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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Eu sempre falo, vida de jornalista é mais 
escutar histórias que contar histórias.

E quando eu ouço: “Dona Isabele posso 
pedir um favor?”, eu já sei… Ou é “manda um 
beijo pra mim” ou pra que eu cobre alguma 
coisa que não tá certo… 

E foi o que fez Seu Moacir, jardineiro que 
mora na Penha, depende do BRT e tá brabo 
com a prefeitura.

“Eles falam, falam pra vocês que vão fazer e 
acontecer, mas tem coisa no BRT que só piora.”

Em cinco minutos eu já tinha o assunto 
principal dessa coluna. Assunto antigo, mas se 

dos condomínios... E ninguém vacina a gente!
Não tô querendo julgar a prioridade dos ou-

tros, mas teve gente que ficou trabalhando de 
casa e foi colocado na prioridade.

O trabalhador, além de não ser vacinado, 
ainda é obrigado a se aglomerar no ônibus... É 
justo? Não! Essa coluna aqui afirma com todas 
as letras, não é justo! Se isso é desumano sem 
pandemia, imagina com.

E em relação à vacina, ah isso ele tem 
razão… Ninguém lutou por motorista, caixa 
de supermercado ou por gente que pega 
trem e busão.

Esses são os verdadeiros sobreviventes!

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 n Não me pergunte o que tá acontecendo no Rio, 

mas que o frio chegou com força, ah chegou!
E se aqui tá assim, imagina nas regiões mais 

serranas ou no interior do Estado? Não gosto nem 
de imaginar...

Tem gente que, infelizmente, nessa pandemia 
ficou apertado de grana até pra comprar uma rou-
pa de frio. Uma mensagem pelo meu Instagram me 
chamou muita atenção: foi da Mirella Alvarenga, 
lá de Campos dos Goytacazes, que me contou que 
vende docinhos e não sabe como vai agasalhar a 
filha de 5 anos.

“Sou mãe solteira, e crio ela sozinha. Tô trabalhan-
do pra tentar comprar pelo menos um casaco. Não é 
caro, mas meu movimento tá fraco”, escreveu ela.

É aí que tem que entrar a corrente do bem...
Então bora colocar o Pingo no I...
Ninguém precisa de muito pra poder ajudar! É 

hora da vizinha trocar roupa com a outra, e assim 
vai. Coração também se aquece!

TÁ MELHORANDO...
 nLembra que no mês passado a gente falou aqui sobre 

a falta de opções de pagamentos na Linha Amarela?
Os motoristas que não tinham os 4 reais na car-

teira eram obrigados a voltar, já que a Dona Lamsa 
não aceitava cartão, transferência... Nada!

Pois ontem, os passageiros tiveram uma surpre-
sa ao passar por lá e já verem máquinas de cartão 
sendo instaladas... Parece que agora vai!

Segundo os motoristas, os funcionários das 
cancelas não souberam informar quando o sistema 
começa a funcionar, mas acreditam que vai ser em 
breve. Então, a coluna procurou a Lamsa pra saber a 
data... Mas até o fechamento desta edição, a gente 
não teve resposta.

De qualquer forma, é um bom sinal! Tudo que os 
passageiros querem é uma Linha Amarela barata e 
também inclusiva.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... Já era pra estar moderna há muito tempo, 
e tenho dito.

Sem diretão

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

DIVULGAÇÃO

Passageiros querem uma Linha Amarela inclusiva

As mais lidas
Online

Documento aponta que 
reforma administrativa 

alcança atuais servidores 
públicos
SERVIDOR

Flamengo e Rogério 
Ceni sofrem com 

zoeira após derrota 
para o RB Bragantino; 

veja memes!
ESPORTE

Irmã de Paulo Gustavo se 
emociona ao desmontar 
galpão do ator: ‘Brabeira’

DIVERSÃO

Há projetos 
fundamen-
tais para 
reconstruir 
a cidade 
depois de 
quatro 
anos de um 
governo 
desastroso”
ÁTILA A. NUNES,
Vereador

L íder do governo na Câmara Municipal do Rio, o vereador 
Átila A. Nunes (DEM) acredita que diálogo entre parla-
mentares é um dos pontos fundamentais. “Temos uma 

Câmara muito experiente, uma legislatura muito qualifica-
da, com nomes que sempre se destacaram na política e que 
exigem mais debate, até por causa do desgaste causado 
pela política adotada durante gestão Crivella com verea-
dores. Só para citar alguns dos políticos experientes que 
compõem a Câmara: Lindbergh Farias, que atuou no Sena-
do; o próprio Chico Alencar, na Câmara Federal; a continui-
dade de lideranças como o vereador Cesar Maia, prefeito da 
cidade por três vezes; o próprio Jorge Felippe, que coman-
dou a Câmara por mais de uma década e Tarcísio Motta, que 
disputou com boa votação o governo do Estado por duas 
vezes. Há uma necessidade maior da defesa de projetos de 
lei enviados pelo executivo e mais diálogo por parte do líder 
do governo, inclusive com a própria base”, disse.

AGENDA DE 2021
Ainda para este ano, o governo municipal tenta aprovar 
alguns projetos de lei que adequem o equilíbrio fiscal. “Há 
projetos fundamentais para reconstruir a cidade depois de 
quatro anos de um governo desastroso, que abandonou a 
população e deixou um rombo de R$ 10 bilhões. O primeiro 
esforço é buscar o equilíbrio fiscal das contas, ao mesmo 
tempo em que combatemos a pandemia, para retomarmos 
a capacidade de investimento da prefeitura”, completou. 

ÁTILA A. NUNES

Desafios do 
líder do 
governo

 n O Museu da Imagem e do 
Som do Rio reabre amanhã 
suas portas para pesquisa-
dores, depois de mais de 
um ano fechado por conta 
da pandemia. Não é preciso 
agendamento. Serão cinco 
visitantes por vez. 

InformedoDia

 n O deputado Paulo Ramos 
(PDT) alerta após Senado 
aprovar MP que permite pri-
vatização da Eletrobras. “Um 
país soberano controla os se-
tores estratégicos da econo-
mia. A Eletrobras é um patri-
mônio nacional, tem papel 
importante para um projeto 
nacional. Colocar as ações no 
mercado, reduzir a partici-
pação Estatal, é um crime de 
lesa-pátria”, escreveu. 

DISCURSO 
A FAVOR DA 
ELETROBRAS

DIVULGAÇÃO

Paulo Ramos (PDT) faz alerta

DIVULGAÇÃO/CÂMARA

MIS REABRE
SUAS PORTAS 

MEDIDA EM 

DEFESA DA 

MULHER

Em três meses de 
atuação, Ronda 
Maria da Penha 
da Guarda Munici-
pal do Rio já assis-
tiu 187 pessoas e 
realizou 767 aten-
dimentos. Agen-
tes capacitados 
verificam cumpri-
mento de medi-
das protetivas.

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

Começou a vacinação em massa contra a Covid-19 na Ilha de 
Paquetá. O projeto é ótimo, mas não se pode esquecer das outras 
partes do Estado. Nem de pensar em comemoração: o país atingiu 
a marca de 500 mil mortes e precisa pensar em salvar vidas.

O momento é de se preservar e ficar em casa sempre que possível. 
Em tempo de reinvenção, é preciso que a população se una de for-
ma inovadora e crie uma nova forma de ecoar suas lutas.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Vereador Átila A. Nunes (DEM) é líder do governo há quase dois meses

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

causa impacto na vida dele, merece ser falado 
e cobrado!

As linhas de BRT diretas do Galeão até Alvo-
rada desapareceram desde o ano passado.

“Dona Isabele, eles não falam nada pra 
gente. As linhas 30 (Galeão X Alvorada) e 43 
(Fundão X Santa Efigênia) não existem mais. 
Só sobrou o 31 (Vicente de Carvalho X Alvo-
rada) e o 46 (Penha X Alvorada). Agora vem 
tudo num só ‘empipocado’, gente na cabeça de 
gente”, reclamou Seu Moacir.

Aí você vê, eu não parei de trabalhar... No 
caso dele, não se faz trabalho de casa no jardim 



RIO DE JANEIRO

ILHA DE PAQUETÁ RECEBE  
VACINAÇÃO EM MASSA
Um dia após o Brasil chegar à triste marca de 500 mil óbitos por covid, moradores 
festejam imunização, mas criticam condução da pandemia pelo governo federal

A 
população da Ilha de 
Paquetá comemorou 
a chegada da vaci-
nação em massa na 

manhã de ontem, promovida 
pela prefeitura do Rio em par-
ceria com a Fiocruz, através 
do Programa Paquetá Vaci-
nada. O projeto engloba 2.759 
moradores de Paquetá, repre-
sentando cerca de 70% da po-
pulação local — parte já havia 
sido vacinada pelo calendário 
municipal vigente. Ontem, os 
residentes foram imunizados 
com a AstraZeneca. Autorida-
des estiveram presentes, e o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, discursou em meio 
às manifestações pontuais de 
“Fora Bolsonaro”. Até o fecha-
mento desta edição, a imuni-
zação havia alcançado 96,3% 
da população adulta da ilha.

A repercussão entre os mo-
radores com o estudo é posi-
tiva. A Fiocruz vai monitorar 
por 12 meses os vacinados 
para estudar o impacto da 
imunização no combate à co-
vid-19. Apesar da alegria, os 
moradores de Paquetá se po-
sicionaram de maneira críti-
ca ao governo federal. Um dia 
após o Brasil ter alcançado a 
marca de 500 mil mortos pela 
covid-19, a escritora e partici-
pante da Associação de Mora-
dores de Paquetá, Conceição 
Campos, de 50 anos, foi vaci-
nada por Marcelo Queiroga.

“Ser vacinada é um senti-
mento que dá para explicar, 
mas eu não gostaria de ser 
imunizada pelo ministro de 
um governo que é contra a 
vacina. Preferia ter recebi-
do a dose por uma agente de 
saúde da ilha ou da presiden-
te da Fiocruz, Nísia Trindade, 
ou por alguém relacionado 
com a gestão da Saúde e a 
Ciência”, afirmou ela.

