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Miliciano 
morto 
mantinha 
arsenal
Delegado Willian Pena Jú-
nior, titular da Draco, re-
vela que Ecko tinha mais 
de 100 fuzis emprestados 
em mais de 50 comunida-
des do Rio. P. 7

RIO TEM QUASE 
DUAS MIL VAGAS 
DE ESTÁGIO EM 
VÁRIAS ÁREAS. 
VEJA COMO 
CONSEGUIR.  
RIO DE JANEIRO, P. 2

APROVADO
PROJETO DE LEI 
RECOMENDA QUE 
PREFEITURA DÊ 
ASSISTÊNCIA A 
VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA 
INFORME DO DIA, P. 2

Auxílio 
emergencial 
será prorrogado
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, confirma que governo 
vai estender o pagamento do 
benefício por mais três meses. 
Mas o valor referente às parce-
las vai continuar entre R$ 150 
e R$ 375. P. 9

Adote medidas 
e economize 
gás de cozinha
Reajuste de 5,9% no preço do bo-
tijão de GLP começou a valer on-
tem. É o quinto reajuste somente 
este ano liberado pela Petrobras. 
Consumidores precisam pesquisar 
antes de comprar para não pesar 
tanto no orçamento doméstico. P. 9

Moradores levaram grande susto ao ouvirem 
estalos e ligaram para os bombeiros. Barulho 
era do piso de uma cozinha que estourou por 
ter sido mal colocado. P. 5

Construções 
irregulares são 
demolidas

Confira as regiões que terão 
policiamento 24 horas por dia
Estado lança programa que contará com 392 PMs e 84 viaturas. Morador fará denúncia por WhatsApp. RIO DE JANEIRO, P. 4

BAIRRO SEGURO

ESTADO PAGA PRIMEIRA PARCELA DO 13º NO PRÓXIMO DIA 30. P. 10

Paes quer fazer 
Carnaval fora de 
época em Paquetá
Prefeito anuncia possibilidade de ter primeiro evento 
teste na cidade em tempos de pandemia no mês de 
setembro. Moradores da ilha estão temerosos P. 3

Atacante Atacante 
Rodrigo Muniz Rodrigo Muniz 
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EM TOM DE 
BRINCADEIRA, 
PAES DESAFIA 
JOÃO DORIA. P. 3

TRÊS MILHÕES 
DE DOSES DA 
JANSSEN CHEGAM 
SÓ AMANHÃ. P. 3

SEM PRECISAR SEM PRECISAR 
ESCONDER NADAESCONDER NADA

Apresentador Apresentador 
Lipe Ribeiro abre Lipe Ribeiro abre 
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Funcionária de supermercado 
em Nova Iguaçu levou facadas do 
ex-namorado. Colega de traba-
lho foi golpeado ao tentar inter-
vir. Ele está em estado grave. P. 6

Mais um 
caso de 
mulher 
esfaqueada
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As mais lidas
Online

Castro sinaliza intenção 
de pagar salários no 5º 
dia útil e recomposição 

inflacionária a servidores
SERVIDOR

Tandera começa a 
invadir o território 
dominado por Ecko

RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO 
 Mãe de Bruna 

Marquezine ainda 
lamenta saída da Globo

FÁBIA OLIVEIRA

GUARDAS 
MUNICIPAIS

 N Projeto de lei do deputa-
do Sérgio Fernandes (PDT) 
em discussão hoje na Alerj 
quer capacitar guardas mu-
nicipais fluminenses para 
atuarem em ocorrências e 
medidas relacionadas à Lei 
Maria da Penha. “É necessá-
rio treinamento dos agentes 
para sensibilização de gêne-
ro assim contribuindo para 
interrupção do ciclo da vio-
lência doméstica”, justifica.

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Municipal do Rio, a vereadora Teresa Bergher conseguiu 
aprovar projeto de lei que recomenda a prefeitura ofe-

recer assistência psicológica e social a alunos da rede pública 
vítimas de violência. “Se o estado tem se mostrado ineficien-
te para garantir a segurança de nossas crianças, que o poder 
público ao menos se comprometa a diminuir os impactos da 
violência urbana na formação destes meninos e meninas víti-
mas do mais completo descaso da nossa sociedade”, disse.

O PROJETO 
O atendimento a alunos será realizado com concurso de 
equipes multiprofissionais, responsáveis por desenvolver 
plano de atendimento individual. Atividades serão voltadas 
à melhoria do processo de aprendizagem. A equipe  deverá 
desenvolver plano de trabalho integrado com equipe técni-
co-pedagógica das Coordenadorias Regionais de Educação. 
“O trabalho deve ser voltado a diminuir impactos e sequelas 
da violência na realidade do aluno. O poder público vai dar a 
mão à criança para que possa superar traumas psicológicos 
decorrentes da violência. Não é fácil viver num lugar hostil, 
numa realidade de tiros e mortes, e esperar que estas crian-
ças não sejam fruto de tanta desumanidade”, lamenta Tere-
sa. A vereadora ficou surpresa de o projeto ter passado. “Em 
meio a tantas propostas para aumentar número de armas, e 
a tantas defesas descabidas de ações violentas, até espanta 
que tenha passado um projeto para ajudar a curar as feridas”.

VIOLÊNCIA

Prefeitura 
precisa ajudar 
vítimas

 N Apesar de não ter sido rea-
lizada pelo segundo ano con-
secutivo por conta da pan-
demia, a Festa do Tomate, 
que acontece desde 1989, em 
Paty do Alferes, no centro-sul 
fluminense, foi declarada pa-
trimônio cultural de natu-
reza imaterial do Estado do 
Rio de Janeiro, por lei de au-
toria do deputado estadual 
Eurico Júnior (PV), ex-pre-
feito do município. 

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

PATRIMÔNIO 
CULTURAL DO ESTADO

Trabalho 
deve ser 
voltado a 
diminuir 
impactos da 
violência”
TERESA BERGHER,
Vereadora

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

Aos poucos, o Rio resgata o seu pioneirismo. Será a primeira cidade 
a ter um evento-teste após a vacinação em massa na Ilha de Pa-
quetá. Certamente a logística precisará ser muito bem organizada, 
mas é uma retomada importante e uma esperança para o setor de 
eventos, tão impactado.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador de São Paulo, 
João Doria, mostram que a disputa política pode ser positiva 
para a sociedade e de forma educada. Ver dois líderes fazendo 
política em prol da população é a fórmula para o país andar. 
Que outros se motivem.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Sérgio Fernandes (PDT)Vereadora Teresa Bergher (Cidadania) é presidente da Comissão de Direitos Humanos

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Vagas de estágio abertas 
São 1.964 oportunidades no Rio. Estudantes querem complementar renda familiar

DANIEL CASTELO BRANCO

E
m meio à pandemia 
da covid-19, o CIEE/
Rio registrou uma 
mudança de postu-

ra nos estudantes que estão 
atrás de uma oportunidade 
no mundo corporativo. Os 
jovens estão batalhando 
mais por um estágio, mas 
agora não buscam apenas 
ganhar experiência profis-
sional, a preocupação maior 
é complementar a renda fa-
miliar com a bolsa da opor-
tunidade. O valor médio é de 
cerca de R$ 1 mil por mês e 
o tempo médio de contrato 
dos estágios chega a, no má-
ximo, 24 meses com chance 
de efetivação.

“O que eu percebo é que a 
questão financeira está pesan-
do bastante e tem sido coloca-
da logo no início da conversa 
com o recrutador”, diz a psicó-
loga e analista de RH do CIEE/ 
Rio, Aline Rocha.

OPORTUNIDADES CIEE 
Nesta semana, o CIEE/RJ en-
caminha os jovens para 1.700 
vagas de estágio. Todos os pro-
cessos seletivos estão aconte-
cendo online e o cadastro deve 
ser feito pelo site https://por-
tal.ciee.org.br/. Veja as princi-
pais  oportunidades:

ENSINO SUPERIOR - 1.046 VAGAS
Rio de Janeiro – Adminis-
tração (112), Arquitetura (5), 
Arquivologia (5), Bibliote-
conomia (4), Comunicação 
(48), Ciências Contábeis (13), 
Ciências econômicas (4), 
Gastronomia (1), Logística 
(3), Design (7), Direito (51), 

Educação (38), Engenharias 
(51), Estética (1), Farmácia 
(6), Informática (28), Medi-
cina veterinária (3), Nutri-
ção (2), Psicologia (3), Recur-
sos Humanos (2).

Campos – Administração 
(2), Direito (4), Educação (1).

Duque de Caxias – Admi-
nistração (9), Ciências Con-
tábeis (3), Comunicação (1), 
Direito (5), Educação (7), En-
genharia (2), Farmácia (1), 
Informática (1), Logística (1), 
Recursos Humanos (1).

Nova Friburgo – Admi-
nistração (6), Contabilidade 
(2), Economia (1), Direito (5), 
Engenharia (2), Informática 
(2), Farmácia (1), Educação 
(2).

Nova Iguaçu –Administra-
ção (28), Comunicação (8), 
Contabilidade (4), Direito (45), 
Engenharia (4), Educação (11), 
Informática (4) Psicologia (1), 
Recursos humanos (2).

Petrópolis – Administração 
(7), Biomedicina (1), Contabi-
lidade (2), Direito (1), Comu-
nicação (8), Educação (4), Fi-
sioterapia (1), Engenharia (2), 
Informática (1).

Resende – Administração 
(3), Direito (6), Enfermagem 
(1), Engenharia (3), Recursos 
Humanos (1).

Teresópolis – Administra-
ção (1), Direito (1).

Três Rios – Administração 
(17), Arquitetura (2), Comuni-
cação (2), Direito (1), Educação 
(1), Engenharia (2), Nutrição (1).

ENSINO MÉDIO - 724 VAGAS
Rio de Janeiro – Aprendiz 
(142), Ensino Médio (51), 

Por conta da pandemia, os processos seletivos são feitos online

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Técnico em eletrônica (2), 
Técnico em eletrotécnica(1), 
Técnico em edificações (1), 
Técnico em enfermagem (1), 
Técnico em informática (1), 
Técnico em radiologia (2).

Barra Mansa – Aprendiz 
(111), Ensino Médio (105), 
Técnico em administração 
(7), Técnico em análise clí-
nica (1), Técnico em conta-
bilidade (2), Técnico em Ele-
tromecânica (1), Técnico em 
enfermagem (2), Técnico em 
informática (5), Técnico em 
Segurança do Trabalho (1).

Campos – Aprendiz (9), 
Ensino Médio (4), Técnico 
em química industrial (1).

Duque de Caxias – Apren-
diz (21), Ensino Médio (11), 
Técnico em administração 
(1), Técnico em eletrotécnica 
(1), Técnico em enfermagem 
(2), Técnico em segurança no 
trabalho (1).

Macaé – Aprendiz (35), 
Ensino Médio (21), Técnico 
em design (1).

Niterói – Aprendiz (66), 
Ensino Médio (17), Técnico 
em administração (1), Técni-
co em enfermagem (3).

Nova Iguaçu – Aprendiz 
(16), Ensino Médio (15), Téc-
nico em administração (2), 
Técnico em manutenção e 
suporte (1), Técnico em ele-
trônica (2), Técnico em segu-
rança no trabalho (1), Técni-
co em enfermagem (1).

Petrópolis – Aprendiz (8), 
Ensino Médio (10), Técnico 
em design de interiores (1).

Teresópolis – Aprendiz 
(5), Ensino Médio (2).

FUNDAÇÃO MUDES
A Fundação Mudes oferece, 
nesta semana, 264 vagas de 
estágio, nos níveis superior, 
médio e técnico. O valor da 

bolsa-auxílio pode chegar 
a R$ 2 mil. 

