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SAÚDE 
PROJETO DE 

DEPUTADA QUER 
FORNECER 

ABSORVENTES 
EM ESCOLAS 

PÚBLICAS 
SIDNEY

 REZENDE, 2

APÓS DENÚNCIAS 
DE ASSÉDIO, 
COLÉGIO SANTO 
INÁCIO NÃO ENTRA 
EM ACORDO 
COM MP-RJ. 
RIO DE JANEIRO, P. 9

Dois bandidos 
mortos, um ferido 
e sete presos no Rio
Ação da polícia para capturar criminosos de outros estados refugiados 
na cidade apreendeu ainda drogas e munições.  RIO DE JANEIRO, P. 3

MEGAOPERAÇÃO

PORTABILIDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO PODE REDUZIR JUROS. P. 11

OPERAÇÃO TEVE MAIS SETE PRISÕES 
EM SÃO PAULO E NO AMAZONAS. P. 3

Thiago Santos, de 16 anos, foi atingido em 
tiroteio durante a operação policial no Complexo 
da Penha. Mãe do rapaz entrou em desespero. P. 3 

Adolescente morre 
baleado na cabeça no 
Complexo da Penha
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Ex-ministro da Saúde e o atual titular da pasta deixam de ser meras 
testemunhas e passam a ser alvos da apuração da comissão. P. 9 

CPI: Pazuello e Queiroga 
na lista de investigados

Paes antecipa imunização dos cariocas maiores de 
idade e diz que adolescentes receberão doses em 
setembro. Ministro da Saúde afirma que população 
adulta do país será vacinada até o fim do ano. P. 5
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GRÁVIDAS SEM 
COMORBIDADES 
SÃO INCLUÍDAS NO 
CALENDÁRIO. P. 5

SAIBA QUAIS SÃO 
OS PONTOS DE 
VACINAÇÃO AMANHÃ 
EM PAQUETÁ. P. 5 

RIO PREVÊ VACINAR RIO PREVÊ VACINAR 
TODOS ACIMA DE 18 TODOS ACIMA DE 18 
ANOS ATÉ AGOSTO ANOS ATÉ AGOSTO 

ATAQUE

Recuperado da covid, Recuperado da covid, 
treinador comanda treinador comanda 
o Fla contra o o Fla contra o 
Bragantino, hoje, pelo Bragantino, hoje, pelo 
Brasileirão.Brasileirão.  P. 8P. 8 Técnico Técnico 

precisaprecisa
 fazer o  fazer o 

Vasco voltar Vasco voltar 
a vencer, a vencer, 

hoje, contra hoje, contra 
o CRB pela o CRB pela 
Série B.Série B.  P. 8P. 8CENI VOLTA CENI VOLTA 

À BEIRA DO À BEIRA DO 
GRAMADOGRAMADO

MARCELO MARCELO 
CABO SOB CABO SOB 
PRESSÃO PRESSÃO R
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Polícia analisa as imagens do sistema de segurança do local onde os 
agentes foram executados dentro da viatura em Nova Iguaçu. P. 5 

Câmeras mostram um 
suspeito de matar PMs 

DIVULGAÇÃO

Relator pede cassação 
de mandato do 
vereador Dr. Jairinho
RIO DE JANEIRO, P. 6

SERVIDOR 
Estado do 
Rio poderá 
ser vetado de 
usar royalties 
para antecipar 
receitas
 SERVIDOR, 

P. 10

Escolas de samba Escolas de samba 
choram as mortes choram as mortes 

de Laíla (foto) e de Laíla (foto) e 
Mestre Mug.Mestre Mug.  P. 15P. 15

LUTO NO LUTO NO 
CARNAVAL CARNAVAL 
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Ser carioca da gema já foi o máximo. 
Dava pra tirar onda, tirar sarro dos ou-
tros patrícios, ser olhado, com inveja, 

por habitantes de outros planetas. Eu lem-
bro que ser carioca era o eterno gozador, o 
‘bon vivant’, o felizardo em morar no Rio de 
Janeiro, a terra das belas mulheres, do Car-
naval na Praça XI, do Maracanã no tempo 
dos 200 mil pagantes e quase dez mil caro-
nas, das normalistas do Instituto de Educa-
ção, da Panair do Brasil, dos piqueniques no 
Alto da Boa Vista, das amadas amantes na 
Barra da Tijuca deserta e praias limpas.

Eram onze jornais diários, a Rádio Nacio-
nal mostrava para o país os cantores e can-
toras reis e rainhas do cancioneiro popular 
(lembram da novela O Direito de Nascer ?). 
Ah, os bailes de gala do Municipal, do leite 
comprado na Vaca Leiteira na porta todas 
as manhãs. Vejam que os bairros Campo 
Grande, Santa Cruz, Jacarepaguá e a Baixa-
das litorâneas (Barra, Recreio, Guaratiba) 
eram parte da Zona Rural.

As favelas eram poucas e pequenas. De-
semprego não existia e tínhamos os bon-
des. O socorro médico era o SAMDU. Época 
da dupla Cosme e Damião nas esquinas 
da vida. Melhor parar de rever o passado, 
antes que me chamem de saudosista. Mas 
os homens usavam ternos e chapéus. As 
mulheres usavam vestidos e meias. Golpes? 
Que eu lembre, só os do vigário e do bilhete 
premiado. Eu lembro.

pping, no valor de R$ 1.258,08”. “Não? No-
tamos, então, que foi vítima de clonagem 
do seu cartão...”. A partir de então, o homem 
do outro lado da linha, me forneceu inúme-
ros números de telefone 0800, que seriam 
da instituição bancária. Tudo para acionar 
sistemas contra golpes. “Vamos mandar 
mensageiro buscar seu cartão e o banco vai 
resolver tudo para o senhor”. Eu concordei. 
E, pelo celular, chamei a PM. Mas o esper-
tinho desconfiou, e reclamou. Bolas, eu re-
truquei que ele tentou me enrolar e, então, 
tenho o direito de prejudicá-lo, também.

Mais papo. A PM e o mensageiro dele 
não chegaram. Dispensei a patrulha e 
ficamos de conversa fiada. O sujeito me 
passou toda a movimentação bancária 
do mês, fiquei atualizado de todo o meu 
histórico e até do cartão de crédito da 
Caixa, incluindo o teto do valor do cheque 
especial, meu endereço, CPF, identidade. 
Somente faltou o clube que sou torcedor.

Logo uns 30 minutos depois, resolvi des-
ligar e, ia me despedindo quando o esper-
talhão mandou essa: “Já vi que você é um 
coroa avançado. Vou depositar uns R$ 2 mil 
na sua conta e enviarei uma camisa do Vas-
co. Que tal ?” Formidável, agradeci, desejei 
muita saúde para ele e encerramos a liga-
ção. Tô esperando o tal depósito, a camisa 
prometida e aguardo o próximo golpe.

Vamos dar uma passada nos tempos 
atuais, rapidinho, sem delongas e mimimi. 
Doenças, pandemia, golpes milionários, 
golpes menores, golpes do cartão ban-
cário, golpes da internet, golpes contra a 
Previdência, golpes da casa própria, golpes 
do seguro, desvios do dinheiro público, clo-
nagem de carros, gente mal educada, os 
fura-filas, os bandalhas, os corruptos, a 
máfia do INSS, os extremistas, os ladrões, 
traficantes, milicianos, os políticos profissio-
nais, os DJs e as meninas que cantam com 
as nádegas. Vou parar por aqui.

Claro, se continuar, amigas e amigos, 
faltará espaço para o lado mais comum de 
hoje em dia e que, por pouco, não virei notí-
cia. Só mais um detalhe: enquanto escrevo, 
tenho a mania de usar chapéu palhinha, 
daquele dos anos 1930. Ele é meu amuleto 
da escriba (e da sorte ?).

Tudo isso para recordar, sem saudosis-
mo, a tentativa de golpe que fui vítima esta 
semana. Atendi o chamado do telefone fixo, 
sexta feira, aí pelas 17h30 minutos: “É o seu 
Luar ? Aqui é do setor de segurança da Caixa 
e queremos saber se o senhor fez compras, 
agorinha, na loja da casa tal, no Barra Sho-

O Rio antigo e os golpes modernos

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Tudo isso para recordar, sem 
saudosismo, a tentativa de golpe 
que fui vítima esta semana pelo 
telefone celular”

Mais de quatro milhões de meninas em todo o país 
não têm acesso a itens básicos para cuidados mens-
truais em suas escolas. Outro número alarmante é o 

de que 6,5 milhões delas vivem em casas sem ligação à rede 
de esgoto. Esses dados são do relatório “Pobreza Menstrual 
no Brasil: desigualdade e violações de direitos”, lançado no 
fim de maio pelo Fundo de População das Nações Unidas e o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância. No Estado do Rio, a 
situação não é diferente e, por isso, a deputada estadual Dani 
Monteiro (PSOL) apresentou na Alerj um projeto de lei para 
que absorventes fiquem disponíveis em banheiros femininos 
das escolas públicas do estado. “Não raro, meninas e mulhe-
res estudantes passam por constrangimentos pela falta de 
um acessório básico, que não é barato, se considerarmos que 
alunas de escolas públicas, em geral, têm baixo poder aqui-
sitivo. O que pretendemos é garantir um cuidado que pode 
melhorar, e muito, a vida de todas elas”, explica Dani.

O QUE FALTA PARA SER APROVADO
O projeto já foi analisado em primeira discussão e depende 
agora de votação entre os deputados. A expectativa é que, 
uma vez aprovado, já seja uma garantia no retorno definitivo 
às aulas presenciais. Dani pediu urgência na votação e espera 
que entre na pauta inicial de agosto. “Conto com a sensibili-
dade dos colegas e com o próprio governo do estado para a 
rápida implementação dessas medidas. Menstruação, afinal, 
precisa ser tratada com naturalidade e menos tabu”, disse.

SAÚDE

Direitos 
básicos para 
adolescentes

 n Municípios do Rio poderão 
firmar convênios com esta-
belecimentos farmacêuticos 
para comercializar medica-
mentos veterinários com 
baixo custo ao consumidor, 
segundo proposta do depu-
tado Filippe Poubel (PSL). 

 n A AEERJ impugnou duas 
licitações da Rio-Urbe: as 
construções de uma quadra 
coberta na Escola Municipal 
Sobral Pinto e do Conselho 
Tutelar Frei Caneca. Para 
suspensão, acatada pelo ór-
gão, a entidade apontou au-
mento expressivo nos preços 
dos insumos da construção 
civil e consequente defasa-
gem do orçamento referen-
cial apresentado pela Prefei-
tura. Os editais deverão ser 
reformulados. 

LICITAÇÕES 
IMPUGNADAS 
NA CAPITAL

FOTO: DIVULGAÇÃO / ALERJ / JULIA PASSOS

Projeto da deputada Dani Monteiro (PSOL) quer fornecer absorventes em escolas públicas

FARMÁCIA 
VETERINÁRIA

O que 
pretendemos 
é garantir 
um cuidado 
que pode 
melhorar a 
vida de todas 
elas”
DANI MONTEIRO,
Deputada PSOL

PICADINHO

Consulta Pública propõe inclusão de tratamento robótico no SUS 
para casos de câncer de próstata.

MUCA e Feira Noturna Lapa Legal promovem Ação Solidária 
de Agasalhos e Cobertores, hoje e amanhã.

Livro online “Alimentação Saudável Para Pessoas com Nanismo” é 
lançado e pode ser baixado de graça pela página @NanismoBrasil.

Construção civil

PIXABAY

‘DEUS É FIEL’ E O PERDÃO
 n Relator da CPI da Intolerância Religiosa, deputado Átila 

Nunes disse que traficantes que ostentam em seus fuzis a 
expressão “Deus é Fiel” estão convictos de que - mesmo co-
metendo crimes - serão perdoados e irão viver no paraíso.

As mais lidas
Online

De olho nas eleições, 
Bolsonaro quer presidente  

do Flamengo como  
vice em 2022

BRASIL

Saída de Faustão aponta 
estratégia da Globo 

para esfriar imagem do 
apresentador

DIVERSÃO

Paes prevê vacinar  
todos acima de  

18 anos até agosto
RIO DE JANEIRO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

E
m coletiva após a Ope-
ração Coalizão pelo 
Bem, que ocorreu no 
Complexo da Penha, 

ontem o delegado Flavio Por-
to, diretor do Departamen-
to de Combate à Lavagem 
de Dinheiro do Rio, afirmou 
que bandidos de outros esta-
dos não encontrarão facili-
dade por aqui. “Criminosos 
de outros estados que vêm 
para cá achando que o Rio é 
colônia de férias serão pre-
sos. Eles não terão boa vida 
aqui”, garantiu. Conforme 
ODIA vem noticiando com 
exclusividade, criminosos de 
outras região do país têm se 
estabelecido no Rio. 

A operação conjunta das 
polícias do Rio e do Amazo-
nas bloqueou contas do Co-
mando Vermelho que chegou 
a movimentar R$ 127 milhões, 
em um ano e meio. Ontem, ao 
todo houve 14 prisões no Rio, 
Amazonas e São Paulo. Foram 
dois bandidos mortos no Rio e 
sete presos. Foram apreendi-
das drogas, granadas, muni-
ções até de calibre .50. 

No Amazonas  foram 
apreendidos cinco pessoas, 
quatro carros e R$ 13 mil. Um 
homem, que seria pai de um 
dos presos, atacou um poli-
cial e tentou roubar o fuzil do 
agente. Houve confronto e ele 
morreu. Em São Paulo foram 
duas prisões. No Rio, oito pes-

soas foram presas e quatro ba-
leadas, segundo a polícia, dois 
traficantes morreram, além de 
um adolescente de 16 anos.

“Queremos quebrar esse 
braço do crime. A movimen-
tação de dinheiro eram de 
duas empresas do ramo de ali-
mentação e laticínios, que ca-
muflavam dinheiro do tráfico 
com o dinheiro lícito próprio. 
Foi descoberto através do tra-
balho integrado das polícias 
do Rio e do Amazonas, além 
do Coaf”, disse Porto.

Segundo o delegado Rodri-
go Oliveira, subsecretário de 
Planejamento e Integração 
Operacional da Polícia Civil do 
Rio, o trabalhou foi baseado 
em inteligência, investigação 
e ação. “Tínhamos informa-
ções de que bandidos do Pará 
eram responsáveis por assal-
tos a joalherias no Rio. Há 15 
dias a polícia do Amazonas 
nos procurou para informar 
que traficantes de lá estariam 
se escondendo no Rio. E foi aí 
que avançamos nas investiga-
ções, em conjunto”.  

