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LUCIANO HUCK 
DESCARTA 
CANDIDATURA À 
PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA
EM 2022. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

PARTIDOS 
PROJETO DE LEI 
APROVADO NA 
CÂMARA PODE SER 
SALVAÇÃO PARA 
PEQUENAS E 
MÉDIAS LEGENDAS  
INFORME DO DIA, P. 2

Homem de 62 anos 
suspeito de estuprar dois 
menores é preso em sua 
casa em Copacabana

Polícia Civil aguarda 
laudos do IML sobre idosa 
encontrada morta no 
domingo em Saquarema

RIO DE JANEIRO, P. 4

RIO DE JANEIRO, P. 3

Morando em Miami, Nego 
do Borel vem ao Brasil para 
comemorar aniversário e se 
despedir da família. P. 12

SONHO DE FAZER 
SUCESSO NOS EUA

FábiaOliveira

Polícia apura se ordens 
para ataques partem do Rio 
De acordo com investigações da Civil, criminosos que integram a facção Comando Vermelho em oito estados 
estão migrando para a cidade e se escondendo em favelas, de onde comandam as ações.  RIO DE JANEIRO, P. 3

VIOLÊNCIA EM MANAUS

CONFIRA MAIS DE 900 OPORTUNIDADES DE EMPREGO NO RIO. P. 11

Sindicato mantém 
greve na Educação 
Categoria considera protocolos sanitários da prefeitura insuficientes e defende 
continuidade das aulas remotas e cartão de alimentação para os estudantes. P. 5 

COVID

DISTRIBUIÇÃO E 
APLICAÇÃO DE DOSES 
SERÃO RASTREADAS. P. 5

VACINAÇÃO CHEGA AOS 
TRABALHADORES DA 
EDUCAÇÃO NA CIDADE. P. 5

Com gols de Vitinho Com gols de Vitinho 
(foto)(foto) e Bruno  e Bruno 
Henrique, Fla vence Henrique, Fla vence 
Coritiba por 2 a 0 e Coritiba por 2 a 0 e 
passa às oitavas da passa às oitavas da 
Copa do Brasil.Copa do Brasil. P. 8  P. 8 

Ex-governador e esposa foram de-

nunciados pelo MP. Na CPI da Co-

vid, ele atacou Moro e Bolsonaro. P. 6 

Wilson Witzel 
vira réu por 
organização 
criminosa

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Com uma faca, Robson 
da Costa ameaçou a 
mãe, Helena Costa, de 
75 anos, dentro de casa 
em Caxias. Agentes do 
Bope usaram granada de 
efeito moral para distrair 
o sequestrador e resgatar 
a vítima. O homem foi 
levado à 59ª DP. P. 4 

Idosa 
mantida 
refém 
pelo filho

No Museu da República, 
o secretário de Saúde do 

Município, Daniel Soranz, 
aplica vacina no professor 

Américo Cunha, da UERJ
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VASCO DECEPCIONA MAIS UMA 
VEZ E PERDE EM CASA PARA O 
AVAÍ POR 2 A 0 NA SEGUNDONA. P. 8 

ESTADÃO CONTEÚDO
ESTADÃO CONTEÚDO

A VAGA A VAGA 
É DO É DO 
MENGÃOMENGÃO

FLU RECEBE O SANTOS HOJE 
E BUSCA SEGUNDA VITÓRIA 
NO BRASILEIRÃO. P. 8 

SERVIDOR
União prepara 
material para 
apresentar ao 
Congresso e 
emplacar reforma 
administrativa. 
SERVIDOR, P. 10

ATAQUE

GABIGOL FAZ DUPLA COM 
NEYMAR NO ATAQUE DA 
SELEÇÃO CONTRA O PERU. P. 8 
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 N Vazamento de esgoto na 
Rua Lins de Vasconcelos em 
frente ao número 494. Está 
entrando no mercado e nas 
casas. Caminhão da Cedae 
passa e não faz nada. A conta 
chega rigorosamente e se não 
pagar corta no dia seguinte. 
Será que só vão agir com 
processo judicial?

 > Pedro Lopes
Rio de Janeiro

Esgoto vazando e 
entrando nas casas 

Moradores pedem que 
obra seja finalizada 

 N Os 200 mil moradores do 
distrito de Austin, em Nova 
Iguaçu, pedem o fim das 
obras do viaduto sobre a 
linha do trem, que vai dar fim 
do problema que há mais 
de 60 anos tira o sono dos 
moradores, e que já foi palco 
de vários acidentes com 
mortos e feridos.

 > Mário Sodré
Nova Iguaçu

CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. Dom Hélder Câmara, 164 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-292.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas
Online

Repórter da Globo sofre 
ataques após declaração 

de amor ao marido

FÁBIA OLIVEIRA 

Cláudio Castro 
detalha como serão 
divididos os R$ 22 bi 

arrecadados com a 
concessão da Cedae

RIO DE JANEIRO, P. 5 

Bope resgata idosa 
mantida refém e retira 

sequestrador do imóvel

RIO DE JANEIRO, P. 4

Angélica fala sobre 
o que ela, Eliana e 

Xuxa acham de Mara 
Maravilha

DIVERSÃO 

A federação 
dos partidos 
é um avanço, 
pois permite 
junção de 
dois ou mais 
partidos 
com registro 
definitivo no 
TSE”
CARLOS FROTA,
Advogado do 
IBRAPERJ.

A Câmara dos Deputados aprovou Projeto de Lei que 
institui federações de partidos políticos. Com proibi-
ção das coligações desde 2020 e aumento da cláusu-

la de barreira a partir do ano que vem, a mudança pode ser a 
salvação para pequenas e médias legendas. Pelo resultado 
da votação, grandes bancadas aprovam a ideia. Regra atual 
permite no máximo que cada partido preencha até 150% de 
candidatos. No entanto, com proibição das coligações nas 
proporcionais, pequenas legendas encontram dificuldade 
de alcançar esse número e isso reflete no total de eleitos, já 
que são menos pessoas fazendo campanha. Para o advoga-
do Carlos Frota, do IBRAPEJ, “a federação de partidos é um 
avanço, pois permite a junção de dois ou mais partidos com 
registro definitivo no TSE que atuem como única agremia-
ção pelo período de 4 anos, preservando a identidade origi-
nal de cada legenda”. O advogado explica que na legislação 
existe previsão de punição para o partido que se desligar da 
federação, que consiste na perda do horário eleitoral gratui-
to, e vedação de ingressar em federação, de celebrar coli-
gação nas duas eleições seguintes e, até completar o prazo 
mínimo remanescente, de utilizar o fundo partidário.

LEI ELEITORAL
Com a aprovação da urgência, o Projeto já aprovado no 
Senado poderá ter uma tramitação mais rápida na Câmara 
que, para valer para a eleição de 2022, precisa ser votado 
até outubro deste ano. 

 N Alerj discute hoje projeto 
de lei do deputado Danniel 
Librelon para vacinação iti-
nerante contra covid-19 para 
a população de rua. “Saúde 
completamente vulnerável, e 
expostas a um vírus que vem 
matando a cada dia”.

InformedoDia

 N Em conversa com Lula, a 
deputada Renata Souza en-
tregou ao ex-presidente seu 
livro “Cria da Favela” e rei-
vindicou compromisso dele, 
se eleito em 2022, com mu-
dança da política de segu-
rança pública e fim do exter-
mínio da juventude negra. 
Segundo a deputada, Lula 
assumiu compromisso de se 
empenhar numa articulação 
para mudar essa realidade. 

SEGURANÇA 
PÚBLICA EM 
PAUTA

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

RICARDO STUCKERT

VACINA A MORADORES 
DE RUA DO ESTADO

OTIMISMO 
NOS 
NEGÓCIOS
Empresários do 

estado estão mais 

otimistas. Pesqui-

sa Fecomércio RJ 

mostra que, para 

os próximos três 

meses, 76,7% 

dos empresários 

afirmam que 

esperam que a 

situação de seus 

negócios melhore 

ou melhore muito. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Câmara aprovou projeto de lei sobre federação dos partidos.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Renata Souza e Lula

Campos saiu na frente e se tornou a primeira cidade do Estado do 
Rio a promulgar a nova Lei de Antenas, apelidada de “Lei do 5G”. 
Com isso, abriu as portas para que que as empresas de telefonia 
instalem mais antenas de celular. Isso ampliará cobertura no mu-
nicípio. Ótimo.

Muito se falou sobre a queda do dólar. Pela primeira vez em um 
ano, baixou da casa dos R$ 5,00. Isso mostra a entrada de recursos 
estrangeiros no país. Que se reflita em investimentos e empregos.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Mutirão do Detran oferece 
7.630 vagas no sábado
Estarão disponíveis os serviços de habilitação, identificação civil e veículos 

DIVULGAÇÃO

O Detran-RJ promove, sá-
bado, o 29º mutirão desde 
o início da pandemia. Serão 
oferecidas 7.630 vagas para 
serviços de habilitação, veí-
culos e identificação civil, 
em 144 unidades distribuí-
das em todas as regiões do 
Estado do Rio. Para evitar 
aglomerações, o atendi-
mento será apenas median-
te agendamento prévio.

Para ser atendido, o 
usuário deve marcar os 
serviços pelo site do Detran 
(www.detran.rj.gov.br) ou 
pelo teleatendimento, nos 
números (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042, 
das 6h às 21h. 

O departamento pede 
aos usuários que, na im-
possibilidade de realizar o 
serviço previamente agen-
dado, desmarque o atendi-
mento com antecedência, 
para evitar que as vagas 
sejam desperdiçadas e per-
mitir que outras pessoas se-
jam atendidas.

Para realizar os serviços 
de veículos, como transfe-
rência de propriedade, 2ª 
via de CRV, alteração de ca-
racterísticas, mudança de 
cor, transformação de com-
bustível, baixa e inclusão de 
alienação, mudança de cor, 
alteração de nome/razão 
social, inclusão de ANTT, 
blindagem e intenção de 
venda, os postos disponí-

ATENDIMENTO

 N Os serviços de habilitação, 
como primeira habilitação, re-
novação de CNH, mudança ou 
adição de categoria, alteração 
de dados ou troca da permis-
são para dirigir (PPD) para 
a carteira definitiva, serão 
disponibilizados das 10h às 
16h, nos postos Américas Sho-
pping, Barra da Tijuca (Aero-
town), Center Shopping, Ilha 
do Governador, Japeri, Largo 
do Machado, Méier, Mesqui-
ta, Nilópolis, Niterói (Fonse-

ca), Niterói Shopping, Nova 
Iguaçu, Penha, Sede (Centro 
do Rio), Vaz Lobo, Vila Isabel, 
entre outros.

Para emissão da carteira 
de identidade, o atendimen-
to será das 8h às 16h, nas uni-
dades Américas Shopping, 
Campo Grande, Copacabana, 
Desembargador Isidoro, Enge-
nheiro Paulo de Frontin, Fran-
cisco Bicalho, Gávea, Ilha do 
Governador, Largo do Macha-
do, Sede (Centro do Rio).