EXPECTATIVA GRANDE
A auxiliar de Recursos Hu-
manos Ana Carolina Leite, 
29 anos, afirmou que a ex-
pectativa era muito grande: 
“Toda a população estava an-
siosa por esse dia, e também 
acredito que o Brasil está an-
sioso pelo momento que vai 
chegar a vacinação de cada 
um”. A advogada autônoma 
Sheila Ribeiro de Lima, de 
49 anos, também recebeu a 
vacina e contou estar inse-
gura com o Carnaval na ilha 
previsto para setembro, mês 
em que a população maior 
de idade será vacinada com 
as duas doses: “Por mais que 
façam um controle, a ilha vai 
encher e expor muita gente. 
Estou com medo, mesmo 
que o evento seja controla-
do, também temos a garota-
da que não foi vacinada e vai 
querer ir pra rua. Vai ser uma 
festa fora de época”.

SORANZ 

 N Representando o prefeito 
do Rio, Eduardo Paes, que 
não participou da soleni-
dade, o secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, 
lamentou a marca de 500 
mil mortos pela covid-19 no 
país e ressaltou que a vacina 
representa uma esperança. 

“É um momento de pro-
funda tristeza e de luto in-
tenso das famílias brasileiras, 
mas é também a hora de ter-
mos esperança e tentarmos 
construir um novo futuro. 
Aqui, na Ilha de Paquetá, es-
peramos que esse futuro che-
gue antes, e que essa região 
seja um símbolo para todo o 
país e mostre como os efeitos 
da vacina em massa vão mu-
dar a vida das pessoas”, disse. 

Por mais 
que 
façam um 
controle, 
a ilha vai 
encher 
e expor 
muita 
gente
SHEILA 
DE LIMA, 
advogada

ATO DA ONG RIO DE PAZ

Queiroga se recusa a responder sobre CPI
 > Na Ilha de Paquetá, o 

ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, se negou a 
responder perguntas liga-
das à CPI da Covid, onde 
passou a ser investigado, 
e sobre a demora da vaci-
nação no Brasil.

“Eu sou um agente sa-
nitário e não me preocupo 

com essas questões políticas. 
Eu tenho um foco, que é va-
cinar a população brasilei-
ra”, disse Queiroga acompa-
nhado da Maria Gotinha, um 
dos símbolos da campanha 
de vacinação.

“O povo julga”, limitou-se 
a responder Queiroga, ao ser 
perguntado sobre os protes-

tos de sábado contra o 
presidente Jair Bolsonaro 
e a favor da vacina.

Segundo Queiroga, ele 
comprou 630 milhões de 
doses da vacina e, até o fim 
deste ano, pretende vacinar 
todos os brasileiros adultos.

Com rosas na Praia 
de Copacabana, 

ONG Rio de Paz fez 
ato em memória 

dos 500 mil 
mortos pela covid

 N Um ato em memória dos 
500 mil mortos da covid-19 
transformou as areias da praia 
de Copacabana, na Zona Sul, 
em um imenso roseiral, na ma-
nhã de ontem. Promovida pela 
ONG Rio de Paz, a ação tam-
bém é um gesto de repúdio à 
forma como o governo Bolso-
naro e parte da sociedade vêm 
tratando a pandemia. O silên-
cio no local era grande, sendo 
interrompido somente pelos 
gritos de “Fora Bolsonaro”. 

Os manifestantes forma-
ram uma cruz com as 500 ro-
sas depositadas nas areias da 
Praia de Copacabana e os pe-
destres que observavam o ato 

aplaudiram o gesto. 
“Temos mais de meio mi-

lhão de brasileiros mortos, um 
número incontável de enluta-
dos, vítimas que sobreviveram 
carregando sequelas e milhões 
de famílias convivendo com o 
temor da morte por falta de va-
cina”, diz Antônio Carlos Costa, 
presidente da ONG Rio de Paz.

“Milhões de brasileiros 
mantiveram-se calados dian-
te do péssimo exemplo do pre-
sidente da República”, afirma 
o presidente da ONG. “Quan-
tos óbitos mais serão necessá-
rios para nos unirmos e exigir-
mos mudanças?”, questiona 
Antônio Carlos.

A auxiliar de Recursos Humanos Carolina Leite é vacinada na abertura da imunização em massa na Ilha de Paquetá, que contou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga 

DANIEL CASTELO BRANCO

KELLY DUQUE/ AGÊNCIA O DIA

Tristeza e 
esperança

Um imenso roseiral em memória 
dos mortos na pandemia

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

 NO inverno chega hoje ao Brasil 
e, com ele, o aumento no índice 
de doenças respiratórias como 
o resfriado e a gripe. Desde o 
ano passado, aliado a essas 
condições sazonais, permanece 
ainda a infecção por coronaví-
rus. O pesquisador da Fiocruz e 
coordenador do painel de mo-
nitoramento InfoGripe, Marcelo 
Gomes, alerta para os riscos de 
transmissão dessas doenças, 
mas chama a atenção para os 
cuidados que devem permane-
cer em qualquer clima. 

Segundo ele, a queda de tem-
peratura influencia no nosso 
comportamento, o que facilita 

a transmissão de vírus respira-
tórios, que é o caso da covid-19. 
Manter janelas fechadas, estar 
em locais com pouca ventilação 
e a maior proximidade entre pes-
soas, como no transporte públi-
co, auxiliam o contágio.

“Como a ventilação dos am-
bientes é um fator importante 
para dificultar a transmissão, 
essa mudança de comporta-
mento típica do inverno atua no 
sentido contrário. E isso ajuda 
a explicar por que usualmen-
te temos aumento no número 
de casos de infecções por vírus 
respiratórios no inverno ou no 
período chuvoso”, explica.

Inverno pode aumentar contágio

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro. Com 

colaboração de Daniel Castelo Branco

Com Estadão Conteúdo
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Presidente da Liesa e integrantes das escolas 
falam sobre a expectativa para o Carnaval 2022

E
duardo Paes já senten-
ciou: “Vai ter carnaval!” 
Em recentes postagens 
nas redes sociais, o pre-

feito do Rio, fã declarado dos 
desfiles, não esconde seu otimis-
mo quanto à realização do car-
naval. O anúncio de que toda a 
população maior de 18 anos será 
vacinada até o fim de agosto cria 
um cenário ainda mais positivo. 

O presidente da Liesa, Jor-
ge Perlingeiro, trabalha consi-
derando as datas de fevereiro. 
“Assim como o prefeito acredito 
no carnaval em fevereiro. Não 
posso dizer que tenho certeza, 
porque seria demais, mas é bem 
provável. Com a vacinação va-
mos chegar lá. Temos uma gran-
de dose de esperança de que o 
desfile aconteça”, diz.

Até o fim de junho Perlingeiro 
acredita que a Cidade do Samba 
já esteja desinterditada para que 
as escolas possam retomar seus 
trabalhos. Ele revela, ainda, que 
a assinatura do contrato com a 
Prefeitura deve acontecer nos 
próximos dias. “Já temos os en-
redos escolhidos e a ordem defi-
nida. Os sambas estão prontos só 
esperando as lives das disputas. 
Será o maior carnaval de todos 
os tempos”, afirma o dirigente, 

que não pensa em adotar medi-
das restritivas no Sambódromo. 
“São 70 mil pessoas na Sapucaí. 
Não tem como conferir se cada 
uma foi vacinada”. Reduzir o 
contingente das escolas e das 
arquibancadas está descartado.

A Riotur também planeja o 
Carnaval 2022 tendo como norte 
as orientações da Secretaria de 
Saúde. “Queremos fazer o maior 
carnaval de todos os tempos. 
Conversei, e continuo conver-
sando, com todas as pessoas que 
fazem essa festa ser incrível; e 
ainda em julho, anunciaremos o 
Caderno de Encargos dos blocos. 
Também estamos com um olhar 
atento para o Carnaval da Inten-
dente Magalhães”, afirma Danie-
la Maia, presidente da Riotur.

A presidente da Sociedade de 
Infectologia do Estado do Rio, 
Tania Vergara, porém, pede cau-
tela. “Qualquer evento de gran-
de porte só pode ser pensado 
quando tivermos o controle da 
pandemia”, ressalta. 

FOTOS: LUCIANO BELFORD

OTIMISMO

RAPHAEL PERUCCI
raphael.azevedo@odia.com.br

 > A Cidade do Samba ganha-
rá uma nova cara em breve. 
Além de pintura e reforma 
da tenda, o local, que conta-
rá com um destacamento dos 
Bombeiros, vai receberá um 
centro gastronômico. “Vai ter 
sorveteria, cafeteria, sandui-
cheria, choperia, restaurante 
e happy our todos os dias, com 
música ao vivo. Voltará a ser 
um lugar bom para receber 
turistas e cariocas”, adianta 
Jorge Perlingeiro.

Após assinar o contrato 
com a Prefeitura, a Liesa espe-
ra fechar a transmissão com a 
TV Globo, o que vai gerar cer-
ca de R$ 2 milhões para cada 
escola. A primeira cota deve 
sair no dia 15 de julho. Outra 
verba aguardada são os R$ 
150 mil do edital da Secreta-
ria Estadual de Cultura, para 
cada agremiação.

O presidente da Unidos da 
Tijuca, Fernando Horta, diz 
que os recursos são funda-
mentais. “Temos compromis-
sos financeiros que precisam 
ser honrados. Há 15 meses não 
entra nada, por isso as escolas 
precisam de ajuda. Estamos 
otimistas para que o carna-
val aconteça e esperamos que 
tudo se resolva”.