A delegada geral do Ama-
zonas, Emília Ferraz, afir-
mou que esta ação é resposta 
aos ataques sofridos no esta-
do no início de junho quan-
do criminosos atacaram ôni-
bus, prédios públicos além 
de viaturas depois da morte 
de um traficante.

‘RIO NÃO É 
COLÔNIA 
DE FÉRIAS’

‘Coalizão do 
Bem’ ocorreu no 

Rio, Amazonas 
e São Paulo. 

Duas pessoas 
morreram e sete 
foram presas no 

Complexo da 
Penha

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

Moradores fizeram 
manifestação em 
protesto contra a morte 
do adolescente Thiago 
Conceição, de 16 anos 

ESTEFAN RADOCICZ

 > A megaoperação 
de ontem resultou na 
apreensão de mais de 
uma tonelada de dro-
gas, entre maconha e 
cocaína. Os entorpe-
centes, avaliados em 
mais de R$ 1 milhão, 
foram encontrados 
por PMs na Vila Cru-
zeiro, no Complexo da 
Penha. De acordo com 
o delegado Rodrigo Oli-
veira, subsecretário da 
Polícia Civil, mais de 
500 agentes participa-
ram da operação ‘Coa-
lização do Bem’. 

Conforme publica-
do com exclusividade 
por O DIA, a polícia 
já vinha investigan-
do essa ligação entre 
o Comando Vermelho 
do Rio e de outros es-
tados. A estimativa é 
que mais de 100 trafi-
cantes de outras cida-
des estejam no Rio.

As invest igações 
identif icaram uma 
forte ligação entre o 
grupo criminoso do 
Rio de Janeiro e seu 
braço no estado do 
Amazonas, autointi-
tulado “Comando Ver-
melho do Amazonas” 
(CVAM), que usava o 
sistema bancário e de 
empresas de facha-
da para a remessa de 
valores do Rio para o 
Amazonas.

Mais de uma 
tonelada 
de drogas 
apreendida

BLOQUEADOS

R$ 127 MI
Foram bloqueada contas 
do esquema do Comando 
Vermelho que chegou 
a movimentar R$ 127 
milhões, em um ano e meio. 

 > Intensos tiroteios 
voltaram a assustar os 
moradores da Vila Cru-
zeiro, no Complexo da 
Penha, na Zona Nor-
te do Rio, ontem por 
volta das 15h40, após 
uma operação policial 
que ocorreu na parte 
da manhã na localida-
de. Nas redes sociais, 
vários grupos da co-
munidade alertam os 
moradores para que se 
mantivessem dentro de 
suas casas. “Clima tá 
tenso aqui na 29 Grana-
das e muitos tiros sen-
do ouvido então tome 
muito cuidado para 
que não sejamos mas 
uma vítima”, escreveu 
um morador em uma 
página na internet.

P r o c u r a d a  p o r 
ODIA, a Polícia Mi-
litar informou ontem 
que uma equipe da 
UPP Parque Proletário 
foi alvo de disparos de 
arma de fogo na Estra-
da José Rucas, vindos 
do interior da comu-
nidade, na Penha. De 
acordo com a corpora-
ção, houve confronto, e 
em seguida a situação 
foi controlada. Até o 
fechamento desta edi-
ção, não havia relatos 
de feridos ou mortos 
até o momento.

Tiroteio volta 
a assustar 
moradores

De acordo com o delegado Rodrigo Oliveira, 
subsecretário da Polícia Civil, mais de 500 agentes 

participaram da operação ‘Coalização do Bem’

REGINALDO PIMENTA

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

No Rio, 8 pessoas 
foram presas e 4o 
baleadas, segundo a 
polícia, 2 traficantes 
morreram

DURANTE OPERAÇÃO

 NUm adolescente de 16 anos, 
identificado como Thiago San-
tos Conceição, foi baleado na 
cabeça e morreu no Morro da Fé, 
no Complexo da Penha, região 
onde aconteceu a operação 
‘Coalização pelo Bem’. A Polícia 
Civil informou que ele foi atingi-
do em uma região distante da 
operação, e que vai apurar as 
circunstâncias da morte. Além 
de Thiago, outros dois homens 
já chegaram mortos ao Hospital 
Estadual Getúlio Vargas. Outro 
baleado foi operado. Moradores 
fizeram manifestação em uma 
das ruas de acesso ao hospital 

Aos prantos, a mãe de Thiago 
procurava notícias do filho na 
porta do hospital. Um familiar 
comentou que o jovem foi ba-
leado no Morro da Fé. Segundo 

relatos de moradores, ela estava 
dentro de casa. “A gente estava 
acabando de acordar. A mãe 
dele está desesperada”, disse um 
familiar. Um conhecido da famí-
lia também lamentou a morte.

“Só via ele indo para a igreja, 
nunca vi ele envolvido com nada. 
Nunca fumou nem um cigarro. 
Estava dentro de casa, toman-
do o café dele. Tomou um tiro 
na cabeça e morreu. Ele nunca 
se envolveu com nada, coloco 
a mão no fogo por ele. Menino 
bom, de família, da igreja”, co-
mentou o vizinho.

“Temos a informação de que 
um adolescente foi baleado em 
um local onde não havia opera-
ção, isso está sendo apurado” 
disse Rodrigo Oliveira, subsecre-
tário da Polícia Civil.

Adolescente de 16 anos é morto

 NO delegado Marcus Amim, di-
retor da Delegacia de Combate 
às Drogas (Dcod), disse ontem 
que líderes de organizações cri-
minosas de outros estados apro-
veitaram as restrições impostas 
pelo STF a operações policiais 
nas comunidades do Rio, no pe-
ríodo de pandemia da covid-19, 
para buscar refúgio no estado. 

A Polícia Civil do Rio, com o 
apoio da Polícia Militar e das 
polícias civis do Amazonas, 
fizeram ontem megaopera-
ção para prender as principais 
lideranças dessas facções 
criminosas.

“Foi desencadeada a opera-
ção na manhã de hoje (ontem) 
para capturar lideres de facção 
que atuam no Norte do país, 
que aproveitaram as restrições 

em relação as operações po-
liciais aqui em nossa cidade, 
para se esconder nas comuni-
dades”, disse o delegado.

A operação ‘Coalização do 
Bem’ emprega mais de 500 
agentes. Os policiais estão es-
palhados em várias comuni-
dades do Rio para cumprir 18 
mandados de prisão e mais de 
30 de busca e apreensão. 

Entre os alvos, está o tra-
ficante Mano Kaio, um dos 
chefes do tráfico do Coman-
do Vermelho em Manaus, in-
vestigado por orquestrar uma 
série de ataques na cidade 
amazonense. 

Durante a operação, houve 
registro de vários confrontos, 
que impediram os moradores 
de saírem de suas casas. 

PARA VIREM PARA O RIO

‘Criminosos aproveitam  restrições’
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Polícia fez 415 operações mesmo com restrições do STF
Documento mostra que 58% de ações da PM em 2020 foram em Belford Roxo e Caxias, onde milicianos e traficantes disputam territórios

REGINALDO PIMENTA

Conforme o documento, inédito na Baixada, 45% das motivações para operações da PM foram prisões

apreensão de drogas e armas. 
No caso da Civil, 48% de com-
bate às milícias, 21% ao tráfico 
e 10% de apreensão de drogas 
e armas. “A grande justifica-
tiva para essas operações é a 
apreensão de drogas e armas. 
Ao vermos a quantidade de 
armas e pessoas presas, não 
se justifica. É uma política de 
confronto que já se mostrou 
ineficaz”, opina Goulart.

Em nota, a PM informou 
que “as operações estão rigo-
rosamente alinhadas ao que 
preconiza o ADPF 635 do STF”, 
e que o Ministério Público, 
“além de ser comunicado pre-
viamente”, “recebe relatórios 
sobre os resultados das opera-
ções”. A PM defendeu que “as 
operações são precedidas de 
informações do setor de inte-
ligência da Corporação e de 
órgãos oficiais, sendo execu-
tadas com base em protocolos 
técnicos com foco central na 
preservação de vidas”.

Um relatório elaborado pela 
Iniciativa Direito à Memória 
e Justiça Racial  aponta que 
as polícias Civil e Militar fize-
ram, nos últimos 12 meses, 415 
operações nos municípios da 
Baixada, mesmo com a restri-
ção de ações policiais, deter-
minada pelo STF em 2020. A 
decisão do ministério Edson 
Fachin ordenou que incursões 
só podem acontecer em cará-
ter excepcional, e devidamen-
te informadas ao MPRJ.

Segundo o documento 
‘Operações Policiais na Baixa-
da Fluminense’, antecipado a 
O DIA, 146 pessoas foram 
feridas e/ou baleadas e 69  
mortas nessas operações dos 
últimos 12 meses. Os dados 
foram coletados a partir das 
informações divulgadas pe-
las próprias polícias Civil e 
Militar nas redes sociais. A 
maior parte das ações da 

PM aconteceu em Belford 
Roxo (114), município onde 
traficantes e milicianos têm 
disputado comunidades e 
conjuntos habitacionais. É 
o caso do Complexo do Ro-
seiral, palco de confrontos 
entre criminosos e policiais 
em janeiro. A PM instalou 
base no local.

“O impacto do ADPF 635 
(que prevê reduzir a letalida-
de das forças de segurança das 
operações), da suspensão do 
STF, como o relatório mos-
tra, é que houve diminuição 
nos números de letalidade 
nos primeiros quatro meses. 
Mas a partir do quarto mês as 
operações voltam a se intensi-
ficar, e o Estado usa argumento 
de excepcionalidade”, comenta 
Fransérgio Goulart, pesquisa-
dor e coordenador do relatório. 

Conforme o documento, 
inédito na Baixada, 45% das 
motivações para operações 
da PM foram prisões, e 42% 

Traficantes convocam reunião para 
ordenar os ataques em Manaus
O DIA teve acesso a documento que aponta determinação de ações da cúpula do CV do Amazonas

ESTEFAN RADOVICZ

Coalizão Pelo Bem’ 
foi deflagrada forma 

simultânea entre 
polícias do Rio e do 

Amazonas

U
ma reunião entre 
traficantes determi-
nou a série de ata-
ques de vandalismo 

que assustaram a população 
do Amazonas, no Norte do 
Brasil, no início do mês. Um 
relatório produzido pela Po-
lícia Civil amazonense, o qual 
O DIA teve acesso, mostra 
que no dia 5 de junho, vés-
pera do primeiro ataque, 
os criminosos do Comando 
Vermelho do Amazonas fo-
ram convocados para receber 
ordens de represália, vindas 
diretamente do Complexo 
da Penha, no Rio. Conforme 
O DIA, divulgou na quinta-
-feira, traficantes de outros 
estados migraram para o Rio 
e passaram a usar a cidade 
para se basear e dar ordens. 

Da Vila Cruzeiro, Marcelo 
da Silva Nunes, o Marcelão Jo-
gador, enviou áudio coorde-
nando ações criminosas em 
represália à morte de Erick Ba-
tista Costa, o Dadinho, morto 
na operação da PM do Ama-
zonas. Ele foi preso ontem no 
conjunto de favelas carioca. 

No documento, policiais 
relatam que um dos inte-
grante da facção, preso em 
11 de junho, confessa ter sido 
convocado para reunião por 
comparsa, identificado como 
Cavalinho. O objetivo era cum-
prir ‘ordens de cima’ e atacar 
pontos da cidade de Manaus 
como resposta à morte de Da-
dinho, que era apontado como 
uma das lideranças da facção. 

‘CAVALINHO’

“Conforme relato, na reunião 
o ‘Cavalinho’ reproduziu áu-
dio que mencionava que os 
convocados para as ações de 
resposta à morte do nacional 
identificado pela alcunha de 
Dadinho deveriam seguir as 
determinações que seriam re-
passadas, o referido alvo foi 
identificado como sendo emi-
tido pelo nacional Marcelo 
da Silva Nunes, conhecido no 
mundo do crime pela alcunha 
de Jogador”, diz o relatório. 

A Polícia Civil do Amazonas 
identificou nas redes sociais 
áudios que confirmam tal 

 > O governo do Ama-
zonas informou que a 
conclusão da operação 
‘Coalizão Pelo Bem’, de-
flagrada ontem e feita de 
forma simultânea com 
a Polícia Civil do Rio 
resultou na prisão de 
15 pessoas, dentre elas 
Marcelão. A ação visava 
a captura dos crimino-
sos envolvidos nos aten-
tados que ocorreram 
recentemente em Ma-
naus e a desarticulação 
de esquema de lavagem 
de dinheiro envolvendo 
o Comando Vermelho. 

As investigações para 
descobrir mandantes e 
envolvidos nos atenta-
dos que ocorreram em 
Manauscjá estavam em 
curso e foram ao encon-
tro a uma investigação 
pré-existente, no Rio, so-
bre esquema de lavagem 
de dinheiro entre o CV e 
o Amazonas. 

Delegado de Polícia 
Civil do Rio, Gabriel 
Poiava confirmou que, 
em um ano e meio, foi 
identificada  movimen-
tação de mais de R$ 127 
milhões vindos do Rio 
para fortalecer o CV no 
Amazonas e facilitar a 
entrada de drogas e ar-
mas pelo estado, que faz 
fronteira com o Peru e 
com a Colômbia. 

A quantia foi iden-
tificada por meio de 
contas de passagem e 
empresas de fachada. 
Dois mandados de pri-
são foram cumpridos 
em São Paulo, após ter 
sido identificada rami-
ficação do PCC no Ama-
zonas. O secretário de 
Segurança do Amazo-
nas, Louismar Bonates, 
afirmou que a Força Na-
cional não tem previsão 
de sair do estado. Em re-
lação aos atentados, 83 
pessoas foram presas.

Operação 
simultânea: Rio 
e Amazonas

motivação. “Algum de vocês 
já deve tá ciente do que acon-
teceu com um irmão nosso aí, 
que é membro do conselho, 
entendeu? Dadinho (...) Dessa 
vez mão vai ficar impune não, 
mano (...) Nós não tem medo 
de polícia não, mano” (sic). 
Entretanto, a polícia não es-
clarece se esses áudios são os 
mesmos enviados por Marce-
lão Jogador. Em depoimento, 
outro traficante, preso em 9 de 

junho, também teria contado 
aos policiais que a ordem par-
tiu “da cúpula do Comando 
Vermelho, responsável pelo 
Amazonas, que reside no Rio”. 