Habilitação e identidade

Serviços do Detran estarão disponíveis em 144 unidades distribuídas em todo o Estado do Rio 

veis para agendamento 
são: Parada de Lucas, São 
Gonçalo, Santa Cruz, Vila 
Isabel, São João de Meri-
ti, Queimados, Paraíba do 
Sul, Cachoeira de Macacu, 
Campos I, Paracambi, Tere-
sópolis, Itaperuna, Angra 
dos Reis, Búzios, Petrópo-
lis, Macaé e Casimiro de 
Abreu. O atendimento será 
das 8h às 13h.

As carteiras da SEAP se-
rão emitidas na Sede (Cen-
tro do Rio), e nas unidades 
de Campo Grande, Center 
Shopping, Niterói, Parque 
Shopping Sulacap, Sho-
pping Via Brasil, Vaz Lobo 
e West Shopping.

LEI ELEITORAL

Futuro das 
pequenas 
legendas



RIO DE JANEIRO

Polícia aguarda laudos da idosa encontrada morta 
Marilza Marins, de 79 anos, desapareceu em Saquarema após sair de casa na última quarta-feira para ir ao mercado em Bacaxá

REPRODUÇÃO

Corpo de Marilza Marins foi encontrado sem a roupa de baixo, sem sapatos e com o sutiã aberto 

to Médico Legal (IML), mas 
foi através da mobilização 
nas redes sociais que a famí-
lia conseguiu a localização da 
mulher.

Após denúncias de mora-
dores da região através das re-
des sociais, foi a filha Adriana 
quem encontrou o corpo da 
mãe. “A comoção nas redes 
sociais foi tão forte, que ge-
rou uma grande repercussão 
e mobilização para encontrar 
minha mãe. infelizmente, 
desde o início, não tivemos 
o apoio dos órgãos compe-
tentes. Fizemos o boletim de 
ocorrência no dia 10 e todas 
as imagens e informações que 
conseguimos foram através 
de amigos e o apoio da popu-
lação”, contou Adriana.

De acordo com a Polícia 
Militar, o corpo da idosa 
não apresentava marcas de 
violências, mas a família de 
Dona Marilza busca respos-
tas e questiona as autorida-
des pela falta de empenho 
nas buscas.

A Polícia Civil aguarda os re-
sultados dos laudos do Ins-
tituto Médico Legal (IML) 
e da perícia da idosa que foi 
encontrada morta, no do-
mingo, em Saquarema, na 
Região dos Lagos. Segundo 
a 124ª DP (Saquarema), dele-
gacia responsável pelo caso, 
os resultados devem sair até 
sexta-feira. Marilza Marins, 
de 79 anos havia desapareci-
do na quarta-feira passada 
depois de sair de casa para ir 
ao mercado em Bacaxá, dis-
trito de Saquarema. 

De acordo com o delega-
do titular da unidade, André 
Luiz Bueno, testemunhas 
estão sendo ouvidas e ima-
gens também estão sendo 
analisadas.

O corpo de Marilza Marins 
foi encontrado, na manhã do 
último domingo, no bairro 
do Rio de Areia, em Saqua-
rema, em uma propriedade 
privada, conhecida como 
sítio dos desbravadores. O 
atestado de óbito emitido 

pelo hospital aponta que a 
idosa morreu de asfixia por 
esganadura.

A família informou que o 
corpo da idosa estava próxi-
mo de um lago e foi encon-
trado sem a roupa de baixo, 
sem sapatos e com o sutiã 
aberto. O carrinho de feira 
que ela carregava no dia de 
seu desaparecimento estava 

no local com um pacote de 
papel higiênico e uma sacola 
com carne. Os documentos e 
o cartão da idosa não foram 
encontrados.

Os familiares espalharam 
cartazes, registraram bole-
tim de ocorrência na 124ª 
DP, além de terem realizado 
buscas em hospitais, Institu-

Líderes do tráfico de pelo menos 
oito estados se escondem no Rio
Ataques no Amazonas podem ter participação de lideranças do CV que fugiram para o estado

REPRODUÇÃO

Vídeo que teria sido filmado por traficantes da Tropa do Lampião, no Rio: armas e granadas em abundância

‘A
cabou o esculacho, 
é só uma questão 
de tempo para nós 
dominar o estado. 

(...) Fortaleza, Ceará. Essa é 
a Tropa do Lampião’ (sic). O 
funk aparece em um vídeo, 
que foi gravado no Complexo 
do Salgueiro, em São Gonçalo. 
Nas imagens, um traficante 
exibe as iniciais do Comando 
Vermelho feitas com grana-
das, ao lado de pelo  menos 
dez pistolas e cinco fuzis. 

Os criminosos, de acordo 
com investigações, integram 
células da facção oriundas de 
outros estados, que passaram 
a migrar para o Rio de Janeiro 
e se escondem, principalmen-
te, em favelas cariocas. “Per-
cebemos o seguinte: quando 
o criminoso passa a ser muito 
visado em algum estado, ele 
vem passar uma temporada 
aqui no Rio de Janeiro”, disse 
Rodrigo Oliveira, subsecretá-
rio de Planejamento e Inte-
gração Operacional da Polícia 
Civil, ao DIA.

A polícia já identificou lide-
ranças da Bahia, Amazonas, 
Pará, Alagoas, Sergipe, Minas 
Gerais, Ceará e Rio Grande do 
Norte escondidas nos Com-
plexos da Penha, Alemão, 
Maré, Manguinhos, Salguei-
ro, além da Rocinha.

Todas as polícias desses es-
tados estão em contato com 
a Secretaria de Polícia Civil 
do Rio, com intercâmbio de 
informações para prender es-
ses traficantes. Há a suspeita, 
por exemplo, de que os ata-
ques em sete cidades do Ama-
zonas, ocorridos por três dias 
seguidos, no início do mês, te-
nha participação de crimino-
sos que estejam escondidos 
no Rio. “Eles continuam com 
poder de influência, geren-
ciando o crime do estado de 
origem. A gente tem algumas 

 > Para o secretário de 
Polícia Civil, Allan Tur-
nowski, a situação de 
migração de trafican-
tes é caso de excepcio-
nalidade para realizar 
operações. “A gente não 
tem o direito de recu-
sar o pedido de ajuda 
de um estado, que diz: 
‘olha, meu estado está 
pegando fogo. Ele está 
no Rio de Janeiro e pre-
ciso que ele seja preso 
para as ordens cessa-
rem. Isso não é excep-
cional? O que seria ex-
cepcional? Se Manaus 
está pegando fogo, eu  
não posso ir prender 
esse criminoso em uma 
favela do Rio? (...) Essa 
migração de bandidos 
tem que ser estanca-
da. Se eu não posso 
agir para defender a 
sociedade do Rio, isso 
seria uma total inver-
são da ordem”, disse à 
reportagem. 

“O que nos preocupa 
é que o Rio de Janeiro 
sempre foi um lugar te-
mido, com histórico de 
grandes prisões. Agora, 
com essa dificuldade 
de operação, seja pelas 
restrições (do STF) ou 
do pós operação (críti-
cas), os criminosos es-
tão se sentindo seguros 
para virem  ao Rio de 
Janeiro para fazer uma 
espécie de turismo. 
Isso não será tolerado”, 
completou.

Entre as lideran-
ças procuradas de ou-
tros estados estão: 
Luan Gomes Faria e 
Fernando Pimenta, 
conforme cartaz do 
Disque-Denúncia.

‘Espécie de 
turismo’, diz 
secretário

informações, que estão sendo 
apuradas, que vieram da Po-
lícia Civil do Amazonas,  que 
dão conta da possibilidade de 
algumas dessas pessoas (que 
deram ordens para os ata-

Atestado de óbito 
emitido pelo 
hospital afirma que 
idosa morreu de 
asfixia e esganadura

O Rio sempre foi um 
lugar temido (...). 
Agora, os criminosos 
estão se sentindo 
seguros para para 
fazer uma espécie de 
turismo

TURNOWSKI, secretário

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

Bandidos do Espírito Santo procurados pela polícia

REPRODUÇÃO

ques) estarem no Rio de Ja-
neiro. Alguns levantamentos 
estão sendo feitos, e é aquela 
velha máxima: inteligência, 
investigação e ação. E vamos 
operar onde quer que seja”, 
disse Oliveira. 

Para o subsecretário, a mi-
gração desses criminosos teve 
início com a criação dos pre-
sídios federais. Com isso, tra-
ficantes de diferentes estados 
passaram a se conhecer e tro-
car informações. E, a migra-
ção teria se intensificado com 
a divulgação equivocada de 
que a decisão do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) proibia 
as ações policiais em favelas. 
“As operações podem ocorrer 
com uma série de protocolos 
que estamos seguindo”, disse.
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Operação mira transportes piratas
Operação contra o transporte ilegal foi feita ontem no entorno da Rodoviária do Rio

REGINALDO PIMENTA

Operação foi realizada devido a constantes denúncias de infrações

rativas cadastradas e lega-
lizadas existentes no local”, 
disse o deputado estadual 
Dionísio Lins (Progressista), 
presidente da Comissão de 
Transportes.

A Comissão de Transporte 
da Alerj, o Departamento de 
Transportes Rodoviários do 
Rio (Detro) e o Instituto de 
Pesos e Medidas (Ipem) rea-
lizaram uma operação con-
tra o transporte ilegal que 
atua no entorno da Rodoviá-
ria do Rio, na Zona Portuá-
ria da cidade. Quatro carros 
de passeio que trabalhavam 
com transporte irregular de 
passageiros foram multados 
e apreendidos. 

A operação foi realizada 
devido a constantes denún-
cias do aumento de trans-
portes piratas. De acordo 
com o deputado estadual 
Dionísio Lins (Progressis-
ta), presidente da Comissão 
de Transportes, o número de 
reclamações diária fica en-

tre quatro e cinco, mas em 
dias de feriados prolonga-
dos as reclamações tripli-
cam, principalmente por 
conta da pandemia da Co-
vid-19, em meio ao aumento 
de trabalhadores desempre-
gados realizando o serviço 
irregular. 

A região da Rodoviária 
do Rio concentra um alto 
número de transportes sem 
autorização para fazer via-
gens de passageiros para 
outras cidades. Para driblar 
a fiscalização, a maioria dos 
motoristas alega que são de 
aplicativos que oferecem ca-
rona solidária. 

“É um absurdo o que ve-
mos diariamente e princi-
palmente nos finais de se-
mana, quando é registrado 

um aumento no embarque 
e desembarque de passagei-
ros, de táxis piratas, moto-
ristas particulares e vans 
ilegais que disputam esses 
passageiros com as coope-

Reis participa de reunião no Rio
Prefeito soube que Caxias receberá mais de R$ 600 milhões da Cedae

O prefeito Washington Reis 
participou de uma reunião 
com o governador do esta-
do Cláudio Castro e outros 
prefeitos da Região Metro-
politana do Rio para apre-
sentação dos resultados do 
leilão de concessão da Cedae. 
A cidade de Duque de Caxias 
será contemplada com pou-
co mais de R$ 605 milhões. 
Com este valor, a prefeitura 
poderá fazer investimentos 
em diversas áreas, como 
construção de creches e pa-
vimentação de ruas.

