse-
guimento ao trabalho. A noite 
promete ser longa, agitada e 
repleta de surpresas.

 NRogério Caboclo afas-
tado da presidência da 
Confederação Brasileira 
de Futebol acalma par-
cialmente o ambiente, 
mas não exime de respon-
sabilidade o técnico Tite 
e amotinados da seleção 
brasileira. A CBF segue na 

obrigação de restabelecer a or-
dem e a hierarquia, sob pena 
de total desmoralização.

 N O Fluminense suou, mas 
ganhou do Cuiabá por 1 a 0, 
ontem pela manhã, em São 
Januário. A equipe de Roger 
Machado vai comendo quie-
tinho pelas beiradas.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NDepois de derrotar o Co-
rinthians duas vezes, o Atlé-
tico Goianiense, comanda-
do por Barroca, ganhou do 
São Paulo de Crespo por 2 a 
0, sobrando em campo. Foi 
destaque na rodada.

 NCancelar a participação 
do Brasil na Copa Amé-
rica, mesmo sediando o 
evento, seria uma vergo-
nha. Demitir Tite e outro 
treinador convocar uma 
nova Seleção seria outra.

Cano marcou de pênalti
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Caboclo é afastado da presidência 

Cercado de polêmicas nos úl-
timos dias, Rogério Caboclo 
foi afastado da presidência 
da CBF por 30 dias. A decisão 
foi tomada pelo Conselho de 
Ética. O estopim para o afasta-
mento foi a recente denúncia 
de assédio sexual e moral de 
uma funcionária da CBF con-
tra o mandatário. A informa-
ção foi divulgada inicialmente 
pelo ‘Ge.com’.

Quem assume o lugar de 
Caboclo é o vice, Antônio Car-
los Nunes. Uma reunião entre 
diretores e vice-presidentes foi 
marcada para hoje, na sede da 
confederação. O presidente 
usará as próximas semanas 
para preparar a defesa contra 
a acusação em questão.

Na reportagem do ‘Ge.com’, 
a funcionária afirma, em do-
cumento, que tem como pro-

Caboclo: afastado por 30 dias

DIVULGAÇÃO

var as acusações feitas contra 
Caboclo. Ela pediu que o diri-
gente seja investigado e puni-
do pela Justiça Estadual. Ela 
disse sofrer constrangimentos 
em viagens e reuniões com o 
presidente, na presença de ou-

tros diretores da CBF.
Nos últimos dias, foi expos-

ta uma cisão entre comissão 
técnica, junto aos jogadores, 
contra o presidente. O motivo 
seria a não consulta aos atletas 
e Tite sobre a Copa América 
no Brasil. Antes do anúncio do 
afastamento de Caboclo, o jor-
nalista André Rizek, do grupo 
Globo, havia informado que, 
se dependesse do presidente, 
a Seleção teria novo coman-
dante: Renato Gaúcho. Depois 
das manifestações de Tite e do 
capitão Casemiro, mostran-
do que comissão técnica e jo-
gadores da Seleção não estão 
confortáveis em jogar a Copa 
América no Brasil, o governo 
federal havia recebido uma 
mensagem tranquilizadora 
de Caboclo sobre a mudança 
no comando da Seleção.

FÓRMULA 1
O mexicano Sergio Perez conquistou ontem a sua segunda vitória na carreira, ao 

vencer o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O pódio ficou completo com o veterano 

tetracampeão Sebastian Vettel, em segundo, e o francês Pierre Gasly, em terceiro.

Pepê acertou a trave de Mar-
cos Felipe. Apesar de o Cuia-
bá se mostrar mais ofensi-
vo, o segundo tempo voltou 
com o mesmo panorama da 
primeira etapa. Pouca cons-
trução dos dois lados, ainda 
mais visível pelo lado Trico-
lor, que não conseguia segu-
rar tanto a bola no ataque.

Após a parada técnica, o 
Dourado voltou mais organi-
zado e forçando bem o jogo 
pelo meio. Aos 34, após bom 
chute de Clayson, Marcos Fe-
lipe espalmou para o lado e 
Felipe Marques chutou para 
as redes, mas a arbitragem 
assinalou impedimento. 
Mesmo com toda pressão, o 
Cuiabá esbarrou num Flumi-
nense focado na marcação. 
O Tricolor volta a atuar na 
quarta-feira, contra o Bra-
gantino, pela Copa do Brasil. 

Mandatário é acusado de assédio moral e sexual por funcionária 
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SuperaRj: interior começa 
a receber cartões amanhã
Nesta etapa, 42.569 famílias no CadÚnico que ganham até R$ 178 serão contempladas

REGINALDO PIMENTA

Governador Cláudio 
Castro e o presidente da 

Alerj, André Ceciliano, 
lançaram o SuperaRJ 

em 2 de junho

A
s famílias do inte-
rior do Estado do 
Rio vão começar 
a receber, a par-

tir de amanhã, os cartões 
do auxílio emergencial do 
governo fluminense. Nes-
ta primeira etapa, o Supe-
raRJ vai beneficiar 42.569 
famílias inscritas no Ca-
dÚnico — que ganham 
até R$ 178 mensais — com 
cartões de até R$ 300, com 
valor médio de R$ 200. Por 
isso, não é necessário que 
as pessoas realizassem um 
cadastro. 

Somente o titular poderá 
retirar o cartão, portando 
documento original com 
foto. A entrega é pessoal e 
intransferível. Mensagens 
de celular, com datas e lo-
cais de retirada dos cartões, 
serão enviadas para quem 
estiver apto a receber o 
auxílio.

A previsão inicial de in-
vestimentos é de mais de 
R$ 86 milhões por mês. A 
partir do próximo dia 25, o 
estado inicia o pagamento 

Soldado da PM, 
Leandro estava 
desaparecido desde 
o dia 29 de maio

Corpo de 
policial é 
encontrado 
em SP
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Soldado desapareceu em maio

A Secretaria da Segurança 
Pública de São Paulo (SSP/
SP) confirmou ontem que 
o corpo encontrado em um 
terreno na região da comuni-
dade de Heliópolis, na zona 
sul da capital, era do soldado 
da Polícia Militar Leandro 
Martins Patrocínio, que esta-
va desaparecido desde o dia 
29 de maio. Três suspeitos já 
foram identificados.