Para se candidatar, bas-
ta acessar o site https://
www.mudes.org.br/. 

As carreiras do ensi-
no superior com o maior 
número de vagas são: Ad-
ministração (48), Ciên-
cia da Computação (34), 
Comunicação Social (32), 
Marketing (17), Sistemas 
de Informação (13), Ciên-
cias Contábeis (6) e Di-
reito (5). Ainda há vagas 
para cursos como Design, 
Fisioterapia, Hotelaria, 
Nutrição, Odontologia, 
Pedagogia, Psicologia, 
Recursos Humanos, Tu-
rismo, diversos cursos de 
Engenharia e muito mais.

Há chances para está-
gio no Ensino Médio, são 
15 no total. Além delas, 
há oportunidades para 
cursos técnicos, que so-
mam 29 vagas. As prin-
cipais são em técnico em 
Administração (9), téc-
nico em Eletrônica (6) e 
técnico em Mecânica (4), 
mas há vagas também 
para técnico em Estru-
tura Naval, técnico em 
Formação de Professo-
res, técnico em Logística, 
técnico em Segurança do 
Trabalho, entre outras.

Caso haja alguma dú-
vida sobre o processo de 
inscrição, é só entrar em 
contato com a Fundação 
Mudes por e-mail (gedip-
cal@mudes.org.br) ou 
pelo Fale Conosco do site, 
Facebook ou Instagram.
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Paes anuncia provável carnaval 
fora de época na Ilha de Paquetá
Ilha faz parte de um estudo, em parceria com a Fiocruz, para vacinação em massa dos moradores

DIVULGAÇÃO

O 
prefei to  do Rio , 
Eduardo Paes, anun-
ciou ontem a possi-
bilidade de realizar o 

primeiro evento teste no Rio 
em tempos de pandemia. O 
objetivo da Prefeitura é fazer 
um carnaval fora de época em 
setembro deste ano, na Ilha 
de Paquetá, apenas com a 
população local. A região faz 
parte de um experimento e 
terá toda sua população vaci-
nada a partir do dia 20 de ju-
nho. “Se tudo der certo, já te-
mos o nosso primeiro evento 
teste marcado. Bora vacinar!”.  

A vacinação contra co-
vid-19 de toda população a 
partir de 18 anos da Ilha de Pa-
quetá terá início no dia 20 de 
junho. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
a ação faz parte do projeto 
“PaqueTá vacinada”, realiza-
do com o apoio da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Se-
gundo a SMS, diversos pontos 
da ilha contarão com postos 
de imunização, para facilitar 
o acesso dos moradores e evi-
tar aglomerações. Além disso, 
apenas a população residente 
será vacinada na ação, seguin-
do os cadastros da Estratégia 
Saúde da Família. A partici-
pação de turistas que tenham 
ido passar o domingo na ilha 
será vetada.

Paquetá tem uma popula-
ção de 4.180 moradores, dos 
quais 3.530 são maiores de 
18 anos cadastrados na Es-
tratégia Saúde da Família. Os 
moradores que são regular-
mente atendidos na unidade 
de saúde da ilha já são cadas-
trados no sistema, com todo 
o histórico clínico acompa-
nhando pelas equipes.

Até 31 de maio, foram apli-
cadas 2.923 doses da vacina 

contra a covid-19 pelo calen-
dário do município para os 
grupos prioritários, sendo 
1.853 primeiras doses e 1.070 
segundas doses. No dia 20, 
todo o restante da população 
elegível será vacinado. Mas 
antes, os moradores da ilha 
passarão exame de sangue so-
rológico, que será repetido ao 
longo da duração da pesquisa.

O projeto irá avaliar os efei-
tos da imunização em larga 
escala. Com a cobertura vaci-
nal total da população alvo, o 
monitoramento epidemioló-

gico será feito por um período 
que ainda será estabelecido.

A SMS informou que o 
acompanhamento da popu-
lação da ilha terá por objetivo 
avaliar a segurança do imuni-
zante e como a vacinação em 
massa atua na proteção tam-
bém das pessoas que não fo-
ram vacinadas, como é o caso 
das crianças e adolescentes. 
Além de observar se a primei-
ra dose da vacina será capaz 
de evitar a transmissão dos 
casos na região ou se isso só 
acontece efetivamente após 

a aplicação da segunda dose.
A pesquisa a ser realizada 

na Ilha de Paquetá tem se-
melhança com a experiência 
desenvolvida na cidade de 
Serrana, no interior de São 
Paulo, que demonstrou efei-
tos positivos de uma campa-
nha de vacinação em massa. 
Após atingir o percentual de 
75% da população vacinada, o 
município, de 45 mil habitan-
tes, apresentou uma redução 
significativa na identificação 
de novos casos de covid-19 e 
óbitos relacionados à doença.

Se tudo der certo, 
já temos o nosso 
primeiro evento 
teste marcado. Bora 
vacinar!

EDUARDO PAES, prefeito 
do Rio de Janeiro

Show do Belo em 
ponto de vacinação

DIVUGAÇÃO

Uma casa de show, em Ja-
carepaguá, na Zona Oeste, 
promoveu um show de dia 
dos namorados, do cantor 
Belo, no sábado. O espaço, 
utilizado como ponto de 
vacinação contra covid-19 
durante a semana sofreu 
críticas do prefeito Eduar-
do Paes que disse que o lo-
cal não será mais utilizado 
para a imunização.

“Determinei ao secretá-
rio de saúde que imedia-

tamente interrompa a vaci-
nação no Espaço Hall”, disse.

O prefeito lembrou que, 
as medidas restritivas de en-
frentamento à covid estão 
mais flexibilizadas, mas ain-
da há proibições na cidade. 

Questionada sobre aglo-
meração na casa de show, 
a assessoria do cantor Belo 
disse que o evento seguia 
todos os protocolos de se-
gurança sanitária e de saú-
de pública. 

Alta de 40% na média de mortes
Especialista diz que a primeira onda da covid-19 não teve fim e segue até hoje no país

REGINALDO PIMENTA REGINALDO PIMENTA

Rio registrou, pelo segundo dia seguido, um aumento na média móvel

O Estado do Rio registrou, 
pelo segundo dia seguido, 
um aumento na média móvel 
de mortes por covid-19. Segun-
do o Painel Covid-19 da Secre-
taria de Estado de Saúde do 
Rio de Janeiro (SES), no últi-
mo domingo (13), foram regis-
trados 592 casos confirmados 
e 71 óbitos, com a média mó-
vel de mortes chegando a 209, 
uma alta de 40% em relação à 
quinze dias atrás. De acordo 
com dados da SES, a taxa de 
ocupação na UTI é de 73,1% 
e na enfermaria é de 45,9%. 
Ao todo, são 21 pessoas na fila 
de espera por leitos, sendo 16 
aguardando por leito na UTI e 
5 na enfermaria.

O governador do Rio, Cláu-
dio Castro, declarou que o es-
tado está se preparando para 
uma quarta onda da doença. 
No entanto, segundo a Presi-
dente da Sociedade de Infec-
tologia do Estado do Rio de 
Janeiro, Tânia Vergara, a co-
vid-19 nunca parou de circular 
no país, isto é, a primeira onda 
não teve fim e segue até hoje.

“O que acontece aqui é que 
algumas medidas impactam 
positivamente, como medidas 
mais rígidas de distanciamen-
to social ou aumento do nú-
mero de vacinados nas faixas 
mais vulneráveis, e o número 
de óbitos cai”.

 > A Associação de Mo-
radores de Paquetá 
(Morena) recebeu com 
surpresa o anúncio do 
prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, sobre a possi-
bilidade de realizar um 
evento-teste na Ilha. 
A Morena entendeu 
como “desrespeito” a 
população local saber 
do carnaval fora de 
época pela imprensa. 

A notícia provocou 
preocupação na popu-
lação local. Morador da 
Ilha há 36 anos, João 
Ferreira acredita que 
ainda não é o momen-
to para realizar eventos. 
“Não tem que ter nada. 
Primeiro, pensar na 
população que está aí 
morrendo. Deixa para 
fazer carnaval no ano 
que vem, quando a po-
pulação toda estiver va-
cinada. Pra mim é um 
absurdo”, declarou ele, 
que teve apoio de Maria 
de Fatima Amorim, mo-
radora da Ilha de Paque-
tá há 11 anos. “Com esse 
evento nós corremos ris-
co”, disse ela.

Para o gestor do res-
taurante Zeca’s Paquetá, 
Mauricio Castelhano, o 
evento seria uma opor-
tunidade para aumentar 
as vendas, que vêm sen-
do afetadas desde o ano 
passado, com o início da 
pandemia. 

Moradores 
temem 
evento-teste

Carnaval fora de época, talvez no mês de setembro, pode ser o primeiro evento-teste na cidade do Rio de Janeiro em tempos de pandemia

 N O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, afirmou que as três 
milhões de doses da Janssen, 
antes previstas para chegar ao 
Brasil hoje, devem vir amanhã. 
A declaração foi feita depois 
de uma reunião no Palácio do 
Planalto com o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).  

Mais cedo, o Ministério da 

Saúde confirmou a suspensão 
de entrega de 3 milhões de doses 
de vacinas da Janssen contra 
o coronavírus. A pasta afirmou 
que aguardava a confirmação de 
uma nova data de recebimento 
por parte do laboratório, mas 
que a expectativa é de que as 
doses cheguem “ainda esta se-
mana ao país em três remessas”. 

JANSSEN

Vacinas devem chegar na quarta

ENSINO

 N As escolas estaduais de 
41 municípios do Rio de Ja-
neiro estão com aulas no 
modelo de ensino híbrido 
(presencial e remoto). Na 
capital, 259 unidades esco-
lares tiveram autorização 
para o retorno. As unidades 
escolares poderão ofere-
cer atividades pedagógicas 
presenciais, com protocolos 
e orientações complemen-
tares para o atendimento 
nas unidades escolares 
públicas e privadas do sis-
tema estadual de ensino. 
Caberá aos responsáveis, 
ou alunos maiores de idade 
desses municípios, a opção 
pelo retorno presencial ou 
a permanência somente no 
ensino remoto. 

Caberá às direções a or-
ganização das atividades 
presenciais, observando a 
sua realidade, consideran-
do o projeto pedagógico da 
unidade escolar, os docen-
tes disponíveis, o distan-
ciamento social e os proto-
colos sanitários. 

Aulas nas 
escolas do Rio

Após o governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), anun-
ciar a antecipação do calen-
dário de vacinação contra a 
covid-19 no estado, o prefeito 
do Rio, Eduardo Paes, se sentiu 
desafiado. No domingo, Do-
ria anunciou, via redes sociais, 
que pretende vacinar toda a 
população acima de 18 anos 
até 15 de setembro em todo 

o estado paulista, com isso, 
Paes afirmou, em tom de brin-
cadeira, que “está preparando 
a resposta”.  

“Me aguarde João Doria. 
Você é o pai da vacina mas eu 
já adotei a criança e já ganhei 
o coração do imunizante. Não 
me provoque. Estou preparan-
do a resposta. Bora vacinar!”, 
escreveu o prefeito do Rio.

DIA A DIA

EDUARDO PAES ‘DESAFIA’ JOÃO DORIA
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Governador lança o programa Bairro 
Seguro em 28 áreas do Rio de Janeiro
Projeto, nos moldes das UPPs e Segurança Presente, pretende estreitar a relação com a população

ESTEFAN RADOVICZ

Claudio Castro garante que o projeto não irá concorrer com o conceito do Segurança Presente, que já existe em parte da Região Metropolitana

A 
Polícia Militar lan-
çou nesta segunda-
-feira (14) o Bairro 
Seguro, um progra-

ma de polícia de proximi-
dade nos moldes das UPPs 
(Unidades de Polícia Pacifi-
cadora) e do Segurança Pre-
sente. O Bairro Seguro irá 
atuar, na primeira etapa, em 
28 locais, 27 deles na capital 
e um em Maricá (veja a lista 
no fim da matéria).