“São muitos investimen-
tos, com geração de milhares 
de empregos nos próximos 
anos. Ficou decidido que nos 
próximos dias os municípios 
vão receber 65% desse valor 

Washington Reis na reunião

DIVULGAÇÃO

para que possamos fazer 
investimentos imediatos. 
Estou muito feliz porque vi-
vemos hoje um grande mo-
mento para resolver o pro-

blema do abastecimento e do 
saneamento básico em Du-
que de Caxias e no estado”, 
disse Washington Reis.

Durante o discurso, Cas-
tro elogiou Washington 
Reis pela iniciativa de divi-
dir o ágio (valor adicional ao 
mínimo que era exigido no 
edital) entre os municípios 
participantes da concessão. 

“Eu acreditei que a Cedae 
superaria o valor de R$ 10 bi-
lhões. Fiz a proposta e todos 
os prefeitos presentes foram 
unânimes em aprovar que 
parte do ágio da venda pudes-
se ser dividido entre as cida-
des. Por isso, Duque de Caxias 
está recebendo mais de R$ 
600 milhões, a capital mais 
de R$ 4 bilhões”, afirmou Reis.

Racismo: Mulher será 
ouvida sobre o caso
O estúdio de dança onde 
Mariana Ribeiro Spinelli 
trabalhava emitiu um co-
municando informando 
que a jovem foi demitida. 
A professora envolvida no 
caso de racismo contra Ma-
theus Ribeiro, no Leblon, 
na Zona Sul do Rio, no úl-
timo sábado, será ouvida 
hoje para prestar esclareci-
mentos sobre a acusação de 
furto contra o instrutor de 
surfe. De acordo com a de-
legada da 14ªDP (Leblon), 
Natacha Alves, o depoi-
mento que estava marcado 
para ontem foi adiado.

“Racismo é crime e não 
vamos compactuar com 
isso. A professora envolvi-
da no ato foi demitida e já 

não faz mais parte do nosso 
quadro de funcionários”, dis-
se o comunicado. 

Além da jovem, o rapaz 
que aparece nas filmagens ao 
lado dela, acusando Matheus 
de furto, também foi demiti-
do, segundo a empresa Papel 
Craft. Assim como Mariana, 
ele deve prestar depoimento 
sobre o caso. A vítima foi ouvi-
da nesta terça-feira e explicou 
com mais detalhes o ocorrido 
do último sábado.

Em seu texto publicado 
Instagram, o rapaz desabafou 
sobre o caso. “São coisas que 
encabulam o racista. Eles não 
conseguem entender como 
você está ali sem ter roubado 
dele, não importa o quanto 
você prove”, disse.

Bope resgata idosa mantida refém
Filho da vítima ameaçou a mãe com uma faca em Duque de Caxias. Ação terminou sem feridos

DANIEL CASTELO BRANCO

Para retirar Robson de dentro da residência, os militares usaram uma granada de efeito moral. Homem já tinha três passagens pela polícia

O 
homem que fazia a 
própria mãe refém 
dentro de casa, no 
bairro Vila Itama-

rati, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, 
foi retirado do local por 
militares do Batalhão de 
Operações Policiais Espe-
ciais (Bope), por volta das 
13h40 de ontem. Identifica-
do como Robson da Costa, 
ele ameaçava a idosa Hele-
na Costa, de 75 anos, dentro 
do imóvel, na rua Itaocara, 
com uma faca, desde o fim 
da manhã desta quarta. A 
vítima foi liberada por vol-
ta das 13h20. O homem foi 
levado para a 59ª DP (Du-
que de Caxias). O 15º BPM 
(Duque de Caxias) foi acio-
nado por volta das 11h45 e 
segundo a Polícia Militar, 
o sequestrador apresenta 
quadro de confusão mental. 

Para retirar Robson de 
dentro da residência, os mi-
litares usaram uma granada 
de efeito moral. De acordo 
com o tenente-coronel Nu-
nes, o artefato foi utilizado 
para provocar distração no 
sequestrador e causar menos 
danos a ele e a equipe poli-
cial. Uma varredura foi feita 
no imóvel e ninguém mais foi 
encontrado. A vítima tam-
bém foi para a 59ª DP. 

“Com toda a técnica e a 
oportunidade que nossos po-
liciais tiveram no momento, 
conseguiram resgatar a mãe 
e retomar o espaço, sem ferir 
o tomador (sequestrador). 
Nenhum tiro disparado, sem 

nenhum dano maior, apenas 
uma distração, que foi feita 
para a gente poder ter mais 
segurança para extrair ele de 
dentro do ambiente”, expli-
cou o tenente-coronel. 

Após acionamento da PM, 
negociadores do Bope estive-
ram no local e conversaram 
com o homem, na tentativa 
de uma rendição. O períme-
tro da casa chegou a ser iso-
lado pela polícia. Funcioná-
rios da Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Du-
que de Caxias também atua-
ram no local. Segundo a Po-
lícia Militar, Robson já tem 
três passagens por violência 
doméstica.

Com toda a técnica 
e a oportunidade 
que nossos 
policiais tiveram 
no momento, 
conseguiram 
resgatar a mãe

TENENTE-CORONEL

HOMENAGEM

Henry Borel dará nome a escola

 N Foi aprovado em segunda 
discussão na Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro o 
projeto para dar o nome do 
menino Henry Borel à pró-
xima escola municipal a ser 
construída. 

Agora, o Projeto de Lei, de 
autoria do vereador Marcio Ri-
beiro (AVANTE), segue para a 
sanção do prefeito do Rio de 
Janeiro, Eduardo Paes.

“A escolha de prestar essa 
homenagem dando o nome 

de Henry a uma escola, se deu 
pelo fato de ser o local mais 
apropriado para a construção 
do futuro das crianças, além 
de ser o lugar em que todas 
deveriam estar”, disse o ve-
reador Marcio Ribeiro.

Um estudo do Programa 
de Atenção à Criança e ao 
Adolescente Vítimas de Vio-
lência (FIA/RJ) verificou que 
em 58% de violência dos ca-
sos são crianças na faixa etá-
ria de 0 a 6 anos. 

 > A Polícia Civil indiciou 
o vereador Jairo Souza 
Santos Júnior, o Dr. Jai-
rinho (sem partido), por 
crime de lesão corporal 
no âmbito da violência 
doméstica da Lei Ma-
ria da Penha praticado 
contra Debora Mello 
Saraiva, uma de suas ex-
-namoradas. Segundo 
investigações da Delega-
cia da Criança e Adoles-
cente Vítima (DCAV), o 
parlamentar teria agre-
dido a mulher em qua-
tro ocasiões. Jairinho já 
havia sido indiciado no 
dia 1º por quebrar o fê-
mur do filho da vítima, 
que tinha 3 anos à época 
da tortura. 

Segundo depoimen-
tos prestados por Debo-
ra, em uma das brigas do 
casal, entre 2018 e 2019, 
ela chegou a ter um 
dedo do pé direito fra-
turado após chutes do 
parlamentar então na-
morado. A informação 
foi confirmada pelo de-
legado titular da DCAV, 
Adriano França. 

De acordo com a Po-
lícia Civil, o médico e 
vereador foi indiciado 
por lesão corporal.

Jairinho é 
indiciado por 
lesão corporal

Preso suspeito de 
estuprar menores
Um homem de 62 anos, 
que não teve o nome di-
vulgado, foi preso ontem 
por policiais da 13ª DP 
(Ipanema) em sua resi-
dência em Copacabana, 
na Zona Sul da cidade, 
suspeito de estuprar dois 
menores, um de 17 anos e 
outro de 15.

De acordo com inves-
tigações, o criminoso 
levava as vítimas de co-
munidades carentes do 
Rio para sua casa e ofere-
cia itens luxuosos com o 
intenção de atraí-los para 
a prostituição. Ainda se-
gundo os agentes, uma 
das crianças abusadas 
possui deficiência mental, 
hiperatividade e dislexia. 

Felipe Santoro, titular 

da delegacia que investiga o 
caso, disse que o crime prati-
cado pelo homem é conside-
rado “gravíssimo” e que to-
das as medidas necessárias 
serão tomadas.

“O abuso sexual de crian-
ça e adolescente é algo ina-
ceitável, abala toda a estru-
tura emocional do jovem 
atrapalhando toda sua vida. 
Os pais de crianças e adoles-
centes devem ficar atentos a 
qualquer conduta que saia 
do padrão de normalidade 
da criança e do adolescente. 
Muitas da vezes os abusa-
dores ganham a confiança 
dos jovens para poder abu-
sa-los. E nestes casos se-
quer o menor perceber que 
está sendo vitima de crime”, 
alertou o delegado. 

Presos 
homens 
em Magé
Policiais da 65ª DP (Magé) 
prenderam dois homens 
que estavam cortando 
peças de um veículo rou-
bado. Os suspeitos foram 
presos durante uma in-
vestigação de roubo de 
uma motocicleta, que 
ocorreu no último dia 9.

Segundo os agentes, as 
investigações indicaram 
que as peças da moto rou-
bada estavam sendo anun-
ciadas em uma página de 
vendas na internet. Com as 
informações, o setor de in-
teligência da 65ª DP iden-
tificou que os acessórios 
da motocicleta estavam na 
casa do anunciante.
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Sepe mantém greve e quer 
diálogo com a Prefeitura
Categoria pede aulas remotas e a continuidade do cartão alimentação aos alunos

DIVULGAÇÃO

Profissionais da educação fazem protesto na porta da Prefeitura

O 
Sindicato Estadual 
dos Profissionais de 
Educação do Rio de 
Janeiro (Sepe-RJ) 

decidiu manter a orientação 
de greve aos trabalhadores 
da educação após a realiza-
ção de uma assembleia com 
profissionais da rede muni-
cipal de ensino. A decisão 
foi tomada pelos represen-
tantes que consideraram os 
protocolos sanitários adota-
dos pela prefeitura do Rio 
insuficientes para garantir 
a devida proteção contra a 
covid-19, por defender a con-
tinuidade das aulas remotas 
de maneira síncrona e a ma-
nutenção do cartão alimen-
tação aos estudantes.

A prefeitura do Rio reali-
zou ontem a vacinação dos 
trabalhadores da educação 
do ensino superior e profis-
sionalizante, finalizando a 
campanha de imunização 
da categoria. O secretário 
municipal da Educação, Re-

ria da educação, mas consi-
deramos que há muitas coi-
sas para serem conversadas. 
Os protocolos ainda são in-
seguros, a gente tem acom-
panhado os casos e sabemos 
que as crianças também se 
contaminam. Da nossa par-
te, estamos com pré-disposi-
ção para negociar com o go-
verno nos termos da conver-

sa que tivemos com o Renan 
Ferreirinha. Aumentar o nú-
mero de horas das crianças 
nas escolas não é tão razoá-
vel assim”, afirmou a secre-
tária de Assuntos Educacio-
nais do Sindicato Estadual 
dos Profissionais da Educa-
ção do Rio e vice-presidente 
da CUT-RJ, Duda Quiroga.

DOSES RASTREADAS

A cidade do Rio terá que criar 
um sistema de rastreamento e 
transparência da distribuição 
e aplicação de doses da vacina 
contra a covid-19.