O corpo foi localizado no 
sábado à tarde por policiais 
militares na Avenida Gui-
do Aliberti. Eles acionaram 
equipes da Polícia Civil e da 
Técnico-Científica para que 
a identificação fosse realiza-
da e exames comprovaram a 
identidade. Patrocínio inte-
grava o 1º Batalhão Rodoviá-
rio da Polícia Militar.

O caso é investigado pelo 
Departamento Estadual de 
Homicídios e de Proteção à 
Pessoa, que “identificou três 
suspeitos envolvidos e repre-
sentou pela prisão temporá-
ria deles ao Judiciário”.

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), la-
mentou a morte. A PM tam-
bém emitiu nota de pesar.

do auxílio a cerca de 315 mil 
desempregados, investindo 
mais de R$ 77 milhões por 
mês.

No total, o SuperaRJ vai 
contemplar mais de 355 
mil famílias, cerca de 1,4 

milhão de pessoas que vi-
vem na pobreza e extrema 
pobreza e que perderam os 
empregos durante a pande-
mia, além de oferecer cré-
dito para micro e pequenos 
empresários.

Manifestantes 
criticaram evento 
no país em meio à 
pandemia

Carreata contra Copa 
América toma Brasília

ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestação tomou a capital

Manifestantes e parti-
dos de oposição fizeram 
ontem, em Brasília, uma 
carreata contra a realiza-
ção da Copa América no 
Brasil em meio à pande-
mia. Eles se concentra-
ram na Praça do Buriti, 
perto da sede do gover-
no distrital, e saíram às 
10h30 em direção à Es-
planada dos Ministérios.

O ato reuniu dezenas 
de carros, com os mani-
festantes gritando pa-
lavras de ordem como 
“Copa não, vacina sim” 
e “Fora Bolsonaro”. Eles 
percorreram a Esplana-
da com faixas, cartazes e 
o apoio de um caminhão 
de som.

Na manifestação, os 
grupos defenderam que, 
mesmo que os jogos se-
jam realizados em está-
dios sem torcida, a vinda 
de delegações de diferen-
tes países representa um 
risco para a saúde públi-

ca. O governo federal, no 
entanto, segue apoiando a 
realização da competição 
no Brasil. A Copa América 
começa oficialmente em 13 
de junho.

No sábado, a Conmebol 
fez uma reunião por vi-
deoconferência que con-
tou com a participação do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Novamente, ele manifestou 
apoio à realização do even-
to no país.

A realização da competi-
ção se tornou uma questão 
política no Brasil em um 
momento em que os índices 
de mortes pelo novo coro-
navírus seguem altos.

DE OLHO

 NPara ter direito ao benefício, 
uma das orientações é conferir 
todas as informações nos sites 
superarj.rj.gov.br e rj.gov.br ou 
pelo número 08000717474, 
que funciona de segunda a 
sexta entre 8h e 20h40 e sá-
bado das 8h às 14h20.

Podem ser contemplados 
os moradores do Estado do 
Rio inscritos no CadÚnico, nas 
faixas de pobreza ou extre-
ma pobreza. O auxílio alcança 
pessoas com renda familiar 
per capita igual ou inferior a R$ 
178, maior de 18 anos (exceto 
no caso de mães adolescen-
tes). Desempregados podem 
solicitar o benefício no mês 
posterior à última parcela do 
seguro-desemprego.

Mais informações no site 
superarj.rj.gov.br e rj.gov.br ou 
pelo número 08000717474.

Quem pode 
receber

Com Estadão Conteúdo
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ECONOMIA

PROVA DE VIDA 
SEGUE SUSPENSA 
NO MUNICÍPIO
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uspensa  desde 
março de 2020 em 
razão da pande-
mia da covid-19, 

a prova de vida exigida 
aos 71.253 aposentados 
e 15.964 pensionistas do 
Município do Rio de Ja-
neiro não tem previsão 
de ser retomada. O proce-
dimento é feito de forma 
presencial nas agências 
do Banco Santander — 
responsável por rodar a 
folha de pagamentos do 
funcionalismo carioca. 
Por isso, até o momento, 
não foi estipulada uma 
nova data para que a atua-
lização cadastral volte a 
ser cobrada.

Questionado, o Institu-
to de Previdência e Assis-
tência do Município (Pre-
vi-Rio), autarquia respon-
sável por administrar o 

fundo previdenciário dos 
servidores, informou à co-
luna que, quando houver 
retorno, a prova de vida 
ainda deverá ser presen-
cial, “mas dentro de todos 
os cuidados necessários à 
proteção e prevenção de 
riscos à saúde”. 

Sobre a possibilidade 
de adotar a biometria fa-
cial ou outra forma de re-
cadastramento — e se isso 
está em estudo —, a autar-
quia afirmou, por meio de 
nota, que “alternativas ao 

COVID FREIA RETOMADA

Quando retornar, 
atualização 
cadastral deverá 
ser presencial

CONFIRA

87.217

17.03.20

Número total de 
aposentados (71.253) e 
pensionistas (15.964) 
vinculados ao Município 
do Rio de Janeiro

Portaria do Previ-Rio, 
publicada no DO em 
17 de março do ano 
passado, suspendeu a 
prova de vida

comparecimento presen-
cial ainda terão de ser de-
cididas considerando o 
melhor modelo”.

A prova de vida é um 
dos mecanismos que o 
Previ-Rio coloca em prá-
tica há anos para o con-
trole da folha de paga-
mentos a fim de evitar 
fraudes, sob pena de o 
inativo que não compa-
recer ficar sem depósito. 

Antes da pandemia, 
todo ano o beneficiário ti-
nha que ir a uma agência 
para atualizar seus dados 
cadastrais e, claro, com-
provar estar vivo. O prazo 
era de acordo com o final 
da matrícula.

ESTADO RETOMA EM JULHO
Já o Estado do Rio plane-
ja retomar o recadastra-
mento de mais de 200 mil 
inativos em julho — come-
çando pelos aposentados 
e pensionistas nascidos 
naquele mês e, assim, su-
cessivamente. A informa-
ção foi antecipada à colu-
na, em 24 de maio, pelo 
presidente do Rioprevi-
dência, Sérgio Aureliano.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

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

INSS: segurado pode 
desistir da aposentadoria
Para isso, beneficiário não pode ter sacado o dinheiro depositado e nem o FGTS

M
uitos aposenta-
dos podem des-
conhecer,  mas 
é possível segu-

rados do INSS darem entra-
da no processo de aposen-
tadoria, perceberem que o 
valor ficou abaixado do es-
perado e, assim, desistirem 
do benefício. Porém, espe-
cialistas alertam que isso 
só pode acontecer se o se-
gurado não tiver realizado 
o saque do dinheiro e nem 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).