Planos para 
a Cidade do 
Samba 

NA BRIGA PELO BI

 N Atual campeã, a Viradouro 
já terminou a confecção dos 
protótipos das fantasias de 
todas as alas. Por causa da 
interdição dos barracões, o 
trabalho vem sendo realiza-
do em um ateliê particular. 
Os carnavalescos Tarcisio Za-
non e Marcus Ferreira aguar-
dam a reabertura da Cidade 
do Samba para o início da 
reprodução dos figurinos.

“Nós estamos trabalhan-
do, com toda a cautela, para 
que tenha carnaval. Nosso 
enredo está linkado com 
esse momento de pandemia, 
pois vamos lembrar do car-
naval de 1919, que veio logo 
após a gripe espanhola e foi 
o maior carnaval de todos os 
tempos”, diz Tarcisio.

“A Viradouro vai mostrar 
como a vida normal faz falta. 
Além de falar de memória e 
resgatar uma época impor-
tante, o enredo reforça que 
precisamos dar continuidade 
às nossas vidas e tem uma 
mensagem positiva. Vai ser 
um carnaval muito especial”, 
aposta Marcus. 

Campeão com a escola 
em 1997, o intérprete Do-
minguinhos do Estácio, que 
morreu no último dia 30, aos 
79 anos, será homenageado 
num dos setores do desfile.

Na próxima quinta-feira 
(24), quando completa 75 
anos de fundação, a agre-
miação de Niterói fará uma 
live para apresentar seus 19 
sambas concorrentes.

Viradouro com os protótipos 
das fantasias já  finalizados

Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon tentarão bicampeonato

Jr. Schall (Imperatriz), Thay Magalhães (Tuiuti), Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane (Tuiuti), e Manoel Francisco (Portela) vão estrear em suas escolas em 2022

Contrato da Liga com 
a Prefeitura do Rio  
deve ser assinado nos 
próximos dias

NOVOS CONTRATADOS

 N O bailarino, professor de 
balé e ator Manoel Francisco 
fará sua estreia na Sapucaí 
como coreógrafo da Portela. 
“Minha ansiedade é muito 
grande. Vou entrar na Aveni-
da tendo quase dois anos de 
casa. Quero poder fazer um 
trabalho lindo e que corres-
ponda à expectativa”.

A porta-bandeira Danda-
ra Ventapane, ex-União da 
Ilha, agora defende a Paraíso 
do Tuiuti, com um novo par-
ceiro, o mestre-sala Raphael 
Rodrigues. Tudo isso motiva 
ainda mais a jovem. “Tenho 
muito otimismo. Minha tor-
cida é grande para que todo 
mundo possa ser vacinado o 

quanto antes, para que a fes-
ta possa acontecer, mas com 
saúde. Além do lado cultural 
do carnaval, tem toda uma 
indústria por trás que precisa 
trabalhar”, diz Dandara.  

A apresentadora Thay 
Magalhães, nova rainha da 
Tuiuti, faz coro. “Sou uma 
pessoa muito positiva. Quero 
sempre acreditar que o me-
lhor irá acontecer. O carnaval 
é fonte de renda para milha-
res de brasileiros. A Tuiuti é 
uma escola família, vamos 
em busca do título”. Na Im-
peratriz, três novidades: o 
diretor de carnaval Jr. Schall, 
o coreógrafo Renato Vieira e 
o intérprete Bruno Ribas.

Reforços estão ansiosos para 
pisar na Marquês de Sapucaí
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Paes dará nome de Laíla 
para Cidade do Samba 2
Projeto prevê construção de novos barracões para escolas do grupo de acesso

DIVULGAÇÃO

Croqui do projeto da Cidade do Samba 2. Prefeitura do Rio diz que já trabalha no orçamento da obra

O 
prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, pre-
tende homenagear 
o diretor de carna-

val Laíla, que morreu na úl-
tima sexta-feira, aos 78 anos, 
batizando a Cidade do Sam-
ba 2 com o nome do sambis-
ta. A informação é do site 
‘Carnavalesco’.

Anunciado pelo prefeito 
na noite do último sábado, o 
novo complexo carnavalesco 
vai abrigar os barracões das 
escolas de samba do Grupo 
de Acesso, a Série Ouro, co-
mandada pela LIGA-RJ. 

A revelação da homena-
gem a Laíla veio depois que 
alguns sambistas e integran-
tes de agremiações, nas re-
des sociais, começaram a 
sugerir que o Sambódromo, 
que leva o nome do antropó-
logo e escritor Darcy Ribeiro, 
passasse a homenagear o ex-
-diretor da Beija-Flor.

“Sambódromo vai conti-
nuar homenageando o gran-
de brasileiro Darcy Ribeiro. 
Quero muito ter recursos 
para fazer a Cidade do Sam-
ba 2 para as escolas do grupo 
de acesso. Já estamos deta-
lhando o orçamento. Essa vai 
se chamar Laíla”, disse Paes.

Horas antes, o prefeito 
chegou a informar que o 
novo complexo de galpões 
seria construído em um ter-
reno que a Prefeitura do Rio 

comprou do Exército, entre a 
Quinta da Boa Vista e o Ma-
racanã, na Zona Norte. No 
entanto, Eduardo Paes expli-
cou que o espaço foi cedido 
ao Museu Nacional. “O ter-
reno, pelo que vi, foi cedido 
ao Museu Nacional. A ideia 
de construir permanece. Va-
mos estudar alternativas viá-
veis. O Laíla certamente será 
homenageado”, completou o 
prefeito.

DIRIGENTE FESTEJA

O presidente da LIGA-RJ, 
Wallace Palhares, comemo-
rou a informação que a Pre-
feitura do Rio já trabalha 

na execução orçamentária 
para a construção da Cidade 
do Samba 2. “É uma grande 
honra ter o nome do Laíla na 
Cidade do Samba 2. Ele sem-
pre preservou a memória do 
samba. Foi um grande mes-
tre do samba e que sempre 
teve os pés no chão. O pre-
feito está com o sambista e 
não nos decepciona ao dar 
esse espaço tão fundamental 
para gente. É honra e digni-
dade para todas escolas de 
samba. É o marco na histó-
ria do carnaval do Grupo 
de Acesso”, afirmou Wallace 
Palhares.

A construção de uma Ci-

dade do Samba exclusiva 
para o Grupo de Acesso é um 
sonho antigo das agremia-
ções. Atualmente, a maioria 
é obrigada a preparar seus 
carros alegóricos e fantasias 
em galpões improvisados, 
muitos deles sem estrutura, 
na Zona Portuária. 

O Grupo de Acesso, cha-
mado de Série Ouro, é forma-
do por 15 escolas de samba, 
que desfilam na sexta-fei-
ra e sábado de carnaval, na 
Marquês de Sapucaí. Impé-
rio Serrano, Estácio de Sá e 
Cubango seriam algumas 
das agremiações beneficia-
das com o projeto.

Fornecimento será interrompido para 
manutenção preventiva da Cedae

Japeri e Macaé ficarão 
sem água amanhã

DIVULGAÇÃO

Moradores dos municí-
pios de Japeri, na Baixada, 
e Macaé, no Norte Flumi-
nense, vão ter o abasteci-
mento de água interrom-
pido amanhã. A parali-
sação do fornecimento 
acontece em função de 
duas manutenções pre-
ventivas que a Cedae vai 
realizar nas duas cidades, 
com o objetivo de garantir 
a segurança operacional 
do sistema. 

Em Macaé, o forneci-
mento de água será reto-

mado logo após o término da 
manutenção, mas o abasteci-
mento pode demorar até 72 
horas para ser restabelecido 
por completo em algumas 
casas localizadas em áreas 
mais altas. No município de 
Japeri, a previsão é de nor-
malidade em até 24 horas. 

A orientação da Cedae é 
que os moradores façam o 
consumo da água de manei-
ra equilibrada. Em caso de 
problemas, os clientes po-
dem solicitar  caminhão-pi-
pa pelo 0800-282-1195. 

Um sítio em Caxias, na Baixa-
da, voltou a promover aglome-
rações na manhã de ontem. O 
local, no Arco Metropolitano, 
km 53, já havia sido denun-
ciado. Agora, vídeo nas redes 
sociais mostra novamente o 
local cheio, com música alta e 
estacionamento lotado.

No último fim de semana, 
imagens revelaram o esquema 

que a organização do evento 
clandestino fazia para driblar 
as fiscalizações. Ônibus fre-
tados levavam os frequenta-
dores de Ipanema, até Sara-
curuna. Em nota, a PM infor-
mou que, quando os eventos 
ocorrem no perímetro urbano, 
a corporação atua enviando 
viaturas em apoio aos órgãos 
fiscalizadores municipais.

DIA A DIA

SÍTIO COM FESTA CLANDESTINA
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Familiares protestam com cartaz em 
velório: ‘Até quando mãe vai chorar?’

Corpo de jovem morto 
na Penha é enterrado

LUCAS CARDOSO/ AGÊNCIA O DIA

Parentes levaram cartazes para o enterro de Thiago, em Irajá

O adolescente Thiago 
Santos da Conceição, de 
16 anos, foi enterrado, on-
tem, no Cemitério de Ira-
já, na Zona Norte. Thiago 
foi morto com um tiro da 
cabeça na sala de casa du-
rante a operação Coalizão 
do Bem, realizada pela 
Polícia Civil, em parceria 
com a PM, na última sex-
ta-feira, no Morro da Fé, 
no Complexo da Penha. 

Cerca de 100 pessoas 
estiveram presentes ao 

enterro. Emoção, salva de 
palmas e o coro de “justi-
ça” marcaram a cerimônia. 
Cartazes traziam as mensa-
gens “Até quando mãe vai 
chorar?”, “Favela pede paz” 
e “Justiça”. 

Geovane Santos, tio de 
Thiago, lamentou. “Des-
truiu a família, né? Destruiu 
os amigos também. Quem 
conhecia ele, vai falar que 
era um garoto muito bom, 
cheio de sonhos. Tudo foi 
interrompido”.