A ideia é estreitar a comu-
nicação da população com 
os policiais militares, que 
atuarão sempre nos mes-
mos locais, 24h por dia. Além 
do policiamento ostensivo, 
cada bairro terá um núme-
ro de telefone e Whatsapp 
disponíveis para denúncias 
anônimas sobre crimes ocor-
ridos na localidade.

Ao todo, serão 392 PMs 
envolvidos, 280 em efetivo 
fixo. Segundo a corporação, 
não haverá falta de policia-
mento nas ruas com a imple-
mentação do projeto - novas 
turmas foram formadas em 
dezembro no Centro de For-
mação e Aperfeiçoamento 
de Praças (CFAP). Os profis-
sionais que atuarão no Bair-
ro Seguro foram escolhidos 
pela corporação a partir de 
análises de perfil, e partici-
param de um curso de rela-
cionamento interpessoal.

“Esse programa foi con-
cebido com muito carinho 
para ter sucesso nos bairros 
onde fomos criados. São po-
liciais preparados para se 
inserirem no dia a dia dos 
bairros. Estarão convivendo 

 > Segundo o major 
Leonardo Nogueira, 
à frente do programa, 
a escolha dos bairros 
se deu a partir dos 
números disponibili-
zados pelo Instituto 
de Segurança Pública 
(ISP), autarquia que 
mapeia e analisa da-
dos criminais regis-
trados em delegacias 
do estado. Ele admite 
que o programa pode 
ser ampliado para ou-
tros bairros.

“Nós fizemos um le-
vantamento junto ao 
ISP e foi perceptível 
a necessidade dessas 
áreas receberem po-
liciamento. Não pre-
tendemos tirar poli-
ciamento de uma re-
gião para colocar em 
outra. Bairros que es-
tão com números bons 
não podem se tornar 
bairros perigosos. O 
lançamento contempla 
28 localidades, e ainda 
teremos outras duas 
etapas. Vamos contem-
plar outros bairros que 
o Instituto de Seguran-
ça Pública prevê”, afir-
ma o major Nogueira.

Projeto pode 
ser ampliado 
para mais 
bairros no Rio

com os moradores, trocan-
do informações e à distân-
cia de um simples telefone-
ma”, explicou o secretário 
da Polícia Militar, coronel 
Rogério Figueiredo

O Bairro Seguro contará 
com 84 viaturas personaliza-
das com a logo do programa 
e o nome da região de patru-
lhamento. Um projeto piloto 
já tem atuado há alguns me-
ses no Jardim Sulacap e na 
Avenida Abelardo Bueno, em 
Jacarepaguá.

Claudio Castro garante 
que o projeto não irá con-
correr com o conceito do 
Segurança Presente, que já 
existe em parte da Região 
Metropolitana. “Vamos dei-
xar o Segurança Presente na 
linha dele, os corredores tu-
rísticos, de comércio, e um 
outro programa para que 
as famílias possam circular 
nos bairros. Precisávamos 
de uma polícia que voltasse 
a ser próxima da população. 
Não adianta pegar o mesmo 

programa, e enlatar o esta-
do inteiro nele. O Estado é 
diverso”, afirmou o governa-
dor, durante a cerimônia de 
apresentação do programa 
no Quartel General da PM, 
no Centro.

“Estudamos que seria im-
portante a questão do celu-
lar, o fato de termos carros, 
e não motos ou bicicletas. 
Esse programa vem ao en-
contro da necessidade da 
população de conhecer o 
policial pelo nome”.

Precisávamos 
de uma polícia 
que voltasse a 
ser próxima da 
população
CLAUDIO CASTRO, 
Governador do Rio de 
Janeiro

ARTE KIKO
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Estruturas irregulares 
começam a ser demolidas
Moradores saíram às pressas de oito prédios após ouvirem estalos na Muzema

REGINALDO PIMENTA

Construção irregular começa a ser demolida na Muzema. Eduardo Paes fez um alerta: “Não comprem!”

O 
prefeito Eduardo 
Paes e o secretário 
de Ordem Pública, 
Brenno Carnevale, 

estiveram na Muzema, na 
Zona Oeste do Rio, na ma-
nhã de ontem, para acompa-
nhar a situação das famílias 
que saíram às pressas de oito 
imóveis após ouvirem um es-
talo durante a madrugada. A 
subprefeitura de Jacarepa-
guá informou que o barulho 
era do piso de uma cozinha 
que estourou por ter sido 
mal colocado. A moradora 
do apartamento saiu do lo-
cal e ligou para os bombeiros, 
o que teria assustado quem 
mora em outros prédios. 

“Nenhuma família pre-
cisa sair do imóvel. Não há 
problema estrutural”, disse 
a assessoria da pasta. Se-
gundo Paes, a ordem a par-
tir de agora é coibir qualquer 
construção e demolir imó-
veis em obras. “Tudo que fi-
zer de obra nova aqui vai ser 
derrubado. Não comprem! 
Não se mudem pra cá!”, dis-
se. Técnicos da Defesa Civil, 
secretarias de Conservação e 
da Ordem Pública e da sub-
prefeitura de Jacarepaguá 
formaram um força-tarefa 
e iniciaram a demolição de 
estruturas que estão sendo 
erguidas de forma irregular, 
entra elas um prédio em fase 
de construção.

daqui um mês volta tudo de 
novo. Aqui sempre vai ser o 
que é. A gente não acredita 
em muitas mudanças, princi-
palmente porque aqui é per-
to de Rio das Pedras”, disse o 
morador, citando a comuni-
dade também dominada pela 
milícia. No local, um prédio 
desabou no dia 3 e matou 
duas pessoas da mesma famí-
lia, Nathan Souza Gomes, 30, 
e a filha Maitê, de 2 anos.

Segundo uma moradora 
que não quis se identificar, 
o problema aconteceu no 
apartamento 602. Após o es-
talo, os vizinhos batiam nas 

portas para avisarem os ou-
tros que era preciso deixar o 
imóvel. “Ficamos lá embaixo 
até umas 4h. Como a Defesa 
Civil disse que está tudo cer-
to, a gente vai permanecer”.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, os chamados 
para o local começaram às 
2h. Equipes foram enviadas 
para a região para auxiliar 
na evacuação das famílias 
que já retornaram aos pré-
dios. Durante a passagem 
pela comunidade, Paes tam-
bém determinou a demoli-
ção do edifício em fase de 
construção. 

Órgão pede demolição de 20 casas 
construídas nessas áreas em Búzios

Imóveis em área de 
proteção ambiental 
são alvos do MPRJ

REPRODUÇÃO

Área ocupada por imóveis fica em Parque Estadual

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) pediu ontem a 
demolição de 20 casas ir-
regulares construídas no 
Parque Estadual da Costa 
do Sol, na Serra das Eme-
rências, bairro de Tucuns, 
em Búzios. De acordo com 
a ação, que deve ser execu-
tada no prazo de 180 dias, 
os imóveis foram cons-
truídos e vendidos em 
área invadida onde habi-
tam 149 animais em risco 
de extinção. 

Em vistoria, o INEA 
constatou inúmeras inva-
sões recentes, construções 
sem licenças ambientais 
ou edilícias, ligações de 
energia elétrica e água 
ilegais, bem como grande 
quantidade de entulhos 
sobre a vegetação de Mata 

Atlântica. No local também 
foi encontrado um curral 
com porcos e cachorros.

“Por se tratar de uma uni-
dade de conservação de pro-
teção integral, as edificações 
não são passíveis de regula-
rização”, disse o MPRJ em 
nota. Segundo a ação, o Esta-
do tem até 30 dias para ana-
lisar a inclusão das famílias 
que residem nesses imóveis 
em programas sociais de ha-
bitação/moradia no âmbito 
do Estado do Rio de Janeiro 
ou da Prefeitura de Armação 
dos Búzios.

As 20 ações de demolição 
no Parque Estadual do Sol 
não foram as primeiras. Em 
novembro do ano passado, 
outras 13 ações de desocu-
pação foram ajuizadas para 
o mesmo local, totalizando 
33 ações.

Apesar da promessa de fis-
calização, quem mora no lo-
cal não acredita em uma me-
lhora. Um morador, que não 
quis se identificar, relatou que 
vive com medo e denunciou 
que a área, dominada por mi-
lícias, foi abandonada pelo 
poder público depois do desa-
bamento em 2019. Na época, 
24 pessoas morreram depois 
que dois prédios irregulares 
caíram na comunidade.

“A maioria desses prédios é 
construída pela milícia. Não 
mudou nada depois do que 
aconteceu. Só no começo que 
vieram aqui, igual agora, mas 

JENIFER ALVES

jenifer.alves@odia.com.br
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Mulher é esfaqueada pelo 
ex dentro de mercado
Funcionário tentou intervir e acabou ferido. Vítimas estão internadas na Posse

GOOGLE MAPS

Supermercado em Santa Rita, na cidade de Nova Iguaçu, foi o local da tentativa de feminicídio

U
ma funcionária de 
um supermercado 
no bairro de Santa 
Rita, em Nova Igua-

çu, na Baixada, foi esfaqueada 
por volta das 11h30 de ontem, 
pelo ex-namorado, identifica-
do como Tiago. A vítima, Ali-
ne Aguiar, 30 anos, e Cláudio 
Lobo, outro funcionário do 
estabelecimento SuperKiba-
rato, foram feridos pelo sus-
peito; o homem foi golpeado 
após tentar intervir e levou 
uma facada próximo ao pul-
mão. Ambos foram socorri-
dos e levados para o Hospital 
da Posse, em Nova Iguaçu. 
Aline sofreu cortes nos bra-
ços e Cláudio está em estado 
grave. O criminoso fugiu do 
local após o crime.

De acordo com testemu-
nhas, Tiago chegou ao esta-
belecimento pedindo para 
conversar com Aline, apa-
rentando estar bastante al-
terado. Por estar atendendo 
um cliente, a vítima pediu 
que ele a aguardasse. Em ou-
tro momento, com ciúmes, 
o homem perguntou se um 
dos funcionários era namo-
rado de Aline. Percebendo 
o nervosismo do bandido, 
o funcionário foi conversar 
com ele na saída do mercado.

Em seguida, Tiago reti-
rou uma faca da cintura e 
golpeou Aline, além de acer-
tar uma facada em Claudio. 
As câmeras de segurança do 
supermercado SuperKiba-
rato serão entregues à Po-

investigações a fim de que se 
faça justiça contra este ter-
rível crime cometido contra 
os seus funcionários. Nesse 
momento estamos prestan-
do todo apoio e assistência 
necessária às vítimas”, disse.

Outro caso recente de fe-
minicídio aconteceu na noi-
te da última sexta-feira (11), 
em Campo Grande. Cátia da 
Silva Rosa, 52, foi morta a fa-
cadas pelo companheiro, Lu-
ciano dos Santos Rodrigues, 
39, dentro da casa onde o ca-

sal morava, na comunidade 
da Carobinha.  

O Disque Denúncia re-
cebe informações sobre o 
paradeiro de Luciano nos 
seguintes canais de atendi-
mento: Whatsapp do Portal 
dos Procurados (21) 98849-
6099, telefones (21) 2253-
1177 ou 0300-253-1177, apli-
cativo Disque Denúncia RJ, 
além das redes sociais.

lícia Civil para ajudar nas 
diligências. O caso está sen-
do investigado pela 58ª DP 
(Nova Iguaçu). Os agentes 
fazem buscas na região pelo 
agressor.