“O órgão tem que aceitar 
que o segurado quer vol-
tar atrás. Porém, se o be-
neficiário tiver retirado o 
primeiro pagamento, ele 
vai ter que ficar com esse 
benefício. Isso porque o 
Supremo Tribunal Fede-
ral vetou a possibilidade 
desaposentação”, explica 
o advogado João Badari, 
do escritório Aith, Badari 
e Luchin.

Para quem já chegou a re-
ceber o primeiro pagamen-
to, o advogado informa que 
mesmo na Justiça não se 
consegue o direito à desis-
tência nesses casos. Mas ele 
explica que o segurado pode 

MARINA CARDOSO 
marina.cardoso@odia.com.br

tentar uma revisão do valor 
do benefício.

A advogada previden-
ciária Silvia Correia afirma 
que, mesmo que o valor seja 
depositado, o segurado que 
desistiu de se aposentar tem 
que informar que o dinheiro 
está à disposição para devo-
lução. “Além disso, é exigida 
uma declaração do FGTS di-
zendo que não foi efetuado o 
saque em razão da aposenta-
doria”, explica.

Segundo ela, o valor pode 
ficar abaixo do esperado por 
duas razões. A primeira é 

REPRODUÇÃO INTERNET

Valor de benefício pode ficar abaixo do esperado devido à escolha errada

colhida a de menor valor”.
A advogada lembra que 

a aposentadoria por idade 
costuma ter valores bem re-
duzidos e é nessa modalida-
de que os segurados mais se 
surpreendem. 

PASSO A PASSO
O primeiro passo é aces-
sar o aplicativo do Meu 
INSS, informaR login e se-
nha cadastrados. Depois, 
clicar em ‘Agendamentos/
Requerimentos’ e, em se-
guida, em ‘Novo requeri-
mento’. Na barra ‘Pesqui-
sar’, escrever pela palavra 
‘Desistência’. 

Na sequência, é preciso ane-
xar documentos que compro-
vem que o benefício não foi 
sacado. Nesse momento, é a 
hora de incluir as declarações 
da Caixa (informando que 
não houve saque do FGTS) e 
do Banco do Brasil (que o PIS/
Pasep não foi sacado). 

É importante também 
uma declaração do banco 
para mostrar que não houve 
saque da aposentadoria na 
conta do beneficiário. 

que não foi feita uma devi-
da assessoria previdenciária 
anteriormente, enquanto a 
outra pode ser, no momento 
do requerimento, ser indica-
da a aposentadoria de forma 
equivocada. 

“Às vezes a pessoa tem di-
reito de aposentadoria por 
mais de uma modalidade e 
por um erro acaba sendo es-

CÂMARA VOTA NO BASTIDOR

PREVIDÊNCIA PREVISÃO

 nA movimentação na Câma-
ra de Vereadores do Rio é para 
votar esta semana o projeto de 
lei 60/21, do governo Paes, que 
cria a previdência complemen-
tar para futuros servidores do 
Legislativo, Executivo e TCM que 
ganharem acima do teto pre-
videnciário. Nos bastidores do 
Legislativo carioca, tudo indica 
que o texto irá amanhã ao ple-
nário — em primeira discussão. 
Se essa previsão se confirmar, a 
segunda votação será na quinta.

 n Aliados do governo acredi-
tam que podem chegar a 30 
votos favoráveis à proposta. 
Para o projeto passar, basta 
apoio da maioria dos verea-
dores presentes na sessão: 
pelo menos 26 votos pela 
previdência complementar. A 
oposição, no entanto, pede a 
apresentação de estudos de 
impacto previdenciário com 
a medida. Argumenta ainda 
que não legisla apenas para 
os atuais servidores.
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FábiaOliveira

NA JUSTIÇA

Processado, Raul 

Gil Júnior paga 

R$ 76,5 mil à 

agência de viagens

E
m novembro de 2019, Raul Gil 
Júnior adquiriu com a opera-
dora 3r Tur Receptivo Viagens 

e Turismo Ltda. cinco passagens 
aéreas para toda sua família, para 
passar o Réveillon e férias - saindo 
de São Paulo com destino à Punta 
Cana - no valor de R$ 65 mil. Todos 
embarcaram dia 30 de dezembro 
de 2019 e retornaram no dia 19 de 
janeiro de 2020.

Segundo a 3r Tur, o acordo previa 
que Raul pagasse 10 parcelas de 
R$ 6,5 mil. Entretanto, ele não 
teria pago nenhuma e a agência 
cobrou a dívida judicialmente. 
Diante do ocorrido, Raul Gil Júnior 
resolveu, em agosto do ano passa-

do, entrar com uma ação - embar-
gos à execução - para pagar tão 
somente R$ 28 mil, mas perdeu. O 
diretor alegou na Justiça que des-
cobriu no momento do embarque 
a necessidade da declaração de 
vacinas contra febre amarela para 
conseguir embarcar para Punta 
Cana, e por isso acabou perdendo 
o voo. Ele embarcou somente no 
dia seguinte e ainda sustentou que 
os R$ 77 mil atualizados (da dívida 
inicial de R$ 65 mil), eram 
excessivos.

Na sentença, a juíza Priscilla 
Bittar Neves Netto, da 36ª Vara 
Civil do Foro Central de São Pau-
lo, disse que “não era obrigação 

TEM CONDOMÍNIO DE R$ 6,1 MIL

MANSÃO ENCALHADA DE XUXA 
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Os corretores de imóveis do Rio começaram a atualizar algumas informações sobre a mansão 
de Xuxa, que está à venda desde 2018, quando a apresentadora perdeu a mãe, Alda Meneghel. 
O imóvel, localizado em um luxuoso condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca, possui 
2.780 m², sendo 2.383,87 m² de área construída.
O valor do IPTU custa nada menos que a bagatela de R$ 79,4 mil (anual), o valor mensal do con-
domínio custa R$ 6,1 mil e o valor da venda atualmente é de R$ 45 milhões. A residência conta 
com cinco quartos, hall de entrada, sala de estar, 14 banheiros, três lavabos, varanda, escritório, 
sala de jantar, sala de TV, cozinha, lavanderia, jardim de inverno, academia de ginástica, closet, 
copa separada, suíte para governanta e mais dois cômodos distribuídos no subsolo, além de seis 
vagas cobertas de garagem.