Em vídeo, miliciano 
comete crime de zoofilia
Edmilson Menezes, o Macaquinho, aparece em filmagem sexual com cachorro

RLIMA/DIVULGAÇÃO

Macaquinho comanda milícia em parte da Zona Oeste do Rio

A 
Polícia Civil se de-
bruça sobre o con-
teúdo do celular do 
miliciano Welling-

ton da Silva Braga, o Ecko, 
morto em confronto com 
policiais, no dia 12 de junho. 
Na nuvem do aparelho, um 
vídeo de um rival foi encon-
trado: Edmilson Gomes Me-
nezes, o Macaquinho, apare-
ce praticando um ato sexual 
com a esposa e um cachor-
ro, de acordo com apuração 
da reportagem. A prática de 
zoofilia é crime, e entra na 
longa lista de ilicitudes pra-
ticadas pelo miliciano que 
aterroriza a Zona Oeste.

Procurada, a corporação 
disse que não irá se manifes-
tar sobre a perícia e o conteú-
do do aparelho.

De acordo com dois poli-
ciais que assistiram ao vídeo, 
teria sido o próprio milicia-
no quem realiza a filmagem 
e, sua esposa, consente com o 
ato. O cachorro seria um ani-
mal da raça Pitbull, adulto.

De acordo com o código 
penal, a pena prevista para 
zoofilia é a detenção, de dois 
a quatro anos, além de mul-
ta. Denúncias sobre maus-
-tratos a animais podem ser 
feitas para o Linha Verde no 
telefone 0300 253 1177 (inte-
rior) ou 2253-1177 (capital). 
O App do Disque Denúncia 
também pode ser utilizado.

ERAM PARCEIROS

Ecko, que chegava a empres-
tar armas e homens para 
Macaquinho manter seus 
territórios na Zona Oeste, 
rompeu com ele em janei-
ro deste ano. O motivo teria 
sido o apoio incondicional 
de Macaquinho a traficantes 
do morro do São Carlos.

 N Um outro motivo da 
desavença entre Ecko e 
Macaquinho teria sido 
o  ra c h a  d o  p r i m e i r o 
com Danilo Dias Lima, o 
Tandera.

Tandera, que atua na 
Baixada Fluminense e 
é apontado como um 
possível  sucessor  de 
Ecko, teria se recusado 
a devolver 38 fuzis que 
haviam sido empresta-
dos. Um livro de conta-
bilidade apreendido na 
casa de Ecko apontava 
que ele tinha mais 100 
fuzis emprestados. Ma-
caquinho teria ficado 
ao lado de Tandera, o 
que motivou a desaven-
ça. A informação, no en-
tanto, nunca foi confir-
mada oficialmente.

O Disque Denúncia 
oferece R$ 1 mil por in-
formações que levem 
à prisão de Macaqui-
nho, que tem atuação 
no Morro da Rua Barão, 
Chacrinha, Fubá, Jor-
dão e Campinho. Além 
da prática de milícia ele 
tem três mandados por 
homicídio.

ALIADO DE 

TANDERA

Recompensa 
de R$ 1 mil

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

A juíza Daniele Lima Pires Bar-
bosa manteve a prisão preven-
tiva de Igor Martins Pinheiro, 
acusado de furtar uma bicicle-
ta elétrica, no dia 12 de junho, 
no Leblon, na Zona Sul. Em au-
diência de custódia, a magis-
trada negou o pedido de liber-
dade provisória apresentado 
pela defesa. A prisão preven-
tiva de Igor foi decretada pelo 
Plantão Judiciário, no dia 17 
de junho, após representação 

ajuizada pela 14ª DP (Leblon), 
responsável pelo inquérito que 
investiga o furto.

Os donos da bicicleta, Ma-
riana Spinelli e Tomás Oliveira, 
chegaram a acusar o jovem 
negro Matheus Ribeiro de ter 
pego a bicicleta. O instrutor de 
surfe registrou ocorrência por 
racismo, mas o caso é tratado 
como calúnia. Matheus é in-
vestigado por comprar uma 
bicicleta fruto de receptação.

DIA A DIA

HOMEM QUE FURTOU SEGUE PRESO

Ecko ordenou, então, in-
vasões na Gardênia Azul, 
na Zona Oeste, comunida-
de que Macaquinho havia 
tomado do tráfico. A ação, 
com vários homens vestidos 
de preto, foi filmada por câ-
meras de segurança. Na oca-
sião a Polícia Civil prendeu 
14 milicianos.
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POLÍCIA

Polícia 
segue na 
caçada por 
Lázaro 
Assassino invadiu fazenda e roubou 
queijo, carregador e R$ 30, diz caseiro

DIVULGAÇÃO

Foragido há 13 dias, Lázaro Barbosa é acusado de cometer chacina em Ceilândia, no Distrito Federal

J
á dura 13 dias a caçada 
a Lázaro Barbosa, co-
nhecido como o serial 
killer do Distrito Fede-

ral. A megaoperação monta-
da para prender o principal 
suspeito de uma chacina em 
Ceilândia (DF) mobiliza 270 
policiais.

De acordo com informa-
ções do morador da região de 
Cocalzinho, em Goiás, Aleíl-
ton Carvalho, o serial killer 
invadiu mais uma fazenda e 
roubou itens da casa. O ho-
mem relatou que o suspeito 
arrombou a porta, entrou na 
casa e fugiu logo depois.

“Ele invadiu a casa, pegou 
um queijo, um carregador e 
R$ 30. O menino que mora 
lá informou para nós que ele 
revirou o guarda-roupa, ca-
çando mais outras coisas”, 
afirmou Aleílton, que traba-
lha como caseiro.

O morador contou ainda 
que Lázaro, antes de invadir 

o local, na última sexta-feira 
(18), foi visto em uma mata 
perto de uma fazenda. Aleíl-
ton revelou, também, que o 
dono do sítio chegou a ver o 
criminoso e chamou a polí-
cia. “A polícia confirmou que 
era o rastro do tênis dele. Es-
tava molhado ainda e tinha 
pouco tempo que ele tinha 
passado lá. A polícia chegou 
muito perto ontem”, disse.

DEPUTADA COM FUZIL

Um vídeo que circula nas 
redes sociais mostra a depu-
tada federal Magda Mofatto 
(PL-GO) portando um fuzil 
dentro de um helicóptero, 
preparando-se para ir atrás 
de Lázaro. “Te cuida, Lázaro. 
Se o Caiado (Ronaldo, gover-

nador de Goiás) não deu con-
ta de te pegar, eu estou indo 
aí te pegar. Comandante, 
rumo para Cocalzinho”, diz 
a parlamentar, de 72 anos, 
no vídeo. 

O menino que mora 
lá informou para 
nós que  ele revirou 
o guarda-roupa, 
caçando mais outras 
coisas”
ALEÍLTON CARVALHO, 
caseiro

 > Um homem foi preso 
na noite do último sá-
bado (19) por tentar se 
passar por policial fe-
deral com o intuito de 
ajudar nas buscas por 
Lázaro Barbosa. O caso 
ocorreu no km 30 da 
BR 070, em Cocalzinho 
de Goiás.

A prisão foi feita por 
uma equipe conjunta 
formada pela Polícia 
Militar de Goiás, Polí-
cia Rodoviária Federal 
e Polícia Federal.

O  ind i v íduo ,  de 
23 anos, abordava as 
equipes policiais na 
rodovia fingindo ser 
um agente. Ele afirma-
va estar atrasado para 
incorporar sua equi-
pe, que se encontrava 
mais à frente. De acor-
do com informações 
das forças policiais, 
ele foi enquadrado no 
artigo 307 como falsi-
dade ideológica.

O homem chegou a 
dizer a equipes de po-
liciais que precisava e 
ajuda para desarmar 
um cidadão bêbado em 
uma propriedade rural.

Os policiais foram 
informados pela Polí-
cia Rodoviária Federal 
que o sujeito não era 
policial e realizaram a 
prisão. Ele foi levado à 
delegacia para a lavra-
tura do auto de prisão 
em flagrante.

Preso ao se 
passar por 
agente

 N Moradores nos entornos da 
região de Cocalzinho de Goiás 
têm passado por momentos de 
desespero, temendo o próximo 
ataque. Uma família de seis 
pessoas, incluindo uma grávi-
da, resolveu passar a noite de 
sábado dentro de um carro, em 
frente à sede da força-tarefa 
montada no município. 

Grávida de seis  meses, 
Jorleane Costa afirmou que 

muitos vizinhos também têm 
deixado a zona rural. “Todo 
mundo está saindo de suas 
casas. Se ficar, a gente pode 
ter o fim de várias pessoas que 
ele vem matando. Como sou 
caseira de um lugar, não tenho 
outro local para ficar. Por isso, 
peguei meus filhos e vim com 
o carro aqui. Prefiro dormir no 
carro a ver um filho meu mor-
to”, contou à TV Anhanguera.

TODOS COM MEDO

Família dorme dentro de carro
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FLUMINENSE BOTAFOGO

Fluzão joga mal e cede 
empate ao Fortaleza
Caio Paulista marca para o Tricolor carioca, mas Robson deixa tudo igual no Castelão

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Fluminense e Fortaleza fizeram um duelo fraco tecnicamente

E
m mais um jogo ruim 
no ponto de vista téc-
nico, o Fluminense fi-
cou no empate com o 

Fortaleza, em 1 a 1, ontem, no 
Castelão. Os dois gols saíram 
no segundo tempo. O Tricolor 
abriu o placar com Caio Pau-
lista, e o Leão de Pici empatou 
com Robson. Com o resulta-
do, o Fluminense, que segue 
invicto no torneio, caiu para 
a sexta colocação na tabela do 
Brasileiro, com nove pontos. O 
time nordestino é o vice-líder, 
com 11 pontos.

Na quarta-feira, o Flumi-
nense pega o Atlético-GO, 
no Estádio Antônio Accioly, 
enquanto o Fortaleza encara 
o Flamengo, no Maracanã.