De acordo com o texto, de-
verão ser divulgadas em uma 
plataforma centralizada in-
formações sobre as doses 
recebidas pela Prefeitura do 
Rio e repassadas aos postos 
de vacinação, identificando 
lote, fabricante e quantas do-
ses foram aplicadas por uni-
dade. O objetivo, segundo 
os autores, é evitar desvios e 
‘fura-filas’.

Município do Rio e outras quatro cidades 
devem receber maior valor dos R$ 7,6 bi

Castro detalha fatias 
da venda da Cedae

DIVULGAÇÃO / LUÍS ALVARENGA

Cláudio Castro celebra venda

O governo do estado deta-
lhou como será a divisão 
dos R$ 22, 689 bilhões ar-
recadados com o leilão da 
privatização da Compa-
nhia Estadual de Águas e 
Esgotos (Cedae). De acordo 
com o governador Cláudio 
Castro, o estado ficará com 
a maior parte do valor, R$ 
14,478 bi, enquanto os 28 
municípios que aderiram 
ao plano, dividirão R$ 
7,688 bilhões.

Entre as cidades que 
mais receberão aparecem 
Rio de Janeiro, São Gon-
çalo, Duque de Caxias, 
Nova Iguaçu e Belford 
Roxo. O valor será repas-
sado aos municípios em 
parcelas, sendo a primeira 
a vencer ainda neste ano, 
até o dia 14 de julho, e as 
próximas, em 2022 e 2025. 

Segundo o governador, 
a concessão representa o 
maior investimento so-
cioambiental já feito no 
Rio de Janeiro. 

“Ela é uma concessão 

que vai trazer à nossa popu-
lação o básico; água e sanea-
mento. Nenhuma outra con-
cessão impactou ou impacta-
rá tanto na nossa população 
quanto a concessão dos servi-
ços de água e esgoto”, afirmou.

Ao todo, foram concedi-
dos à iniciativa privada a 
operação em quatro blocos, 
sendo que apenas um deles, 
o 3 que abriga a área da Zona 
Oeste, não recebeu lances. 
Segundo Castro, a expectati-
va é que o leilão do bloco seja 
feito até o fim do ano. 

nan Ferreirinha, anunciou 
que estenderia o horário 
de aula dos estudantes que 
retornaram ao ensino pre-
sencial. O Sepe é contrário 
à medida por considerar 
que ela aumenta o risco de 
contaminação dos alunos e 
trabalhadores.

“Reconhecemos os avan-
ços na vacinação da catego-
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Witzel e esposa viram réus 
por organização criminosa
Ex-governador disse ontem na CPI da Covid que foi vítima de ‘perseguição política’

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prestou depoimento ontem na CPI da Covid, em Brasília

A 
Justiça Federal acei-
tou a denúncia apre-
sentada pelo Minis-
tério Público Federal 

(MPF) contra o ex-governa-
dor Wilson Witzel, a esposa 
dele, Helena Witzel, e mais 
10 pessoas por organização 
criminosa. Na denúncia, o 
MPF aponta que os réus, de 
modo consciente, voluntá-
rio, estável e em comunhão 
de vontades, promoveram 
e integraram uma organi-
zação criminosa que tinha 
por finalidade a prática de 
crimes de corrupção ativa 
e passiva, fraudes às licita-
ções e peculato, além da la-
vagem de recursos financei-
ros desses crimes, que foram 
parcialmente destinados ao 
exterior, especialmente Por-
tugal e Uruguai. 

Ontem, o ex-governador 
do Rio esteve na CPI da covid, 
em Brasília. Ele afirmou que 
seu processo de impeachment 
ocorreu de forma acelerada 
e sem garantia de direitos 
legais. Witzel também afir-
mou que teria sido vítima de 
“perseguição política” e que 
o processo de impeachment 
começou após investigações 
do caso Marielle Franco.

“Tudo isso começou por-
que eu mandei investigar 
sem parcialidade o caso Ma-
rielle. Quanto foram presos 
os dois executores da Ma-
rielle, o meu calvário e a per-
seguição contra mim foram 
inexoráveis”, afirmou.

mou Witzel sobre o que teria 
dito ao ex-ministro. Segundo 
o governador cassado, Moro 
relatou a ele que a reunião 
entre os dois não poderia se 
tornar pública.

Os ânimos ficaram agita-
dos entre o senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ), o 
ex-governador e Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), relator 
da CPI. Witzel afirmou que 
a subprocuradora Lindôra 
Araújo teria agido de forma 
parcial no trabalho ministe-

rial, violando os deveres ins-
titucionais e acabou desen-
cadeando um debate.

O ex-governador negou 
que tenha interferido nas 
investigações envolvendo o 
ex-assessor de Flávio Bolso-
naro Fabrício Queiroz e afir-
mou ter dito à época que a 
polícia tinha independência 
para seguir a investigação. 
“O que a Polícia fez ou deixou 
de fazer ela fez de forma in-
dependente, sem minha in-
tervenção”, reforçou Witzel.

Visita do presidente foi confirmada por 
prefeito a pretexto de vistoriar obras 

Bolsonaro: ‘motociata’ 
em Chapecó (SC) 

O presidente Jair Bolsona-
ro anunciou, ontem, para 
apoiadores no Alvorada, 
que a realização da próxi-
ma ‘motociata’ ocorrerá 
na cidade de Chapecó, em 
Santa Catarina, no último 
sábado do mês, dia 26. 

A informação foi con-
firmada pela prefeitura 
através de uma publica-
ção nas redes sociais e no 
site oficial.

João Rodrigues, prefei-
to da cidade de Chapecó 
(SC), informou em seus 
canais oficiais que o in-
tuito da visita do presi-
dente será uma vistoria 
nas obras da Arena Con-

dá, que contam com recur-
sos federais no valor de R$ 
16 milhões.

Em seguida, “às 19h, [Bol-
sonaro] fará uma palestra 
para empresários, no Centro 
de Eventos, falando sobre o 
panorama atual e as perspec-
tivas futuras da economia do 
Brasil”.

No dia seguinte, após a 
realização da agenda oficial, 
Rodrigues declarou que o 
presidente atenderá a um 
pedido seu — e a de moto-
ciclistas da região — e fará 
uma motociata. O roteiro 
com o trajeto a ser realizado 
será divulgado nos próximos 
dias, ressaltou a prefeitura.

Ele contou ainda sobre 
um episódio com ex-minis-
tro da Justiça Sergio Moro 
no qual o ex-juiz federal te-
ria passado um “recado” de 
Bolsonaro a Witzel. Segun-
do o relato do ex-governador, 
Moro disse a ele para “parar 
de falar que quer ser presi-
dente”, a pedido de Bolsona-
ro, a quem Moro chamava de 
“chefe”. “Acho que papel de 
menino de recado não se es-
pera de você que, como eu, é 
magistrado de carreira”, afir-

Projeto patrocinado pela Naturgy 
leva educação ambiental às escolas

DIVULGAÇÃO

‘Manual para 
o Futuro 
Legal’, projeto 
sociocultural 
voltado para 
o ensino 
fundamental, 
ganha formato 
digital com 
espetáculo teatral 
adaptado em 
vídeo

Estão abertas as inscrições 
para o ‘Manual para o Futuro 
Legal’, projeto sociocultural 
voltado para alunos do en-
sino fundamental do Rio de 
Janeiro. Com o patrocínio da 
Naturgy, a iniciativa ganhou 
um formato digital para esses 
novos tempos de pandemia, 
com um espetáculo teatral 
adaptado em vídeo.

O projeto faz parte da atua-
ção da distribuidora de gás 
na área de Responsabilida-
de Social Corporativa, que 
tem como foco a educação 
ambiental e a formação de 
jovens. Além de trabalhar a 
conscientização do consumo 
consciente e seguro do gás na-
tural com crianças e adoles-
centes, a peça conta a história 
de Sol e Lucas, dois adolescen-
tes que vão parar no tempo 
dos dinossauros e vivem uma 
aventura em meio à natureza 
intocada da época. 

O ‘Manual para o Futuro 
Legal’ existe desde 2010 e já 
foi visto por 85 mil estudan-
tes de 262 instituições de 23 
municípios do Rio de Janeiro. 

O link do projeto será dis-
ponibilizado gratuitamente 
para instituições de ensino 
públicas e privadas que se 
inscreverem. Os estudantes 
também terão acesso a uma 
videoaula divertida que abor-
da as diferentes fontes de 
energia e sustentabilidade do 
planeta, além de um e-book 
com jogos. Por fim, será reali-
zado um bate-papo virtual dos 
especialistas com os alunos 
sobre questões ambientais.

Este ano, a primeira escola 
a participar do projeto foi o 
Liceu Franco-Brasileiro. Alu-
nos do terceiro ano do Ensi-
no Fundamental assistiram à 

apresentação e participaram 
de um debate com os atores. 
Segundo a diretora da escola, 
o formato online fez sucesso 
com os estudantes. “Com essa 
atividade, inauguramos o au-
ditório virtual e as crianças fi-
caram muito envolvidas com 
a peça, a palestra e a conver-
sa com os atores. Comprova-
mos que essa oportunidade 
de conhecimento e entrete-
nimento, que era oferecida no 
presencial, foi inovada sem 
perder seu valor. É um tema 
muito importante na forma-
ção cidadã das crianças, e as 
atividades oferecidas foram 
muito criativas”, disse Celuta 
Reissmann.

O ‘Manual para o Futuro 
Legal’ chegou aos palcos es-
colares originalmente como 
espetáculo de teatro, escrito 
pelo premiado Gustavo Bica-
lho. Por conta da pandemia, 
o projeto ganhou uma versão 
em vídeo, assinada por Áurea 
Bicalho Guimarães, da Sa-
piens Produções.

Para Fernanda Amaral, di-
retora de Comunicação da Na-
turgy, é extremamente impor-
tante a participação e o apoio 
da empresa a projetos como 
esse: “Sabemos da necessi-
dade de formarmos cidadãos 
ambientalmente conscientes 
e a importância deste trabalho 
com as crianças. O projeto tem 
tido repercussão muito positi-
va no meio escolar e alcançado 
excelentes resultados”.

Os educadores tanto pode-
rão exibir os vídeos e realizar 
o bate-papo virtual na escola 
quanto marcar como ativida-
de para casa. O link estará dis-
ponível para acesso na hora 
agendada, e o bate-papo ocor-
rerá em seguida.

Para mais informações e 
inscrições, os interessados po-
dem entrar em contato com a 
responsável pelo agendamen-
to, Kátia Camello, pelo What-
sapp (21) 99601-9207 ou pelo 
e-mail escolas@sapienspro-
ducoes.com.br. As inscrições 
vão até o fim de junho.