Dramaturgia de luto

Morreu ontem, aos 82 anos, a atriz Camila Amado. Segundo a coluna 
apurou, Camila morreu em casa, após não resistir a um câncer. A atriz 
chegou a testar positivo para a Covid-19, no ano passado, mas obteve 
êxito em seu tratamento contra a doença. O trabalho mais recente 
de Camila na TV foi na novela ‘Éramos seis’, da Globo, na qual ela 
interpretou a Tia Candoca. Camila deixa dois filhos de seu primeiro 
casamento com o jornalista Carlos Eduardo Martins. 

REPRODUÇÃO INTERNET 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

da embargada (empresa) a in-
formação sobre vacinas obriga-
tórias para embarque, uma vez 
que seu serviço foi restrito à 
intermediação da venda das 
passagens”. A magistrada ainda 
condenou o filho do apresenta-
dor Raul Gil a pagar 15% de ho-
norários sobre o valor da causa, 
no valor de R$ 78,8 mil.

Em fevereiro deste ano, o diretor 
perdeu a causa em segunda ins-

tância e o relator Francisco Gia-
quinto ainda elevou em 2% os 
honorários advocatícios. No dia 30 
de abril, diante do bloqueio de R$ 
31 mil nas contas de Raul Júnior, 
que foram convertidos em penhora 
pela juíza Priscilla Bittar Neves, o 
diretor finalmente achou por bem 
cumprir a ordem judicial e pagar a 
dívida, se comprometendo a depo-
sitar no dia 15 de maio a diferença 
de R$ 45 mil.
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DE QUADRICICLO 

LUAN EM PASSEIO 

DIVULGAÇÃO 

JHEAN MARCELL, DO BR’OZ, 
TEM ALTA APÓS COVID
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Um áudio vazado da cantora e ex-Fazenda, Tays Reis, 

começou a circular nas redes sociais, ontem. Nele, Tays se 

queixa da perda de engajamento em seu Instagram após 

o fim do namoro com o cantor Biel. “Tô meio assim, meio 

estranha. Depois que eu separei, parece que os comentários 

das minhas fotos começaram a diminuir. Não sei se é porque 

o povo só engajava porque era casal. Fico me perguntando 

se os fãs realmente estão no mesmo lugar. Esse relaciona-

mento afetou muito. Eu vejo os comentários, antes batia 

20 mil, hoje em dia 16 mil, no máximo. Algumas bate até 

20. Eu não sei o que acontece. Eu tô triste, porque a última 

foto que postei foram 6 mil comentários, sabe?”, desabafou 

Tays, que começou a se relacionar com Biel ainda dentro do 

confinamento de ‘A Fazenda’. Eles engataram um namoro 

aqui fora, em janeiro deste ano, que durou quatro meses.

Thiago Rodrigues anda causando nos bastidores de ‘Gêne-

sis’. Além de estar sempre com a mão nas partes íntimas, 

ele é o terror da produção. Os maquiadores fazem o sinal 

da cruz quando o ator vai se aproximando. Ah, ele também 

reclama que a novela não tem fim. Diz que quer ir embora 

pra Portugal e as gravações estão atrasando seus planos. 

O comentário nos bastidores da Record é que, se ele real-

mente for morar na Europa, não vai deixar saudade...

Na última quinta-feira, Tatá Werneck passava feliz da 
vida pela via Transolímpica, que liga os bairros de Maga-
lhães Bastos e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste 
do Rio. Ao passar pela praça do pedágio, abriu um sorriso 
com os olhos para o funcionário do guichê, desejou um 
excelente dia para ele e pagou a tarifa de R$ 7,80 com uma 
nota azulzinha de R$ 100. Tatá esbanjou espírito solidário 
e disse para o atendente ficar com o troco. O que a famosa 
não sabe é que os R$ 92,20 de troco não ficaram para o 
rapaz, e sim para a concessionária responsável pela via, 
que exige que os funcionários depositem exatamente 
todo o dinheiro recebido no caixa.

TATÁ SOLIDÁRIA

DESABAFO

TERROR DA PRODUÇÃO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Na manhã do 

último sábado, a 
Unidos de Padre 
Miguel realizou 
mais uma ação 
e recebeu em 
sua quadra as 
inscrições para 
cursos gratuitos. 
Em parceria com 
o Bolsão Social, 
a escola disponi-
bilizou centenas 
de vagas em cur-
sos de diversas 
áreas, todos com 
certificado váli-
do em todo ter-
ritório nacional. 
Os cursos terão 
início na próxima 
semana, virtual-
mente. Quem 
não tiver compu-
tador ou internet 
pode fazer as 
aulas na quadra 
da escola reali-
zando o agenda-
mento do dia e 
horário.  

Lexa se pronunciou após a notícia sobre a empresa Inteligência 
Engenharia Incorporação e Construção ter pedido judicialmente o despejo 
da cantora, alegando falta de pagamento do aluguel de uma casa em um 
condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Em comunicado 
enviado à coluna, Lexa esclarece, através de sua assessoria de imprensa, 
sua real situação com o referido imóvel.

“O locador sempre recebeu em dia todos os valores, inclusive, o valor 
referente ao vencimento no mês de junho, o qual ainda não venceu e já foi 
devidamente pago. Mesmo diante da ausência da nossa citação, temos um 
acordo em andamento com pedido de extinção do processo, com acordo que 
fizemos diretamente com a seguradora, justamente porque as falhas 
existentes no imóvel estão sendo sanadas. E, assim sendo, não devemos nada 
ao locador e o processo está em fase de finalização e com as partes satisfeitas.

De acordo com o processo, que tramita na 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, 
a cantora estaria devendo cerca de R$ 33,3 mil, valor que inclui, além 
aluguel, algumas parcelas de IPTU e do seguro fiança. 