Em nota, o advogado do 
estabelecimento, Alessandro 
Carracena, informou que o 
mercado está colaborando 
com as investigações e repu-
diou o crime. “O SuperKiba-
rato refuta veementemente 
esse tipo de comportamen-
to e está colaborando com as 

Reitor do 
Santuário do 
Cristo Redentor, 
Padre Omar 
celebrou, ontem, 
a missa de sétimo 
dia de Kathlen 
Romeu, grávida 
que morreu 
atingida por um 
disparo de fuzil, 
no último dia 8, 
em tiroteio no 
Complexo do Lins.
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Corpo de motorista é 
enterrado na Z. Oeste
O corpo do motorista por 
aplicativo Michael Es-
tevan Gonçalves, de 39 
anos, vítima de um su-
posto assalto na Baixada, 
na última sexta-feira, foi 
enterrado, ontem, no ce-
mitério Jardim da Sauda-
de, em Paciência, na Zona 
Oeste. Ele teria sido tortu-

rado antes de ser morto. 
De acordo com familiares, 

ele teria partido para o mu-
nicípio de Belford Roxo em 
uma corrida, mas não res-
pondeu mais as tentativas 
de contato após chegar na 
região. Michael trabalhava 
há quatro anos como moto-
rista de aplicativos. 

Reportagem da estagiária Thalita Queiroz, 

sob supervisão de Thiago Antunes

Leblon: jovem negro 
vítima de racismo
Um jovem negro foi víti-
ma de racismo, no último 
sábado (12), ao ser acusa-
do por um casal de jovens 
brancos de roubar uma 
bicicleta elétrica. O ins-
trutor de surfe Matheus 
Ribeiro estava esperando 
a namorada em frente ao 
Shopping Leblon, na Zona 

Sul, para comemorar o Dia 
dos Namorados, quando foi 
abordado por um casal in-
sinuando que ele teria rou-
bado a bicicleta de um deles. 

Ainda não há informações 
se Matheus Ribeiro registrou 
a ocorrência na delegacia e 
nem sobre a identidade do 
casal que o acusou do roubo.
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Ecko tinha mais 
de 100 fuzis 
emprestados 
Taquara, Gardênia Azul, Campo Grande e Belford 
Roxo receberam arsenal, revela caderno do bando

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

A 
Polícia Civil acre-
dita que o caderno 
apreendido na casa 
do miliciano Wellin-

gton da Silva Braga, o Ecko, 
possa ajudar no andamento 
das investigações da força-
-tarefa montada para desar-
ticular os braços financeiros 
mantidos pelo criminoso. 
De acordo com o delegado 
Willian Pena Júnior, titular 
da Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organiza-
das (Draco), Ecko tinha mais 
de 100 fuzis emprestados em 
mais de 50 comunidades do 
Rio. Ele foi morto no último 
sábado, na comunidade Três 
Pontes, em Paciência.

Santa Maria, na Taquara; 
Gardênia Azul; Estrada do 
Campinho, em Campo Gran-
de; e comunidade em Belford 
Roxo eram alguns dos locais 
que recebiam armamento do 
grupo. Um dos criminosos 

citado nas anotações, iden-
tificado como ‘Bundão’, che-
gou a receber de uma só vez 
oito fuzis com 22 carregado-
res, além dezenas de carre-
gadores para outros tipos de 
armamento. 

A força-tarefa também in-
vestiga uma possível linha 

de sucessão do miliciano. 
Três possibilidades são apu-
radas: a primeira é de que 
um sucessor de Ecko já esta-
ria preparado para assumir a 
região. A segunda é de que o 
miliciano Danilo Dias Lima, 
o Tandera, estaria disposto a 
tomar todas as áreas do anti-

go comparsa. A terceira é de 
que traficantes podem tentar 
retomar o controle da venda 
de drogas nesses locais. 

Em entrevista à TV Re-
cord, o titular da Draco disse 
que a polícia está investigan-
do as imagens divulgadas 
nas redes sociais dando con-
ta de que as áreas controla-
das por Ecko estariam sendo 
invadidas. “Todas essas ima-
gens estão sendo analisadas. 
Tudo é passado para o setor 
de inteligência. Precisamos 
analisar em qual localidade 
e data essas imagens foram 
feitas”, explicou. 

Ecko foi morto com dois 
tiros ao reagir uma opera-
ção montada exclusivamen-
te para a sua captura. Ele 
era considerado o crimino-
so mais violento do Estado. 
Há quatro anos, controlava 
todas as áreas da milícia na 
Zona Oeste e na Baixada. 

Polícia Civil investiga possíveis invasões em área controladas pelos comparsas do miliciano Ecko

BRAÇOS FINANCEIROS

Monopólio: R$ 100 mil com compra de cestas básicas 

 N Além da cobrança de ta-
xas ilegais de segurança para 
moradores e comerciantes, 
a milícia de Ecko investia na 
monopolização da venda de 
cestas básicas em bairros da 
Zona Oeste. Uma das anota-
ções encontradas no caderno 
do miliciano, morto no último 
sábado (12) pela Polícia Civil, 
revela a compra de R$ 100 mil 
em kits de alimentos.

Como revelado pelo DIA, 
horas antes da operação Dia 
dos Namorados, agentes da 
Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organiza-
das (Draco) informaram que 
já estavam monitorando essa 
movimentação. Em uma outra 
apuração da especializada, 

da milícia. Com o paramilitar, 
os agentes apreenderam cen-
tenas de fichas de prestação 
de contas.

“Nessas fichas estavam al-
guns endereços e os nomes 
das vítimas, com os valores 
que cada uma tem que pagar 
mensalmente para a milícia, 
a data do pagamento. É uma 
taxa ilegal e extorsiva de se-
gurança. Apreendemos mais 
de 300 fichas de prestação de 
contas e conseguimos fazer 
esse mapeamento, baseado 
nos endereços dos comercian-
tes explorados. Mas isso foi só 
no que a gente apreendeu, ain-
da tem outros, com certeza”, 
explicou o delegado Willian 
Pena Júnior.

Bonde fornecia 
armas para mais de 
50 comunidades do 
Rio, de acordo com 
titular da Draco 

EM ALERTA

 N O governador Cláudio 
Castro afirmou, em cerimô-
nia no Quartel-General da 
PM, ontem, que as investi-
gações contra as milícias do 
estado continuarão, apesar 
da morte de Ecko, ter sido 
um “marco importante”, se-
gundo ele. “A gente traba-
lha a força-tarefa desde ou-
tubro. Já prendemos quase 
700 milicianos, prejuízo de 
mais de R$ 1 bi. A investiga-
ção continua. Quem dera 
fosse só tirar uma cabeça. 
As investigações continuam 
e o trabalho continua firme. 
Mas foi um marco impor-
tante”, afirmou Castro.

A preocupação, agora, 
é com a sucessão de Ecko. 
“Já determinei desde o iní-
cio que a polícia comece a 
investigar a questão da su-
cessão. É uma preocupação 
que desde o próprio sábado 
já estávamos tendo”, disse.

Castro: ‘Marco 
importante’

 > Menos de 24 horas 
após a morte de Ecko, 
no sábado,  a guer-
ra pelo posto de ser a 
nova liderança da or-
ganização criminosa 
começou. O miliciano 
Danilo Dias Lima, co-
nhecido como Tandera, 
que cortou sua aliança 
com Ecko em dezem-
bro, já começou a inva-
dir o território que era 
controlado pelo rival. 

De acordo com a po-
lícia, na madrugada 
de domingo, mais de 
100 homens ligados a 
Tandera invadiram a 
comunidade Mangua-
riba, em Paciência, na 
Zona Oeste, fortemente 
armados com fuzis. A 
região era considerada 
como um dos redutos 
do Bonde do Ecko. 

Tandera 
invade área 
em Paciência

antes da morte de Ecko, o grupo 
miliciano armou um esquema de 
agiotagem, realizando emprésti-
mos de dinheiro sob juros abusi-
vos. No caderno apreendido, uma 
anotação de Ecko mostra que os 
empréstimos chegavam a R$ 50 
mil para uma única pessoa.

Outra grande fonte de recursos 
do grupo criminoso são as cobran-
ças extorsivas a comerciantes da 
Gardênia Azul. A polícia acredita 
que o Bonde do Ecko fature mais 
de R$ 1 milhão, por mês, com a 
prática ilegal. O levantamento, ao 
qual O DIA teve acesso com exclu-
sividade, foi feito após a prisão de 
Alberto Domingos Teixeira Bas-
tos, conhecido como Beto Bala, 
de 39 anos, apontado como um 
dos gerenciadores de cobranças 
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nDepois de atuar em algumas 
oportunidades no Maracanã, 
foi a vez de Lionel Messi, o 
maior gênio do futebol no sé-
culo XXI, conhecer o Nilton 
Santos, mais um estádio aqui 
do Rio de Janeiro. Lembran-
do que ele também já treinou 
em São Januário, na época da 
Copa do Mundo de 2014. Não 
bastasse a presença, ele ain-
da marcou um golaço de falta 
no empate da Argentina em 1 
a 1 com o Chile, na estreia da 
Copa América. Privilégio.

GÊNIO NO NILTON 
SANTOS

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O GRUPO É FORTE

O 
elenco do Flamengo em 2021 é até me-
lhor do que aquele que Jorge Jesus pe-
gou em 2019 e venceu tudo com a equi-

pe. Não é o time que joga mais ou tem um 
desempenho superior. Estou falando sobre 
peças de um grupo inteiro e como os titulares 
são formados sem as suas principais peças. A 
vitória por 2 a 0 sobre o América-MG no Bra-
sileiro, além do triunfo por 1 a 0 pela Copa do 
Brasil, contra o Coritiba, mostra que quem 
entra dá conta do recado. Ver a boa fase que 
Vitinho atravessa, além das joias Matheusi-
nho, João Gomes e, principalmente, Rodrigo 
Muniz dando conta do recado, é a certeza de 
que há um grupo forte e competitivo. Princi-
palmente na posição de centroavante. Gabi-
gol na Copa América e Pedro, com covid-19, 
fariam falta em qualquer time do Brasil. Mas 
Muniz faz o torcedor nem sentir tanta sauda-
de dos craques. Não estou comparando, mas 
o garoto é bom também. Promissor, forte e 
com faro de bola na rede. Mesmo criticado, 
Rogério Ceni faz um bom malabarismo para 
manter o Flamengo em alto nível. 

Jogadores festejam o gol de Rodrigo Muniz na Copa do Brasil

 n Após poucas chances 
com Tite, mas em uma 
fase iluminada, Gabigol 
marcou pela Seleção. E 
com assistência do seu 
ídolo e parceiro Neymar. 
Aliás, ver os dois come-
morando com o caracte-
rístico gesto de força com 
o braço que o camisa 9 do 
Flamengo faz deve ter 
levado o torcedor rubro-
-negro a imaginar os dois 
juntos vestindo a camisa 
preta e vermelha. Eu não 
duvido disso, já que Ney 
afirmou que jogaria no 
time da Gávea.

ENFIM, GOL DO 
GABIGOL

VITÓRIAS PARA TIRAR A ZICA

 nVasco e Botafogo tiveram fins de semana de vitórias na 
Série B do Brasileirão. O Fogão emplacou a segunda e já 
está na terceira colocação, enquanto o Gigante da Colina 
fez valer o apelido de “time da virada” e bateu o Brasil de 
Pelotas. São triunfos importantes para tirar a zica que vi-
nha se arrastando desde o Cariocão. Vasco e Botafogo têm 
que brigar lá em cima. A Série A os espera mais uma vez.

A
F

P

EUROCOPA
A Espanha não teve boa estreia na Eurocopa e ficou no 0 a 0 com a Suécia, em 

uma partida morna em Sevilla. Os suecos comemoram o resultado na briga por 

uma vaga no Grupo E, enquanto os espanhóis lamentaram o empate.