BRAÇO FINANCEIRO

Segundo as investigações, 
além de atuar na cúpula da 
facção, emitindo ordens ope-
racionais a distância, Mar-
celão é braço financeiro da 
quadrilha, controlando as 
movimentações e operações 
de lavagem do dinheiro fruto 
das atividades criminosas. 
A corporação identificou 
outras duas lideranças do 
tráfico amazonense que mi-
graram para o Rio de Janei-
ro e reforçaram a ordem de 
ataques de Marcelão: Kaio 
Wuellington Cardoso dos 
Santos, conhecido como 
Mano Kaio ou Neymar, que 
também estabeleceu resi-
dência no Complexo da Pe-
nha, e Jhonson Alves Bar-
bosa, o Playboy ou Pequeno 
Jhonson, que estaria moran-
do no Complexo da Maré. 

‘Cavalinho’ 
reproduziu áudio 
que convocados 
para ações de 
resposta à morte 
deveriam seguir 
determinações”
RELATÓRIO DA POLÍCIA DO 
AMAZONAS

 NA Polícia Civil prendeu ontem 
um homem apontado como 
uma das principais lideranças do 
Comando Vermelho, no Norte do 
Brasil. Marcelo da Silva Nunes, 
o Jogador ou Marcelão, era um 
dos alvos da operação ‘Coaliza-
ção do Bem’. Segundo a Secre-
taria de Segurança Pública do 
Amazonas, o criminoso seria o 
responsável direto pelas ordens 
de ataques ao estado da Região 
Norte, no início do mês. Na cole-
tiva, o governador amazonense, 
Wilson Lima, comentou a prisão 
do chefe do tráfico. “Nossa inteli-
gência também estava acompa-
nhando a movimentação desses 
criminosos aqui do estado que 
estavam no Rio”, disse Lima. 

Marcelão foi encontrado em 
um imóvel na Vila Cruzeiro, no 
Complexo da Penha, por agen-
tes da Delegacia de Combate 
às Drogas e de Roubos e Furtos 

de Cargas. Ele vivia na cidade 
com documentação falsa.  

Não é a primeira vez que o 
traficante se utiliza de docu-
mentos falsos. Em dezembro 
de 2015, Marcelão foi preso no 
Ceará, e apresentou documen-
to de identidade em nome de 
outra pessoa. Ele é conhecido 
da polícia amazonense, pelo 
menos, desde 2014, quando 
foi capturado após denúncias 
de que fazia delivery de drogas. 

A operação Coalização do 
Bem foi realizada em várias co-
munidades do Rio e outros es-
tados. A polícia foi às ruas para 
cumprir 18 mandados de prisão 
e mais de 30 de busca e apreen-
são. Entre os alvos estava o trafi-
cante Mano Kaio, um dos chefes 
do CV em Manaus. Ele estaria 
abaixo de Marcelão na hierar-
quia, mas até o início da tarde de 
ontem não foi encontrado.

DO AMAZONAS PARA O RIO

Chefe preso na Vila Cruzeiro

YURI EIRAS

BRUNA FANTTI 
bruna.fantti@odia.com.br

THUANY DOSSARES 
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A Prefeitura do Rio anunciou 
que o município teve 15 ca-
sos de novas variantes do 
novo coronavírus na última 
semana. Do total de casos, 
nove foram de moradores do 
Rio e não houve registro da 
cepa indiana. O 24º Boletim 
Epidemiológico ainda mos-
trou que todas as 33 regiões 
administrativas do Rio es-
tão com alto risco de contá-
gio. No total, foram identifi-
cados 619 casos de variantes, 
sendo em 500 residentes do 
município. A Prefeitura do 
Rio aponta que foram 488 
casos da brasileira (P.1) e 12 
da cepa britânica (B.1.1.7). 

DIA A DIA

RIO REGISTROU 

15 VARIANTES

Rio avança na vacinação na cidade
Paes anunciou que irá promover a vacinação de toda a população maior de idade até o dia 31 de agosto

BETH SANTOS/PREFEITURA DO RIO

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de encontro ontem no Rio com o prefeito Eduardo Paes

O 
prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, anunciou que 
irá promover a vacina-
ção de toda a popula-

ção maior de idade até o dia 31 
de agosto, adiantando a previ-
são de imunização de todos os 
cariocas em 1 mês e 21 dias. 

“E a grande notícia é essa, 
nós vamos antecipar o pro-
cesso de vacinação no Rio em 
1 mês e 21 dias da data inicial 
prevista. Vamos concluir o pro-
cesso de vacinação até o dia 31 
de agosto de todas as pessoas 
acima de 18 anos de idade. 
Quando anunciamos antes o 
calendário para 21 de outubro 
muitos questionaram se seria 
possível. Nós já tínhamos ex-
plicado que aquele era um ca-
lendário conservador, então, 
a medida que recebemos com 
mais regularidade vacinas, é 
possível adiantar o calendá-
rio”, afirmou Paes.

Durante a coletiva, Eduardo 
Paes também divulgou o calen-
dário de imunização para ado-
lescentes entre 17 e 12 anos. O 
prefeito afirmou que a cidade 

é a primeira do país a anunciar 
a vacinação de pessoas meno-
res de idade contra a covid-19 
após a Anvisa autorizar o uso 
do imunizante Pfizer/BioNTe-
ch no segmento.

“Nós queremos anunciar 
também que somos a primei-
ra cidade brasileira a anunciar 
a vacinação dos adolescentes 
entre 17 e 12 anos de idade. 
Não só antecipamos em um 
mês e 21 dias o calendário da 
população adulta como tam-
bém incluímos uma parte da 
população com a quantidade 
enorme de vacinas que está 
chegando, mas ainda no mês 
de setembro, antes do prazo 
inicial que nós tínhamos, será 
feito a imunização de todos os 
adolescentes entre 12 e 17 anos 
de idade”, disse o prefeito.

O novo calendário de vaci-
nação para menores de idade 
começa com a convocação de 
mulheres de 17 anos no dia 1 de 
setembro e é finalizado no dia 
15 do mesmo mês com a dis-
tribuição da primeira dose em 
pessoas com 12 anos ou mais.

Paquetá: Vacinação em massa no domingo
 > A vacinação contra co-

vid-19 de toda população 
a partir de 18 anos da Ilha 
de Paquetá começa no do-
mingo. Serão quatro pon-
tos com postos de imuni-
zação, para facilitar o aces-
so dos moradores e evitar 
aglomerações: UIS Manoel 
Arthur Villaboim, Parque 
Darke de Mattos, Paquetá 

Iate Clube e Casa de Artes Pa-
quetá. Apenas a população re-
sidente será vacinada, confor-
me os cadastros da Estratégia 
Saúde da Família e os feitos 
durante a última semana, 
sendo vetada a participação 
de turistas que tenham ido 
passar o domingo na ilha.

O projeto “PaqueTá vaci-
nada” é realizado pela SMS 

com apoio da Fiocruz. A 
ilha tem uma população de 
4.180 moradores, dos quais 
3.530 fazem parte do gru-
po elegível cadastrado. O 
objetivo é avaliar os efeitos 
da imunização em larga 
escala e como a vacinação 
em massa atua na proteção 
também de pessoas que 
não foram vacinadas.

 N O município do Rio convo-
cou todas as gestantes e puér-
peras cariocas maiores de 18 
anos para se vacinarem contra 
a covid-19 a partir da próxima 
segunda-feira, mesmo aque-
las sem comorbidade. Para 
receber o imunizante é neces-
sário apresentar um termo de 
esclarecimento disponível na 

página da prefeitura do Rio e 
apresentar o cartão pré-natal. 
“Estamos incluindo na próxima 
semana as gestantes e puérpe-
ras podendo se vacinar contra 
a covid-19 a partir de 18 anos. 
Todas as mulheres que deram 
à luz em um prazo de 45 dias, 
todas podem se vacinar na pró-
xima semana”, afirmou Paes.

ENTRAM NA VACINAÇÃO

Rio: grávidas sem comorbidades

ATÉ DEZEMBRO

 N O ministro da Saúde Mar-
celo Queiroga afirmou, que 
toda a população brasileira 
adulta estará vacinada até 
o final de 2021. O Brasil apli-
cou 2,22 milhões de doses 
de vacina na quinta, o maior 
registro de vacinação desde 
o início da pandemia.

“Até o final do ano toda a 
população brasileira acima 
de 18 anos estará vacinada. 
Podemos anunciar isso por 
conta do nosso Programa 
Nacional de Imunização 
(PNI). Temos 38 mil salas 
de imunização pelo Brasil e 
ontem já mostramos que é 
possível vacinar 2 milhões 
de pessoas por dia. Já temos 
mais de 630 milhões de do-
ses contratadas e há uma 
segurança na entrega dessas 
imunizantes”.

O Brasil já distribuiu ao 
todo aproximadamente 
110 milhões de doses de 
vacinas contra a covid-19. 
Queiroga ressaltou que se 
trata de uma grande quan-
tidade. Questionado se ha-
veria uma interrupção na 
produção das unidades de-
vido ao fim de importações 
do Ingrediente Farmacêu-
tico Ativo (IFA), o ministro 
descartou a possibilidade 
e garantiu que não haverá 
período sem a fabricação 
de imunizantes no país.

Brasileiros 
vacinados

Morte de PMs: imagens 
mostram um suspeito
A Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF) analisa as imagens 
de câmeras de segurança do 
local que os policiais milita-
res Helder Augusto Gonçal-
ves Silveira e Sérgio Maga-
lhães Belchior foram assas-
sinados em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. Segun-
do a polícia, nas gravações, 
um homem aparece nas 
imediações do local do cri-
me. Além disso, seis estojos 
e dois fragmentos de muni-
ção, que estavam próximos à 
viatura da PM foram apreen-

didos. As investigações se-
guem em andamento.

Os dois policiais foram 
mortos quando estavam de 
serviço em apoio na área do 
20° BPM (Mesquita). De 
acordo com os agentes da 
DHBF, as armas dos agen-
tes, um fuzil e uma pistola, 
foram levadas pelos execu-
tores. Segundo informa-
ções, os policiais estavam 
baseados em uma rua de 
acesso à Rodovia Presiden-
te Dutra, a Via Dutra, no 
bairro Posse, e foram ataca-
dos sem motivo aparente.

Covid: perigo nas comunidades
Boletim aponta tendência de crescimento na Maré e Manguinhos

O Boletim Conexão Saúde - 
De Olho no Corona, feito pela 
Redes da Maré apontou que o 
Complexo da Maré e Mangui-
nhos, na Zona Norte do Rio, 
apresentaram aumento nos 
casos e óbitos por covid-19. Se-
gundo os dados divulgados, é 
possível observar uma tendên-
cia de crescimento, já que as 
duas primeiras semanas do 
mês de junho superam em nú-
mero de casos todo o mês de 
maio. As duas comunidades 
são estudadas para participa-
rem do estudo de vacinação 
em massa da prefeitura.

Relatório no Rio é preocupante

DIVULGAÇÃO

Até o último dia 14, o Com-
plexo da Maré, somou 5.390 
casos e 283 óbitos, mostrando 
um aumento de 94% dos casos 

- de 204 para 396 - em relação  
aos 14 dias anteriores e 2 no-
vos óbitos frente a nenhum re-
portado nos 14 dias anterio-
res. Já em Manguinhos os da-
dos oficiais demonstram um 
aumento de 110% dos casos 
- de 50 para 105-, em relação 
aos 14 dias anteriores e não 
ocorreram óbitos nas últimas 
duas semanas. 

A Prefeitura do Rio ana-
lisa a possibilidade de es-
tender a vacinação em mas-
sa para as comunidades 
de Manguinhos e Maré, na 
Zona Norte do Rio. 
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Assaltante que usou 
disfarce é preso
Acusado de roubo, Jefer-
son da Silva Rodrigues, de 
35 anos, foi preso, na quin-
ta-feira, por agentes da 29 
ª DP (Madureira). Contra o 
acusado havia um manda-
do de prisão preventiva em 
aberto. Jeferson foi preso 
em Cabo Frio. Segundo a 
decisão da 1ª Vara Crimi-
nal do Tribunal de Justi-
ça do Rio, que deferiu o 
mandado de prisão, em 30 
de abril, Jeferson e mais 
quatro comparsas usaram 

blusas da Polícia Civil do Rio, 
calças pretas e distintivos fal-
sos durante roubo a uma resi-
dência, em Quintino, na Zona 
Norte, em fevereiro.

Segundo decisão da Jus-
tiça do Rio, Jeferson e seus 
comparsas se passaram 
por policiais civis ao abor-
dar o morador quando ele 
chegava em casa. Armados, 
invadiram a residência e 
roubaram bens da vítima, 
mantendo seus parentes sob 
ameaça de morte. 

‘Todos ficaram imóveis’, diz diarista
Alba Valéria faz relato de ataque racista em supermercado em Copacabana

ARQUIVO PESSOAL

Alba diz que ninguém reagiu

A diarista Alba Valéria, de 55 
anos, conta que só recebeu 
apoio da família e amigos 
após sofrer ataques racistas 
em um supermercado na 
tarde de quinta-feira em Co-
pacabana. No supermercado 
Princesa, uma mulher a ata-
cou com xingamentos racis-
tas. Ela conta que ninguém 
reagiu e que funcionários 
tentaram acalmá-la, dizen-

do que a mulher seria “louca”. 
“Todos ficaram imóveis. 

Um segurança só se aproxi-
mou de mim, eu acho que foi 
pra eu não partir pra cima 
dela, ficou fazendo parede. 
Outra funcionária disse pra eu 
não ficar chateada não, que ela 
sempre vai lá. Mas ela não es-
tava confusa fazendo as com-
pras. Não tinha sinal nenhum 
que era louca”, afirma Alba. 

Alba Valéria conta que, 
num primeiro momento, 
não imaginou que a supos-

ta agressora se referia a 
ela: “Eu estava colocando 
os legumes no saquinho e 
ela simplesmente gritou, do 
nada: ‘Vai comer banana, 
sua macaca!’ Eu olhei para 
trás, olhei para os lados, e ela 
repetiu: ‘É você mesmo, vai 
comer banana, sua macaca!”.

A reportagem questionou 
o supermercado sobre a exis-
tência de protocolos para 
casos de racismo, mas não 
obteve posicionamento até 
o fechamento desta edição.