O cantor Jhean Marcell, do Br’Oz, usou as redes sociais, no último sábado, 

para comemorar sua alta hospitalar, após 17 dias internado em tratamen-

to contra a Covid-19. O artista deu entrada no Hospital Santa Clara, em 

Uberlândia, no dia 20 de maio. Ele deixou a Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) no último dia 31 e desde então vinha se recuperando no quarto. 

Em seu pronunciamento, Jhean agradeceu à mulher, Bruna Barcelos, aos 

médicos e aos fãs pelas orações e energias positivas. “Venho aqui dizer 

a vocês que venci mais essa batalha, recebi alta e sim, eu estou indo pra 

casa. Muito obrigado mais uma vez”, escreveu ele. 

Luan Santana segue de folga em Trancoso, na Bahia, após a gravação do clipe 
da faixa ‘Morena’, no Centro Histórico de São Paulo. O cantor está na 
companhia de alguns amigos e da modelo Natalia Barulich, a ex-namorada do 
cantor Maluma que interpretou a ‘Morena’ no clipe do sertanejo. Na manhã de 
ontem, o grupo resolveu fazer um passeio de quadriciclo pelo local com a 
Trancoso Adventure. 

‘NÃO ESTAMOS DEVENDO 
NADA’, GARANTE LEXA 
SOBRE PEDIDO DE DESPEJO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Aos 62 anos, a atriz Myrian Rios surpreendeu ao revelar que está completamente surda. A causa da perda 
audição está atribuída a um fator genético. “Há muitos anos fui perdendo a minha audição. É uma genéti-
ca da minha família, da parte da materna. Várias pessoas da minha família foram perdendo a audição até 
ter perda de audição severa. E eu segui a genética da minha mãe e dos meus tios”, disse a artista.

ATRIZ FICA SURDA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N O clima de ódio nas redes sociais e nas ruas contra o 
ex-presidente Lula da Silva é debatido discretamente 
na cúpula do PT. A prioridade é a segurança e a vida do 
ex-presidente que vai voltar à rotina pública no fim do 
ano como pré-candidato ao Palácio do Planalto. O par-
tido prepara um plano de segurança com especialistas, 
além da segurança garantida por lei pela Polícia Fede-
ral. Um núcleo defende a volta do general da reserva 
Gonçalves Dias, seu ex-chefe de segurança no Planalto, 
para montar equipe de guarda-costas pagos pelo par-
tido que blindem o futuro candidato na campanha.

Todo cuidado 
 N O objetivo principal, evi-

dente, é evitar qualquer 
atentado a Lula em públi-
co como aconteceu contra 
Bolsonaro na campanha 
de 2018 em Juiz de Fora. 

Mala pronta 
 N Expoente da esquerda 

raiz carioca – a que não se 
alia a MDB ou PSDB – o fe-
deral Marcelo Freixo está 
prestes a deixar o PSOL. 
Dialoga com as cúpulas do 
PDT e do PSB 

Só tratorista 
 N ‘Tarcisão do Trator’, ci-

tado assim por bolsona-
ristas como candidato 
a qualquer cargo, o mi-
nistro da Infraestrutu-
ra não entra em eleição. 
Não quer nem em 2026. A 
conferir.  

Biênio perdido 1 
 N Há um problema no Mi-

nistério da Educação mui-
to além do desafio de rea-
lizar o ENEM deste ano: 
a maioria das universida-
des e institutos federais 
de ensinos vai completar 
dois anos de aulas parali-
sadas por causa da pande-
mia do Covid-19. 

Biênio perdido 2
 N De um lado, o ministério 

– com o quarto ocupante 
do cargo em 30 meses – se-
gue sem decisões concre-
tas sobre o cronograma 
de recuperação. De outro, 
parte dos professores con-
tinua a receber os salários, 
mas sem ministrar aulas, 
apesar do esforço de ou-
tra parte da classe docen-
te para manter o contato 
com os alunos – estes, to-
talmente prejudicados. 

Impasse 
 N Não está para peixes o 

mar do ex-governador da 
Paraíba Ricardo Coutinho 
(PSB). O TCE-PB reprovou 
por unanimidade todas as 
prestações de contas do 
seu segundo mandato em 

2017. Coutinho já estava 
de malas prontas para se 
filiar ao PT. 

Cadê ele? 
 N Há um esforço na Câ-

mara dos Deputados para 
ouvir Giuseppe Janino, 
ex-Secretário de Tecnolo-
gia da Informação do TSE 
e o que mais entende da 
urna eletrônica hoje.  Ele 
é blindado pelo presiden-
te da Corte, ministro Luís 
Roberto Barroso. 

É que.. 
 N ...os governistas que-

rem saber de Janino se há 
como implementar o voto 
impresso na urna como 
recibo para conferência, 
como quer o presidente da 
República.  

Senta ali
 N Janino foi redirecionado 

da Secretaria de Tecnolo-
gia para assessoria espe-
cial do presidente Barro-
so. Em seu lugar, entrou 
Júlio Valente, 25 anos de 
Casa, e desde 2009 no co-
mando da Seção de Tota-
lização e Divulgação de 
Resultados. 

Baobás da ilha 
 N Bom exemplo: um gru-

po de moradores plantou 
no Corredor Esportivo do 
Moneró, na Ilha do Gover-
nador, no Rio, quatro mu-
das de baobá e dezenas de 
árvores frutíferas. 

Tradição 
 NO jornal O DIA, do Rio, 

completou 70 anos. Pionei-
ro, ousado, o diário do cida-
dão carioca e fluminense, 
o veículo é exemplo de re-
sistência, bom jornalismo 
e prestação de serviços à 
sociedade diante de tan-
tas adversidades no setor 
durante todo esse tempo. 
Uma honra para a Coluna 
ser reproduzida no reno-
mado veículo. Parabéns aos 
colegas, diretores e a todos 
os outros jornais da nossa 
rede no País que resistem. 

O GENERAL DE LULA

No início de maio, o governa-
dor Cláudio Castro sancio-
nou a lei 9.264, de minha au-

toria, que estabelece a prioridade na 
vacinação contra covida-19 daqueles 
que são responsáveis por cuidar de 
pessoas com transtornos, deficiên-
cias e condições genéticas que de-
mandem atenção especial. Desde o 
início da pandemia que sabemos ha-
ver grupos mais vulneráveis - além 
dos idosos, primeiro grupo vulne-
rável a ser identificado, devido aos 
acontecimentos trágicos na Itália.