Como aconteceu na vitória 
sobre o Santos, o Fluminen-
se não fez um bom primeiro 
tempo, com um estilo de jogo 

pragmático, sem grandes lan-
ces de perigo, e viu o adversá-
rio ser melhor em campo. 

O Fluminense tinha dificul-
dade para subir com os late-
rais, mais presos em razão da 

formação do Fortaleza, que jo-
gava com alas e atacantes que 
flutuavam pelos lados. O Tri-
color tentou forçar pela pon-
ta-direita, com Caio Paulista 
sendo acionado com frequên-

Glorioso sofre sua 
primeira derrota 
na Série B do 
Brasileiro

Alvinegro perde para o 
Náutico nos Aflitos

O Botafogo sofreu sua pri-
meira derrota na Série B, 
ontem à tarde. O Glorioso 
foi superado pelo Náutico 
por 3 a 1, nos Aflitos. Pedro 
Castro (contra), Jean Car-
los e Paiva marcaram para 
o Timbu, enquanto Felipe 
Ferreira fez o único gol dos 
cariocas. O Alvinegro é o 
quarto, com oito pontos. 

O Náutico abriu o placar 
aos 15 minutos: Jean Carlos 
bateu escanteio, a zaga do 
Botafogo desviou no pri-
meiro poste e a bola bateu 
em Pedro Castro, que mar-
cou contra.

No segundo tempo, o Bo-
tafogo quase foi castigado. 
Erick fez boa jogada, deu 
um belo drible em Paulo 
Victor e o árbitro marcou 
pênalti. Na cobrança, Kieza 
parou nas mãos de Douglas 

Borges. Superior, o Alvinegro 
empatou. Aos 29 minutos, 
após Camutanga sair jogando 
errado, Rafael Moura achou 
Felipe Ferreira livre para ba-
ter no canto e, enfim, vencer o 
goleiro Alex Alves.

Porém, nos minutos finais, 
o Botafogo tomou um banho 
de água fria. O árbitro mar-
cou outro pênalti para o Náu-
tico, de PV em Hereda. Desta 
vez, Jean Carlos marcou. Nos 
acréscimos, o goleiro Alex Al-
ves deu um chutão para o cam-
po de ataque e encontrou Pai-
va sozinho. O atacante encheu 
o pé e fez 3 a 1.

a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

ZEBRA COM ASAS

GALO FORTE PEDALADAS

 N O Atlético-MG sempre 
esteve na primeira linha 
entre os grandes clubes 
brasileiros. Quem não se 
lembra da genialidade de 
Reinaldo, a segurança de 
Toninho Cerezo, a inteli-
gência e as bombas mor-
tais de Eder? Neste ano, já 
veremos um Atlético mais 
forte, brigando por título, 
mas os caras querem ainda 
mais para o Galo. O presi-
dente Sérgio Coelho, que 
tomou posse em janeiro, 
tem metas bem ambicio-
sas. Entre elas, ele deseja 
que o time mineiro tenha 
um elenco forte e capaz de 
dominar o futebol no con-
tinente. Quem viver verá.

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

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

 NO Red Bull Bragantino 
manda avisar a quem inte-
ressar possa que entrou na 
festa para comer, beber, dan-
çar com a mais bonita e não 
tem medo de cara feia. Vale 
destacar que o ambicioso 
projeto montado com a par-
ceria entre a Red Bull e o clu-
be de Bragança Paulista ain-
da está em construção. No 
ano passado, os resultados 
foram bons e, neste ano, ten-
dem a melhorar. Um bom re-
cado foi passado no sábado, 
na vitória sobre o Flamengo 
por 3 a 2, mesmo desfalcado 

de Claudinho, seu principal 
jogador. Verdade que, em ter-
mos de desfalques, o Flamen-
go sofreu mais, sem Gabigol, 
Everton Ribeiro, Arrascaeta 
e Pedro, mas a vitória sobre o 
atual campeão e um dos favo-
ritos, dentro do Maracanã, foi 
épica e emblemática. Não sei 
até onde o Red Bull Braganti-
no poderá chegar, mas aposto 
que fará fumaça na competi-
ção, podendo mesmo tomar 
lugar de alguns dos papões na 
classificação final deste Brasi-
leirão. Fiquem ligados, Zebra 
Alada promete fazer estragos.

 N O Vasco vence o CRB 
por 3 a 0 e respira. A Po-
lícia tenta identificar o 
dono do drone que so-
brevoou o campo com 
mensagens de ameaças 
aos jogadores, no sába-
do, em São Januário.

 N O volante Paulinho, ex-

-seleção brasileira, se desliga 
do Guangzhou Evergrande, 
da China, e está disponível 
no mercado.

 N O Internacional fecha com 
Diego Aguirre para tentar 
consertar o brinquedo que 
Abel montou e Ramirez 
destruiu.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NMesmo na derrota para 
o Red Bull Bragantino, Ro-
drigo Muniz foi destaque no 
Flamengo com dois gols, 
um de bicicleta. Muniz é 
reserva do reserva e ainda 
assim faz a diferença.

 NPalmeiras ganha suan-
do por 2 x 1 do América 
com gol no fim e Abel Fer-
reira diz que, se a bola não 
entrasse, seria criticado. 
Esse cara está se revelan-
do um mala sem alça.

Chamusca: derrota na Série B
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FLAMENGO

VASCO

Ceni explica opção de não fazer 
mais alterações na equipe

A postura do técnico Rogé-
rio Ceni na derrota do Fla-
mengo para o Bragantino, 
por 3 a 2, na noite do último 
sábado, no Maracanã, cha-
mou atenção. Com até cin-
co substituições para fazer, 
o treinador mudou apenas 
uma vez na equipe. Após a 
partida, ele justificou sua op-
ção citando os desfalques do 
Rubro-Negro.

“É natural que eles sintam 
cansaço já no fim do jogo. Eu 
queria ganhar o jogo. Defen-
sivamente eu tinha várias 
substituições para fazer, mas 
nesse momento onde todos 
os times — não só o Flamen-
go — têm jogadores impor-
tantes na seleção brasileira, 

Ceni: risco grande para mexer

LUCIANO BELFORD

nós tínhamos três garotos no 
banco”, afirmou, completan-
do: “O Muniz estava bem no 
jogo, com confiança, achei 

que não era o momento de 
colocar o Ryan. O Michael já 
vinha de dois jogos seguidos 
jogando o jogo todo, tenta-
mos colocar o Maxi para dar 
amplitude naquele lado e o 
Werton praticamente ainda 
não teve muitos minutos no 
profissional”.

“Era um risco muito gran-
de fazer essas alterações. Ou 
fazia alterações defensivas. 
Tentamos com o Maxi sa-
bendo que todos já estavam 
um pouquinho desgastados, 
mas acho que era o melhor 
time para manter em campo 
no momento”, completou.

O Flamengo volta a campo 
na quarta-feira, às 19h, con-
tra o Fortaleza, no Maracanã.

Cabo festeja vitória em casa
O Vasco obteve a sua primei-
ra vitória em casa na Série 
B, no último sábado, ao ven-
cer o CRB, em São Januário, 
por 3 a 0. Após a partida, o 
técnico Marcelo Cabo de-
dicou o triunfo à torcida e 
destacou a importância do 
resultado para a sequência 
do trabalho.

“Queria dedicar essa vitória 
aos torcedores. Eles estavam 

sedentos por essa vitória em 
casa. Demorou, mas veio do 
tamanho do Vasco da Gama. 
Tivemos um início com dois 
resultados adversos em casa, 
mas soubemos preparar uma 
equipe que tivesse essa vitória 
elástica e consistente”, afirmou 
o treinador. 

Marcelo Cabo prosseguiu, 
fazendo projeções para a 
disputa da Série B: “Se o 

Vasco mantiver essa média 
de seis pontos a cada três jo-
gos, vai ser bom. É a tônica 
da competição. Essa vitó-
ria traz confiança ao grupo. 
Precisamos ter tranquilida-
de. Quando a gente perde 
como quarta, não está tudo 
errado. Assim como não 
está tudo certo hoje (no sá-
bado). Recalculamos a rota”, 
disse Cabo.

FÓRMULA-1

O holandês Max Verstappen venceu o GP da França. O piloto da Red Bull ultrapassou 

Lewis Hamilton na penúltima volta para ganhar pela terceira vez na temporada e abrir 

12 pontos de vantagem no Mundial sobre o inglês (131 a 119).

cia, mas sem sucesso.
No segundo tempo, os gols 

saíram. Pior na primeira eta-
pa, o Fluminense abriu o pla-
car aos dez minutos. Após co-
brança de escanteio de Nenê, 
Nino desviou no primeiro pau, 
e Caio Paulista escorou na se-
gunda trave, já na pequena 
área. O Fluminense não teve 
muito tempo para comemo-
rar e, aos 23, sofreu o gol. O 
Fortaleza colocou a bola no 
chão e chegou ao empate. Yago 
Pikachu, principal jogador da 
equipe, recebeu passe em pro-
fundidade dentro da área e 
cruzou de primeira. Robson 
escorou no meio da área e es-
tufou a rede.

O jogo caiu na mesmice 
após os gols. O Fluminense 
não conseguia fazer uma boa 
partida e os dois times fica-
ram no 1 a 1.

Treinador utilizou apenas uma das cinco mudanças disponíveis
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BRASIL

CPI avalia que já há provas 
para denunciar Bolsonaro
Para senadores, investigação comprova crime contra a vida. Caso irá à Corte de Haia

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

CPI entende que governo deixou de comprar vacinas em 2020 para investir na contaminação em massa

O 
grupo de senadores 
que forma maioria 
da Comissão Parla-
mentar de Inqué-

rito (CPI) avalia que já há 
provas suficientes para de-
nunciar o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
no Tribunal de Haia. Mem-
bros da cúpula da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) vão ajudar a comis-
são a tipificar os crimes em 
um relatório final de inves-
tigação, de acordo com in-
formações da CBN. Os par-
lamentares relataram que a 
imunidade de rebanho de-
fendida por Bolsonaro pode 
ser caracterizada como cri-
me contra a vida. 