Jairinho está preso desde o início de abril, acusado da morte de Henry

Relator pede cassação de Jairinho
Vereador Luiz Ramos Filho (PMN) entregou seu relatório final com o parecer sobre o caso

REPRODUÇÃO

O 
vereador Luiz Ra-
mos Filho (PMN) 
entregou ontem, aos 
demais membros do 

Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara Mu-
nicipal do Rio, seu relatório fi-
nal sobre o processo ético-dis-
ciplinar contra o vereador Dr. 
Jairinho. O relator votou pela 
procedência da representação 
contra o vereador e a perda do 
mandato parlamentar, com 
base nas acusações de assassi-
nato duplamente qualificado, 
tortura, repetidas agressões 
físicas impostas ao menino 
Henry Borel, tentativa de trá-
fico de influência e de uso po-
lítico em causa própria.

complementar de necropsia 
que foram descartadas as hi-
póteses de acidente doméstico 
ou morte por lesões causadas 
durante ressuscitação”, diz o 
relator. “A perícia indicou, ain-
da, que as várias lesões encon-
tradas no corpo de Henry não 
poderiam ter sido causadas 
em um único trauma ou aci-
dente, como sustentam o re-
presentado e sua companhei-
ra”, completou.

Após a publicação do rela-
tório no Diário Oficial, a defe-
sa de Jairinho terá cinco dias 
úteis para se manifestar. Com 
a entrega das alegações finais, 
o parecer do relator é subme-
tido à deliberação do Conse-

lho de Ética, considerando-se 
aprovado se obtiver a maioria 
absoluta dos votos dos seus 
integrantes. 

Caso o Conselho vote favo-
rável à denúncia, o processo é 
transformado num Projeto de 
Resolução e encaminhado à 
Mesa Diretora, para ser incluí-
do na Ordem do Dia. A perda 
de mandato é deliberada em 
votação aberta no Plenário, 
com direito a fala dos parla-
mentares e da defesa durante 
a sessão, decidida por dois ter-
ços dos vereadores (34 votos).

O Dr. Jairinho e sua namo-
rada, Monique, estão presos 
desde o início de abril, acusa-
dos da morte de Henry.

No relatório, Ramos Filho 
embasou a acusação de que-
bra de decoro parlamentar nas 
“robustas evidências de envol-
vimento do representado (Jai-
rinho) no crime que vitimou o 
menor”; em depoimentos de 
testemunhas e dos envolvidos 
à polícia; na perícia técnica; 
na conclusão do inquérito po-
licial e nas provas obtidas pela 
Justiça e compartilhadas com 
o conselho de ética.

O menino Henry, de quatro 
anos, filho de Monique Medei-
ros e enteado do Dr. Jairinho, 
morreu no dia 8 de março, ví-
tima de agressões físicas do 
padrasto, segundo a Polícia. 
“Concluiu o laudo pericial 

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br
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Além da Vida
Átila Nunes

Advogado, jornalista, articulista e escritor

frequência cansativa e desnecessária.
Independentemente do uso de qualquer tipo de droga, 

como o álcool, por exemplo, é possível que um obsessor 
domine nossa vontade, forçando-nos a agir ou falar o 
que não pensamos. Isso pode acontecer dentro de casa, 
durante um simples jantar com a família, ou durante uma 
festa, com estranhos. Nossas reações perturbadoras são 
inexplicáveis para os que estão ao nosso redor.

INFLUÊNCIA

COMO IDENTIFICAR UM OBSESSOR

n site: 

odia.ig.com.br/colunas/
alemdavida

n e-mail: 

alemdavida@ 
atilanunes.com.br

Coluna publicada aos sábados

Sabe aquela sensação de que estamos sob a influên-
cia de algo estranho? Pois é, muitos chamam de 
obsessores, espíritos que carregam uma energia ne-

gativa que nos tornam suscetíveis às doenças físicas e psí-
quicas, incluindo até o lado moral. É a fortíssima influência 
que alguns espíritos inferiores conseguem sobre alguns. E 
quem sofre é chamado de obsediado.

São nove os sinais inequívocos de que se está sob in-
fluência obsessiva. Um deles é a insistência do espírito 
inferior em se comunicar, seja pela escrita, pela audição, 
pelos ruídos (como pancadas e batidas). Outro sinal é a 
impossibilidade de se reconhecer as más influências que 
são recebidas, isto é, não se percebe o quanto é ruim a sua 
influência. É imperceptível.

Um outro é quando os espíritos inferiores se comunicam 
com médiuns sob nomes respeitáveis, famosos, mas dão 
informações falsas e absurdas, mentindo sem limites. Tem 
também aqueles obsessores que fazem elogios e mais elo-
gios para conquistar nossa confiança, estimulando nossa 
vaidade e nos deixando vulneráveis.

Tem um outro sinal que poucos percebem. São os ob-
sessores craques em afastar as boas pessoas de sua rela-
ção, justamente aquelas que lhe dão bons conselhos, mas 
que, obviamente, desagradam aos espíritos ruins. Tem um 
outro que nos mantém cegos. É aquele nos faz reagir mal 
a qualquer crítica que recebamos. Nossa reação é sempre 
ruim. E nos recusamos a refletir sobre o porquê da crítica, 
jamais fazendo uma autoanálise.

Para os médiuns privilegiados que têm o dom da psi-
cografia, o problema é aquele obsessor que o influencia 
negativamente a escrever, escrever, sem parar. Ou pode 
ser um médium com outro tipo de dom, quando o obses-
sor não lhe dá descanso, fazendo-o incorporar com uma 

E os ruídos? Todos já ouvimos ruídos estranhos, inexpli-
cáveis. Alguns ouvem coisas que os outros, ao nosso redor, 
são incapazes de perceber. Esses barulhos são provocados 
por obsessores que querem, a qualquer custo, chamar 
atenção. O pior é que só você ouve esses ruídos...

E aí, vem a grande pergunta: como combater esses obses-
sores? Bem, na maioria esmagadora das vezes, nós mesmos 
permitimos a aproximação dessas influências exteriores 
ruins. Pode parecer absurdo, mas sempre por trás de uma 
razão física, existe uma razão moral. Por isso, é fundamental 
que trabalhemos nosso lado bom. Isso é fundamental para 
que não nos tornemos subjugados por obsessores. 

É bom deixar claro: espíritos bons não exercem nenhum 
constrangimento. Ao contrário: aconselham e ajudam a 
afastar os maus. Os bons preferem se ausentar, quando 
não levados em consideração. Os maus, contudo, grudam 
nos que podem prender. Tem a obsessão simples, que é 
até fácil de se perceber: a influência espiritual ruim não é 
disfarçada, é fácil reconhecer as más intenções. 

Dureza mesmo é o obsessor que fascina, aquele que 
paralisa a capacidade de julgar. O obsessor inspira uma 
confiança cega, impedindo que percebamos sua mistifica-
ção, mesmo quando os demais notam isso. Ficamos cegos. 
Esse tipo de obsessão atinge tanto pessoas simples, incul-
tas, como os mais instruídos e inteligentes, arrastando-os a 
ações ridículas até mesmo perigosas. 

Seguinte: o melhor caminho para impedir a aproxima-
ção de obsessores é buscar a maior prática do amor ao 
próximo e à caridade. Quanto mais você controlar seus 
instintos negativos, mais seu anjo da guarda afastará os 
espíritos obsessores. O meio mais eficaz de livrar-se deles é 
atrair os bons pela prática do bem. Espíritos ruins não con-
seguem dominar espíritos bons. Nunca!

PAULO MÁRCIO
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FLAMENGO VASCO

Em grande fase, Mengão 
encara o Bragantino

Rogério Ceni volta 
a comandar o time, 
após se recuperar 
de covid

O 
Flamengo volta a 
campo hoje para pe-
gar o Red Bull Bra-
gantino, no Mara-

canã, às 21h, pelo Brasileiro. 
Mesmo com muitos desfal-
ques, o time de Rogério Ceni 
— que volta a comandar a 
equipe após se recuperar de 
covid — está conseguindo fa-
zer bons jogos e vive o melhor 
momento desde que o treina-
dor chegou ao clube, em no-
vembro de 2020.

O Rubro-Negro está a cinco 
jogos sem sofrer e, caso não 
deixe o Bragantino balançar 
a rede no duelo, conseguirá 
atingir marca que não se re-
pete desde 2018, quando Mau-

ricio Barbieri, hoje na equipe 
de Bragança, era o treinador 
do Flamengo e ficou seis par-
tidas sem ser vazado.

Coincidentemente ou não, 
a boa fase do setor defensivo 
do Flamengo começou desde 
que Diego Alves e Rodrigo 

Caio voltaram à equipe. Para 
o jogo de hoje, Ceni deve 
mandar a campo o seguinte 
time: Diego Alves; Matheu-
zinho, Arão, Rodrigo Caio e 
Filipe Luís; Diego, Gerson, 
Vitinho, Michael, Bruno 
Henrique e Muniz.

O Flamengo divulgou a lista 
de relacionados para pegar o 
Bragantino ainda sem Pedro e 
Thiago Maia. Thiago Maia não 
retornou à lista após conversar 
com Ceni. A comissão técnica 
entendeu que o momento não 
é de apressar.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Red Bull Bragantino, ape-
sar de eliminado pelo Flumi-
nense na Copa do Brasil, fez 
jogo duro e mostrou-se um 
time capaz de ferir qualquer 
equipe do Brasil. O Flamengo 
deve ter muita atenção neste 
início de Brasileirão, já que 
tem apenas dois jogos e vai re-
ceber o Braga, no Maracanã, 
hoje, às 21h. O líder Fortaleza, 
por exemplo, já tem 10 pontos. 
O Rubro-Negro, apesar das au-
sências, não pode pensar nis-
so para não perder o topo da 
tabela de vista. Jogo a menos 
sempre engana. Tem que atuar 
com seriedade.

PARADA DURA
DANIEL CASTELO BRANCO

NEYMAR: UM GÊNIO

F
altam apenas nove gols para que Neymar, de 
30 anos, se iguale ao maior jogador da histó-
ria, Pelé. Estou falando do número de bolas 

nas redes com a camisa mais pesada e mística do 
mundo: a 10 do Brasil. Atualmente, Edson Aran-
tes do Nascimento soma 77. Ney ainda vai jogar 
Copa América, Eliminatórias e mais amistosos 
até a Copa de 2022. O jogador já deve chegar ao 
Catar com a marca de maior artilheiro da história 
do Brasil, mesmo sem ter ganho uma Copa. Com 
a Amarelinha, ele tem uma Copa das Confedera-
ções, uma Copa América e a Olimpíada de 2016. 
Falta a fatídica taça mais cobiçada do futebol. 
Mesmo se o craque não vencer, assim como a so-
nhada Bola de Ouro, não podemos diminuir o 
tamanho da sua genialidade. Neymar é o talento 
aliado ao efetivo. Um mágico com a bola que serve 
seus companheiros e decide partidas. Não gosto 
de ficar falando que ele é o maior brasileiro pós-
-Pelé se Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho e 
Rivaldo, por exemplo, foram campeões do mundo 
e também melhores do mundo. Mas Ney tem um 
lugar especial na memória de todo amante de 
futebol. Ou deveria ter. Gênio.

Neymar em ação na Copa América: o talento aliado ao efetivo

 nO Botafogo está na boa na 
Série B e vai para o maior 
desafio da competição até 
aqui: enfrentar o líder Náu-
tico, com quatro vitórias em 
quatro jogos, fora de casa. 
A confiança da equipe nos 
últimos resultados me faz 
acreditar em um Alvinegro 
cada vez mais forte, algo 
diferente do que o Vasco 
vive. Em má fase e na corda 
bamba, é simples: se Mar-
celo Cabo (foto) não vencer 
o CRB em São Januário, co-
loca um pé fora do estádio e 
do comando do Gigante da 
Colina. Pressão.

NA BOA E NA MÁ

DÁ PARA IR MAIS LONGE

 n São quatro jogos, oito pontos e o Fluminense já está 
figurando na parte de cima da tabela do Campeonato 
Brasileiro. Para melhorar a situação, pega o Fortaleza, 
atual líder da competição, amanhã, às 18h15 (de Brasí-
lia). Com a moral e a consistência que esse Fluminense 
tem mostrado, não duvido nada de uma vitória no Cas-
telão. É possível ir mais longe e esse grupo sabe disso.
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Diante do mau início na Série B, 
treinador não é mais unanimidade 

Cruzmaltino recebe  
o CRB, com Marcelo 
Cabo pressionado

A expressão “a sua bata-
ta está assando” resume 
com precisão o momento 
do técnico Marcelo Cabo 
à frente do Vasco. O mau 
início na Série B do Cam-
peonato Brasileiro preo-
cupa pela falta de evolu-
ção na competição. Após 
a derrota por 2 a 0 para 
o Avaí, na quarta-feira, 
em São Januário, o Cruz-
maltino recebe em casa o 
CRB, hoje, às 16h30, sob 
pressão e com o futuro do 
treinador em jogo.

Em clima de cobrança, 
o Vasco encerrou ontem 
a preparação no CT do 
Almirante, numa sema-
na agitada, com reuniões 
com os jogadores e o pre-
sidente do clube, Jorge 
Salgado. 

Em 15º lugar, com qua-
tro pontos em quatro ro-

dadas, a equipe tem a pior 
defesa da Série B, com seis 
gols sofridos. A entrada de 
Miranda no lugar de Ernan-
do não foi suficiente para 
melhorar a marcação, pois o 
problema é mais amplo.

CASTAN PODE VOLTAR

O meio de campo com Mi-
chel, Galarza e Marquinhos 
Gabriel não encaixou, assim 
como o esquema com três 
atacantes. Apesar do faro de 
gol para lá de apurado, o ar-
gentino Germán Cano tem 
sido muito pouco acionado. 

A lentidão na recomposi-
ção tem estourado na defe-
sa, que pode voltar a contar 
com o capitão Leandro Cas-
tan hoje, no duelo contra o 
CRB. Recuperado de uma 
lesão na coxa esquerda, o za-
gueiro não joga desde o dia 
16 de maio.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Roger revela bate-boca com Nenê
Meia alcançou a marca de 100 jogos na vitória diante do Santos

O meia Nenê foi mais uma 
vez o homem do Fluminen-
se e anotou o gol da vitória 
por 1 a 0 contra o Santos, 
na quinta-feira, no Mara-
canã. Na comemoração do 
belo gol, foi correndo abra-
çar o técnico Roger Machado 
à beira do campo. Depois da 
partida, o treinador Trico-
lor rasgou elogios ao meia e 
revelou uma discussão que 
tiveram.