Nesse grupo, cito o exemplo das 
pessoas que têm a condição genética 
conhecidas. Dado alarmante de feve-
reiro passado mostra que 67 pessoas 
com Síndrome de Down morreram em 
Minas desde o início da pandemia. Es-
ses brasileiros têm até dez vezes mais 
chances de contrair covida-19. De 
igual modo, a deficiência intelectual é 
o maior fator de risco de mortalidade 
em decorrência do coronavírus, segun-
do artigo publicado na última edição 

Ao contrário dos intelectuais e 
acadêmicos que acham que o 
mundo será outro no pós-pan-

demia, no que eles se referem vai ser, 
ainda por décadas, a mesma coisa. O 
egoísmo vai permanecer, depois de 
rápida suspensão pelo medo gerado 
pela pandemia; a desigualdade eco-
nômica e, sobretudo, social voltará 
a seus trilhos; os políticos vão conti-
nuar indiferentes a medidas racionais 
para melhorar a vida dos povos, pri-
meiro eles e seus interesses. O Esta-
do vai continuar inchado e entidades 
não governamentais, sejam multilate-
rais ou entidades de classe, obreira ou 
patronal, vão continuar a ser terreno 
fértil para vaidades, ambições e em-
preguismo bem-remunerado.

As mudanças estão aparecendo na 
maneira das pessoas, das classes mé-
dias para cima, de encararem o seu dia 
a dia, no sentido mais direto de deci-
sões pessoais sem nenhuma conotação 
de consciência social ou o que estes 
“estudiosos” gostam de definir como 
sociologicamente. Na verdade, tudo 
se relaciona ao prazer de usufruir da 
vida, do que os ganhos maiores pos-
sam permitir. O espiritual, religioso, 
pode permanecer nos sobreviventes.

Os rumos do mercado são democrá-
ticos, pragmáticos, realistas. Não tem 
lugar para “análises antropológicas”. O 
imobiliário muda, sim, com as pessoas 
procurando viver melhor, morar com 
mais conforto, segurança. Por isso, os 
lançamentos imobiliários dotados de 
modernidade e racionalidade estão 
tendo sucesso. E mais, uma parcela da 
população resolveu mesmo ficar em 
suas segundas residências ou naque-
las escolhidas para fugir aos riscos da 
contaminação urbana.

A pandemia muda a vida

Cuidar de quem cuida

Rodrigo Amorim 
deputado estadual 
do PSL-RJ

Aristóteles  
Drummond 
jornalista

da revista especializada New England 
Journal of Medicine.

A Ciência já sabe que estas pessoas 
têm uma imunidade mais frágil, devi-
do a uma série de fatores que não cabe 
discutir aqui. Meu ponto é: ao propor 
a prioridade para os pais e cuidado-
res desses grupos, eu os compreendo 
como pessoas que não podem, em es-
sência, não devem se defender sozi-
nhas. E quem cuida, quem está presen-
te em suas vidas, precisa ser abraçado. 
Recebendo proteção contra esse vírus 
que já levou tantos brasileiros. 

Recentemente, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) cancelou a adoção de qual-
quer nova prioridade, salvo as dispostas 
no Plano Nacional de Imunização. Ao 
decidir dessa forma, o STF criou óbices 
que dificultam a inclusão desses grupos 
sensíveis: pais e cuidadores de crianças 
autistas, com síndrome de down e de-
mais condições genéticas ou transtor-
nos que demandam cuidado e atenção 
constante. O STF demanda uma análise 
científica para a qual não há tempo – e 
nesse caso a análise pode ser substituída 
pela lógica e pelo bom senso sem prejuí-
zo da Ciência. Mesmo nas cortes e instân-
cias mais superiores é recomendável ter 
sensibilidade para quem vive no mundo 
real, com necessidades diferentes – ou 

Os empreendimentos com cerca de 
120 quilômetros, em média, dos gran-
des centros são sucesso. Vale verificar 
a valorização em São Paulo, de Atibaia, 
Bragança Paulista – Baroneza – Boa-
vista, Itaúna e dos antigos condomí-
nios fechados praticamente dentro da 
capital. No Rio, a Região Serrana vive 
um boom, com reflexos no trânsito nos 
distritos de Petrópolis, por exemplo.

A transformação de hotéis em resi-
denciais de alto padrão prospera. No Rio, 
certamente o destaque será a mudança 
de destinação do tradicional Hotel Gló-
ria, próximo ao Centro e ao aeroporto, e 
com vista deslumbrante para a Guana-
bara. Em Belo Horizonte, a qualidade de 
vida está a partir de Nova Lima, ao longo 
da BR 040. Com o office home, há o pra-
zer do convívio familiar e a ausência de 
engarrafamentos e insegurança.

Na gastronomia, os restaurantes de 
melhor qualidade devem ficar redu-
zidos, com a diminuição da clientela 
que descobriu que se pode comer me-
lhor em casa e sem muito trabalho. Em 

Itaipava, a 70 quilômetros do Rio, uma 
cozinha experimental de alta gastro-
nomia, Jolie Cuisine, empreendimen-
to de pessoas de alto nível cultural e 
preparo profissional internacional, 
explodiu com meia dúzia de pratos se-
miprontos, que concorrem com pou-
cos restaurantes pela qualidade. Não 
é barato, mas compensa pelo prazer 
e pela oportunidade de usufruir das 
casas e dos amigos, sem maiores com-
plicações. A pandemia sofisticou os 
supermercados Premium de São Paulo 
e Belo Horizonte e as delis de Brasília.

O turismo deve ser mais nacional, 
com a descoberta do altíssimo padrão 
em locais do Nordeste – Trancoso, 
Morro de São Paulo e Maraú são exem-
plos baianos – e da costa fluminense 
sul, a paulista norte, a ser contempla-
da com melhorias na BR 101.

Esta são as mudanças, sem avalia-
ções dos “professores” ouvidos nas te-
levisões, mas não entendidos pela po-
pulação. Falam sobre o sexo dos anjos. 
A teoria na pratica é outra.

não se crê mais no “Viva a diferença”?
Outra tristeza é perceber uma resis-

tência por parte das prefeituras em todo 
o estado, com argumento de que o “Pro-
grama Nacional de Imunização” não pre-
vê. O que me deixa realmente entriste-
cido é saber que há poucos meses havia 
prefeitos, como o de Maricá, que prome-
tiam “vacinar com a Sputnik russa e ser 
independente do programa nacional de 
imunização”. Ora, e por que então agora 
ser tão sectário do mesmo PNI do qual 
os prefeitos se diziam “independentes”?