DIVULGAÇÃO

Apresentador não 
disputará eleição 
à presidência; vai 
substituir Faustão 

Luciano Huck descarta 
candidatura em 2022

O apresentador e empresá-
rio Luciano Huck afirmou 
que não vai se lançar como 
candidato à Presidência da 
República em 2022. A nega-
tiva foi dada em entrevista 
ao programa ‘Conversa com 
Bial’, exibido pela TV Globo 

na madrugada de quarta-feira. 
Em vez de disputar o Palácio 
do Planalto, ele confirmou que 
vai assumir os domingos da 
emissora, substituindo Faus-
to Silva. “Tenho certeza de que 
posso contribuir muito para 
o país estando nos domingos 
da Globo e fazendo um pro-
grama que se conecte com as 
pessoas, que ouça as pessoas, 
que traga a esperança de volta 
e resgate nossa autoestima”, 
afirmou. “Mas isso não quer 
dizer que eu estou fora do de-
bate público”.
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DESRESPEITADO

RITUAL DE 
PASSAGEM 

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay

Advogado criminal

Nossas dores óbvias estão expostas como vísceras aber-
tas e não precisam ser catalogadas. Sofrem todos os 
que perderam alguém querido ou que convivem com 

as sequelas deste vírus maldito. E há uma dor que é filha da 
barbárie, que corrói a alma e a consciência, que é a de acom-
panhar o desmantelamento de todos os avanços sociais dos 
últimos anos. Voltamos décadas e nossa terra ficou plana. 
Fomos tragados por um buraco de onde não se vê saída. 

Mas, além dessas mazelas imensuráveis, sinto que as 
relações entre as pessoas criaram fissuras. E essas pare-
cem, de certa forma, refletir a tessitura frágil do caráter de 
muita gente nesse momento de grave crise sanitária e de 
perigosa ascensão do fascismo. Sim, a pandemia, o isola-
mento e o olhar para a dor do outro significam também 
um momento de descobrimento e de revelação.

Não é preciso fazer grande esforço para notar aqueles que 
têm o que defino de mesmo “sentimento do mundo”. Não é 
tão somente a declaração de ser de esquerda, de direita ou 
de centro. É o olhar para um pulsar interior que parece en-
tender a vida sem precisar de nenhuma explicação. A vida no 
que ela tem de mais natural: só viver, talvez, só sobreviver.

Hoje, certamente isso estabelece com quem eu quero fa-
zer a travessia e o enfrentamento, o simples posicionar-se 
diante da barbárie. Não é hora de grandes gestos. Resistir 
é o bastante. E a resistência pode ser só a solidariedade, 
só o olhar amigo, só o afago na alma. Se a pessoa não tem 
a força para o embate, a voz amiga ou o silêncio cúmplice 

PAULO MÁRCIO 

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

podem ser a companhia que ampara a lucidez. É a hora do 
gesto. Ou até da intenção do gesto. Mas temos que de-
monstrar, de alguma maneira, a repugnância pelo culto à 
morte e o necessário compromisso com a vida.

Depois do lapso de esperança em um momento menos 
sombrio, eis que o Brasil volta ao patamar de quase três mil 
óbitos diários e o número emblemático de 500 mil mortos já 
ecoa em todo o mundo. São meio milhão de brasileiros que 
ocupam as ruas silenciosamente e povoam o nosso imaginá-
rio. Uma nação à procura de si mesma. Sem uma identidade, 
sem um rumo. Um país que precisa se reencontrar, pois a 
divisão se estabeleceu entre a grande maioria.

Difícil a convivência com quem optou por viver em 
um mundo paralelo, onde a mentira e a ilusão ditam as 
regras. Nesse mundo, o real, quando ocorre, nos ajuda a 
reforçar a premência de nós não aceitarmos a fantasia. 
A realidade pode ser tão teratológica que o acordar é, ao 
contrário do que se imagina, uma espécie de transe que 
nos hipnotiza e nos amedronta. Algumas situações bizar-
ras nos levam a uma profunda reflexão.

Escutei de um amigo uma história que dificilmente seria 
filme, de tão dolorosa. O pai, um velho senhor, morreu de 
covid em um grande hospital. Já impossibilitado de vê-lo 
há vários dias, internado numa UTI fria e austera, recebeu a 
notícia que não poderia nem sequer vestir o velho para o se-
pultamento, pois seria perigoso o contágio. Resigna-se com a 
mortalha do hospital e desce para encontrar o caixão, quan-
do descobre que esse será entregue fechado, por segurança.

Perplexo, pergunta para o homem a sua frente, vestido 
de roupa de astronauta, como saber se é mesmo o seu 
pai que vai ali dentro. Maquinalmente lhe é mostrada 
uma foto tirada minutos antes de fechar o caixão. Esse é 
o reconhecimento e a despedida. Nem nossos rituais de 
passagem são mais respeitados.

Por isso, o choro incontido deve ser também de alerta, 
de indignação e de revolta. E é bom que o grito substitua a 
apatia e ecoe forte e alto. É preciso voltar às ruas no sába-
do, dia 19 de junho, respeitando quem optar por continuar 
o isolamento. Mas será um sinal de esperança e um gesto 
de resistência. Um andar, ainda que silencioso, pelas ruas 
que têm que voltar a ser nossas. Resgatando as nossas 
cores, verde e amarelo, deixando claro para os fascistas 
que eles usurparam a alegria de um povo, mas não con-
seguiram roubar a esperança. Não há maneira melhor de 
homenagear os que se foram do que continuar a viver a 
vida. Devagar, mas urgentemente.

Apoiando-nos em Valter Hugo Mãe:
“O meu avô pedia que não me desiludisse. Quem se de-

silude morre por dentro. Dizia: É urgente viver encantado. O 
encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza.”
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FLAMENGO VASCO

Mengão bate o Coritiba 
e avança às oitavas
Rubro-Negro se classifica na Copa do Brasil com vitória por 2 a 0, no Maracanã

ESTADÃO CONTEÚDO

Renato festeja o seu gol 

N
o aniversário de 71 
anos do Maracanã, o 
Flamengo presenteou 
os torcedores rubro-

-negros com uma atuação de 
gala no estádio. Mesmo com 
muitos desfalques, o time da 
Gávea jogou bem, fez uma 
grande partida e bateu o Co-
ritiba por 2 a 0, com gols de 
Vitinho e Bruno Henrique. O 
Flamengo se classificou para 
as oitavas da Copa do Brasil e 
faturou R$ 2,7 milhões, o prê-
mio financeiro por conseguir 
passar de fase. O sorteio dos 
duelos será na terça-feira. 

Em ritmo de treino, o Fla-
mengo começou o primeiro 
tempo de forma avassaladora 
e só não balançou a rede nos 
primeiros de minutos por fal-
ta de pontaria dos jogadores. 
Durante um período de jogo, 
o Coxa até conseguiu segurar 
o bom ataque rubro-negro, 

mas, aos 26, não teve reza 
que desse jeito. Em jogada 
de Gerson pela esquerda, ele 
brigou pela bola, segurou e 
cruzou para a chegada de Vi-
tinho na segunda trave, que 
mandou para as redes. O ca-

misa 11, em 22 jogos (11 como 
titular) na temporada, esban-
ja números interessantes: 
seis gols e cinco assistências. 
Depois, o jogo ficou monó-
tono, sem grandes emoções. 

Para o segundo tempo, 

Mauricio Souza tirou Diego, 
para poupar o jogador, e colo-
cou João Gomes, e o Flamengo 
manteve o roteiro: soberano 
no jogo, e o Coritiba perdido 
em campo. Ao dez minutos, 
Rodrigo Muniz perdeu uma 
oportunidade. O jovem ata-
cante foi lançado na segunda 
trave, e finalizou mal.

Porém, aos 20 minutos, 
Bruno Henrique não perdoou. 
Após troca de passe de um mi-
nuto entre os jogadores ru-
bro-negros, Matheuzinho fez 
boa jogada pela direita e cru-
zou rasteiro, Bruno Henrique 
apareceu para empurrar para 
o gol e ampliar o marcador.

Depois do segundo gol ru-
bro-negro, o Coritiba se deu 
por derrotado e não demons-
trou qualquer poder de rea-
ção. Mauricio Souza aprovei-
tou para acionar jovens que 
estavam no banco de reservas.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Com polêmicas rodeando 
a confederação, a CBF rece-
beu a visita do presidente da 
Conmebol, Alejandro Do-
minguéz, ontem, no Rio. Ele 
foi recepcionado pelo presi-
dente em exercício, Coronel 
Nunes, e recebeu uma camisa 
da Seleção com o número 10, 
usado por Neymar na Copa 
América. No meio de um mo-
vimento em que 19 dos 20 
clubes da Série A do Brasilei-
rão querem a criação de uma 
nova Liga, já sabemos onde 
está o apoio da Conmebol...

APOIO DA 

CONMEBOL

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

CABO DE 
GUERRA

O 
Flamengo e a CBF não estão vivendo seus 
melhores dias de relacionamento. Come-
çando pela não paralisação do Brasileiro, 

algo pretendido pelo Rubro-Negro com as au-
sências de seus jogadores e não atendido pela 
entidade. Depois, veio o episódio de Gabigol, com 
diagnósticos diferentes entre os médicos do Brasil 
e do time da Gávea. Para piorar, o atacante não se 
apresentou e isso irritou o clube carioca. Conse-
quências disso aconteceram e 19 dos 20 clubes da 
Série A, com o Flamengo sendo um dos maiores 
entusiastas, querem a criação de uma nova Liga 
para administrarem o Brasileirão. Agora, o Fla 
deixou claro à CBF que não vai liberar Pedro, Ga-
bigol e Rodrigo Caio em caso de convocação para 
a Olimpíada — como não é data Fifa, os clubes 
não têm obrigação. Sobre Gérson, vendido ao 
Olympique de Marselha, Branco, coordenador de 
Seleções, disse ter um acordo com o clube francês 
para o volante atuar em Tóquio. A CBF ainda vive 
um momento político conturbado e o cabo de 
guerra só vai aumentando. Prevejo novos capítu-
los dentro do futebol brasileiro...

Rodrigo Caio, caso convocado, não será liberado pelo Flamengo

 n O Brasil vai entrar em 
campo hoje, às 21h (de 
Brasília), pela segunda 
rodada da Copa Améri-
ca. O Peru é o adversário 
e Gabigol terá mais uma 
oportunidade como ti-
tular da equipe. Com o 
gol marcado na estreia, 
Tite resolveu sacar Ri-
charlison e dar uma nova 
chance ao centroavante 
do Flamengo. Acho que 
o tabu já passou e, dessa 
vez, ele vai ter tudo para 
se firmar...

MAIS UMA CHANCE

COISA BOA VINDO AÍ

 nA Netflix produz a série “Botafogo — Com alma e cora-
ção” e vai contar a história do clube. Ela esteve em um even-
to lá nos EUA, organizado pela Torcida Jovem Botafogo e 
pela Botafogo USA, que fica na Flórida, para registrar ima-
gens de ídolos como Sergio Manoel e Gonçalves assistindo 
à vitória do Alvinegro sobre o Coritiba na Série B. Coisa boa 
vindo aí para o alvinegro e todo amante de futebol!
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Gigante da Colina volta a jogar mal e é 
dominado em casa pelos visitantes

Passivo, Cruzmaltino é 
derrotado pelo Avaí, 
em São Januário

Em São Januário, o Avaí 
se sentiu em casa. Ontem 
à noite, dominou o Vasco, 
previsível e sem iniciativa, 
para vencer por 2 a 0, com 
gols de Getúlio e Renato, e 
deixar a lanterna da Série B 
do Brasileiro, subindo para 
o 13º lugar, com quatro pon-
tos, e ultrapassando o pró-
prio Cruzmaltino.  