“Que bom que ele fez 100 
jogos, marca importante, e 
sendo decisivo ainda. Ele é 
um cara apaixonado pelo 
jogo. Às vezes, quando de-
monstra insatisfação por 
sair antes da hora que ele 
entendia que deveria, é por 
estar gostando do jogo. Isso 
tudo faz parte. Vamos fazen-

Nenê fez o gol diante do Santos

do a gestão do processo, dan-
do oportunidade para todos 
estarem em campo. Eu con-
verso muito com ele porque 
taticamente enxerga muito 
e passa muitas informações 
para fora do campo, como o 

que falei em outra resposta, 
sobre o fato de o Santos pesar 
o lado com muitos jogadores 
para gerar superioridade, e 
termos que colocar nossos 
volantes para reforçar o cor-
redor lateral”, afirmou Roger. 

O treinador prosseguiu: 
“Volta e meia, nas cobranças 
que faço à beira do campo, 
às vezes ele briga comigo: 
‘Mas você não cobrou do fu-
lano que errou, só de mim’. 
No fim, eu falei: ‘Não retru-
ca mais para mim à beira do 
campo’. Mas é uma relação 
construída”. Após a vitória 
contra o Santos, o Fluminen-
se chegou a oito pontos e está 
em quinto lugar no Brasilei-
rão. O Fortaleza é o líder e 
será o próximo adversário do 
Fluminense. 

‘Sentimento de frustração’
Técnico Marcelo Chamusca avalia empate contra o Londrina

O técnico Marcelo Chamus-
ca, do Botafogo, lamentou o 
gol sofrido no fim da partida 
contra o Londrina, que tirou 
a vitória do Alvinegro, na 
quinta-feira. A equipe ven-
cia até os 43 minutos do se-
gundo tempo e, após falha de 
PV e Douglas Borges, jogou 
fora a chance de assumir a 
segunda colocação da Série 
B. O comandante da equi-
pe alvinegra citou desgaste 
emocional após o gol levado 
no fim.

“O sentimento é de frus-
tração, porque tivemos mui-
to próximos da vitória, que 
seria muito importante para 
nós, até pelo bom segundo 
tempo que fizemos. No pri-
meiro tempo fizemos o gol, 
mas tivemos pouco contro-

Chamusca: vitória escapou

le. Voltamos melhor no se-
gundo tempo. Tomamos dois 
gols em situações que nor-
malmente a gente consegue 
controlar bem, e sabíamos 
que o jogo do Londrina era 
firmado na bola aérea. To-

mar gol no fim do jogo sem-
pre traz uma carga de des-
gaste emocional”, disse Mar-
celo Chamusca.

Algo marcante na partida 
foi o número de faltas. Fo-
ram 43, sendo 25 da equipe 
paranaense. O treinador do 
Botafogo comentou sobre o 
excesso de faltas do Tuba-
rão, mas disse que é preciso 
se acostumar.

“O Londrina é um time 
competitivo, que tem essa 
característica de cometer 
muitas faltas, até extrapo-
lam em alguns momentos. 
Teve várias situações ali com 
o jogador já amarelado que o 
juiz contemporizou, mas isso 
faz parte do jogo e da com-
petição e a gente vai ter que 
assimilar”, afirmou.

EUROCOPA

Inglaterra e Escócia empataram sem gols em Wembley, em Londres. Foi o 

primeiro 0 a 0 em território inglês em um duelo entre os dois. O empate impediu 

que a Inglaterra assumisse de forma isolada a liderança do Grupo D. 

Rubro-Negro está 
há cinco jogos  
sem sofrer gols  
e pode igualar 
feito de 2018
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RIO DE JANEIRO / BRASIL

Movimentos sociais 
convocam volta às ruas
Os movimentos sociais con-
vocaram para hoje um novo 
dia de protestos contra o 
presidente Jair Bolsonaro 
por sua gestão da pande-
mia, que já deixou quase 
meio milhão de mortos no 
país. Sob o lema “#ForaBol-
sonaro”, a jornada preten-
de manter ativa e ampliar a 
mobilização de 29 de maio, 
a primeira de grande di-
mensão desde o começo da 
crise do novo coronavírus. 
Estão previstas passeatas 
em mais de 300 cidades, en-

tre elas São Paulo, Rio e Brasí-
lia. Também houve chamados 
por concentrações de brasilei-
ros em países europeus, nos 
Estados Unidos e no Canadá.

“Passeatas, tuitaços, atos 
simbólicos e caravanas irão 
acontecer durante todo o dia 
no Brasil e no exterior”, afir-
mam os organizadores, que 
pedem atenção ao distancia-
mento social. Os atos foram 
convocados pelas frentes Bra-
sil Popular e Povo sem Medo.

Pazuello e Queiroga em 
lista de investigados 

Calheiros: lista pode aumentar

Em coletiva de impren-
sa no Senado Federal, o 
relator da CPI da Covid 
e senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL) anunciou 
quem são as testemunhas 
que deixam essa condição 
e passam a ser investiga-
dos pela comissão, além de 
outras pessoas que já serão 
investigadas de início. O 
atual ministro da Saúde, o 
médico cardiologista Mar-
celo Queiroga, e o antigo 
comandante da pasta, ge-
neral Eduardo Pazuello, 
estão na lista.

O anúncio do relator 
da CPI foi feito após ele se 
recusar a fazer perguntas 
na audiência pública de 
ontem, com médicos pró-
-cloroquina e que se posi-

cionam contra o lockdown. 
Calheiros ainda anunciou que 
a lista de investigados pode 
aumentar, sendo atualizada 
semanalmente, a partir das 
informações que chegarem à 
CPI da Covid.

Colégio Santo Inácio é alvo de ação do Ministério Público

Colégio Santo Inácio  
se opôs a acordo com MP
Em circular aos responsáveis, escola admite impasse com gestão acadêmica

O 
Colégio Santo Inácio, 
na Zona Sul carioca, 
se opôs a firmar um 
Termo de Ajusta-

mento de Conduta (TAC) com 
o Ministério Público do Rio 
após uma série de denúncias 
de assédio por parte de profes-
sores a alunas da instituição. 
Em circular encaminhada aos 
responsáveis, a escola admite 
um impasse envolvendo a sua 
gestão acadêmica.

“Diante do TAC proposto, 
deu-se um impasse em ques-
tões de cunho administrativo, 
envolvendo a gestão da equi-
pe acadêmica da escola. Como 
não foi possível um acordo, o 
Ministério Público está solici-
tando que a Justiça aprecie a 
questão”, diz um trecho da car-
ta encaminhada aos respon-
sáveis na quarta-feira, após o 
MP acionar a Justiça para pe-
dir o afastamento da diretora 
acadêmica Ana Maria Bastos 
Loureiro e do coordenador de 
Ensino Médio, Marcos Vini-
cius Borges da Silva. 

Na ação ajuízada pelo 
MPRJ, a promotora de Justiça 
da Tutela Coletiva da Infância 
e Juventude Rosana Cipriano 
descreve que há indícios de 

ex-aluna do Colégio Santo Iná-
cio, que não quis se identificar 
por medo de represálias, criti-
ca a decisão de não assinar o 
acordo proposto pelo MP-RJ: 
“A gente nunca viu uma atitu-
de concreta do colégio. Eles se 
recusam a assinar o Termo de 
Ajustamento de Conduta no 
intuito de manter essas pes-
soas no cargo de direção, que 
agiram de forma leviana e re-
solveram se omitir ao invés de 
tomar providências cabíveis e, 
no mínimo, esperadas”.

O coletivo Inaiá, criado por 
ex-alunas a partir das denún-
cias, aponta a omissão do co-
légio no acolhimento das víti-
mas. “Em todos os momentos 
o colégio esteve muito na de-

fensiva. Tivemos diversas reu-
niões, apresentamos plano de 
trabalho, sugestões de empre-
sa de compliance. A gente fez 
o trabalho que deveria ser de-
les. Produzimos documentos, 
cartilhas educativas. Eles não 
assumiam o que tinha acon-
tecido”, diz a advogada crimi-
nalista Maria Eduarda Assis, 
coordenadora do coletivo.

O Tribunal de Justiça do 
Rio informou que o processo 
entre o MP e o colégio trami-
ta em segredo de Justiça na 
1ª Vara da Infância da Juven-
tude e do Idoso. 

A reportagem tentou con-
tato dos funcionários citados. 
Em nota, o Colégio Santo Iná-
cio defende que, desde o mo-
mento em que as denúncias 
foram recebidas pela institui-
ção, “vem reforçando uma sé-
rie de iniciativas para garantir 
a cultura institucional do cui-
dado. Além de formalizar a Po-
lítica de Proteção aos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
— documento que define as 
condutas aceitáveis e reco-
mendadas no espaço escolar 
para garantir a segurança de 
todos e as relações saudáveis 
e adequadas —, o CSI também 
permanece qualificando seu 
corpo docente e equipe ad-
ministrativa para constante 
aprimoramento das práticas 
de diálogo e convivência”.

que a escola foi omissa na pro-
teção das vítimas. “Na pers-
pectiva do Ministério Públi-
co, esses dirigentes (a diretora 
acadêmica e o coordenador de 
Ensino Médio) estavam em 
uma situação de representan-
tes das providências que deve-
riam ser tomadas. São pessoas 
que tinham domínio do fato, 
ciência inequívoca de várias 
denúncias (de diferentes alu-
nas) e tinham a possibilidade 
e a autoridade de decisão e não 
o fizeram”, analisa. 

As revelações foram fei-
tas à direção do colégio em 
2018, mas só foram registra-
das na 10ª DP (Botafogo) em 
2020, após o caso repercutir 
na imprensa. X., mãe de uma 

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br 

LARISSA AMARAL

larissa.amaral@odia.com.br 
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Antecipação de royalties 
poderá ser vetada no Rio

REPRODUÇÃO

Propostas foram derivadas do trabalho da CPI, presidida por Flavio Serafini

O
s trabalhos da CPI do 
Rioprevidência, ins-
talada na Alerj, resul-
taram em três proje-

tos de lei — publicados ontem 
no DO — que mexem com a 
autarquia. Um deles impede 
que receitas provenientes de 
royalties do petróleo sejam 
antecipadas ou dadas como 
garantia a operações de cré-
dito pelo Estado do Rio. 

A Operação Delaware, con-
cretizada em 2014, foi uma 
das razões para a entrega 
da proposta, segundo o pre-
sidente da comissão, Flavio 
Serafini (Psol). O parlamen-
tar ressaltou que, para cobrir 
o déficit do fundo naquele 
momento, o governo fez uma 
transação que levou a um 
maior endividamento.

“A gente viu que boa par-
te do desequilíbrio que o 
Rioprevidência tem hoje é 
fruto dessa operação que o 
governo fez para o Rio arre-
cadar R$ 10 bilhões naque-
le momento. Agora, o esta-
do tem que pagar mais de 
R$ 30 bilhões, agravando o 
desequilíbrio financeiro do 
fundo”, declarou. 

Além de Serafini, assinam 
esse PL os demais membros da 
CPI: Alexandre Freitas (Novo), 
Waldeck Carneiro, Martha 
Rocha (PDT), Eliomar Coelho 
(Psol) e Renata Souza (Psol).

PEC 32

 nA próxima semana promete 
ser agitada na comissão espe-
cial formada na Câmara Federal 
para discutir a reforma adminis-
trativa (PEC 32). O colegiado re-
ceberá integrantes do Ministério 
da Economia, que apresenta-
rão um material em defesa da 
proposta. Servidores também 

marcarão presença. Inclusive, 
nesta semana, o relator, depu-
tado Arthur Maia (DEM-BA), 
se reuniu com entidades do 
funcionalismo. Ele já sinalizou 
mudanças que fará no texto, 
entre elas, o veto à ampliação 
de cargos comissionados e a 
inclusão dos Poderes na PEC.

Debate se intensifica na Câmara

 n A Prefeitura do Rio não tem 
previsão de pagar o 14º salário 
atrasado de 2016 aos servido-
res municipais. Nesta semana, 
os profissionais que fazem jus 
ao bônus entregaram uma en-
xurrada de requerimentos co-
brando o depósito — houve até 
fila no CASS, na Cidade Nova. 

No entanto, o governo aponta 
como obstáculo o atual cenário 
das contas da cidade, que es-
tão em desacordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 
A Fazenda alegou que o 

Decreto 41.904/2016 proíbe o 
pagamento de bônus quando o 
município estiver descumprin-
do a LRF: “Exatamente a forma 
como nos foram entregues as 
contas da cidade”, declarou. 

A pasta afirmou ainda que 
os valores deveriam ter sido 
quitados pela gestão anterior, 
em 2017, e que havia previsão 
orçamentária para isso. 

14º SALÁRIO ATRASADO

Sem previsão de pagamento

Servidores formaram fila no CASS para cobrar gratificação

DANIEL CASTELO BRANCO

 > Outra proposta pre-
vê maior participação 
de servidores no con-
selho da autarquia. 
“O funcionalismo é o 
maior interessado no 
equilíbrio financeiro 
do fundo. Em vários 
outros entes a parti-
cipação de servidores 
tem um peso maior”, 
justificou Serafini.

Por fim, o PL 4377/21 
prevê a incorpora-
ção ao patrimônio do 
Rioprevidência os cré-
ditos tributários e não 
tributários inscritos e 
que venham a ser ins-
critos em dívida ativa 
do Estado e os recursos 
destinados à recompo-
sição do fluxo dos Certi-
ficados Financeiros do 
Tesouro antecipados 
em 2003, 2007 e 2011.

“Hoje, a destinação 
dessas receitas é prevista 
em decreto. A lei é impor-
tante para dar segurança 
jurídica e mais transpa-
rência”, alegou Serafini.

Servidores 
em peso no 
conselho

CONFIRA

4.378/21 R$ 30 BI
Projeto de lei foi publicado 
ontem no DO Legislativo e 
impede que o Estado do Rio 
use royalties para operações 
de crédito

Operação Delaware foi feita 
para estado conseguir R$ 10 
bilhões. Transação levou 
o Rio a ter de pagar mais 
de R$ 30 bilhões

10   BRASIL SÁBADO, 19.6.2021  I  O DIA



ECONOMIA

Portabilidade de crédito 
imobiliário reduz juros
Banco Central registra alta nos pedidos de migração dos financiamentos 

DIVULGAÇÃO

Levar o financiamento para outro banco pode ser um bom negócio

C
om a oscilação da Selic 
na pandemia, vários 
serviços se tornaram 
mais atraentes para 

consumidores, entre eles a 
portabilidade de financia-
mento imobiliário, que pode 
baixar, em média 2,99%, na 
alíquota do empréstimo. Em 
2020, registrou alta de 343%, 
segundo o BC. Enquanto de ja-
neiro a abril de 2019, o órgão 
contabilizou 2.382 pedidos de 
portabilidade, no mesmo pe-
ríodo do ano passado, foram 
10.566 solicitações. 