Em reunião, os membros 
da CPI de oposição entende-
ram que o governo federal 
deixou de negociar a compra 
de vacinas em 2020 para in-
vestir na contaminação em 
massa, com objetivo de evi-
tar problemas econômicos.

Agora, a CPI entra em 
uma nova fase de investiga-
ção. Os senadores querem 

ter enriquecido empresas 
do setor.

Na sexta-feira passada, 
o relator da comissão, Re-
nan Calheiros (MDB-AL), 
sinalizou que avalia incluir 
Bolsonaro como investiga-
do. No mesmo dia, o relator 
anunciou 14 pessoas como 
investigadas pela CPI, sen-
do a maioria delas ligadas 
ao presidente, incluindo o 

ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga.

A CPI avalia que não pode 
convocar Bolsonaro para de-
por, mas, sim, estuda enviar 
perguntas por escrito em al-
gum momento. De qualquer 
forma, o relator afirmou que 
a investigação deve respon-
sabilizar o chefe do Planalto. 

Autoridades do STF e 
Congresso, porém, 
lamentaram os 
óbitos por covid

Presidente 
se cala 
sobre 500 
mil mortes
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Jair Bolsonaro ridicularizou atos

A marca trágica de 500 mil 
mortes por covid-19 atingida 
pelo Brasil no sábado sensibi-
lizou autoridades por todo o 
país. Porém, o presidente Jair 
Bolsonaro escolheu se calar 
e não lamentar o fato. Nas 
redes sociais, ele preferiu ri-
dicularizar as manifestações 
que ocorreram naquele dia 
e que reuniram milhares em 
mais de 300 cidades. “Mani-
festação contra Bolsonaro fe-
cha rua e paralisa o centro de 
Paranaguá/PR”, escreveu.

Já o presidente do STF, Luiz 
Fux, publicou nota de pesar: 
“O Judiciário brasileiro pres-
ta solidariedade às famílias e 
aos amigos das vítimas. Não 
são números. São mães, pais, 
filhos, irmãos. Meio milhão 
de pessoas que partiram e 
tiveram seus sonhos inter-
rompidos”. “Meus sinceros 
sentimentos às 500 mil famí-
lias brasileiras que perderam 
alguém para a covid 19. Uma 
enorme tristeza nacional. Va-
mos manter o foco na preven-
ção e na vacina para todos”, 
declarou o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco.

descobrir se houve corrup-
ção ou enriquecimento ilí-
cito durante o enfrenta-
mento da pandemia. A pri-
meira está relacionada com 
a compra da vacina indiana 
Covaxin, que teve processo 
acelerado no governo fede-
ral, e também na de medi-
camentos para o tratamen-
to precoce, com ineficá-
cia comprovada, que pode 

Remessa será 
usada para 
completar 
imunização de 
grupos prioritários

Saúde distribui 7,6 milhões 
de doses da AstraZeneca 

AFP

São 120 milhões de doses enviadas

Estados e Distrito Fede-
ral vão receber mais um 
lote de vacinas contra a 
covid-19. O Ministério da 
Saúde irá entregar 7,6 mi-
lhões de doses da Astra-
Zeneca/Oxford, produzi-
da no Brasil pela Fiocruz 
com matéria-prima im-
portada. A distribuição já 
começou a ser realizada 
ontem e está prevista para 
ser concluída ainda hoje.

Com o obje t ivo  de 
completar os esquemas 
vacinais já iniciados, o 
imunizante é destinado 
para a segunda dose de 
idosos entre 60 e 64 anos, 
trabalhadores da saúde, 
e agentes das forças de 
segurança e salvamen-
to e Forças Armadas que 
atuam na linha de frente 
da pandemia.

A estratégia de distri-
buição é definida em reu-
niões entre União, estados 
e municípios, observando 
o cronograma de entregas 

pelos laboratórios. O objetivo 
é garantir a cobertura do es-
quema vacinal no tempo reco-
mendado de cada imunizante: 
no caso da vacina da Fiocruz, o 
intervalo é de 12 semanas.

MAIORIA DE MORTES

Apesar da maioria das ví-
timas da doença ser idosa, 
pela primeira vez desde o iní-
cio da pandemia a maior par-
te dos novos óbitos no Brasil 
não ocorre neste grupo. 

Dados levantados pelo 
Estadão no Sivep-Gripe 
mostram que 54,4% das 
vítimas mortas em junho 
tinham menos de 60 anos. 
Em todos  os  meses  de 
2020, esse porcentual ficou 
sempre abaixo dos 30%.Com Estadão Conteúdo
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REFORMA SERÁ 
DEFINIDA A PARTIR 
DE ARTICULAÇÕES

R
A

FA
EL

 W
A

LL
A

CE
/ 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
 A

LE
R

J

A 
definição sobre 
como a Refor-
ma da Previdên-
cia estadual será 

apresentada à Assembleia 
Legislativa do Rio de Ja-
neiro — englobando ou 
não os atuais servidores — 
só se dará após tratativas 
do governo Castro com 
a União, e também com 
o Parlamento fluminen-
se. O martelo será batido 
a partir das orientações 

que vierem de Brasília e 
do avanço nas articula-
ções com a Alerj. 

Na última segunda-
-feira, em evento no ple-
nário (foto), o presidente 
da Casa, André Ceciliano 
(PT), declarou ao gover-
nador Cláudio Castro (PL) 
que a Assembleia não iria 
votar medidas que afetas-

CONTESTA RRF CONTRA DESCONTO

AÇÃO NO STF ATO DE MILITARES

 NA Alerj vem questionando as 
medidas impositivas que vêm 
do governo federal. Desta vez, a 
mesa diretora da Casa legislativa 
foi ao Supremo Tribunal Federal 
para contestar a lei e o decre-
to que tratam do novo RRF. Na 
ação direta de inconstituciona-
lidade, a Assembleia alega que 
a União violou princípios consti-
tucionais, como o da separação 
dos Poderes, e desconsiderou a 
capacidade de autolegislação 
dos entes da federação.

 N PMs e bombeiros inativos, 
além de seus pensionistas, fa-
rão um ato amanhã, às 10h, 
em frente à Alerj, contra o novo 
desconto previdenciário, apli-
cado após a reforma previden-
ciária do setor, prevista na Lei 
Federal 13.954/20. A mani-
festação foi convocada pela 
comissão de veteranos e pen-
sionistas da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros e tem ga-
nhado adesão de associações 
e militares da ativa também.

TRATATIVAS COM A UNIÃO E ALERJ

Presidente da 
Alerj sinalizou 
dificuldades na 
aprovação de 
medidas para os 
atuais servidores

sem o atual funcionalis-
mo: “Nós não vamos tirar 
direito de nenhum servi-
dor. Vamos votar coisas 
para os novos servidores”.

No entanto, pelas re-
gras do Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF), o 
estado que vier a aderir 
ao acordo com a União 
terá que seguir a reforma 
estabelecida no país pela 
Emenda Constitucional 
103. O texto não só mexeu 
nas regras para a aposen-
tadoria dos trabalhado-
res do setor privado como 
alcançou os funcionários 
públicos da União em ati-
vidade — no entanto, com 
regras de transição.

Assim, a área técnica 
do Palácio Guanabara vai 
preparar e entregar a Cas-
tro projetos (serão pelo 
menos três que vão com-
por a reforma previden-
ciária do Rio) nos moldes 
do que foi feito pelo gover-
no federal, com pedágio 
para os profissionais que 
já estão no serviço público 
fluminense. Porém, a de-
cisão de levá-los adiante 
ou de modificá-los será do 
governador a partir das 
costuras políticas.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR
N e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

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

Mediação é alternativa 
para conflitos trabalhistas
Na pandemia, ações chegam a mais de 24 mil, segundo o TST. Antes de irem à 
Justiça, casos podem ser solucionados com negociação, que inclui arbitragem

C
onflitos trabalhistas 
entre empregadores 
e empregados são 
comuns e podem ser 

bem demorados e dispendio-
sos para ambas as partes. Na 
pandemia, as ações traba-
lhistas envolvendo a covid-19 
chegam a mais de 24 mil, se-
gundo o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST). Dessa 
forma, o sistema Judiciário 
muitas vezes fica sobrecarre-
gado, o que pode prejudicar 
a agilidade dos processos. 
Nesse cenário, o que muitos 
trabalhadores não sabem é 
a existência de tipos de re-
soluções extrajudiciais, que 
têm validade legal, como a 
mediação e arbitragem. 

A mediação é quando um 
terceiro membro neutro e 
imparcial facilita a comuni-
cação entre os envolvidos. 
Já na arbitragem, as par-
tes transferem a solução do 
caso para um profissional 
especializado. 

“Essas escolhas trazem be-
nefícios tanto ao emprega-
do, pela rapidez na solução, 
quanto para o empregador, 
que zela pela sua imagem e 
confidencialidade no pro-
cesso”, explica Carlos Alberto 
Vilela, diretor geral da Câ-

MARINA CARDOSO 
marina.cardoso@odia.com.br

mara de Mediação e Arbitra-
gem Especializada (Cames). 

Advogada trabalhista do 
Basile Advogados, Luana Car-
valho ressalta que “muitos con-
flitos são resolvidos assim sem 
a necessidade de se recorrer a 
um processo trabalhista”: “Nos 
acordos extrajudiciais o em-
pregado contrata um advoga-
do que irá buscar uma solução 
não litigiosa junto a empresa”.

NEGOCIAÇÃO
Primeiramente, a orientação 
é procurar resolver por meio 

de diálogo e negociação. Se 
a negociação direta não se 
mostrar eficaz, há possibili-
dade de se envolver um ter-
ceiro neutro e capacitado 
para auxiliar. 

“Nesse momento é que 
entram a mediação e a ar-
bitragem. A utilização do 
Judiciário deve ser sempre 
a última opção. São mais de 
80 milhões de ações judiciais 
em trâmite. Não tem como o 
Judiciário dar uma resposta 
em tempo hábil para tantos 
conflitos”, afirma Vilela. 