A promessa de decola-
gem do Vasco não se confir-
mou. Nas costas de Léo Ma-
tos, que marcava Lourenço, 
Vinícius Leite, livre, esco-
rou o cruzamento para o gol 
de Getúlio, aos 27 minutos. 

Sob pressão, o esquema 
do Vasco desandou de vez. 
Léo Matos, numa infeli-
cidade, deu um presente 
para o Avaí na frustrada 
tentativa de cortar um 
cruzamento. Após a di-
vidida de Vanderlei com 

Getúlio, a bola sobrou para 
Renato empurrar para o gol 
vazio, aos 44. 

O bate-papo do vestiá-
rio foi de cobrança. Mas as 
mexidas não funcionaram. 
Apático, o Vasco tem muito 
a corrigir para o confronto 
com o CRB, sábado, em São 
Januário.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Tricolor enfrenta o Santos
Ainda sem ter sido derrotado, 
o Fluminense vai em busca de 
sua segunda vitória no Bra-
sileirão. O Tricolor recebe o 
Santos hoje, às 19h, no Mara-
canã, e tentará pela primeira 
vez uma vitória que convença 
seu torcedor.

Até o momento, a única vi-
tória tricolor na competição 
foi contra o Cuiabá, por 1 a 0, 
em São Januário. Apesar do 
resultado positivo, que veio 
com gol do jovem Gabriel 
Teixeira, a atuação da equipe 
de Roger Machado deixou a 
desejar. Mesmo com grande 
superioridade em relação ao 
rival, o Fluminense teve uma 
atuação sonolenta e a impres-
são que ficou foi de que ven-
ceu graças à fragilidade de 
seu adversário. 

Roger busca segunda vitória

Para conseguir um triunfo 
diante do Santos, as princi-
pais armas do técnico Roger 
devem ser o atacante Caio 
Paulista e o volante Yago Fe-
lipe. Outra atração da parti-
da deve ser o reencontro de 
Paulo Henrique Ganso com 
o Santos. 

Alvinegro encara o Londrina
Após vencer o Remo, em Vol-
ta Redonda, o Botafogo volta 
a campo hoje, em busca de 
sua primeira vitória fora de 
casa e afirmação no G4 da 
Série B do Brasileiro, contra 
o Londrina, às 19h, no Está-
dio do Café. 

Para o duelo, Marcelo Cha-
musca deve manter a base da 
equipe que venceu na última 
rodada, contando apenas 
com o retorno do meia Pedro 
Castro, autor do terceiro gol 
na vitória contra o Remo, que 

começou o último jogo como 
opção no banco. Guilherme 
Santos foi seu substituto. 
Marcinho, Rickson e Cesinha, 
meio-campistas, ficaram de 
fora da relação. Recuperado, 
o volante Kayque se mostrou 
apto, mas também não em-
barcou para enfrentar o Lon-
drina. A novidade na lista de 
relacionados é o goleiro An-
drew. O jovem se junta a Dou-
glas Borges e Diego Loureiro 
para os dois próximos con-
frontos na Série B.

SELEÇÃO

Brasil terá 
mudanças 
contra o Peru
Tite não pensou duas ve-
zes e, para garantir gols em 
cima do Peru, ele vai com 
Gabigol fazendo dupla com 
Neymar no ataque. E a Se-
leção terá mais mudanças 
para o jogo de hoje, às 21h 
(de Brasília), no Niltão, pela 
segunda rodada da fase de 
grupos da Copa América. 

A primeira das mexidas 
será no gol, com o retorno 
de Éderson no lugar de Alis-
son. Tite vai escalar Thia-
go Silva na zaga ao lado de 
Éder Militão. Ele substitui-
rá Marquinhos. No meio, 
Casemiro cede lugar a Fa-
binho, e Everton Ribeiro 
deve ganhar a titularida-
de de Lucas Paquetá. Na 
frente, Gabigol volta a ser 
titular, no lugar de Richar-
lison. A dúvida fica entre 
quem formará o trio com 
ele e Neymar, já que Gabriel 
Jesus e Éverton Cebolinha 
treinaram juntos.

EUROCOPA

O País de Gales levou a melhor sobre a Turquia, por 2 a 0, ontem, no Estádio 

Olímpico de Baku, no Azerbaijão. A seleção galesa assumiu a liderança provisória 

do Grupo A, com quatro pontos, e ficou bem próxima das oitavas.

AFP

Gabigol e Neymar: juntos

Jogadores festejam o gol de Vitinho, que abriu o placar no Maracanã

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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União apresentará dados 
para emplacar reforma 

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Arthur Maia quer ampliar alcance da PEC e incluir membros de Poderes

T
écnicos do Ministério 
da Economia estão 
debruçados na elabo-
ração de um material 

que será apresentado à Comis-
são Especial da reforma admi-
nistrativa (PEC 32), na Câma-
ra dos Deputados. O governo 
pretende divulgar dados aos 
parlamentares que sejam con-
vincentes e que ajudem a em-
placar a proposta que reformu-
la as regras do funcionalismo 
público do país. A informação 
nos bastidores é de que a apre-
sentação será realizada na pró-
xima semana, com a presença 
do ministro Paulo Guedes.

A previsão, inclusive, casa 
com o que foi falado ontem em 
reunião do colegiado: o presi-
dente da comissão, Fernando 
Monteiro (PP-PE), disse que 
vai levar o convite pessoal-
mente ao ministro e propor 
que ele compareça ao plená-
rio da comissão.

Parlamentares de oposição 
lembraram que , na Comissão 
de Constituição e Justiça, Gue-
des deixou de responder a per-
guntas e saiu antes do esperado.

O deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP) defendeu ainda que a 
participação do ministro não 
seja remota: “Acredito que ele 
deveria estar aqui presente 
para debater a reforma admi-
nistrativa. Ele já tomou vaci-
na”, argumentou.

 n A reforma modifica as regras 
do serviço público: extingue a 
estabilidade para futuros ser-
vidores e o regime jurídico úni-
co (criando cinco novos tipos 
de vínculos). A PEC também 
acaba com benefícios como 
licença-prêmio e adicionais por 
tempo de serviço. 

Em protesto, o conjunto de 
servidores de todo o país de-
cidiram por uma paralisação 
no dia 23, quando haverá um 
grande ato. 

O movimento vem ganhan-
do forte adesão. Em assem-
bleia do Fórum Nacional das 
Carreiras de Estado (Fonaca-
te), realizada na última segun-
da-feira, as afiliadas decidiram 
participar do dia nacional de 
paralisação contra a proposta. 

Presidente do Fonacate, Ru-
dinei Marques disse que a pro-
posta “proposta prejudica sim 
os atuais funcionários públicos”: 
“A PEC 32 traz prejuízos incalcu-
láveis à prestação de serviços 
públicos, em especial nas áreas 
de saúde e educação”.

O dia de mobilização terá 
ações em diversos estados e 
manifestações nas redes so-
ciais, como twittaço. 

Já nesta sexta (18), sindica-
tos e associações de servido-
res farão projeções em prédios 
públicos em vários pontos do 
país, como Rio, São Paulo, Por-
to Alegre e Belo Horizonte, com 
mensagens contra a reforma. 
No sábado, a atividade movi-
menta as cidades de Recife, 
Salvador e Brasília.

NO DIA 23

Paralisação em protesto à PEC

Categorias do serviço público estão mobilizadas e farão ato

REPRODUÇÃO

 > Relator da PEC, Ar-
thur Maia (DEM-BA) 
apresentou ontem à 
Comissão Especial o 
plano de trabalho para 
discutir a proposta, su-
gerindo a realização de 
12 audiências. Na oca-
sião, ele voltou a defen-
der a inclusão no texto 
de membros dos Pode-
res (ou seja, parlamen-
tares e magistrados), 
do MP (promotores e 
procuradores de Justi-
ça) e de militares.

“Minha opinião é 
que todos sejam incluí-
dos, inclusive nós de-
putados”, afirmou.

A equipe econômi-
ca decidiu deixar esses 
grupos de fora para evi-
tar questionamentos a 
respeito de princípios 
constitucionais (como 
o da separação dos Po-
deres). Assim, o gover-
no acabou deixando 
para o Congresso Na-
cional a tarefa de fazer 
essa inclusão.

Inclusão de 
militares e 
Poderes

CONFIRA

PEC 32/20 CINCO

Texto chegou em setembro ao 

Congresso com a promessa de 

modernizar o setor público

Proposta acaba com o regime 

jurídico único e cria cinco novos 

tipos de vínculos



ECONOMIA

Oportunidade: 935 vagas de emprego 
Chances estão disponíveis para trabalhadores do estado do Rio nesta semana. Confira como se cadastrar

REPRODUÇÃO / INTERNET

Rio foi 8º no 
ranking nacional 

da geração 
de postos de 

trabalho  
em abril

A
pesar da dificuldade 
econômica que tem 
assolado o país nos 
últimos tempos, o es-

tado do Rio ficou em 8º lugar 
no ranking nacional da gera-
ção de postos de trabalho em 
abril, com um crescimento de 
312,1% no saldo de empregos 
no último semestre, em rela-
ção ao anterior. Nesta semana, 
935 oportunidades estão dis-
poníveis para trabalhadores 
fluminenses. Confira:

SECRETARIA DE ESTADO, 
TRABALHO E RENDA
A Secretaria de Estado de Tra-

balho e Renda (Setrab) dispo-
nibiliza 343 oportunidades 
através do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine), para as re-
giões Metropolitana, Médio 
Paraíba e Serrana do Rio. Para 
se inscrever ou atualizar o ca-
dastro, é necessário ir a uma 
unidade levando seus docu-
mentos de identificação civil, 
carteira de trabalho e compro-
vante de residência.

Na Região Metropolitana, 
são oferecidas 204 oportuni-
dades. Destacam-se 53 vagas 
para Operador de Telemarke-
ting, tendo como pré-requisito 
ter o ensino médio completo. 

Moradores da Região Serrana 
podem se candidatar a uma 
das 122 vagas oferecidas no lo-
cal. Entre elas, 20 vagas para 
Agente Administrativo. Na Re-
gião do Médio Paraíba estão 
sendo oferecidas 17 vagas, en-
tre opções para eletrotécnico, 
encarregado de obras e moto-
rista de caminhão.

Para checar as oportuni-
dades, as informações sobre 
remuneração e exigências 
de cada função, o candidato 
deve ser cadastrado no pro-
grama Sine e realizar a con-
sulta de maneira presencial 
em uma unidade da rede ou 

através dos canais digitais: 
empregabrasil.mte.gov.br 
ou aplicativo Sine Fácil. O 
cadastro também pode ser 
realizado através do envio 
do currículo para o e-mail 
vagas@trabalho.rj.gov.br. 
Pelo mesmo canal é possível 
esclarecer dúvidas.