FLAMENGO

Maurício de 
Souza elogia 
Rodrigo Muniz: 
‘Já é realidade’
Centroavante tem se destacado desde o Campeonato Carioca

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Rodrigo Muniz festeja com Maurício Souza: atacante deve ser titular de novo na partida de amanhã

O 
Flamengo venceu 
o América-MG, no 
domingo, no Ma-
racanã, pelo placar 

de 2 a 0. Bruno Henrique e 
Rodrigo Muniz anotaram os 
gols do Rubro-Negro. Após 
a vitória com tranquilidade, 
Maurício de Souza, técnico 
interino enquanto Rogério 
Ceni se recupera da infecção 
por coronavírus, exaltou a 
qualidade do jovem centroa-
vante Rodrigo Muniz, que 
vem se destacando quando 

é acionado no time titular.
“Ele é um querido. Está 

comigo faz tempo. Ele me 
disse: ‘Mais um gol’. E eu dis-
se que ele, sempre que está 
concentrado, é mortal. Es-
tava feliz pela partida que 
ele fez. O Rodrigo já é uma 
realidade. Tem capacidade 
de definir muito grande com 
os pés e cabeça. Atleta fora 
de série para trabalhar. Falar 
do Muniz é muito fácil. É um 
jogador que não dá trabalho 
nenhum. Sempre quando so-

licitado vai muito bem”, disse 
o técnico do Flamengo.

Com Gabigol a serviço da 
Seleção na Copa América e a 
ausência de Pedro, também 
infectado pela covid-19, Ro-
drigo Muniz deve ser titular 
mais uma vez com a camisa 
do Flamengo no duelo con-
tra o Coritiba, amanhã, às 
21h30, no Maracanã, na par-
tida de volta da terceira fase 
da Copa do Brasil. Na ida, o 
Rubro-Negro venceu por 1 a 
0, com gol de Muniz.

FLUMINENSE

Roger explica saída de Ganso

Apesar do empate heroico 
buscado no fim da partida 
de domingo, contra o Bra-
gantino, fora de casa, o téc-
nico Roger Machado recebeu 
uma chuva de críticas após a 
substituição de Paulo Hen-
rique Ganso. Para muitos, o 
meia era o melhor jogador 
Tricolor em campo. O co-
mandante do Fluminense 
explicou a alteração.

“O Paulo é um articula-
dor. Porém, tinha no campo 
o Luiz, que, por característica, 
não é jogador que puxa pro-
fundidade, ele joga com corpo 
do adversário. O Caio busca 
essa profundidade, e o Abel é 
mais centralizado, joga entre 
os zagueiros. Então, quando a 

Roger Machado explica alteração

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

gente pegava essa bola e muni-
ciava o Caio, como estávamos 
recompondo com nossos dois 
pontas, demorava que a gente 
tivesse opção de primeira pro-
fundidade vinda do centro do 

campo”, disse o técnico.
Roger Machado ainda 

prosseguiu: “Com a opção 
por tirar o Paulo e adiantar o 
Yago, que tem fluidez naque-
la zona do campo como meia 
que já foi, a gente tinha, ao 
pegar a bola, o Raul puxando 
por um lado. Depois, o Kayky 
pelo outro, que tem bom um 
contra um. E, com a substi-
tuição pelo Nenê, foi para de-
finitivamente tentar o empa-
te, como conseguiu. Então, 
com a busca por colocar os 
dois atacantes, imaginava 
que fosse perder um pouco o 
controle do jogo técnico, mas 
ganharia em velocidade nas 
costas da linha adversária. 
Foi o que aconteceu”.

Ganso recebeu muitos elogios por parte da torcida tricolor

VASCO BOTAFOGO

Marcelo Cabo avalia 
mudanças no time

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Leandro Castan: recuperado

Assim como aconteceu em 
quase toda a temporada, o Vas-
co sofreu um gol e teve muita 
dificuldade para virar sobre 
o Brasil de Pelotas para con-
quistar a primeira vitória na 
Série B após três rodadas. O 
sistema defensivo vem sendo 
um problema para o Gigante 
da Colina, que só não foi vaza-
do em duas partidas (contra o 
Botafogo, na final da Taça Rio 
e no primeiro jogo contra o 
Boavista, pela Copa do Brasil).

Não à toa, o Vasco contabi-
liza 25 gols sofridos em 22 par-
tidas na temporada (incluindo 
os jogos com a equipe alterna-
tiva no início do Carioca). O 
desempenho incomoda o téc-
nico Marcelo Cabo, que avalia 
fazer mudanças na defesa.

“É claro que sempre ana-
liso todo contexto do jogo e, 
se houver necessidade, farei 

mudanças. Vou analisar”, 
afirmou Cabo após a vitória 
sobre o Brasil de Pelotas, no 
sábado. Uma das mudanças 
pode ser o retorno de Lean-
dro Castan, que está recupe-
rado de lesão muscular. O 
zagueiro não atuou nos úl-
timos seis jogos do Vasco e 
pode retornar contra o Avaí, 
no lugar de Ricardo Graça.

Alvinegro 
domina 
seleção
Após a boa vitória do Bo-
tafogo contra o Remo, em 
Volta Redonda, a seleção 
da terceira rodada da Série 
B ficou repleta de jogado-
res do Alvinegro. Ao todo, 
seis atletas representaram 
o Glorioso na lista de me-
lhores da rodada. Kanu, 
PV, Pedro Castro, Chay, 
Rafael Navarro e o técnico 
Marcelo Chamusca foram 
os escolhidos.

Dos cinco jogadores se-
lecionados, os três últimos 
balançaram as redes no 
Raulino de Oliveira. Chay 
abriu o placar em desci-
da pela esquerda, Rafael 
Navarro aumentou a van-
tagem após bela jogada de 
Ronald e Pedro Castro fe-
chou o placar. 

O Rubro-Negro pega 
o Coritiba, amanhã, 
no Maracanã, pelo 
jogo de volta da 
terceira fase da Copa 
do Brasil

DISPUTA POR DAVID LUIZ
Após fechar a contratação 
de Gerson, do Flamengo, 
o Olympique de Marselha 
segue ativo no mercado em 
busca de reforços. De acor-
do com o jornal ‘La Proven-
ce’, o time francês fez uma 
proposta pelo zagueiro Da-
vid Luiz, que está livre no 
mercado e tem sido especu-
lado no Rubro-Negro.

Segundo o veículo, Jorge 
Sampaoli é um grande ad-
mirador do futebol do de-

fensor brasileiro e acredita 
que seu nome seria ideal 
para a equipe francesa. 
Além disso, a chance de tê-
-lo sem custos é um atrativo 
para os franceses.

David Luiz está sem clube 
desde maio, quando seu con-
trato com o Arsenal chegou ao 
fim. Nas redes sociais, parte 
da torcida do Flamengo vem 
fazendo campanha pela con-
tratação do jogador, já que o 
sistema defensivo do time não 
tem convencido.
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Auxílio será prorrogado 
por mais três meses

AGÊNCIA BRASIL

As parcelas do auxílio emergencial continuarão de R$ 150 a R$ 375

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, confirmou 
a extensão do auxílio 
emergencial por mais três 
meses. Dessa forma, o be-
nefício só deve terminar 
em outubro. As parcelas 
continuarão entre R$ 150 
e R$ 375 a depender da 
composição familiar.

O programa seguirá os 
mesmos critérios defini-
dos para 2021. O auxílio 
emergencial 2021 tem va-
lores de R$ 250, em mé-
dia, para o público geral. 

As mulheres chefes 
de família monoparen-
tal (que criam os filhos 

sozinhas) terão direito a 
R$ 375. Os indivíduos que 
moram sozinhos, receberão 
apenas R$ 150.

A prorrogação do progra-
ma deve ser apresentada 
por meio de medida provi-
sória do governo, como ha-
via adiantado o ministro da 
Economia.

A decisão foi tomada em 
reunião na semana passada 
no Palácio do Planalto entre 
ministros das pastas envol-
vidas na negociação, entre 
eles, Guedes, Luiz Eduardo 
Ramos (Casa Civil) e Onyx 
Lorenzoni (Secretaria-Geral 
da Presidência).

Com aumento de 5,9%, 
pesquise preço do gás
Consumidores encontram grande variação no valor do botijão de GLP no Rio

DIVULGAÇÃO

Essencial no cotidiano, o gás de cozinha sofreu quinto aumento este ano liberado pelo governo federal

O 
reajuste no preço do 
gás de cozinha anun-
ciado pela Petrobras 
na última sexta-fei-

ra, começou a valer ontem. Os 
consumidores terão que ar-
car com um aumento de 5,9% 
no valor total, elevação de R$ 
0,19 por quilo no GLP, nos bo-
tijões de 13 quilos. Essencial 
no cotidiano dos brasileiros, o 
gás de cozinha sofreu o quin-
to aumento somente este ano 
liberado pelo governo fede-
ral. No Rio, os preços diferem 
em todo estado. Medidas para 
economizar podem ajudar a 
manter o equilíbrio nos orça-
mentos domésticos.

Em janeiro a Petrobras já 
havia reajustado em 6% o pre-
ço do gás e em fevereiro a alta 
foi de 5,51%. Em março o preço 
subiu R$ 0,15 e em abril sofreu 
mais um aumento de 5%. Em 
maio, segundo o IBGE o preço 
do gás de cozinha subiu 1,24%, 
em média, em todo o Brasil. Já 
o gás encanado teve aumento 
de 4,58% no mesmo período.

PREÇOS ATUAIS

No Município do Rio, de acor-
do com dados da Agência Na-
cional do Petróleo (ANP), os 
preços praticados para os bo-
tijões de 13 quilos, variaram 
de R$ 69,99 a R$ 80 na últi-
ma semana, com valor médio 
de R$ 77,38. O custo mais bai-

xo foi encontrado em Jardim 
Sulacap, na Zona Oeste. Já o 
maior preço era cobradp em 
Bangu, Realengo e Padre Mi-
guel, também na Zona Oeste.

Já no estado, a diferença foi 
mais alta e os preços encontra-
dos variaram entre R$ 65 e R$ 
90,10. Araruama, Rio Bonito e 
Saquarema foram os municí-
pios que atingiram o valor mais 
baixo cobrado. Já o valor mais 
alto, de mais de R$ 90, foi visto 
na região de Nova Friburgo. 

Nas últimas quatro sema-
nas, segundo dados da ANP, 
o valor do botijão sofreu va-
riações de cerca de R$ 50 em 
todo o território nacional, po-
dendo ir de R$ 65 até R$ 125 
a depender da região do país. 

 NPara ajudar a economizar, 
ODIA separou dicas da empre-
sa Chama para conter gastos na 
hora cozinhar. Muitos preparos 
no forno requerem pré-aque-
cimento, mas é preciso prestar 
atenção no tempo indicado na 
receita para não deixar mais que 
o necessário e desperdiçar gás.

Não usar panelas de tama-
nho correto para o alimento que 
se está cozinhando pode provo-
car gasto maior. Se utilizar uma 
maior do que o essencial, sem 
que o alimento preencha todo 
o fundo, parte do calor é desper-
diçado. Panelas antigas, com 
amassados ou fundo gastos, 

também consomem mais gás.
Quando o gás acaba no meio 

do preparo do almoço ou jantar, 
a urgência para repor o botijão 
fala mais alto e, em muitos ca-
sos, a família acaba não pesqui-
sando. Mas a diferença entre re-
vendedores costuma ser grande. 

É possível utilizar o vapor 
sai da panela para cozinhar 
legumes, por exemplo. Tudo o 
que precisa é uma escorredora 
metálica. Cortar a comida em 
pedaços menores também aju-
da. O preparo fica mais rápido.