REPRODUÇÃO/INTERNET

Mediação e arbitragem envolvem outra pessoa não envolvida no conflito

NOVO CENÁRIO

 N De acordo com o advoga-
do Solon Tepedino, entre os 
conflitos trabalhistas es-
tão inadimplência de ver-
bas rescisórias e o não paga-
mento do FGTS, horas extras, 
férias e 13º proporcionais. 
“Em algumas situações, os 
empregados não conseguem 
suas verbas nem por senten-
ça, ou por a empresa ter fali-
do, ou pelos donos não terem 
mais bens”, explica. 

Na pandemia, especialistas 
afirmam que surgiram mais di-
vergências, como o controle do 
horário de trabalho, definição 
de metas, mudança de regime 
de trabalho em home office 
e outras. 

Luana Carvalho pontua 
que o home office popula-
riza uma brecha de ações. E 
lembra que ainda não há lei 
específica sobre o tema, mas 
sim a reforma trabalhista 
que regulamenta o Teletra-
balho: “Entretanto, a mesma 
deixa lacunas. Consequen-
temente houve aumento de 
383% de demandas traba-
lhistas nessa modalidade”.

Covid trouxe 
divergências
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ATRIZ DE ‘GÊNESIS’ SENSUALIZANDO 

FábiaOliveira

QUARTO FILHO

Monique Elias interrompe 

tratamento contra 

depressão ao descobrir 

nova gravidez

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM

A
os 40 anos recém-completados 
ontem, a influenciadora digital e 
ex-primeira-dama da Embelleze, 

Monique Elias, está feliz da vida com uma 
novidade: ela está à espera do quatro filho. 
O pai do bebê, cujo sexo ela ainda não sabe, 
é o empresário Matheus Palheiras, de 25 
anos. Monique engatou um namoro com o 
rapaz no fim do ano passado, após oficiali-
zar seu divórcio com Itamar Serpa, com 
quem foi casada por 12 anos. Mas ela aca-
bou terminando o novo relacionamento 
em janeiro deste ano. 

Os dois, no entanto, reataram o romance 
na véspera do Dia das Mães e agora come-
moram a chegada do primeiro filho do 
casal. “Não foi planejado, aconteceu. Mas 

estou feliz , tem 9 semanas e não sabemos 
o sexo ainda, mas iremos fazer chá revela-
ção”, adianta a empresária, que já definiu 
os possíveis nomes: “Se for menina será 
Aurora e se for menino será Theo”.

Mãe dos gêmeos Isabella e Francisco, de 
6 anos, frutos do relacionamento com 
Itamar, e de João, de 19 anos, fruto de um 
relacionamento anterior, Monique agora 
está tendo uma gestação diferente. Ela 
precisou interromper um tratamento con-
tra a depressão, por conta do bem-estar do 
bebê. “Estou insegura, bastante insegura, 
pois eu engravidei com depressão e optei 
por largar os remédios. Então, isso me deu 
bastante medo”, confessa Monique, que 
garante que o bebê está saudável e bem.

CASA DO ATOR FERNANDO SAMPAIO

INCÊNDIO DESTRÓI 

Uma das mais novas solteiras e cobiçadas do pedaço, Julianne Trevisol, a Nidana de ‘Gênesis’, tem sensualizado 

em publicações no Instagram. Aos 37 anos, a atriz terminou recentemente seu relacionamento com o cantor Amon 

Lima, cunhado de Sandy. Após o término, ela vem frequentemente compartilhando frases e fotos sobre autoestima 

e valorização da mulher.
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DIVULGAÇÃO 

Fernando Sampaio, ator que deu vida ao 

personagem Gahiji de ‘Os Dez Mandamen-

tos’, acaba de perder tudo num incêndio em 

sua casa. O artista está bem, porém segue 

precisando de qualquer ajuda financeira ou 

material. Ele perdeu todos os seus pertences 

pessoais, após um curto-circuito em um cô-

modo do segundo andar do imóvel. 

 “Eu tinha ido na casa de uma amiga. 

Deu um curto na parte de cima da casa e 

foi bem no quarto que eu coloquei todas 

as minhas coisas, porque eu vou começar 

uma reforma no piso, então pegou fogo em 

todas as minhas coisas. Não tenho roupa, 

não sobrou nada. Saí de casa eram 11h da 

manha e por volta de 13h o pessoal do con-

domínio me ligou dizendo que estava pe-

gando fogo aqui. Quando cheguei, o fogo 

estava muito alto e os vizinhos já tinham 

chamado os bombeiros”, conta o ator. 

 Após perder tudo, o ator segue fazendo uma 

campanha para arrecadar doações. Quem puder 

ajudar, ele está aceitando transferências pelo PIX 

(21982813099). Aqueles que desejarem fazer 

doação material, podem fazer contato com Ka-

rina Alaor através do número (21)969690066.
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DE ZÉ MAYER

A VIDA PACATA 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

JULIETTE É CRITICADA POR 
AGLOMERAR EM LIVE
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Diretor artístico da Globo, Adriano Melo teve alta do 

Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste 

do Rio. Ele ficou uma semana internado na unidade 

após sofrer um acidente recentemente e precisar 

ser operado de emergência devido a complicações 

causadas por uma compressão da medula espinhal. 

“Cansado, depois de mais de semana no hospital, 

sem saber se ia me mexer de novo, mas muito feliz de 

poder ir pra casa. Agora começar a fisio com tudo, sem 

pena, só foco! Muito obrigado a todos que rezaram e 

torceram”, disse Adriano, que aos 46 anos chegou a 

perder temporariamente os movimentos dos mem-

bros. Já recuperado, o diretor agora consegue se mo-

vimentar e por enquanto está andando com a ajuda 

de um andador. 

A novela’Gênesis’, da Record TV, já estrou nas gravações 

de sua sétima e última fase, intiluada ‘José do Egito’, que 

tem como seu protagonista o ator Juliano Laham na pele 

de José. Em contrapartida, no final de agosto está pre-

visto para começar pré-produção da nova trama bíblica 

da emissora, batizada de ‘Reis’. Por enquanto ainda não 

há um previsão de quando devem iniciar as gravações. 

A nova produção será dirigida por Rudi Lagemann, o di-

retor Foguinho, e tem roteiro de Raphaela Castro, uma 

das autoras de ‘Gênesis’, em parceria com Cristianne 

Fridman. 

NOVA NOVELA

RECUPERADO

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

adolescentes 
do Complexo da 
Barão, na Praça 
Seca, em Jacare-
paguá, vão ga-
nhar uma biblio-
teca, prevista 
para ser inaugu-
rada em setem-
bro. O nome do 
espaço já foi 
escolhido: Ator 
Paulo Gustavo.

 n  O cantor Zek 
lança o seu mais 
novo single: 
‘Sempre Te Quis’, 
pela Alma Music 
Group. A música 
já está dispo-
nível em todas 
as plataformas 
digitais. 

Juliette Freire vem sendo duramente criticada nas redes sociais, após vazar 

imagens da campeã do ‘BBB 21’ ao lado do humorista Carlinhos Maia nos bas-

tidores da live de Wesley Safadão, que aconteceu na noite do último sábado, 

com a participação da própria Juliette cantando e do cantor Alceu Valença. 

O vídeo, no qual a ex-BBB e o influenciador aparecem conversando sem 

máscara em meio a outros convidados, viralizou um dia após o Brasil atingir a 

marca de 500 mil mortos vítimas da Covid-19. Internautas então condenaram 

a postura da advogada, que até então sempre se mostrava muito cuidadosa 

para não influenciar negativamente os seus mais de 30 milhões de seguidores 

em relação aos cuidados na pandemia. 

Afastado da TV desde 2017, após uma acusação de assédio sexual, José Mayer 
atualmente está curtindo sua aposentadoria com uma vida pacata na Região 
Serrana do Rio. Morando em Itaipava, o ator compartilha nas redes sociais que 
tem levado um estilo de vida simples e discreto na companhia de seus gatinhos 
de estimação, em meio à natureza. Qualidade de vida que chama, né?

ATRIZ VIRA REVENDEDORA DE 
COSMÉTICOS 

REPRODUÇÃO

Após ser visto circulando com uma cueca no rosto em protesto contra as máscaras e as restrições do governo de São 
Paulo para combater a pandemia, o ator David Cardoso Júnior agora está internado no Hospital Sancta Maggiore, de-
pois de testar positivo para o novo coronavírus. Segundo a família, o estado de saúde do artista, que é assumidamente 
bolsonarista, é delicado. Aos 52 anos, David Cardoso Júnior chegou a marcar presença numa motociata pró-Bolsonaro. 

NEGACIONISTA INTERNADO 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Hélady Araújo tem 15 anos de carreira, trabalhou 
em novelas, em programas humorísticos da Globo 
e o seu trabalho mais marcante foi na série ‘Pé na 
Cova’, onde interpretou Dircéia, a vizinha chamada 
de Javali por Ruço, de Miguel Falabella. Sem 
trabalho fixo há mais de três anos e com a situação 
financeira ainda mais complicada por conta da 
pandemia do novo coronavírus, ela virou 
revendedora de uma marca de cosméticos para 
sobreviver. “Foi a solução que eu consegui para 
pagar as contas e não ter que depender do auxílio 
das pessoas. A minha mãe acabou comprando 
300 reais em produtos porque só assim eu poderia 
me credenciar como consultora. Agora, eu estou 
avisando todo mundo e espero que que as pessoas 
me ajudem comprando os cosméticos para eu 
poder ganhar comissão”, revela com exclusividade 
à coluna. 
 A atriz diz que ainda está correndo atrás de 
novas oportunidades. “Qualquer trabalho digno, 
eu topo. Em dezembro, fui chamada para fazer 
elenco de apoio de ‘Salve-se Quem Puder’ e fui feliz 
da vida. Me chamando na minha área ou não, eu 
vou”, explica Hélady, que perdeu 45 quilos nos 
últimos dois anos. “Estava com sérios problemas 
de saúde e fiz uma dieta. Perdi 60 quilos, mas 
engordei 15 quilos esse ano por conta da depressão 
e ansiedade. Eu quis emagrecer por causa da saúde 
mesmo e nunca tive problema com meu corpo, 
nem senti preconceito. Sempre fui chamada para 
trabalhar na Globo justamente por conta do meu 
peso, do meu corpo para as personagens”, admite.
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A expectativa com que o povo 
brasileiro acompanha a CPI 
da Pandemia é indício inequí-

voco da sua importância no imagi-
nário popular e ilustra a ansiedade 
com que a crise sanitária é encarada 
pela população. Imprime ainda mais 
responsabilidade na condução dos 
trabalhos e investigações com o ob-
jetivo de fornecer respostas para os 
diferentes questionamentos acerca 
dos motivos que proporcionaram a 
tragédia humanitária atualmente 
vivida no Brasil. 