Os pais e cuidadores precisam. Nem 
que tenhamos de oficiar todos os 92 mu-
nicípios e Câmaras de Vereadores – tra-
ta-se de lei aprovada pelos deputados 
da Alerj e sancionada pelo governador! 
Cumpra-se! Se tivermos de levar esse 
debate para Brasília, que seja. Criamos 
uma página na internet – www.uma-
dosedecuidado.com.br – para recolher 
assinaturas e levar à capital federal - é 
fundamental que esse público seja logo 
atendido, para que tantas pessoas que 
se enquadram nesses grupos não te-
nham as vidas ameaçadas. É uma ques-
tão humanitária e que está acima de 
qualquer ideologia.

Uma luta justa e necessária, que é 
cuidar de quem cuida de alguém com 
mais afinco e dedicação todos os dias.

AFP

ESPLANADEIRA

 N # APSA  aposta no fidigital para próximos anos e lança duas unida-
des-conceito físicas em Niterói (RJ) e Recife (PE). # Holding RPX lança 
StartupX para incentivar e captar projetos socioambientais. # Bruno 
Aguilera desenvolve novas marcas das empresas Finch, JBM e Mandaliti. 
# Inscrições para o programa Natureza Empreendedora, da Fundação 
Grupo Boticário, começam hoje, visando acelerar negócios com impacto 
positivo na Grande Reserva Mata Atlântica.

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

PAULO MÁRCIO



Novelas

o
d

ia
d

NATHALIA DUARTE  |  nathalia.duarte@odia.com.br

MALHAÇÃO

 N Alan salva Duca, mas sofre um 
acidente causado por Lobão. 
Nat ouve Heideguer ser avisado 
sobre o acidente de Alan e se 
desespera. Lobão abandona o 
carro na estrada.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 N Júlia pede para morar com Ma-
nuela. Lorena exige que Laudeli-
no conte sobre sua doença para 
Iná. Celina fica bastante tensa 
com a possibilidade de estar 
grávida.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Luna fica nervosa ao saber 
por Alejandro que Mário está no 
Brasil. Agnes aceita participar da 
fundação para crianças carentes 
criada por Renzo em homena-
gem a Kyra.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 N Andreia liga para Junior, Car-
men atende e a convida para 
ir até lá. Carmen conversa com 
Andreia, que revela nunca ter es-
quecido completamente Junior.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 N Maria Marta e José Pedro não 
aceitam a decisão de José Alfre-
do de empregar João Lucas. Bea-
triz conversa com Cláudio para 
que ele seja franco com Merival.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 N Abraão disfarça diante de Sara. 
Ismael beija Nubia. No palácio, 
Gate se paralisa ao ver Najla. Ao 
lado do filho, Abraão segue para 
o monte onde fará o sacrifício. 
Abraão faz um pedido a Eliézer.

21h | RECORD | 12 anos 
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Q
uem não está com saudade de 
se jogar numa balada ao som 
daquela música que faz o cor-
po inteiro mexer? De se deixar 

levar pela melodia e, quem sabe, até 
trocar um flerte com algum desco-
nhecido? O que fazia parte da rotina 
dos fins de semana de muitos jovens, 
principalmente, teve que ser abrup-
tamente interrompido por causa da 
pandemia. E, com esse sentimento de 
nostalgia das festas, Mateus Carrilho 
chega com o clipe ‘Pancada’, lançado 
na última quarta-feira, em parceria 
com MC Dricka.

A música é o primeiro single do 
próximo álbum de Mateus. A nos-
talgia toma conta não somente pelo 
tema da letra, que fala de uma pai-
xão avassaladora no meio da pista 
de dança, mas também por conta do 
ritmo, que lembra o pop do início 
dos anos 2000, misturado com o bre-
ga funk. Com isso, Mateus deixa sua 
marca em cada detalhe da produção 
e afirma o seu conceito.

“’Pancada’ surgiu do meu novo mo-
mento de compor pro meu disco. Ela 
foi a primeira música a ser feita e a 
primeira a ser lançada. Ela também 
traz um sentimento nostálgico, uma 
saudade. É aquela lembrança que to-
dos têm de estar numa pista, felizes, 
quando rola o flerte, o beijo, junto com 
a música. Quis lançar uma música que 
trouxesse uma dose de ânimo, diver-
são. Essa música é música, que pode 
ser ouvida pra dançar na sala, lavando 
louça, fazendo faxina”, explica o cantor.

Já a marca, mencionada acima, pode 
ser conferida desde a canção, até o es-
tilo de Mateus. Com figurinos que lem-
bram os anos 1990, o artista gosta de 
combinar sua identidade visual com a 
mensagem que quer passar com cada 
lançamento. 

“Eu amo tendências que estão prestes 
a acontecer, amo moda, amo tudo que 
soa novo, amo brasilidades. Eu sou do 
interior, fui criado de forma simples, eu 
amo mesclar as duas coisas, a pureza da 
simplicidade mais a sofisticação do con-
ceito”, conta o artista, que afirma que o 
Mateus Carrilho dos palcos é, digamos, 
um pouquinho diferente do Mateus do 
cotidiano. “Sou mais off no dia a dia, 
gosto de roupas largas e conforto, mas 
eu acho que o visual faz parte do imagi-
nário todo. Eu sou tímido como pessoa, 
mas exagerado artisticamente”, pontua. 

BEM RELACIONADO
O convite para MC Dricka surgiu 
como todo bom usuário das redes 
sociais: pelo Instagram. Um dia, 
Dricka abriu uma caixinha de per-
guntas em seu perfil e Mateus per-
guntou se ela gostaria de fazer um 
feat. E foi simples assim. Além da 
artista, o cantor tem músicas com 
grandes nomes, como Pabllo Vit-
tar e Duda Beat. Todas as parcerias 
surgiram espontaneamente. 