“Quando pessoa financia, o 
banco define taxas e valores a 
serem cobrados pelo emprés-
timo. Com passar do tempo, 
outro banco pode quitar o va-
lor com o primeiro banco e te 
oferecer pagar o saldo deve-
dor em menor quantidade de 
parcelas, com taxa de juros 
mais baixa e menor prestação 
mensal”, explicou o educador 
financeiro, Felipe Nogueira.

Na prática, a portabilidade 

Assim como outras nego-
ciações financeiras, a portabi-
lidade também apresenta ris-
cos, principalmente quando se 
trata da má fé das instituições.

“Muitos pontos devem ser 
levados em consideração, um 
deles é o Custo Efetivo Total 
do financiamento. Muitos 
bancos oferecem taxa que às 
vezes não são menores, por-
que embutem seguros, taxas 
de administração que aca-
bam elevando o empréstimo”, 
avaliou Oliveira. O CET geral-
mente varia de 0,5% a 1% do 
valor do imóvel. 

Caixa tem 
novo serviço 
para quem é 
aposentado 
A Caixa Econômica divulgou 
novos serviços na Central de 
Atendimento Caixa ao cida-
dão para cerca de 6,1 milhões 
de aposentados e pensionis-
tas do INSS que recebem o 
benefício pelo banco. Podem 
ser acessados pelo 0800 726 
0207, opção 7. O canal é uma 
alternativa para trazer co-
modidade e segurança aos 
beneficiários do INSS, que 
não precisam se deslocar até 
uma agência da Caixa para 
obter informações e realizar 
o acompanhamento de suas 
solicitações.

Para consultas pelo aten-
dimento telefônico, o bene-
ficiário deverá ter em mãos 
o número do seu benefício 
ou CPF e a data de nasci-
mento. A central tem as op-
ções: situação do Benefício 
– identificação da situação 
da última parcela do seu be-
nefício se: disponível, paga, 
bloqueada, parcela não sa-
cada, devolvida ao INSS ou 
não localizada; Prova de vida 
– identificação da data da úl-
tima prova de vida realizada 
e vigência; portabilidade – 
orientações sobre os proce-
dimentos para solicitação de 
portabilidade do benefício 
e consulta sobre a situação 
atual da portabilidade que 
já foi solicitada.

Na Caixa, a prova de vida 
pode ser feita em qualquer 
agência ou na rede de au-
toatendimento (caixas ele-
trônicos), nesse último caso, 
quando o beneficiário tenha 
identificação biométrica ca-
dastrada. A ausência implica 
no bloqueio do benefício pelo 
INSS até a sua regularização. 

Mais informações sobre 
os serviços que a Caixa dis-
ponibiliza aos beneficiários 
do INSS estão disponíveis no 
link: https://www.caixa.gov.
br/beneficios-trabalhador/
inss/Paginas/default.aspx.

nada mais é do que transfe-
rir a dívida de um banco para 
outro, o que pode resultar em 
diminuição dos juros sobre 
o financiamento inicial, con-
forme o professor do MBA em 
finanças do Ibmec RJ Gilson 
Oliveira: “Quando estamos em 
cenário econômico de redu-
ção de juros, como até dezem-
bro de 2020, que houve redu-
ção significativa ao longo dos 
anos. Mesmo sem mudança na 
taxa a concorrência traz bene-
fícios e você pode encontrar 
outra instituição que cobre 
taxa inferior”. 

Famílias 
cadastradas 
recebem auxílio de 
R$ 200 a R$ 300

Estado distribui 
cartões do SuperaRJ

DIVULGAÇÃO/LUÍS ALVARENGA

Keith recebeu o cartão ontem 

O governo do Rio começou 
ontem a distribuir mais 
uma leva de cartões do pro-
grama SuperaRJ. As famí-
lias cadastradas recebem o 
auxílio nas quadras das es-
colas de samba e em postos 
do Detran na Região Metro-
politana. Serão beneficia-
das, com valores de R$200 
a R$ 300, cerca de 1,4 mi-
lhão de pessoas em situa-
ção de pobreza e extrema 
pobreza ou que perderam 
emprego na pandemia. O 
SuperaRJ prevê crédito de 
até R$ 50 mil a micro e pe-
quenos empresários.

Moradora do Centro, 
Keith Scarlate Ferreira, 23, 
recebeu ontem seu cartão 
na quadra da Estácio de 
Sá. Ela é jovem aprendiz e 
atua na área administra-
tiva, porém, com a pande-
mia, passou a trabalhar em 
casa e teve a renda reduzi-
da de R$ 500 para R$ 200 
por mês. Para ajudar com 
as despesas, faz artesanato, 

mas não consegue ganhar o 
suficiente para pagar as prin-
cipais despesas.

“Desde que essa pandemia 
começou a gente ficou com 
muita dificuldade, na minha 
casa sou eu e mais três irmãs. 
Uma delas também é jovem 
aprendiz e as outras duas são 
estudantes. Minha mãe está 
desempregada desde 2019, 
e pagamos aluguel. Esse be-
nefício vai ser muito impor-
tante, vamos dar prioridade 
à alimentação e inteirar para 
pagar o aluguel”, destacou.

Para saber se tem direito 
e como obter o benefício, os 
canais são os sites superarj.
rj.gov.br e rj.gov.br ou o nú-
mero 08000717474, que fun-
ciona de segunda a sexta en-
tre 8h e 20h40 e sábado das 
8h às 14h20.

SAIBA MAIS

 NO pedido de portabilidade 
deve ser feito ao gerente do 
banco para o qual o cliente 
pretende migrar o financia-
mento. O banco de destino 
faz contato com a instituição 
de origem para solicitar da-
dos do financiamento. Esse 
trâmite deve ser concluído 
em até cinco dias úteis, se-
gundo resolução do BC.

Outro caminho é rene-
gociar com o próprio banco 
para diminuir a taxa, diante 
da possibilidade de se fazer  
portabilidade. O especialis-
ta em mercado imobiliário 
Ricardo Teixeira afirma que o 
banco de origem pode fazer 
contrapartidas para manter 
o cliente. “Cerca de 80% dos 
pedidos são concluídos com a 
permanência do mutuário no 
banco de origem”, diz.

Como pedir a 
troca de banco 

MARIA CLARA MATTURO

maria.nobrega@odia.com.br
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MAIS UMA FUTURA MAMÃE

C
asada com Monilton Moura desde no-
vembro do ano passado, Solange Almei-
da decidiu dar mais um grande passo em 

seu relacionamento com o empresário: engravi-
dar. O casal está tentando por meios naturais, 
mas não descarta o tratamento através da 
Fertilização in Vitro (FIV). Sol, que aos 46 anos 
já é mãe de quatro filhos, não teme os desafios 
da maternidade. “Gosto mesmo de ser mãe e 
não vejo a hora de isso acontecer mais uma 
vez”, disse a cantora à coluna.

 N Cogita a possibilidade de FIV (Fertilização in Vitro) 
se necessário?

 L Sim! Tenho uma amiga médica que é especialista em repro-
dução e congelamentos de óvulos (Zuleika Guimarães) que 
inclusive cuida do bebê da Lore Improta e do Léo Santana. 
Tenho óvulos congelados desde 2013, e daí liguei pra ela e 
externei o desejo e já e começamos a fazer os exames e se 
Deus quiser logo logo estaremos grávidos. 

 N Não teme engravidar em meio a pandemia?

 L Sou muito caseira. E acredito que como os shows estão 
suspensos, creio que será até mais tranquilo engravidar, 
amamentar, cuidar. Terei muito mais tempo pra ser mãe em 
tempo integral e por mais tempo. 

 N Depois de quatro experiências com a maternidade, 
ainda sente que tem algo que será desafiador pra você?

 L Acho que não! Eu amo tudo na gravidez. As mudanças no 
corpo, o parto. Já tive parto normal e já tive cesárea, ambos 
foram tranquilos. Sou aquela mãe que passa a noite levan-
tando pra cuidar do meu filho. Que chora de emoção ao ama-
mentar, que faz questão de cuidar do umbigo até cair. Minha 
mãe me dizia uma coisa e eu levo pra vida, sabe? ‘Quem pariu 
Matheus que balance (risos). Gosto mesmo de ser mãe e não 
vejo a hora de isso acontecer mais uma vez. 

 N Monilton será pai de primeira viagem? 

 L Ele tem uma relação incrível com meus filhos desde a pri-
meira vez que namoramos. E essa volta foi incrível, porque o 
amor estava ali guardadinho por todos. E ele sempre deixou 
claro que embora não seja o pai dos meus filhos e não queira 
assumir esse papel, os meus filhos são como se fossem dele 
também. E ele deixou claro que não importa, caso eu não 
queira mais ter filhos. Mas no fundo eu sei que ele quer. 

 N Como está a expectativa dele para ser pai?

 LEle tá ansioso. Estamos aqui na expectativa de que dê tudo 
certo e que logo logo a gente possa dividir essa notícia com todos. 

 N Em relação a você ou ele, há expectativa por algum 
sexo em específico do bebê?

 L Não! O que Deus mandar será bem-vindo. Vindo com saú-
de é o que importa.
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Quem nunca teve vontade de comer no aeroporto, mas 

evitou passar perto de uma lanchonete por causa dos 

preços? Pois é, o ex-BBB Arthur Picoli quis lanchar e se 

deu mal. O crossfiteiro ficou indignado com o valor pago 

por dois pães de queijo, um café expresso e um suco de 

laranja. “Sentei para comer, pedi dois pães de queijo, um 

café expresso e um suco de laranja. Acho que a laranja 

era de ouro, ou então o pão de queijo... o queijo veio da 

Itália. Estava fazendo conexão aqui no aeroporto né, e 

pelo amor de Deus, deu 38 reais. 38 reais. Com isso eu 

faço uma sociedade e abro uma lanchonete, gente!”. 

EX-BBB RECLAMA DO 
PREÇO DE LANCHE NO 
AEROPORTO

DIVULGAÇÃO

LUÍSA FALA DOS 
ATAQUES VIRTUAIS

‘Já começamos 

 N Ter um bebê é um desejo que partiu de você ou do 
Monilton?

 L Nasci pra ser mãe! Sempre gostei de gerar a criança, de 
cuidar. Eu mesmo cuidei deles e o auxílio de babá somen-
te quando eu voltava a cantar. Ele não tem filho e também 
nunca me cobrou, mas sempre quis ter mais filhos, mas no 
momento certo...  e em meio a uma conversa decidimos que 
era a hora. 

 N Depois de quatro filhos ainda bate aquela insegurança 
em ser mãe novamente ou já está acostumada e sente 
que vai triar de letra?

 L Não tenho dúvida que tirarei de letra. Nasci pra ser mãe. 
Nunca tive a insegurança de não dar conta.

 N O que seus filhos acham de ganhar um irmão ou irmã 
caçula?

 L A Esther (caçula) me cobra bastante um irmãozinho. O 
Rafa tinha muito ciúme, mas hoje ele brinca e diz que esta 
pronto pra ter irmãos. As minhas outras filhas são tranquilas 
e apoiam a minha decisão. 

 N A gente sabe que depois dos 40 há uma dificuldade 
maior de conseguir engravidar. Está tentando por 
método normal ou através de algum tratamento de 
fertilidade? 

 L Estamos tentando naturalmente ainda, sou fértil e se for 
pra ser, será! 

Depois de se afastar das redes sociais, no 
início deste mês, por conta dos ataques que 
vinha sofrendo após a morte do filho 
prematuro de Whindersson Nunes, Luísa 
Sonza retornou ao Instagram, ontem, para 
compartilhar com seu público que é a 
estrela da capa de junho da revista Elle. Em 
entrevista à publicação, a cantora falou 
pela primeira vez sobre os ataques virtuais 
que sofre desde que terminou o casamento 
com Whindersson, e que se intensificaram 
ainda mais após ela assumir o namoro com 
o cantor Vitão. 
 “Achava que ia melhorar assim, mas 
aconteceu o contrário. Só piorou. [...] E eu 
nunca falava que não tinha sido eu que 
iniciou o término do meu antigo 
relacionamento. Nunca quis expor a minha 
vida pessoal. Eu só queria trabalhar, fazer 
música, ter a liberdade de cantar, de amar 
uma pessoa que é tão incrível e não fazer 
com que ela tenha que pagar um preço que 
não é dela”, disse a cantora de 22 anos. 
 “Não quero ser atacada na rua, não 
quero ver meu caráter sendo reduzido a 
nada, não quero que minha família sofra 
diariamente, não quero que meu 
namorado sofra sem ter culpa nenhuma, 
não quero que meu ex-marido sofra com 
isso também”, pede a artista. 
 Durante a crise que teve por ter sido 
acusada por haters de ser a culpada pela 
morte do filho do ex, Luísa precisou ser 
acudida por seus assessores, que a 
afastaram completamente das redes 
sociais. “Em um primeiro momento, fui 
afastada das redes sociais mesmo, porque 
estava em crise. E agora excluí todas elas do 
meu celular. A minha equipe é que fica 
olhando e me mandando várias mensagens 
carinhosas. Agora não estou com cabeça 
para lidar com a internet novamente”, 
afirma Luísa, que está há dias sem utilizar 
suas redes sociais e agora passa por 
acompanhamento psicológico e psiquiátrico 
para cuidar de sua saúde mental. 

TENTANDO ENGRAVIDAR NATURALMENTE, SOL ALMEIDA NÃO DESCARTA FIV:

os exames’
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DI VAI TER QUE TIRAR POST NO TWITTER 

HADSON GANHA NA JUSTIÇA E NEGO 

REPRODUÇÃO

ALEXANDRE NERO IRONIZA 
QUEM ‘ESCOLHE VACINA’
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Depois de uma temporada nas Ilhas Maldivas e dar 
‘um pulo’ para conhecer Dubai, Sasha Meneghel e o 
marido, João Figueiredo, já estão em novo destino da 
lua de mel. Os recém-casados estão agora curtindo os 
parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos.
Mas antes de chegar a Disney, o casal deu uma para-
da em Nova Iorque, onde os dois se vacinaram contra 
a Covid-19. Na ocasião, Sasha fez uma publicação 
no Instagram: “Vacinada. Eu nem acredito que esse 
dia chegou. Todos merecem sentir essa sensação”, 
escreveu a modelo.  