Manter forno fechado evita 
perda de calor agilizando o co-
zimentos dos alimentos.

CONFIRA ALGUMAS DICAS

Como economizar ao cozinhar 

 > O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), defendeu a criação 
de um novo programa so-
cial de renda mínima assim 
que o novo auxílio emer-
gencial acabar. O governo 
deve prorrogar o benefício 
por mais três meses, mas 
quer lançar um substituto 
para o Bolsa Família, com 

duração permanente.
Para Pacheco, o progra-

ma precisa abranger bene-
ficiários do Bolsa Família e 
do auxílio emergencial e ser 
compatível com o aumento 
de preços, especialmente os 
da cesta básica. Ele apontou 
a necessidade incentivar a 
entrada dos beneficiários 
no mercado de trabalho.

Programa social no lugar

Reportagem da estagiária Maria Nobre, 

sob supervisão de Marina Cardoso

ECONOMIA
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

de Vereadores deve votar hoje, em segunda discussão, o projeto de 
lei que cria a previdência complementar no Município do Rio. A medida é voltada 
aos futuros servidores que tiverem remuneração acima do teto previdenciário.

A CÂMARA

 > O governador Cláu-
dio Castro, o presiden-
te da Alerj e diversos 
integrantes do gover-
no e do Legislativo 
participaram do even-
to realizado ontem, no 
plenário da Casa, que 
marcou a assinatura 
do acordo de coope-
ração entre a Fazenda 
(Sefaz) e a Agência Na-
cional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombus-
tíveis (ANP).

O convênio amplia-
rá a fiscalização dos 
repasses das participa-
ções especiais (PEs) ao 
Rio pelas empresas. A 
expectativa é que, com 
isso, exista um controle 
maior dos pagamentos, 
podendo resultar em 
reforço de caixa.

Cálculos dos técni-
cos da Sefaz revelam 
que o estado pode ter 
perdido em torno de 
R$ 10 bilhões nos últi-
mos dez anos em arre-
cadação de PEs.

Expectativa 
de reforço do 
caixa do Rio

Reforma para futuros 
servidores pode passar

RAFAEL WALLACE/ DIVULGAÇÃO ALERJ

Cláudio Castro e André Ceciliano na assinatura do acordo entre ANP e Sefaz

A
s reformas que o 
governo Castro en-
viará à Assembleia 
Legislativa do Rio 

— entre elas, a previdenciá-
ria — como contrapartidas 
exigidas pelo novo Regime 
de Recuperação Fiscal têm 
chances de passar na Casa. 
No entanto, o Executivo 
encontrará mais facilidade 
para aprovar medidas que 
afetem futuros funcionários 
públicos, e não os atuais. 
Aliás, o presidente da Alerj, 
André Ceciliano (PT), dese-
nhou ontem esse cenário ao 
reafirmar que o Parlamento 
fluminense não vai retirar 
direitos dos servidores.

“Vamos votar coisas para 
os novos servidores. Nós não 
vamos tirar direito de ne-
nhum servidor (que já está 
no serviço público estadual). 
A Assembleia não faltará 
(para ajudar o Rio), mas va-
mos discutir as mensagens, 
ouvir os servidores e todos os 
interessados”, afirmou Ceci-
liano, que já havia feito esse 
alerta na semana passada.

A reforma da Previdência 
vai aumentar a idade mínima 
e tempo de contribuição dos 
futuros servidores. Como a co-
luna informou em 30 de maio, 
também alcançará os atuais. 
Porém, de forma parcial, pois 
haverá pedágio para eles.

SINALIZAÇÃO

 n Uma outra medida que foi 
colocada como meta e que 
vem sendo concretizada al-
guns meses é a antecipação 
do pagamento do salário. 
Quando há fluxo de caixa,  o 
depósito é feito antes do 10º 
dia útil — prazo estabelecido 
em calendário. 

Porém, o governador dis-
se ontem que há intenção de 

mudar o cronograma oficial: a 
ideia é fixar o 5º dia útil como 
prazo. Ele anunciou também o 
objetivo de conceder reposição 
salarial às categorias: “Ainda 
temos que fazer uma recom-
posição inflacionária grande 
e voltar o calendário de paga-
mentos para os primeiros dias 
do mês. No mínimo, aquilo que 
a lei fala, até o 5º dia útil”.

Reajuste e salário no 5º dia útil

 nO que já vinha sendo trabalha-
do nos bastidores foi anunciado 
ontem pelo governo estadual: 
o 13º salário do funcionalismo 
fluminense será antecipado. A 
primeira parcela do abono sairá 
em 30 de junho para 460 mil 
servidores ativos, aposentados 
e pensionistas. O valor líquido da 
folha é de R$ 1,6 bilhão.

“Vamos depois de anos 

antecipar a metade do 13º. Isso 
tem sido um grande esforço, 
trabalhar muito para garantir 
o bem-estar dos nossos servi-
dores e vamos aos pouquinhos 
recuperando as finanças do 
nosso estado. Não vamos usar 
nenhum centavo do leilão do 
saneamento, é tudo fruto de 
uma gestão eficiente”, decla-
rou Cláudio Castro.

13º NA CONTA

Estado paga metade no dia 30

Depósito alcançará mais de 400 mil servidores fluminenses

PALÁCIO GUANABARA

CONFIRA

65 ANOS 25 ANOS

A idade mínima para a 
aposentadoria subirá de 55 
anos (regra atual) para 62 
anos (para mulheres) e de 60 
para 65 anos (homens)

Será preciso ainda ter 25 anos 
de contribuição para ir para 
a inatividade, mas desde 
que cumpridos os 10 anos de 
serviço público
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 A temperatura 
subiu durante um 
ensaio sensual 
que o cantor Zé 
Neto, da dupla 
com Cristiano, fez 
com a mulher 
Natália Toscano 
para comemorar 
os 12 anos juntos. 
A influenciadora 
até relembrou 
que o primeiro 
encontro do casal 
aconteceu em um 
hospital, na 
cidade de São 
José do Rio Preto, 
São Paulo. O 
irmão da Natália 
estava internado 
no mesmo quarto 
do cantor, que 
tinha sofrido um 
acidente. “Ele é o 
amor da minha 
vida, o meu 
eterno namorado 
e se vale tudo 
entre quatro 
paredes? Claro, 
que vale!”, 
assumiu para a 
coluna.

FábiaOliveira

QUATRO PAREDES

VALE TUDO ENTRE 

EM PRODUÇÃO

Record investe em novo reality para 

recuperar audiência de Rodrigo Faro

O ex-polegar Alan Frank usou as redes sociais, ontem, para con-

tar que continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, 

em São Paulo, após ser atropelado no último sábado (12). O 

médico oftalmologista se envolveu em um acidente de trânsito 

logo depois de ter participado de um encontro com o presidente 

Jair Bolsonaro. “Infelizmente, no sábado, eu sofri um acidente 

de moto. Uma moto caiu na minha frente e acabou me derru-

bando. Quando eu estava me levantando, uma outra moto que 

vinha atrás acabou me atropelando. Me machuquei bastante”, 

começou o médico.

 Dono de uma badalada clínica de oftalmologia em Alphaville, 

na Grande São Paulo, Alan ainda sente muitas dores pelo corpo. 

“Sofri fraturas na coluna, na coluna lombar --L2, L3, L4--, uma fra-

tura incompleta do processo transverso. Uma fratura semelhante 

à que Neymar sofreu quando levou uma joelhada nas costas. 

O tratamento é conservador, não precisarei de cirurgia. Mas dói 

bastante porque é a base de morfina e Tramal [analgésico], me-

dicamentos bem fortes, e [estou] usando colete”, explicou Frank.

EX-POLEGAR É ATROPELADO EM 
MOTOCIATA DE BOLSONARO

REPRODUÇÃO

P
erdendo de lavada o segundo lugar 
isolado do ibope para Eliana, Rodrigo 
Faro e sua equipe buscam alternativas 

para melhorar a audiência do ‘Hora do Faro’. 
Pensando nisso, a Record já começou a plane-
jar um novo reality que, assim como o ‘Made in 
Japão’ entrou no ar no programa de Sabrina 
Sato, deve ser exibido no dominical comanda-
do por Faro. 

O que se sabe até agora é que a produção de 
elenco da Record está em busca de famosas 
para participarem da nova atração e, segundo 
comenta-se nos bastidores, as participantes 
disputarão entre si por uma premiação ainda 
não definida. Basicamente a ideia é fazer um 
confinamento itinerante no estilo aventura. 

Neste ano de 2021, o ‘Hora do Faro’ vem 
registrando índices nada bons de audiência. A 
atração comandada por Rodrigo Faro tem 
ficado constantemente em terceiro lugar, atrás 
do programa de Eliana, no SBT, e com uma boa 
margem de diferença entre as duas 
colocações.

DIVULGAÇÃO/LIVIA CARDOSO

ANTONIO CHAHESTIAN
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O ANTES E O DEPOIS DE 
NELSON RUBENS
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Em entrevista ao ‘Cortes 
Podcast’, Marcos Oliveira, o 
famoso Beiçola de ‘A Gran-
de Família’, falou um pouco 
sobre o tratamento que cos-
tumava receber nos basti-
dores da atração. “Sempre 
fui tratado como ‘estamos 
ajudando o cara’. Eu sentia 
isso. Distanciado, as reuniões 
da ‘Grande Família’ eu nunca 
participava”, disse o artis-
ta, que preferiu se abster de 
comentar como era o clima 
internamente. “Vamos dei-
xar pra lá. Já foi. Não tenho 
contato com mais ninguém. 
Parece que saí da reencarna-
ção sem nada”.

“Única coisa que me faz vi-
ver não é querer saber da TV 
Globo. Isso é minha salvação. 
Não me interessa. Gosto do 
Multishow, das outras possi-
bilidades, dessa coisa nova. 
Fazer teatro, fazer vídeos”, 
confessa. Marcos Oliveira 
também falou sobre quando 
entrou pro elenco da ‘Grande 
Família’. “Na época eu tava 
fazendo ‘Lisbela e o Prisio-
neiro’. Já estava com proble-
ma de saúde, estava com a 
colostomia, mas mesmo 
assim eu fui e trabalhei. Fiz 
muita participação no ‘Zor-
ra Total’ com saco de colos-
tomia também”. 

OS BASTIDORES 

NOVO AMOR 

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

2018, o Grupo 
Iluaie se apre-
senta hoje, às 
20h no Bar do 
Zeca Pagodinho, 
na Barra. O gru-
po canta canções 
marcantes de 
diversos estilos 
musicais cheio 
de batucada de 
excelência, peso 
nas harmonias, 
além de arranjos 
que remetem ao 
tempero clássico 
das influências 
do grupo. 