LUANDRE
A Luandre, empresa especia-
lizada em soluções de recur-
sos humanos, está com 60 
vagas para o Rio. Há opor-
tunidades para atendente, 
auxiliar de estoque, auxiliar 
logístico, fisioterapeuta, far-
macêutico e outros. Os salá-
rios vão de R$ 900 a R$ 3,5 
mil. Os candidatos interes-
sados devem se cadastrar no 
site candidato.luandre.com.
br ou no app da Luandre dis-
ponível nas plataformas iOS 
e Android.

PROCESSO

COMUNIDADE CATÓLICA 
GERANDO VIDAS

 N São 256 oportunidades 
de trabalho nesta semana, 
para cargos como auxiliar 
de limpeza, telemarketing, 
operador de caixa, aten-
dente, recepcionista entre 
outros. Para se inscrever em 
uma das vagas, os interes-
sados devem acessar o site 
www.trabalhobrasil.com.
br. Para mais informações 
sobre as chances, os candi-
datos podem ficar de olho 
na página do Facebook da 
Comunidade Gerando Vidas 
(https://www.facebook.
com/sougerandovidas).

Os candidatos são en-
caminhados respeitando 
os critérios de requisitos e 
quantidade de vagas ofere-
cidas. No encaminhamento 
que será enviado aos candi-
datos selecionados, estará 
o endereço para compa-
recimento no local do re-
crutamento, oportunidade 
que foi encaminhado e para 
qual empresa o candidato 
será entrevistado.

ASSAÍ ATACADISTA
 N São 276 vagas de empre-

go abertas para São João 
de Meriti. As oportunida-
des, criadas para compor o 
time de uma nova loja que 
será inaugurada em Coe-
lho da Rocha, nos próximos 
meses, são todas efetivas e 
abrangem diferentes áreas. 
Entre alguns dos postos dos 
setores, estão chefe de se-
ção, nutricionista, fiscal de 
prevenção de perdas, auxi-
liar de cozinha, repositor de 
mercadorias, entre outras 
funções que também in-
cluem oportunidades para 
pessoas com deficiência. 

Os interessados devem 
se cadastrar exclusivamente 
no site https://expansaoas-
saisaojoaodomeriti.gupy.io/ 
até 14 de julho. Para iniciar 
a participação no processo 
seletivo, é necessário ter em 
mãos RG, CPF, número de te-
lefone e endereço de e-mail.

Confira outras 
seleções em 
andamento
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FábiaOliveira

QUER MORAR FORA

Nego do Borel vem ao 

Brasil para comemorar 

aniversário e se 

despedir da família

D
epois de uma temporada em Dubai, 
Nego do Borel está atualmente hospe-
dado em Miami, onde pretende tão 

logo fixar residência. Em busca de carreira 
internacional e de fazer fortuna no exterior, o 
cantor tem se planejado para voltar ao Brasil 
no próximo mês, para comemorar seu aniver-
sário de 29 anos ao lado de familiares e ami-
gos mais próximos. O funkeiro já avisou aos 
parentes que deve aproveitar a comemora-
ção como festa de despedida, já que não 
pretende voltar ao país de novo tão cedo. 

No exterior, Nego do Borel tem contado 
com o apoio de um empresário riquíssimo que 
tem bancado toda sua hospedagem por onde 
passa. Seguindo os passos de Anitta, que já 

tem uma casa para chamar de sua em Miami, 
o cantor vem aproveitando as noitadas do 
local para fazer contatos e ficar tão bem 
relacionado quanto a Poderosa. 

Nem mesmo a acusação de agressão a uma 
criança de 8 anos, que pesa contra a mãe de 
Nego do Borel e está sendo investigada pela 
polícia, fez o artista retornar ao Brasil para 
ajudar a matriarca. A polêmica que envolve a 
mãe do cantor não fez sequer com que ele se 
pronunciasse sobre o assunto. Além disso, o 
próprio Nego do Borel responde a um inquéri-
to que envolve acusações de agressão de 
duas ex-namoradas do funkeiro. Pelo visto o 
Brasil já é passado para o Nego e tudo neste 
país acaba em pizza. 

NO PÓS-BBB, MAS FAZ MISTÉRIO

JULIETTE JÁ BEIJOU 
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Juliette Freire, 

campeã do ‘BBB 

2 1 ’,  co n f i r m o u 

que finalmente 

beijou na boca 

depois de sair do 

confinamento do 

reality da Globo. 

Em entrevista ao 

blog Garotas Es-

túpidas, a nova 

milionária do pe-

daço falou sobre 

a novidade, mas 

prefer iu  a inda 

não entrar  em 

detalhes.

 “Já saiu (o bei-

jo na boca). Não 

vou dizer quem, 

nem como e nem 

quando. Depois 

e u  d i go,  d e i xa 

dar certo. Foi em 

uma das minhas 

viagens aí. Pra lá 

e pra cá, já saiu”, 

se limitou a dizer 

Juliette, que aca-

bou deixando seu 

fandom pra lá de 

curioso para sa-

ber de quem se 

trata. 

Ainda de luto, Thales 
anuncia volta ao trabalho

O dermatologista Thales Bretas anunciou ontem que retomou os 
trabalhos em sua clínica, na Zona Sul do Rio. O médico também 
falou sobre como tem sido seu luto pela perda do ator Paulo 
Gustavo, com quem ele foi casado e teve dois filhos. “Viver o luto 
não é fácil. Dizem que é preciso expressar as nossas emoções e 
estar rodeado de pessoas que te ajudem a amenizar a dor da 
perda. É necessário olhar para dentro e se reinventar, todos os 
dias. Nesse momento, retomo minhas atividades profissionais 
como parte desse processo. Exercer a medicina, ajudar pessoas e 
escutar outras histórias serão passos importantes nessa nova 
fase da vida. Obrigado a todos pelo carinho e apoio! E espero 
meus pacientes e amigos pra conhecer a clínica nova que está 
linda, e que eu e Paulo fizemos com muito carinho e dedicação, 
pensando em todos os detalhes juntos”, escreveu ele. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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PASSEIA DE SAIA

ATOR DA GLOBO 

DANIEL DELMIRO / AGNEWS

EX-BBB ADIA GRAVIDEZ POR 
DOENÇA NO ÚTERO
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Recentemente, Whindersson Nunes fez novas tatua-

gens no rosto. As fotos foram divulgadas pela tatua-

dora Bruna Martins, no Instagram. O youtuber tatuou 

a frase ‘Live Like a Warrior’ (que significa ‘viva como 

um guerreiro’) nas maçãs do rosto, e uma cruz e um 

rosto feliz acima do olho direito. No lado esquerdo, ele 

fez uma lágrima e um emoji triste embaixo do olho, e 

um chapéu de cangaceiro acima da sobrancelha. No 

final de maio, Whindersson e a noiva, Maria Lina, que 

esperavam o primeiro filho, João Miguel, sofreram 

com a perda do bebê, que nasceu prematuro e não 

resistiu.

Em live com Jojo Todynho, Xuxa Meneghel comentou 

sobre o que pensa em relação ao recente casamento de 

sua filha, Sasha Meneghel, com o cantor João Figueiredo. 

“Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que não me 

casei e que não é a favor de assinar um papel pra dizer 

que ama alguém. Mas eu sempre fui a favor das pessoas 

fazerem o que elas querem. E a minha filha quis casar, 

quis assinar o papel e está feliz da vida. Ela só sente falta 

de uma festa que a gente não pôde fazer por causa da 

pandemia, pra ter todas as pessoas que ela gosta ao 

lado dela. Mas todo mundo entende que isso não foi 

possível”, disse a apresentadora. 

OPINIÃO SINCERA

NOVAS TATUAGENS

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

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O
 D

E 
IN

TE
RN

ET
POR AÍ

 n A personal trai-
ner Amanda Biu-
ger, especialista 
em treino para 
mulheres, dispo-
nibiliza amanhã, 
às 10h, um treino 
de pernas gratui-
to no seu perfil 
do Instagram (@
amandabiuger).

No ar em ‘Gênesis’ como 
Leora, a atriz Letícia 
Tomazella foi mais uma 
das vítimas dos haters na 
internet.  Ela foi criticada 
por “parecer velha” para 
personagem vivida por 
Clara Galinari na primeira 
fase, mesmo que na 
trama tenha se passado 
anos.   
 “Tardou, mas chegou o 
momento de eu ter que 
lidar com haters, e posso 
afirmar: não foi legal. É 
desumano o que fazem 
na Internet, protegidos 
por uma tela. Pessoas 
que se dizem ‘de bem’, 
mas praticam o mal 
ferindo a gente. Além 
disso, essa obsessão pela 
juventude é cruel”, afirma 
a atriz, que ainda citou as 
cobranças por uma 
aparência perfeita.  
 “Na televisão não podemos envelhecer 
em paz. Não podemos ser apenas boas 
atrizes, temos que ser esteticamente 
impecáveis. Isso gera problemas de 
autoestima, problemas com nossa 
autoimagem... Problemas diversos. Quando 

é que seremos mais humanos? Quando é 
que as pessoas vão praticar o que pregam? 
Definitivamente a pressão estética sobre as 
mulheres está cada vez mais alimentando 
uma indústria doente. Precisamos parar. 
Por favor, apenas parem”, desabafou 
Letícia.

A ex-BBB 18 Patrícia Leitte descobriu que está com adenomiose, mesmo pro-

blema que fez com que Simone (da dupla com Simaria) retirasse o útero. Pa-

trícia dividiu o momento com seus seguidores nas redes sociais: “Infelizmente 

descobri que estou com adenomiose. Fiz uma ressonância magnética e pelo 

menos não deu endometriose. A adenomiose pode provocar complicações 

graves na gravidez, como gravidez ectópica ou aborto, por isso nosso bebê 

foi adiado. Só após o tratamento”, contou ela, que atualmente é casada com 

o médico Lucas Teixeira. Patrícia já é mãe de David, de 14 anos, fruto de um 

relacionamento anterior.

Protagonista da novela ‘Bom Sucesso’, da TV Globo, David Junior foi visto passeando 
com sua mulher, Yasmin Garciez, e o filho do casal pelas ruas de Ipanema, na Zona Sul 
do Rio. Os três foram vistos fazendo um lanche, mas o que chamou a atenção dos 
paparazzi de plantão foi o look escolhido pelo ator para curtir momentos ao lado da 
família: uma saia. Ser seguro de sua masculinidade é isso...

ATRIZ É ATACADA POR PARECER 
‘VELHA’ PARA SUA PERSONAGEM

DIVULGAÇÃO 

Ana Maria Braga anunciou que sua família aumentou com a chegada do quarto neto. O menino nas-
ceu de parto natural na última terça-feira (15), em casa mesmo por escolha da mãe, Mariana Maffeis. 
“Não sei o nome ainda porque não tem, mas é um menino, mais um, estou agora com dois netos e duas 
netas. Ele nasceu com 50 centímetros, 3,4 quilos, e é saudável”, contou a apresentadora do ‘Mais Você’

ANA MARIA BRAGA GANHA MAIS UM NETO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NAs dificuldades geradas na educação pública – em todos 
os níveis – pela pandemia da covid-19 fizeram a Câmara 
dos Deputados dar celeridade ao projeto de lei, enviado 
pelo Poder Executivo, de implementação do Homeschoo-
ling (o ensino domiciliar, feito por pais ou professores 
contratados). O requerimento 1.952/20 para urgência 
entrou na pauta da Casa ontem. Desde março de 2020, 
os alunos de escolas públicas estaduais, municipais, par-
ticulares e as universidades (principalmente as federais) 
sofrem com as consequências das restrições de circula-
ção, ausência de mecanismos para aulas online, falta 
de estrutura residencial ou financeira, despreparo das 
instituições e do corpo docente que segue sem opções e 
sem apoio oficial, apesar do esforço para plano de aula.