O Youtuber Fred mostrou, através de suas redes sociais, o momento 
em que sua mulher, Bianca Andrade, a Boca Rosa, realizava mais 
um ultrassom para acompanhar o crescimento do pequeno Cris, 
primeiro filho do casal. O casal, que já está na 35ª semana de ges-
tação, mostrou o rostinho do bebê em uma ultra 4D.
 “É o Bruno todinho. Um mini Fredinho. Aguardem o Fredinho, 
vocês vão ver”, disse Bianca nos stories de Fred. A coluna, no en-
tanto, acha o baby Cris a cara da mamãe Bianca antes de realizar 
a harmonização facial e a rinoplastia.

BABY CRIS VEM AÍ

LUA DE MEL
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POR AÍ
 n Amanhã, Mona 

Vilardo sobe ao 
palco do Thea-
tro Municipal de 
Niterói, às 18h, 
para apresentar  
o espetáculo 
inédito na cidade 
‘Mona canta 
Linda’, em home-
nagem a Linda 
Batista.

Após se vacinar com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e comparti-
lhar nas redes sociais, Alexandre Nero ironizou as pessoas que começaram a 
perguntar qual imunizante ele havia recebido. “Akytinha”, respondeu o ator 
aos inúmeros questionamentos que recebeu, para deixar claro que inde-
pendente da marca da vacina, todos devem se imunizar com as que tiverem 
disponíveis nos postos de vacinação.
Nero, que interpreta o Comendador em ‘Império’, novela das nove que está 
no ar na Globo, fez questão de dividir sua primeira dose com seus seguidores 
nas redes sociais: “A vacina é um pacto coletivo. Todos precisamos tomar a 
vacina para nos proteger. Só assim conseguiremos também proteger nossa 
família, amigos e o próximo”, escreveu o ator.

VIRA SÉRIE

VIDA DE JULIETTE 

Depois de virar garota-propaganda de  dois patrocinadores do ‘BBB 21’ e de uma 
cervejaria, Juliette Freire vai ser estrela de uma série documental no Globoplay. O 
projeto já tem até data de  estreia: 29 de junho. Serão seis episódios, lançados na 
plataforma semanalmente, sempre às terças-feiras, que vão contar detalhes de  
vida pessoal, os altos e baixos profissionais, a vitória no reality da Globo e a 
paixão pela música. Poder é poder, minha gente!

REPRODUÇÃO

Na noite da última quinta-feira, Juliana Amaral chorou ao lembrar do irmão, o 
humorista Paulo Gustavo, morto no dia 4 de maio por complicações da Covid-19. 
A produtora compartilhou uma imagem em seu Instagram em que aparece em 
meio às lagrimas e desabafou. “Tá muito bizarro sem você, irmão”, escreveu.

DESABAFO DE LUTO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Lembram da treta com troca de farpas entre os vi-
lões do ‘Big Brother Brasil’, Hadson Nery e Nego Di? 
Pois bem. A confusão parou na Justiça e a decisão 
de uma liminar foi favorável ao participante da 20ª 
edição. O post que o humorista gaúcho acusou o 
ex-jogador de futebol de ‘bater em mulher’ terá 
que ser retirado das redes sociais em 48 horas. Caso 
isso não aconteça, Nego Di terá que pagar R$ 500 
de multa diária até chegar ao limite de R$ 10 mil. 
Mesmo com a retirada da postagem, o processo 
continua e no dia 2 agosto irá acontecer uma ten-
tativa de reconciliação na ação judicial, que pede 
indenização por danos morais e injúria para Hadson.
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OPINIÃO

Poder, milícia, capitão 
Adriano e Ecko

Quinhentas mil mortes. Sim, es-
tamos chegando a um número 
inacreditável que não só assus-

ta como deveria causar revolta em to-
dos. É como se toda a população de 
São João de Meriti desaparecesse, ou 
a cidade de Florianópolis, em Santa 
Catarina, sumisse do mapa. Podemos 
fazer comparações como estádios de 
futebol lotados, aviões caindo, mas 
nada adianta. As sugestões valem para 
despertar para a tragédia que vivemos. 
Porque a dor é imensamente maior.

Meio milhão de pessoas que com 
certeza tinham famílias, amigos, pla-
nos. Meio milhão de pessoas que po-
diam estar vivas não fosse a irresponsa-
bilidade desse governo que deixou um 
vírus mortal se espalhar pelo país em 
mais uma atitude de passar a boiada 
para defender seus interesses.

A morte de Wellington da Silva 
Braga, o “Ecko”, no curso desta 
semana, possibilitou forte dis-

cussão no seio da sociedade sobre as 
circunstâncias daquele episódio. Já 
rendido, ferido pelo primeiro tiro na 
altura do coração e levado para a van 
da Polícia Civil, foi alvejado pela segun-
da vez, também na altura no coração. 
Tanto o Capitão Adriano da Nóbrega 
quanto seu amigo “Ecko” foram mor-
tos após cerco pela polícia do Rio. Não 
faltou gente, maledicente, levianamen-
te dizendo que foi queima de arquivo, 
antes mesmo de qualquer apuração.

A democracia contemporânea não 
mais se exerce, exclusivamente, por 
meio de representantes eleitos, mas 
também diretamente. Uma expressão 
da democracia republicana é o con-
trole dos atos do poder político e, as-
sim como as instituições burocráticas, 
a opinião pública é parte do sistema 
de controle. Mesmo com poucas infor-
mações todos formulamos opiniões 
sobre ocorrências diversas, inclusive 
as que nos chegam pelas redes sociais.

Juízo é pensamento amadureci-
do; opinião é ideia irrefletida. O furor 
nas redes sociais aumentou quando 
um senador fluminense parabenizou 
os policiais pela ocorrência. Trata-se 
do mesmo que lamentou a morte do, 
igualmente qualificado como milicia-
no, capitão Adriano da Nóbrega, acu-
sado de chefiar o “Escritório do crime” 
e promover execuções mediante paga-
mento, ou seja, ‘matador de aluguel’.

O depoimento do ex-governador 
Wilson Witzel, na ‘CPI do Genocídio’, 
contribuiu para alimentar as especu-
lações. Todos sabemos que o delegado 
que iniciou a apuração da execução de 

Culpa por quase 500 mil mortes por covid

Sandro Cezar 
presidente da 
CUT-Rio

João Batista 
Damasceno
desembargador do 
TJ/RJ

Não só temos convicção como já está 
comprovado que Bolsonaro negou inú-
meras vezes as ofertas de vacina, inclu-
sive com preços mais baixos do que os 
oferecidos a outros países. Mas foi mui-
to rápido para aceitar a Copa América. 
Tudo isso são fatos consumados, mas 
qual será a nossa resposta? 

A reação precisa ser forte e firme 
nas ruas exigindo o impeachment de 
Bolsonaro. Precisamos mostrar para 
senadores, deputados, ministros do 
STF, autoridades e ainda àqueles que 
não conseguem enxergar por conve-
niência ou ingenuidade as atrocidades 
que esse governo vem fazendo com o 
país e consequentemente com a sua 
população. Essa luta é de todo o povo 
brasileiro. O momento também exige 
responsabilidade, caráter e moral. Não 
podemos mais esperar que alguma coi-
sa será feita para barrar esse genocida. 
As vozes da rua precisam ecoar alto.

A sede de poder, no sentido mais 
amplo do autoritarismo desse gover-
no, não se contenta em retirar direitos 
e atacar trabalhadores e trabalhadoras, 

Marielle foi premiado com um curso 
na Europa, em razão do que deixou as 
apurações, e outro delegado foi encar-
regado da presidência do inquérito. 
Mas, isto não prova qualquer anomalia 
institucional.

Os inquéritos não contêm os fatos. 
Estes são eventos concretos no mundo 
natural que se esvaem com suas ocor-
rências. O que é possível são as recons-
tituições históricas. Um inquérito se 
constitui de meros relatos. Fui esta-
giário dois anos e advogado por seis. 
Estou no 28º ano na magistratura flu-
minense. Um inquérito “bem relatado” 
é o primeiro passo para o resultado que 
se deseja ao final. Portanto, o trabalho 
de quem tem interesse na acusação ou 
na defesa começa na delegacia. Se pos-
sível, antes, com o guarda da esquina.

Na noite de 14 de março de 2018 o 
Rio de Janeiro vivia sob intervenção 
federal na segurança pública, decre-
tada em 16 de fevereiro. Na tarde do 
mesmo dia o partido de Marielle in-
gressara com uma ação STF pedindo a 
anulação do decreto de intervenção as-
sinado pelo presidente Michel Temer e 
que nomeara o General Walter Souza 

Braga Netto, do Comando Militar do 
Leste, como interventor. A intervenção 
militar não admoestou os executores 
de Marielle e a quem serviram é o que 
deve, também, ser apurado.

Um outro inquérito no qual se apu-
rava crime praticado para criar emba-
raço para a democracia foi relembra-
do nas redes sociais. Em 30 de abril de 
1981 uma bomba explodiu no colo de 
um sargento do Exército e o matou, fe-
rindo gravemente um capitão da mes-
ma força. Os terroristas oficiais iriam 
colocar bombas durante um show de 
MPB no Riocentro e matariam cente-
nas ou milhares de jovens. Era o mote 
para dizer que a redemocratização não 
era possível naquele momento. As For-
ças Armadas, por meio de atos terroris-
tas, tentaram impedir a redemocrati-
zação para se perpetuarem no poder.

O inquérito para apurar o Atenta-
do do Riocentro foi inicialmente pre-
sidido pelo coronel Luiz Antônio do 
Prado Ribeiro e apontava que os dois 
militares eram os autores do atentado 
que os vitimara. Mas, o coronel Ribei-
ro, por temor de ser vítima de “queima 
de arquivo”, renunciou à presidência 
do inquérito e passou para a reserva. 
O Exército designou o Coronel Job 
Lorena de Sant’Anna que concluiu o 
inquérito dizendo que o sargento e o 
capitão foram vítimas de um ato ter-
rorista e não os autores. Como prêmio 
pela empulhação o Exército promoveu 
o coronel Lorena ao generalato.

Ludibriar, tapear, iludir, construir 
cortinas de fumaça e dissimular são tá-
ticas militares que, às vezes, enganam 
os inimigos numa batalha. Desde que 
se construiu o conceito de ‘inimigo in-
terno’ tais táticas são utilizadas contra 
o próprio povo a quem deveriam prote-
ger. Em 1981 o Exército colocou os seus 
próprios quadros para a execução do 
‘serviço sujo’ e protegeu o sobrevivente 
até sua promoção a coronel e passa-
gem para a reserva

minorias, políticas públicas, jogando 
milhares de famílias na miséria. Isso é 
pouco. Ele tem planos genocidas, com 
o presidente zombando da população 
classificando essa dor como “Cancela-
mento de CPF”, imitando pessoas com 
falta de ar, recomendando o não uso de 
máscara e promovendo aglomerações.

Não é possível ser omisso diante 
desse quadro impressionante e insus-
tentável que estamos vivendo. A Eco-
nomia é um dos maiores termômetros. 
Enquanto o desemprego continuar ba-
tendo recordes, a queda da circulação 
da moeda continuará sendo fato, assim 
como o aumento acelerado das desi-
gualdades em todas as suas faces.

Voltemos às ruas. É possível tomar 
todos os cuidados necessários que a 
situação exige. Assim como essa si-
tuação urge para a exigência do fim 
desse governo catastrófico. Por isso, 
as nossas vozes são tão importantes. 
O grito “Fora Bolsonaro” é a principal 
luta para o fim desse pesadelo real que 
estamos vivendo. As vozes vêm da rua, 
as vozes vêm do povo.

Mercado do 
Produtor 
AgroRJ

Marcelo Queiroz 
secretário estadual 
de Agricultura 
Pesca Pecuária e 
Abastecimento

Iniciativa fundamental para o 
fortalecimento da agricultura 
no Estado do Rio de Janeiro, o 

projeto recém-lançado pelo gover-
nador Claudio Castro, o Mercado 
do Produtor AgroRJ, se apresenta 
como uma inovação para os muni-
cípios e para os produtores rurais.

A agricultura fluminense se ca-
racteriza por possuir mais de 80% 
dos seus estabelecimentos rurais 
compostos de pequenos agricul-
tores, o que justifica o fato de pra-
ticamente todas as políticas públi-
cas exercidas pela Secretaria Es-
tadual de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento terem como 
alvo o pequeno produtor rural.

A construção de mercados para 
acomodar os produtores locais, 
neste sentido, se apresenta como 
uma forma de popularizar os pro-
dutos, incrementar o abastecimen-
to local e, ainda, mais uma forma 
de escoamento da produção.

Os municípios aptos a receber 
o projeto também têm muito a ga-
nhar, uma vez que o espaço trará 
impacto imediato na circulação 
de receitas, valorizará a produção 
local, além de se apresentar como 
mais uma opção de potencializar o 
turismo na região.

O Mercado do Produtor AgroRJ 
é baseado no projeto do prefeito 

de Miguel Pereira, André Portu-
guês, e consistirá na construção 
de mercados em municípios que 
apresentem condições técnicas 
para recebê-lo.

A execução das obras caberá a 
Companhia de Habitação do Es-
tado do Rio de Janeiro (Cehab) e, 
após a conclusão, será de respon-
sabilidade do município a gestão 
do espaço. A Secretaria de Agricul-
tura trabalhará em parceria com 
os municípios fazendo a interface 
com os produtores, associações e 
cooperativas para se integrarem 
ao projeto.

O governo do estado segue em 
processo firme de reconstrução e 
o fortalecimento dos municípios 
passa, necessariamente, pelo apoio 
ao setor agropecuário, forte gera-
dor de emprego e renda. É o agro 
mais uma vez apresentando prota-
gonismo no desenvolvimento eco-
nômico fluminense.