Após a repercussão da nota 
que esta coluna publicou, 
com exclusividade, sobre 
Fernanda Torres ter saído 
de um dos postos de 
vacinação, na semana 
passada, sem se vacinar, 
pois estava a procura do 
imunizante da Pfizer, eis 
que a atriz compartilhou, 
nesta segunda-feira (14), o 
momento em que recebeu a 
primeira dose da vacina. A 
artista contou que mesmo 
temendo os riscos de 
reações por ter histórico familiar de trombose, 
acabou se vacinando com a AstraZeneca em 
respeito à Fiocruz e para não contribuir com o 
negacionismo. 
 “Eu tive Covid em dezembro, uma doença 
insidiosa, que começa quando o quadro viral 
termina. Quatorze dias depois da infecção, tive 
uma alta súbita do D-Dímero, tomei anti-
coagulante, o marcador baixou, mas até hoje não 
retornou ao nível normal. Tenho casos de 
trombose na família e mesmo sabendo do risco 
ínfimo, mais do que ínfimo, da vacina da 
Astrazeneca, procurei pela Pfizer nos postos, cuja 
chegada ao Brasil havia sido anunciada nos 
jornais dois dias antes da minha data de 
vacinação. [...] O fato tornou-se público e 
contribuiu para alimentar o negacionismo, 

criando uma 
desconfiança infundada 
em torno da Astrazeneca, 
uma vacina 
extremamente eficaz e 
segura. Minha mãe 
tomou a segunda dose 
da Astrazeneca há um 
mês, meu irmão tomou 
Astrazeneca, bem como 
o meu enteado 
transplantado. Hoje, em 
respeito à Fio Cruz, com 
toda a segurança, tomei 
a primeira dose da vacina 

Astrazeneca”, conta a artista. 
 “Esperei muito por essa hora e estou feliz e 
aliviada de ela ter chegado. Continuarei usando 
máscara e mantenho o distanciamento social, 
até que o Brasil alcance uma taxa de vacinação 
compatível com o retorno a uma vida próxima do 
normal. Por último, gostaria de ressaltar o 
excelente trabalho que vem sendo feito pela 
secretaria de saúde da cidade do Rio de Janeiro, 
no sentido tanto de adiantar o calendário, 
quanto de distribuir as vacinas disponíveis de 
maneira justa, por todas as regiões da cidade, 
sem preferência de cor, credo ou classe social. 
Sei, na pele, que mesmo na forma branda a 
COVID é uma doença misteriosa, ainda 
desconhecida, que deixa sequelas. A melhor 
escolha é a vacinação”, finaliza.

FERNANDA TORRES TOMA 

PRIMEIRA DOSE DA ASTRAZENECA

Nelson Rubens é mais um famoso que não resistiu à harmonização fa-
cial. Em janeiro, o apresentador do TV Fama, da RedeTV!, fez a primeira 
etapa do procedimento e desde então segue com um tratamento de 
rejuvenescimento. O resultado tem sido tão expressivo que Nelson, 
praticamente, virou uma referência dos bons resultados do médico 
Willian Ortega, em São Paulo. “Cabelo, ok!, maça do rosto, ok e queixo, 
ok!. Você gostou? Eu gostei mais ainda”, revelou o jornalista sobre uma 
foto de antes e depois do procedimento.

Diretor da Globo se recupera de cirurgia
O diretor artístico da Globo Adriano Melo continua 
internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio. Ele sofreu um acidente 
recentemente e precisou ser operado de emergência 
após complicações causadas por uma compressão da 
medula espinhal. “Estou reaprendendo a viver depois 
dessa lesão expansiva na coluna, que chegou a me 

paralisar. Não tive um tombo de moto como foi 
anunciado, foi um acidente que interrompeu minha 
viagem. Graças a Deus, a cirurgia acabou sendo um 
sucesso e daqui a pouco, eu volto com tudo. Tenho 
muita fé e foco”, disse o diretor que está escalado 
para comandar a próxima novela das 19h, de Claudia 
Souto, ‘Cara e Coragem’.

POR CAUSA DAS SOGRAS

OFICIALIZARAM O NOIVADO 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Graciele Lacerda oficializou o noivado com 
Zezé Di Camargo, neste fim de semana, 
após sete anos morando com o sertanejo. O 
momento do pedido será divulgado durante 
a série documental ‘É o amor’, que vai ao ar 
pela Netflix contando a história da dupla 
Zezé Di Camargo e Luciano. A influencia-
dora fitness explicou o que muitos queriam 
entender: como os dois ainda estão noivos 
se já moram juntos há tanto tempo e, sendo 
assim, estão praticamente casados. 
 “Acho que tem o momento certo pra 
tudo. A gente precisa aprender a ter pa-
ciência e esperar. Acho que esse sim é o 
momento certo pra darmos um passo a 
mais na nossa vida. Uma coisa mais com-
prometida, mais séria… Oficializar uma coi-
sa que já estamos vivendo, pois já somos 
casados, porque já moramos juntos. Mas a 
gente não se apega muito a isso de casar, 
oficializar, a gente vive muito o nosso amor. 
Essas coisas de casamento pra gente não 
são tão importante. Mas pra minha mãe e 
minha sogra é. Elas têm esse pensamen-
to antigo ainda, de que tem que ser tudo 
certinho”, diz. 

Esta coluna soube que Patrícia Abravanel anda comentando por aí que em breve não estará mais à frente do ‘Vem 
Pra Cá’. Segundo consta, ela deve deixar a atração em agosto sob a justificativa de que só foi contratada para 
implantar o programa na grade da emissora. Procurada, a assessoria do SBT nega que Patrícia vá deixar a atração. 
“Não existe data. Ela fica no comando como apresentadora principal do programa”, informa a assessoria do SBT.

SAÍDA À FRANCESA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Diversos casais, entre anônimos e famosos, aprovei-
taram o Dia dos Namorados para oficializar o relacio-
namento. Um deles foi o ator Ricky Tavares, que está 
no elenco de ‘Gênesis’, na pele do personagem Harã, 
e seu novo amor, a cantora e compositora Juliana 
Gorito, de 18 anos.
 O artista, que costuma ser muito discreto quanto 
a sua vida pessoal, apresentou a moça, que já partici-
pou do ‘The Voice’, aos seus seguidores, durante uma 
viagem romântica a Búzios. “Nos conhecemos há 
alguns meses, mas só agora oficializamos o namoro”, 
disse Ricky Tavares à coluna.
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Carlos Fernando 

Gross 
1º vice-presidente do 
CIRJ (Centro Indus-
trial do Rio de Janeiro)

Himalaia Galvão 

diretor-executivo do 
RioSolidario

É consenso entre a sociedade 
fluminense que nosso maior 
desafio, neste momento, é co-

locar comida na mesa das pessoas. 
De Campos a Parati, a pandemia se-
gue afetando o trabalho e a renda em 
nosso estado, levando insegurança 
alimentar a milhares de famílias que 
precisam de nossa ajuda.

É indigno demais ver seu prato va-
zio. Aqui entra o RioSolidario, que 
tem como presidente de honra Ana-
line Castro, esposa do governador 
Cláudio Castro. Com 26 anos de vida, 
atuamos como obra social do estado 
em diversas frentes, administrando 
três creches, na Cidade de Deus, Vila 
do João e Batan, e a Casa Abrigo Lar 
da Mulher, que recebe e acolhe mu-
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 NO presidente Jair Bolsonaro já esboçou para aliados o 
perfil de um vice para sua chapa presidencial para a dispu-
ta da reeleição: um general da reserva, com bom trânsito 
nas Forças Armadas. O PTB já tem um nome. De outro 
lado, o ex-presidente Lula da Silva, seu adversário direto 
na esperada polarização no pleito, pede cautela a aliados. 
Não pediu um vice, mas sobram-lhe opções de partidos 
oferecendo um nome viável. Flávio Dino, governador do 
Maranhão em segundo mandato, vai se filiar ao PSB com 
esperança de fechar chapa com PT. Em outra frente, um 
núcleo próximo ao ex-presidente pede que convença a 
empresária Luiza Trajano a se filiar num partido, deixar o 
grupo empresarial e entrar de vez na pré-campanha como 
vice potencial. Há quem indique Manuela d’Ávila, que foi 
vice de Fernando Haddad em 2018, com vistas a ganhar 
campo eleitoral no Sul do país. E segue a novela

Recado dado
 NO presidente do STF, mi-

nistro Luiz Fux, mandou 
ontem no podcast da Corte 
um recado direto para os co-
legas que adoram uma deci-
são monocrática polêmica 
sem consultar o plenário.

Data venia
 N Fux citou o neologismo 

‘desmonocratização’ para 
ressaltar a importância 

de decisões em plenário 
– principalmente agora 
o virtual, com votos com 
tempo mais controlado.

Plano de voo
 N Não é por acaso que o 

presidente Bolsonaro en-
trou num avião da Azul 
em Vitória. O gerente de 
Relações Institucionais da 
aérea, Fabio Campos, é ha-
bitué na Embratur.

In Memoriam
 NA morte do ex-vice presi-

dente da República Marco 
Maciel uniu todos os políti-
cos de Pernambuco, inclu-
sive os de oposição a ele. 
Todos foram unânimes em 
ressaltar a trajetória cor-
reta e ética. Partidos como 
PT, PDT, PSB e o Cidadania 
usaram suas redes sociais 
para homenagear Maciel. 

Dedo na tomada
 NA conta de energia de um 

cidadão de Brasília – onde 
a CEB foi privatizada e ven-
dida para a Neoenergia – já 
está mais cara neste mês. 
Ele não pisa em casa na ca-
pital desde fevereiro, e não 
houve qualquer alteração 
de consumo referente ao 
mês anterior.

Curto-circuito
 NAs centrais elétricas fize-

ram chamamento geral aos 
funcionários do sistema 
Eletrobrás, pela imprensa e 
redes sociais, para debater 
a privatização. Greve geral 
foi aprovada.

Estudo em baixa 
 NA segunda edição da 

pesquisa ‘Juventudes e a 
Pandemia do Coronaví-
rus’ revela que 43% dos 
estudantes entrevistados 
já pensaram em parar de 
estudar desde que suas ro-
tinas foram alteradas pelo 
vírus. Na primeira pesqui-
sa, em junho de 2020, esse 
número era de 28%. O es-
tudo indica ainda que 6% 
dos jovens trancaram a 
matrícula.  

Educação em risco  
 NOs principais motivos 

que levam jovens a inter-
romper os estudos são fi-
nanceiros (21%) e dificul-
dades com ensino remoto 
(14%). A pesquisa promovi-
da pelo Conselho Nacional 
da Juventude, em parceria 
com Em Movimento, Fun-
dação Roberto Marinho, 
Mapa Educação, Porvir, 
Rede Conhecimento So-
cial, Unesco e Visão Mun-
dial, ouviu 68 mil jovens de 
todo o Brasil, com idade de 
15 a 29 anos, em abril.

Raios X do Capitão
 NRodada de junho da pes-

quisa XP/Ipespe mostra 
avaliação do Governo de 
Jair Bolsonaro: 50% consi-
deram a administração fe-
deral ruim ou péssima. Em 
relação aos rumos da eco-
nomia, saltou de 26% para 
29% o grupo dos que con-
sideram o caminho certo, 
enquanto caiu de 63% para 
60% os que veem o caminho 
errado.  Foram realizadas 
mil entrevistas, em todo o 
Brasil, de 7 a 10 de junho. 

Em campo
 NA empresa brasiliense 

Every Cybersecurity and 
GRC Solutions, especiali-
zada em Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais, pa-
trocina agora o Bangu-RJ. 
O CEO Eduardo Nery conta 
que atendeu a um pedido 
do pai para ajudar o time 
de coração. Antes, a com-
panhia já havia apoiado 
outros times como Vasco, 
Gama-DF e ABC-RN.

OS VICES

TIRO NO PÉ 

 N Essa onda política de morde-e-as-
sopra, de agradar a todos os lados sem 
se queimar, fez mais uma vítima. O pre-
feito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, 
caiu em desgraça com as Polícias Civil e 
Militar ao prometer um memorial para 
os suspeitos mortos (todos com ficha 
policial, segundo a PC), na comunidade 
do Jacarezinho. Para piorar, incluiu o 
nome do policial morto ao lado dos al-
vos. O que revoltou a família do agente. 

Você sabe que aquele caderni-
nho com telefones de fregueses 
que compram fiado na pada-

ria pode ser investigado pela LGPD, 
se essas informações vazarem? Para 
se resguardar, o caderninho deve ser 
trancado numa gaveta com acesso 
restrito; e os dados não podem ser 
compartilhados, nem mesmo com o 
botequim ao lado, que tem clientes 
em comum com a panificação.