Dois anos perdidos
 N O cenário para a educa-

ção desde ano passado é 
uma sucessão de erros que 

poderiam ser evitados se 
houvesse planejamento 
para aulas remotas diante 
de emergência como esta.

E aí, São Pedro?
 N Em vários países – como 

EUA e China – a geração 
de energia é questão de 
soberania nacional. Aqui, 
o presidente Bolsonaro es-
bravejou, perguntando se 
deve vender a estatal: Se 
não privatizar, vai faltar 
energia. Falta combinar 
com o tempo. 

‘Debata’ que... 
 N Na segunda-feira a Co-

missão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional 
da Câmara vai realizar 
audiência para discutir os 
projetos e propostas que o 
Brasil levará à Conferên-
cia do Clima em Glasgow 
(COP26), em novembro.  
O deputado Camilo Capi-
beribe (PSB-AP) convidou 
seis integrantes de ONGs. 
Mas se ‘esqueceu’ de cha-
mar as autoridades do Ita-
maraty e do Meio Ambien-
te da Esplanada.

...eu concordo
 N Serão ouvidos represen-

tantes da Stocche Forbes/
LACLIMA; do Conselho 
Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento 
Sustentável; do Observa-
tório do Clima; do Insti-
tuto Talanoa; do Conselho 
Indígena de Roraima; e da 
Fridays for Future Brasil. 
Nenhuma dessas entida-
des tem conhecimento 
sobre as propostas e não 
participarão da COP26.

Já era
 N O deputado Bacelar (Po-

de-BA) pediu, mas o cole-
ga Jorge Solla (PT-BA), re-
lator da Proposta de Fisca-
lização e Controle 5/2015, 
indeferiu um pente-fino 
nos gastos do Governo 

Federal na gestão do PT 
com propaganda na mídia 
nacional. 

Rumos
 N O deputado estadual ca-

tarinense Kennedy Nunes 
ganhou na Justiça eleito-
ral o direito de se desfiliar 
do PSD. Entra hoje no 
PTB. E segue a novela.

PM x povo
 N Faltavam apenas quatro 

assinaturas ontem para o 
deputado estadual de Per-
nambuco Alberto Feitosa 
(PSC) pedir a criação de 
CPI na Assembleia Legis-
lativa para descobrir de 
quem partiu ordem para 
a hostilidade dos Poli-
ciais Militares contra os 
manifestantes no Recife, 
que deixou dezenas de fe-
ridos. Ele acusa PSOL, PT 
e PCdoB de silenciarem 
para blindar o governa-
dor Paulo Câmara (PSB) e 
o comando da PM.

Oi e tchau
 NVale ressaltar que até 

hoje os trabalhadores que 
estavam no local do con-
fronto e não participavam 
de nenhuma manifestação 
não receberam nenhuma 
ajuda do Estado. As víti-
mas já receberam as visitas 
do secretário de Justiça e 
de integrantes da Procura-
doria Geral do Estado, e só.  

Título$ 
 N O mercado de Títulos de 

Capitalização registrou 
receita de R$ 7,6 bilhões 
entre Janeiro e Abril, 
avanço de 5,3% em com-
paração a igual período do 
ano passado. Os dados são 
da Federação Nacional de 
Capitalização.

HOMESCHOOLING

ELETROBRAS 1

 N O senador Álvaro 
Dias (Pode-PR) fez 
questionamento cor-
reto, diante do silên-
cio de seus pares: um 
assunto importante 
como privatização 
do setor elétrico na-
cional não pode ser 
definido via Medida 
Provisória. Teria de 
ser debatido em Pro-
jeto de Lei.

Entre as lições que aprendemos 
nesta pandemia, a maior de-
las é a de que a prevenção pode 

salvar vidas. Após mais de um ano do 
início do isolamento social, e cente-
nas de pesquisas sobre o novo coro-
navírus, médicos e cientistas alcança-
ram muitas descobertas sobre como 
a doença age. Uma em cada três pes-
soas que foram infectadas pelo vírus, 
por exemplo, desenvolvem problemas 
neurológicos ou mentais, aponta um 
estudo da Universidade de Oxford e 
publicado na revista especializada 
Lancet Psychyatry.

Embora ainda não se saiba como o 
vírus age em nosso cérebro, apenas o 
comprometimento da saúde mental 
por causa do distanciamento social já 
é o suficiente para agirmos preventiva-
mente e evitar o que podemos chamar 
de uma “nova pandemia”.

Segundo os pesquisadores da Uni-
versidade de Oxford, 34% dos mais de 
200 mil pacientes norte-americanos 
que tiveram a covid, e foram anali-
sados no estudo, desenvolveram al-
gum distúrbio neurológico até seis 
meses depois de terem se recuperado 

Depois de um mês e meio de 
instaurada, a comissão par-
lamentar de inquérito, inti-

tulada CPI da Covid, no Senado, nos 
passa a sensação de que não chegará a 
lugar nenhum. Em verdade, o próprio 
governo parece não estar tão preocu-
pado, com o presidente da República 
promovendo desfile de motos e aglo-
merações sem temer quem quer que 
seja. Enquanto isso, nosso Legislativo 
caminha vagarosamente, deixando 
de lado temas que merecem maior 
atenção, como as reformas. Uma pos-
tura que representa bem o parlamen-
to brasileiro, priorizando o caráter 
político em detrimento de tomadas 
de decisão em prol do bem coletivo.

Em verdade, os resultados dessa 
CPI não têm prazo para acontecer, se 
acontecer. Cada um de nós nos per-
guntamos o que efetivamente teremos 
ao final de todo esse aparato. Já está 
claro para todos a posição do governo 
frente à pandemia. Agiu assim desde o 
começo. E, na realidade, não há crime, 
pois todos os fatos nos levam a crer 
que a problemática está muito mais na 
esfera de gestão do que de um crime 
propriamente dito.

Neste contexto, muitos vão achar que 
a cautela era necessária para a melhor 
negociação da aquisição das vacinas. 
Outros consideram que faltou agilida-
de, seja por incompetência, seja por 
uma aposta em outro viés, o tratamento 
precoce. O fato é que o governo nunca 
negou seu posicionamento. O discurso, 
no geral, se manteve, não escondendo 
de ninguém o que acredita e prega.

Dessa forma, quanto tempo mais 

CPI na mídia

Prevenir uma nova pandemia
Otoni de Paula 
deputado federal 
pelo PSC-RJ

Marcos Espínola 
advog criminalista 
especialista 
Segurança pública

da doença. Entre as 14 enfermidades 
analisadas, ansiedade, depressão e 
transtornos de humor seriam as mais 
comuns, sem relação dessas sequelas 
com o quão leve ou grave foi a infecção.

Professora e pesquisadora na Uni-
versidade de São Paulo (USP), a neu-
ropsicóloga Lívia Valentin afirmou re-
centemente que “a covid-19 é, sem som-
bra de dúvidas, a doença mais preocu-
pante do século no impacto e prejuízo 
das funções neuropsicológicas”.

Assim como todo o mecanismo que 
envolve a doença, ainda há muito a ser 
descoberto, mas já sabemos o suficien-
te para identificar, prevenir e tratar 
esses casos, evitando que essa “pan-
demia mental” gere um novo colapso 
no SUS. É preciso que as autoridades 
comecem, desde já, a preparar todo o 
sistema para essa nova fase, prevendo 
mais recursos públicos para ampliar o 

ficaremos assistindo a um festival de 
perguntas, com respostas sem qual-
quer comprometimento e que, na prá-
tica, não chega a lugar nenhum?

Se senadores e também deputados 
acreditam que houve negligência ou 
algo que caracterize crime de respon-
sabilidade, o viés é outro, ou seja, o pe-
dido de impeachment, no caso do pre-
sidente da República. Aliás, são mais 
de 100 pedidos na mão do presidente 
da Câmara dos Deputados.

Só há esse caminho e se não é o caso, 
que se cobre sim o avanço da vacina e 
sigamos em frente. O parlamento tem 
que trabalhar, caminhar para frente. 
Do jeito que está, a CPI não é de inqué-
rito parlamentar e, sim, uma comissão 
midiática, com ênfase na política. É 
enxugar gelo num momento que o país 
precisa caminhar, reaquecer a Econo-
mia, gerar emprego, pensar na Segu-
rança pública, entre outras medidas 
urgentes que atingem o país inteiro.

atendimento na ponta, contratar mais 
profissionais, e qualificar as equipes 
para o diagnóstico e tratamento de 
doenças crônicas.

Nesse contexto, não podemos es-
quecer do fundamental papel dos 
agentes comunitários de Saúde moni-
torando pessoas, se tornando peças-
-chave em qualquer plano estratégico 
que preveja conter o agravamento de 
uma “nova pandemia”. Sem o trabalho 
desses profissionais, será impossível 
saber quais os reais desdobramen-
tos que essa doença ainda misteriosa 
deverá provocar na saúde da popula-
ção. É preciso rever a importância da 
Estratégia de Saúde da Família nesse 
novo cenário, garantindo prevenção e 
tratamento adequados, principalmen-
te, aos que não têm acesso aos grandes 
centros urbanos.

Outra lição que a pandemia vai nos 
deixar em se tratando de Saúde públi-
ca é a necessidade de diálogo entre as 
instituições. Em situações especiais 
como essa, em benefício dos cidadãos 
que contam com o SUS, todos devem 
compartilhar informações, visando ao 
melhor aproveitamento dos recursos e 
estruturas. Precisamos ainda realizar 
a gestão dos serviços em rede e adotar 
novas formas de remuneração, garan-
tindo o reconhecimento justo dos pro-
fissionais que continuarão enfrentan-
do longas jornadas de trabalho.

ROQUE DE SÁ / AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N# Grupo Roche  assina compromissos do Fórum de Empresas e Direitos 
LGBTI+, que se compromete a promover diversidade e inclusão no ambiente 
corporativo. # Instituto Cultural Vale lança, dia 22, segunda edição do 
Programa Nacional de Apoio à Cultura online. # Revelo vai qualificar dois 
novos profissionais de tecnologia para negócio nacional a cada contratação 
internacional na plataforma. #  Influenciadora e modelo, Débora Máximo 
dá dicas da moda inverno no seu instagram @adeboramaximo. # Best-sel-

ler Gary Chapman e a escritora Shannon Warden lançam obra “Faça você 
mesmo: Guia prático para reformar sua família”, da Editora Mundo Cristão. 

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

“É preciso que as 
autoridades comecem, 
desde já, a preparar 
todo o sistema para 
essa nova fase”

PAULO MÁRCIO 
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