“Gosto muito de trabalhar com 
pessoas que tragam uma nova ideia, 
que construam um novo imaginário, 
eu fiz isso quando trabalhei com a 
Pabllo, Duda e, com a Dricka, a ideia 
também foi essa. Trazer algo que seja 
novo, fresh. As coisas acontecem na-
turalmente, eu sou muito atento, es-
tou sempre de olho buscando coisas 
novas, isso é algo que faz parte do 
artista que eu sou”. 

INSPIRADA NA VIDA REAL?
Em ‘Pancada’, Mateus e Dricka fa-
lam sobre uma paixão avassaladora 
numa balada, um flerte inesperado 
na pista de dança. Teria sido inspi-

rada em algum momento da 
vida de Mateus? “Foi em 

vários, quantas vezes 
eu sai de casa falando 
que só tinha ‘saído 
pra beber’ e quando 
eu vi já estava envol-
vido com alguém. 
‘Pancada’ é sobre a 

batida, a sensação da 
atração, de se divertir 

por estar feliz”.

Apostando na mistura  
de pop com funk, cantor  
Mateus Carrilho lança  
‘Pancada’ e fala de parcerias 
com MC Dricka, Pabllo Vittar  
e Duda Beat

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

“Amo tendências 
que estão prestes a 

acontecer, amo moda, 
amo tudo que soa novo, 

amo brasilidades”

MATEUS CARRILHO, 
cantor
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Mateus Carrilho 

convidou MC 

Dricka para gravar 

‘Pancada’



Horóscopo

Faça um esforço extra para alcançar as suas metas. 
Pode descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro 
extra. O seu lado protetor pode complicar a relação. 
Cor: terracota.

Você vai estar muito animada para cuidar dos seus 
interesses pessoais. Não seja agressiva em discussões. 
A sua sedução vai arrasar na hora da conquista, 
aproveite. Cor: menta.

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: alerta, altar, antera, ápice, atrás, átrio, cantor, cartela, celta, 
clima, corante, corte, ética, impala, ímpeto, importância, letra, licor, limpa, 
maleta, natal, ópera, orate, paletó, plana, planar, poeta, pórtico.

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

Redobre a sua atenção no mundo dos negócios. 
Estudos podem gerar benefícios, se você se esforçar 
para isso. Dia bom para confiar no companheiro e em 
sua relação. Cor: roxo.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Excelente momento para se dedicar aos seus sonhos. 
Pode contar com a ajuda dos amigos em projetos 
pessoais. Na paquera, a turma pode te apresentar 
alguém. Cor: cinza.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O seu foco será na vida profissional. Pode se arriscar 
em um cargo diferente ou buscar reconhecimento dos 
chefes. A paquera talvez fique em segundo plano. Cor: 
azul-royal.

LEÃO
23/7 a 22/8

O trabalho em equipe pode gerar bons frutos. A Lua 
favorece quem trabalha de casa e com pessoas de 
diferentes cidades. Uma paixão à distância pode 
surgir. Cor: púrpura.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Boas notícias econômicas podem surgir para você. 
Aproveite e invista em uma reforma que vinha 
adiando. Há sinal de brigas e separação no amor. 
Tome cuidado. Cor: violeta.

LIBRA
23/9 a 22/10

As colaborações feitas podem ser bem-sucedidas. 
Aposte em atitudes generosas de sua parte. As 
relações em geral vão estar protegidos, inclusive com 
o par. Cor: lilás.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Hoje as suas tarefas vão exigir muita dedicação de sua 
parte. Encher o bolso vai depender do nível do seu 
esforço. Demonstre interesse no seu romance, 
surpreenda o par. Cor: vinho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Serviços criativos e comunicativos vão se destacar 
para você. Os gastos vão demandar cuidados. Guarde 
o cartão de crédito. Há sinal de romantismo com o 
parceiro. Cor: vermelho. 

Aqueles que trabalham em casa vão se dar bem nesse 
momento. Cuide melhor de assuntos domésticos. 
Lembranças de um ex podem atrapalhar a paquera. 
Cor: dourado.

Cuidado com distrações no ambiente de trabalho. 
Foque em concluir as suas tarefas. Movimente 
bastante a vida social e a conquista, mesmo 
virtualmente. Cor: menta.

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

Anitta posa 
com Juliette 
e elogia: ‘Já 
virou da 
família’
Duas potências do Brasil reuni-
das. Desde que voltou ao país, 
nesta semana, Anitta tem apro-
veitado bem a companhia de sua 
nova hóspede: Juliette. A campeã 
do ‘BBB 21’ está morando na casa 
da cantora desde a final do reality 
show e, de quebra, ainda levou 
mãe e irmão para fazerem com-
panhia na mansão no Rio. 

Além de ser bem recebida, Ju-
liette ainda ganhou elogios da 
cantora. Na noite de sábado, Anit-
ta postou uma foto coladinha na 
paraibana e declarou: “Já virou 
da família”.

Nos comentários, Juliette res-
pondeu os elogios da funkeira. 
“Que neném linda de Juju”, escre-
veu a campeã do ‘BBB’. 

No ‘Altas Horas’,  
Iza alfineta ao  
falar sobre  
colegas: ‘Tenham 
consciência’
Em uma semana marcada por 
polêmicas envolvendo o posicio-
namento de artistas nas redes 
sociais, Iza também deu seu re-
lato. Convidada do ‘Altas Horas’ 
de sábado, na Globo, a cantora 
falou sobre a importância do iso-
lamento social, mas também deu 
um recado direto aos seus colegas 
de trabalho. Em seu depoimento, 
Iza reforçou a necessidade dos ar-
tistas darem bons exemplos aos 
que eles influenciam.

“Às pessoas que podem esco-
lher ficar em casa, e tem gente, 
sim, que tem essa opção, fiquem 
em casa. É duro ficar em casa, mas 
você tá salvando vidas ficando em 
casa. E aos artistas também que 
estão assistindo a gente, tenham 
consciência do peso da atitude 
de vocês nas vidas das pessoas. 
As pessoas estão olhando a gen-
te. A gente não está aqui só para 
pagar nossas contas. Eu fico até 
emocionada falando disso, mas as 
pessoas têm a nós como influên-
cia. Então realmente vistam essa 
camisa. Isso é muito sério. E eu 
acho que, nesse momento, o Bra-
sil precisa da gente. Fica em casa, 
cacete”, desabafou a cantora. 
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