Esse é um dos exemplos do alcan-
ce da nova legislação, que abrange 
qualquer empresa pequena, média ou 
grande , e o tratamento que o empre-
sário deve dar a informações pessoais 
de consumidores e funcionários.

Mas o que significam essas quatro le-
tras? LGPD é a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais, em vigência desde o ano 
passado, e que está mudando a forma de 
atuação das empresas e dos profissionais 
em relação a seus dados pessoais. Ela es-
tabelece regras sobre a coleta, armazena-
mento, tratamento, compartilhamento 
e descarte desses dados, levando mais 
segurança aos cidadãos.

O não cumprimento dessas obriga-
ções pode gerar sanções administrati-
vas ou até judiciais, caso os dados co-
letados – nome, CPF, número de iden-
tidade, telefone, e-mail e endereço em 
relação aos clientes; mais informações 
sobre dependentes e filiação sindical, 
entre outros, sobre os funcionários -, 
não forem tratados conforme a lei.

O impacto da nova lei nas ativida-
des das empresas é enorme. No geral, 
as grandes companhias têm seus de-
partamentos Jurídico, TI e de Com-
pliance, responsáveis pelo assunto. 
Mas o pequeno e médio empresário 
podem ter mais agilidade para se ade-
quar à legislação.

A partir de agosto, a Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados (ANPD), 
criada para fiscalizar a aplicação da lei, 
poderá impor sanções, que vão de adver-
tências a multas, conforme a gravidade e 
a complexidade da violação à lei.

Vale destacar que as sanções admi-

Proteção de dados, dever de todos

Fome, o maior desafio do RioSolidario

lheres vítimas de violência domésti-
ca. Mas sabemos que é preciso redo-
brar nossos esforços e estamos dis-
postos a isso para combater a fome. 

Além de incentivar a solidarieda-
de, dando exemplo em primeiro lu-
gar, decidimos colocar nossa força 
em uma campanha de doação de ali-
mentos - a Locomotiva do Bem. De 
março para cá, já entregamos mais 
de 30 toneladas de alimentos, em 
parceria com empresas como a Bar-
cas SA e Abrasel (Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes), en-
tre outras, e distribuímos três mil 
quentinhas para moradores de rua 
nas regiões da Central, Lapa, Glória, 
Copacabana e Rocinha - nesta ação, 
aliados ao rapper Shackal, da Tropa 
da Solidariedade.

Também nos aproximamos de es-
colas de Educação Infantil como Po-
peye e Trampolim para, num exer-
cício de cidadania e educação dos 
pequenos, exercitar a solidariedade 

nistrativas aplicadas não eximem a 
imposição de ações judiciais. Além de 
multa – de até 2% do faturamento bru-
to anual da empresa –, tornar pública 
a infração e bloquear as atividades po-
dem ser ações adotadas. Nesses casos, 
os prejuízos podem ser maiores, tanto 
em termos de reputação da empresa 
quanto em relação às perdas com a 
paralisação das atividades.

Com o intuito de auxiliar, principal-
mente as MPEs e startups, a Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) 
criou o Guia Prático de LGPD. O docu-
mento é para apoiar setorialmente as 
empresas na implementação da legisla-
ção e conscientizar os empresários quan-
to à importância da privacidade de da-
dos em todas as etapas de seus negócios. 
Ele pode ser acessado por meio do link: 
www.firjan.com.br/guialgpd .

A Firjan também enviou à ANPD 
um documento em que propõe um tra-
tamento simplificado para as MPEs, 
conforme o porte, o objeto social da 
empresa e o volume e natureza de da-
dos pessoais tratados. O texto pede 
ainda a ampliação de prazo para ade-
quação e cumprimento das obrigações 
exigidas pela lei. 

A observância da LGPD deixou de ser 
uma mera previsão legal para ser um di-
ferencial competitivo nas relações entre 
consumidores e empresas e entre negó-
cios parceiros. Hoje, as empresas maio-
res exigem cada vez mais um mínimo 
de proteção de dados em segurança da 
informação para fazer negócios e parce-
rias com seus fornecedores. E, por fim, 
também temos o consumidor que não 
quer mais ter relação com empresas que 
violem dados pessoais.

entre eles e empatia com quem mais 
precisa. O sucesso destas campanhas 
nos encorajou a dar um novo passo. 

No próximo dia 18 de junho, a Lo-
comotiva ‘partirá’ do Shopping Le-
blon, passando por escolas, univer-
sidades e instituições, onde deixará, 
de dois em dois dias, um ‘vagão’ para 
recolher doações. A cada três sema-
nas e dez instituições, teremos uma 
nova saída, sempre com o Parque 
Lage como destino. Nessa hora de 
tamanha urgência não queremos, e 
não podemos, ser modestos na meta.

Acreditamos ser possível chegar a 
dez toneladas por percurso, o que nos 
garantiria cestas básicas, e comida na 
mesa, a pelo menos mil famílias. Sa-
bemos para quem doar. As 1.300 enti-
dades filantrópicas de todo o estado, 
cadastradas em nossos banco de da-
dos, são testemunhas. Visite nossas 
redes, vá até nosso site e saiba como 
ajudar. Porque como disse Betinho, 
quem tem fome tem pressa.

REPRODUÇÃO

ESPLANADEIRA

 N# Energy Group  oferece carros premium por assinatura para pessoas físicas 
e profissionais liberais. # Acontece na quinta-feira o CEO Fórum 2021, encon-
tro de executivos de Goiás, realizado pela Amcham Goiânia. # Academia 
Brasileira de Música transmite na quinta, ao vivo no seu canal do YouTube, 
bate-papo com Marcílio Onofre, compositor e professor da UFPB.

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

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

ARTE O DIA



Novelas

o
d

ia
d

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

MALHAÇÃO

 n Todos aprovam e comemoram 
o clipe da banda. Dandara apoia 
Lucrécia, que está triste por seu 
problema de saúde. Bárbara 
repreende Bianca por ter aban-
donado sua carreira.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana lembra de um momento 
com Rodrigo e marca de encon-
trá-lo. Celina encontra o pai de 
seu filho. Laudelino avisa a Iná 
que fez uma reserva no resort 
onde Manuela trabalha.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Alejandro consegue o tele-
fone do escritório de Agnes na 
internet e entrega a Mário, que 
pretende conhecer as famílias 
das moças que estavam com 
Luna no furacão.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Dani consegue levar Carol e 
Fernando até a casa da árvore, 
o que deixa um clima ruim no ar. 
Junior ajuda Carol a sair da casa 
da árvore. 

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Cora pensa no sonho que teve 
com José Alfredo. Maria Marta 
confirma aos filhos que José 
Alfredo tem uma amante. Tuane 
pensa em denunciar Reginaldo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n Labão recebe Eliézer. Leora 
é perdoada por Alom. Uriala 
tenta seduzir Isaque. Abraão se 
surpreende com a presença da 
moça no quarto do filho. Rebeca 
se despede de seus pais.

21h | RECORD | 12 anos 
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NADA PARA 

ESCONDER

Após participar de três realities e ter affair com 

Anitta, influenciador digital e apresentador Lipe 

Ribeiro fala sobre relacionamento, fama, moda 

e redes sociais: ‘Prefiro passar a realidade’

L
idar com sucesso nem 
sempre é fácil. Mas 
após participar de di-
versos realities, o in-

fluenciador digital e apresen-
tador da MTV Lipe Ribeiro já 
está mais do que acostumado 
a ver sua vida exposta. E isso, 
claro, inclui suas conquistas e 
desilusões amorosas. 

“Eu sabia que a partir do 
momento que entrei nos rea-
lities shows, isso geraria uma 
exposição da minha vida pes-
soal. Meus relacionamentos 
foram todos muito conturba-
dos. E eu até entendo esse in-
teresse porque o último, por 
exemplo, começou na televi-
são. Eu sabia que, pela primei-
ra vez, deveria dar satisfação 
do que estava acontecendo. 
As pessoas se sentiam den-
tro do meu relacionamento 
por terem acompanhado 
tudo desde o começo até 
o término”, explica Lipe 
que, no ‘De Férias com 
o Ex’, começou a se re-
lacionar com a ex, Yá 
Burihan e, na ‘Fazenda’, 
pediu a influenciadora 
em casamento. Logo 
após deixar o reality, no 
entanto, os dois termi-
naram a relação e, no 
‘Ilhados com Beats’, Lipe 
se envolveu com Anitta. 

“A partir do momento 
em que eu aceitei entrar nos 
realities, eu acho que isso faz 
parte. Lógico que, algumas ve-
zes, me incomoda as pessoas 
estarem sempre perguntan-
do de fulana ou sicrana. Mas 
faz parte da minha profissão e 
do que eu aceitei para minha 
vida. Às vezes, você não con-
segue ter tanta privacidade e 
tá tudo bem. Eu gosto muito 
de tudo o que eu vivo”, com-
pleta o influenciador que, no 
momento, se considera “sol-
teiro”, mas revela que não está 
“sozinho”.

RESPONSABILIDADE
Com a exposição, Lipe co-
meçou a fazer cada vez mais 
sucesso nas redes sociais. Fi-
gurinha fácil nas páginas de 
fofoca, o influenciador reco-
nhece o peso do papel que 
ocupa com seu público. “É 
uma responsabilidade mui-
to grande porque hoje em dia 
você tem que ter muito cui-
dado com o que fala na inter-
net. Você acaba influenciando 
milhões de pessoas. Hoje, nas 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

minhas redes sociais, eu tenho 
4 milhões e 300 mil pessoas 
que me acompanham diaria-
mente. E eu sei que tenho que 
tomar muito cuidado”, explica 
Lipe, que também não se priva 
de dizer o que pensa. 

“Você tem que ter responsa-
bilidade mas, ao mesmo tem-
po, sem deixar de ser você. O 
que eu vejo muito nas redes 
sociais é gente que não conse-
gue transparecer 100% do que 
é. Eu prefiro passar a realida-
de. Eu tento deixar esse equi-
líbrio sempre à vista, porque 
ninguém tem uma vida perfei-

ta, só de glórias. Tem dias que 
eu tô mal e falo que eu estou 
mal. Talvez esse seja um di-
ferencial meu na internet, 
mostrar a realidade”, pon-
dera o apresentador, que é 
a favor do posicionamen-
to das celebridades. 

“Eu acho bem inte-
ressante. Tem gente que 
prefere não opinar em 
certos assuntos por 
medo de perder segui-
dores, ou com medo 
das pessoas não verem 
da melhor forma. E aí 
acabam se policiando 
da forma que falam, por 
exemplo. Prefiro falar 
o que eu penso do ficar 
fingindo ser uma pes-
soa que eu não sou. En-

tão eu sempre tento de-
fender o que eu acredito do 

que me omitir, por medo de 
ser julgado. Sempre foi assim 
na minha vida. Eu já apareci 
na internet sendo cancelado, 
fui por dois anos e não é agora 
que eu tenho uma boa imagem 
que vou deixar de ser quem eu 
sou por medo de julgamento”, 
completa.

CAMPANHA PARA GRIFE
Com um estilo irreverente, 
Lipe também virou referência 
de moda nas redes sociais. Es-
trelando a primeira campanha 
masculina da DLK Modas, o in-
fluenciador conta que, para ele, 
é natural ver homens se preo-
cupando cada vez mais com es-
tética e beleza. “Era uma coisa 
bem distante da minha reali-
dade, mas depois dos realities, 
a moda virou uma parte muito 
presente na minha vida. Eu sou 
muito prático e costumo imagi-
nar tudo na minha cabeça, faço 
as combinações e me arrumo. 
No dia a dia, acabo me vestindo 
de um jeito básico e, às vezes, só 
coloco um tênis ou um acessó-
rio diferente, o que faz toda a 
diferença no look”, explica.
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