“A 
democracia 
contem-
porânea 
não mais 
se exerce, 
exclusiva-
mente, por 
meio de 
represen-
tantes eleitos, 
mas também 
diretamente”

“Meio 
milhão de 
pessoas que 
podiam 
estar vivas 
não fosse a 
irrespon-
sabilidade 
desse 
governo 
que deixou 
um vírus 
mortal se 
espalhar 
pelo país”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Eva fica irritada quando Ana 
diz que vai embora e exige que 
a filha deixe sua casa o quanto 
antes. Renato decide pedir de-
missão. Alice vai atrás de Renato 
e o encontra em um bar. Louren-
ço promete a Rodrigo que vai se 
aproximar de Tiago.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Dominique brinda o grande 
sucesso da operação. Alexia 
confessa que ficou sensibilizada 
com a declaração de amor de 
Renzo, e Zezinho escuta. Hugo se 
surpreende quando Helena reve-
la que acredita ter visto Mário no 
Empório.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N Comendador José Alfredo se 
irrita ao ver Cora no restaurante. 
Maria Marta e José Alfredo dis-
cutem com Cristina e um cliente 
fotografa o escândalo. Elivaldo 
se envergonha com o compor-
tamento de Cora. Vicente se 
preocupa com Cristina.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

DIVULGAÇÃO/GLOBO
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O 
mundo do samba se des-
pediu ontem de duas 
verdadeiras len-
das da Marquês 

de Sapucaí. Considera-
do o maior diretor de 
carnaval de todos os 
tempos, Luiz Fernan-
do Ribeiro do Car-
mo, o Laíla, de 78 
anos, morreu pela 
manhã, no Hospi-
tal Israelita Albert 
Sabin, na Tijuca, 
por complicações 
da covid-19. Ele es-
tava internado desde 
o último fim de sema-
na e sofreu uma parada 
cardiorrespiratória. Já 
o ex-mestre de bateria da 
Unidos de Vila Isabel, Mug, 
de 70 anos, estava internado 
desde 12 de março no Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, em Vila 
Isabel, para tratar uma hérnia de dis-
co. Ele, no entanto, foi vítima de uma 
infecção generalizada e não resistiu.

CRIA DO MORRO DO SALGUEIRO
Há mais de 50 anos no Carnaval, Laíla 
fez história por onde passou. Foi carna-
valesco, diretor de harmonia, produtor 
musical, cantor e compositor. Nasceu e 
cresceu no Morro do Salgueiro e come-
çou sua carreira na Vermelho e Branco da 
Tijuca, onde ingressou aos dez anos. Três 
anos depois, passou a tocar na bateria.

Aos 14, entrou na Ala dos Composi-
tores. No ano de 1967 assumiu o cargo 
de diretor-geral de Carnaval. Em 1969, 
foi campeão com o enredo ‘Bahia de To-
dos os Deuses’, feito que se repetiria em 
1974 e 1975, ao lado do gênio Joãosinho 
Trinta. Em 1976, a convite de Anísio 
Abraão David, transferiu-se para a Bei-
ja-Flor, onde sagrou-se tricampeão com 
os enredos ‘Sonhar com Rei dá Leão’, 
‘Vovó e o Rei da Saturnália na Corte 
Egipciana’ e ‘A Criação do Mundo na 
Tradição Nagô’.

Na Beija-Flor, Laíla, que era candom-
blecista, atuou por quase três décadas: 
entre 1975 e 1980, 1987 e 1992 e, por 
fim, 1994 e 2018. No período mais re-
cente e duradouro, o laço se manteve 
por 23 anos e somou oito vitórias para 
a Deusa da Passarela. Em nota, a escola 
de Nilópolis declarou luto por tempo 
“indeterminado”.

“Conhecido pela genialidade e a 
personalidade forte, Laíla carregou 
consigo o mérito de ter transformado 
os desfiles da Beija-Flor em um rolo 
compressor capaz de cruzar a Avenida 
sem perder décimos em praticamente 
todos os quesitos, principalmente os 
“de chão” (Harmonia e Evolução, inti-
mamente ligados ao canto e a dança). 
Despediu-se, em 2018, em meio à grati-
dão do povo de Nilópolis. Agora, chega 
à eternidade embalado da mesma ma-
neira”, postou a agremiação.

DIVERSAS BANDEIRAS
O sambista também teve passagens por 
Unidos da Tijuca, Unidos de Vila Isa-
bel, Acadêmicos do Grande Rio e União 
da Ilha (seu último trabalho), além de 
agremiações de São Paulo. 

Autodidata, ele foi responsável pela 
produção musical do CD dos sambas-
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 N  Amadeu Amaral, de 70 anos, mais 
conhecido como Mestre Mug, foi mes-
tre de bateria da Unidos de Vila Isabel 
por 30 anos (1979-2009). Entrou para 
a história ao comandar os ritmistas 
da agremiação do bairro de Noel em 
1988, quando a escola foi campeã com 
o enredo ‘Kizomba, a Festa da Raça’. 
Em 2006, foi novamente vitorioso 
no Grupo Especial com o desfile ‘Soy 
Louco Por Ti, América - A Vila Canta a 
Latinidade’. 

Amiga de Mug, a apresentadora Sa-
brina Sato, que foi rainha de bateria da 
Vila Isabel por dez anos, lamentou a 
morte do veterano. “Que Deus conforte 
o coração dos familiares e amigos do 
nosso amado Mestre Mug, que fez his-
tória no mundo do samba e à frente da 
bateria da Unidos de Vila Isabel”, postou.

Em nota, a diretoria da Vila manifes-
tou pesar com a perda. “Nesse momento 
de profundo pesar, desejamos aos fãs, 
amigos e familiares a nossa solidarieda-
de e desejo de que Deus traga o conforto 
para cada coração. Obrigado por tudo, 
Mestre Mug”, dizia a nota. 

Maior personalidade da agremiação, 
o cantor Martinho da Vila se despediu 
do amigo nas redes sociais. “Descanse 
em paz, Mug, campeão do carnaval de 
88. Nunca o esqueceremos”, postou o 
artista. A cantora Martnália também 
prestou sua homenagem. “Vai na paz. 
A sua bateria seguirá honrando a nossa 
cadência. Valeu, Zumbi”, publicou a filha 
de Martinho. Atualmente, Mug era presi-
dente de honra da bateria.

Nos últimos anos, Mug enfrentou 
diversos problemas de saúde. Alguns 
deles chegaram a afetar a sua locomo-
ção. Em 2020, o sambista chegou a ser 
internado com covid-19 no Hospital Mu-
nicipal Ronaldo Gazolla, em Acari, mas 
se recuperou. 

O sepultamento de Mestre Mug será 
hoje, às 14h, no Cemitério do Catumbi.

Brilhou no comando 
da bateria da Vila

REPRODUÇÃO

ADEUS A DOIS 

-enredos do Grupo Especial por quase 
50 anos, comandando as gravações de 
todas as escolas. 

PERSONALIDADES LAMENTAM
O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), 
e o governador Cláudio Castro (PL) la-
mentaram a morte do bamba. “Sem-
pre tive inveja da Beija-flor por ter esse 
cara e ele não estar na minha Portela. 
Que perda para a nossa cultura. Meus 
sentimentos aos amigos e familiares. 
Obrigado por tudo que você fez pelo 
carnaval carioca! Salve Laíla!”, escre-
veu Paes. “A comunidade do carnaval 
está de luto. Luiz Fernando do Carmo, 
o Laíla, não resistiu à covid-19. Deixa 
um legado histórico e uma gratidão in-
descritível a quem faz o carnaval. Vá 
em Paz, Mestre. Aos familiares e amigos 
desejo força e superação na alegria que 
ele inspirava”, escreveu Castro.

Neguinho da Beija-Flor também se 
despediu. “Meu amigo durante 50 anos 
da minha vida! Personalidade fortíssima, 
excelente profissional e amigo de todas 
as horas! O melhor diretor de carnaval 
de todos os tempos. Que Deus o tenha, 
meu amigo!”, lamentou o intérprete. O 
presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, 
também se manifestou em nota. “Que 
Deus ilumine por toda a eternidade a es-
trada do grande baluarte”, disse.

Um dos desfiles mais icônicos de Laí-
la foi ‘Ratos e Urubus, Larguem Minha 
Fantasia’, da Beija-flor, em 1989, com 
o ‘Cristo mendigo’, que foi proibido de 
entrar na Sapucaí e precisou ser cober-
to com uma lona preta. Naquele ano, a 
azul e branca foi vice-campeã e fez um 
desfile histórico.

Em fevereiro deste ano, em entrevis-
ta ao jornal ‘Metrópoles’, Laíla, que ti-
nha 23 títulos no carnaval carioca, disse 
que estava ansioso pela vacina e que es-
tava preso dentro de casa. “Há um vazio 
que vai ficar para a história”, falou sobre 
o ano sem carnaval por conta da pan-
demia. O diretor, que era morador da 
Ilha do Governador, tomou a segunda 
dose da vacina há cerca de um mês, mas 
tinha diversos problemas de saúde.

O enterro será hoje, às 11h30, no Ce-
mitério São Francisco Xavier, no Caju. 
Laíla deixa mulher e filhos.

Agremiações 

choram as mortes de 

Laíla e Mestre Mug, que 

entraram para a história 

com a conquista de 

diversos títulos 

Sempre tive inveja 

da Beija-Flor por 

ter esse cara e ele 

não estar na minha 

Portela. Que 

perda para a nossa 

cultura”

EDUARDO PAES,
Prefeito

Descanse em paz, 

Mug, campeão 

do carnaval de 

1988. Nunca o 

esqueceremos”

MARTINHO DA VILA,
Cantor

Meu amigo 

durante 50 anos. 

Personalidade 

fortíssima, 

excelente 

profissional e 

amigo de todas as 

horas”

NEGUINHO DA 

BEIJA-FLOR,
Intérprete

MESTRE MUG
 LAÍLA 

GIGANTES DO CARNAVAL
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Horóscopo

Faça algumas chamadas de vídeo com os amigos 
para se manter próxima. Matar a saudade vai te fazer 
bem. Não se estresse e tenha cautela com o ciúme no 
amor. Cor: branco.

Resolva de uma vez por todas as suas pendências. 
Você vai conseguir relaxar melhor. A vida em casal 
pode cair na rotina se você não se dedicar ao seu amor. 
Cor: goiaba.

Passatempo

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

TORTO: amônia, asma, canoa, canal, clave, demônio, disponível, espia, 
leviano, maca, mania, manivela, média, meia, morno, nave, navio, nível, 
noiva, país, pasmo, poema, prosa, ronca, semanal, sono, sopro, soro,vale

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Curta mais a vida. Só tome cuidado com os excessos. 
Não deixe de levar em conta os boletos e o cartão de 
crédito. Na paquera, você vai arrasar, pode aproveitar. 
Cor: sépia.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Aproveite mais o seu convívio com a família. Expresse 
carinho e curta bastante o seu lar. Se tem 
compromisso, não dê espaço para brigas e intrigas. 
Cor: rosa-claro. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Vai querer se divertir bastante. Faça um passeio ao ar 
livre ou converse com amigos. Tome cuidado com a 
saúde. No relacionamento, o clima será de muita paz. 
Cor: terracota. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Muita vontade de gastar com compras no dia de hoje. 
Bom momento para dar um trato no visual. Na 
conquista, pode se interessar por um colega de 
trabalho. Cor: pink.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Se divirta nos seus momentos de folga. Se tiver que 
adiantar serviço para relaxar, colabore com os colegas.  
Seja romântico com o par, isso pode ajudar na relação. 
Cor: amarelo.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua torna o seu astral mais leve. Assuntos ligados à 
família podem aquecer o seu coração. Use e abuse do 
seu lado sedutor no namoro, apimente a sua relação. 
Cor: prata.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Uma reunião com a galera vai ser ótima, mesmo 
virtualmente. Muita sintonia na sua relação amorosa. 
Bom dia para ser solidário e ajudar os outros com sua 
generosidade. Cor: rosa-bebê. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Vai sobrar disposição para se dedicar ao seu trabalho. 
Há chance de ter o seu esforço reconhecido. Críticas 
podem azedar o relacionamento com o parceiro, vá 
devagar. Cor: gelo.

Uma grande vontade de dar um passeio vai pintar. Só 
não prejudique a sua saúde para fazer isso. No amor, 
seja criativa para curtir o final de semana da melhor 
maneira. Cor: preto.

Excelente dia para fazer uma boa faxina. Se livre de 
algumas roupas que não usa mais e doe, se puder. A 
paquera tem chances de enfrentar problemas, 
cuidado. Cor: rosa.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Aos 88 anos, 
Ary conta 
que recebe 
‘nudes’
O ator Ary Fontoura, de 88 anos, 
participou, ontem, do programa 
‘Mais Você’ e surpreendeu os te-
lespectadores ao revelar que cos-
tumar receber nudes dos fãs. O 
artista veterano, que tem quase 
três milhões de seguidores, con-
tou que recebe, em média, três mil 
mensagens por dia. 

“Nossa, são muitos directs por 
dia, umas três mil mensagens. Nos 
comentários, procuro responder o 
máximo que posso, mas, no direct, 
é diferente, porque são muitas e 
eu não consigo. Me mandam vá-
rias coisas, mandam nudes tam-
bém”, disse, aos risos. “O direct 
mais estranho que já recebi foi de 
uma moça que todo dia mandava 
mensagem para mim dizendo que 
a minha foto ou vídeo era uma in-
direta para ela”, completou.

Apresentadora 
revela abuso 
na infância
Luciana Ribeiro, apresentadora 
do ‘Balanço Geral Manhã’ no Cea-
rá, fez um desabafo, ao vivo, na 
última quinta-feira, e revelou já 
ter sido abusada. A jornalista fez 
a confidência ao noticiar o caso de 
um homem de 78 anos que havia 
abusado de cinco meninas.

“Nós precisamos falar sobre 
isso. Porque esses homens, esses 
monstros, são os monstros que 
deveriam nos proteger. Eu falo e 
me emociono porque também fui 
vítima quando criança. E, quando 
eu pedi ajuda, as pessoas não acre-
ditaram. Mulheres, falem, desaba-
fem, peçam ajuda. Porque muitas 
outras crianças hoje passam por 
essa situação”, desabafou. 

Globo altera 
nome do 
‘Domingão’
Após anunciar a saída antecipa-
da de Fausto Silva, a Globo trocou 
o nome da apresentação coman-
dada há 32 anos anos por ele. No 
site que exibe a grade oficial da 
emissora, o título ‘Domingão do 
Faustão’ foi substituído por ‘Super 
Dança dos Famosos’.

A competição, que continua-
rá sob o comando de Tiago Lei-
fert, vai para última semana de 
mata-mata e era o carro-chefe do 
‘Domingão’. A emissora ainda não 
confirmou oficialmente o novo 
nome, nem revelou como se cha-
mará o programa após o final da 
competição.

REPRODUÇÃO
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