Um mês e meio após a sua instala-
ção, a CPI da Pandemia já reúne evi-
dências que indicam uma estratégia 
deliberada de exposição da popula-
ção brasileira ao novo coronavírus na 
busca pela “imunidade de rebanho” e 
o auxílio do inócuo “tratamento pre-
coce”, ao mesmo tempo em que sabo-
tava medidas de contenção do espa-
lhamento do vírus como o isolamento 
social, uso de máscaras e álcool em 

Randolfe 
Rodrigues 
senador Rede-AP/
vice-pres CPI 
da Pandemia
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 N Após contratar como presidente o general Guilherme 
Teophilo, estrela do ministério de Sergio Moro como 
secretário Nacional de Segurança Pública, o Instituto 
Combustível Legal pressiona parlamentares para ata-
car grandes devedores no setor, incluindo nos estados. 
Acontece que a maior devedora, mesmo fora do setor, 
é justamente a ‘menina do olhos’ do Governo Bolso-
naro: a estatal Petrobras. Em São Paulo a petroleira 
lidera, com débitos de R$ 3,6 bilhões; e no Rio ela é 
campeã, com incríveis R$ 9,4 bilhões.

Bomba (no consumidor)
 N O instituto, apesar do 

nome bonito, nada mais 
é do que a vitrine de lobby 
das grandes distribuido-
ras de combustíveis (BR 
Distribuidora, Ipiranga 
e Shell) contra os pos-
tos ‘bandeira branca’ – e 
, pelo visto, contra a sua 
patrocinadora Petrobras.

Mercado aberto 
 N O movimento, por coin-

cidência, acontece justa-
mente quando o Governo 
Bolsonaro deu sinal ver-
de para a Agência Nacio-
nal de Petróleo abrir o 
mercado para os donos 
dos postos.

Fim do oligopólio
 N Mesmo com contrato 

com grandes distribuido-
ras, os postos poderão for-
necer combustíveis de ou-
tras bandeiras mais bara-
tas, em mudança que deve 
ser implementada até o 
fim deste ano. Isso acaba 
com o oligopólio no setor.

Tropa no TSE
 N Comitiva de deputados 

e assessores visita hoje 
a Secretaria de Tecnolo-
gia do Tribunal Superior 
Eleitoral para conhecer de 
perto o trabalho da Corte 
nas urnas eletrônicas. A 
Comissão do Voto Audi-
tável na Câmara (da PEC 
135/19, que pede Cédulas 
Físicas para Plebiscito) 
aprovou requerimento 
do deputado Filipe Barros 
(PSL-PR).

Portas (e urnas) abertas
 N Cada deputado poderá 

levar até três especialistas 
em criptografia e seguran-
ça de dados eletrônicos. 
Além dos consultores téc-
nicos parlamentares. A 
vista acontece num mo-
mento em que o presiden-
te do TSE, ministro Luís 
Roberto Barroso, se esfor-
ça para provar que não há 
qualquer brecha para frau-
de nas urnas, como com-
provado em numerosos 
testes nos últimos 20 anos.

Rocha$
 N O setor de mineração 

que envolve rochas orna-
mentais – boa parte com 
mercado de exportação – 
ganhou um apoio oficial 
de peso que vai ajudar a 
prospectar mais merca-
do. O Centro Brasileiro 
dos Exportadores de Ro-
chas Ornamentais (Cen-
trorochas) fechou Convê-
nio de Cooperação Téc-
nica e Financeira com a 
APEX-Brasil.

Rocha$ 2
 NO setor tem importan-

tes relações com Europa 
e Ásia e movimentou a 
agenda de ministros. Par-
ticiparam da cerimônia o 
chanceler Carlos Alberto 
França (MRE), e Bento Al-
buquerque (Minas e Ener-
gia), além de empresários 
do presidente da APEX-
-Brasil, Augusto Pestana e 
do Presidente do Centro-
rochas, Frederico Robison.

Refúgios
 N Uma sondagem da Ip-

sos no Brasil aponta que 
78% dos entrevistados 
concordam que, para 
fugir de guerras e per-
seguições, pessoas po-
dem buscar refúgio em 
outros países. Por outro 
lado, 16% discordam e 
6% não souberam res-
ponder. Empatado com 
a Holanda (78%), o Bra-
sil é o terceiro país que 
mais apoia a recepção de 
refugiados, atrás apenas 
da Argentina e da Itália 
(ambas com 79%).

Povo sofre
 N Quatro ministros do 

presidente Bolsonaro es-
tiveram semana passada 
nas cidades de Petrolina, 
Jaboatão, Olinda, Carua-
ru, Igarassu, inauguran-
do ou autorizando obras 
no valor de R$ 180 mi-
lhões. O governador Pau-
lo Câmara (PSB) e seus 
secretários não presti-
giaram os eventos. Nessa 
briga política, o soco no 
estômago sobra para o 
povo, sempre.

GENERAL DE MORO 
VIRA LOBISTA

FESTIVAL DE QUEIMAÇÃO

 N Há uma guer-
ra de dossiês em 
Brasília contra 
alguns nomes 
cotados para a 
vaga do minis-
tro Marco Auré-
lio no STF. Vale 
a té  p e s q u i s a 
de fotos anti-
gas achadas no 
Google.

O Brasil sempre teve no seu se-
tor elétrico uma referência 
de qualidade técnica e opera-

cional. Os melhores quadros do país 
estão presentes no segmento, que 
tem sido há mais de meio século a 
base do desenvolvimento nacional. E 
compensava o alto custo Brasil, com 
tarifas abaixo da média dos países 
desenvolvidos.

O governo Sarney , Collor e Itamar 
terminaram com o que vinha sendo 
feito desde o período militar pela Ele-
trobrás em seus programas pluria-
nuais, do tempo de seus dirigentes de 
alta referência como Mário Bhering, 
Costa Cavalcanti, José Marcondes de 
Brito, Camilo Penna, Eliseu Rezende, 
José Luiz Alquéres, Mario Santos, Cé-
sar Cals e José Antônio Muniz Lopes. 
Isso só para citar alguns.

As usinas da era PT – com projetos 
problemáticos e custos elevados, como 
Santo Antônio e Jirau e Belo Monte, 
este uma grande iniciativa deformada 
pela ideologia –, hoje, são focos de pro-
blemas para o setor. Além dessas, ain-
da há a usina inútil de Serra da Mesa, 
cujo reservatório raramente ultrapas-
sa 25% de sua capacidade.

A privatização, que parece consen-
so na sociedade, esbarra nos privilé-
gios concedidos, que deturpam a livre 
concorrência e a busca da qualida-
de com produtividade. Temos ainda, 
depois de dois anos de governo com 
propósitos liberais e correto no trato 
da questão ambiental e das reservas 
indígenas, obras significativas para-
das, como o caso do linhão Manaus-
-Boavista, por inaceitáveis restrições 
indígenas. E outras de baixo custo, 
como Cotingo, sem projeto previsto, 
apesar de já referido pelo presidente 
da República.

Pobre setor elétrico

CPI da Pandemia e a busca pela verdade

Aristóteles  
Drummond 
jornalista

gel, bem como a desinformação sobre 
as vacinas e sua natureza. 

Outro aspecto identificado nas in-
vestigações da CPI da Pandemia seria 
a existência de uma estrutura para-
lela de acompanhamento e formu-
lação de políticas de enfrentamento 
ao novo coronavírus funcionando à 
revelia do aparato legal estatal e igno-
rando o conhecimento científico acu-
mulado pela Ciência sobre a covid-19, 
patrocinando abordagens clínicas e 
rotinas terapêuticas comprovada-
mente ineficazes para tratamento de 
pessoas contaminadas. 

O resultado dessa estratégia pode 
ser medido pelas 500 nil mil vidas per-
didas desde o início da pandemia e o 
total descontrole com o qual o novo 
coronavírus circula pelo Brasil, surgi-
mento de novas cepas e esgotamento 
total da capacidade de atendimento 
hospitalar. A pressão sobre os sis-
temas de Saúde, público e privado, 
aliada ao esgotamento físico e mental 
das equipes médicas destacadas para 
atendimento dos enfermos. A maior 
tragédia da nossa história. 

Agora, a CPI da Pandemia entra em 
uma nova fase de investigações, com 
o exame minucioso da documentação 

A privatização por medida provisó-
ria foi um erro; as emendas apresenta-
das na Câmara, absurdas; os riscos de 
um fracasso são imensos. Tudo seria 
mais fácil com pragmatismo e simpli-
cidade. José Luiz Alquéres, ex-presi-
dente da empresa, da Light, estudioso 
do assunto, já apontou para a fórmula 
rápida e segura da venda de controla-
das, como seria o caso de Furnas, que, 
pelo valor de venda, resolveria a ques-
tão das dívidas da holding.

Indicou também a necessidade de 
uma gestão mais eficiente e a preser-
vação da presença estatal por mais uns 

anos de consolidação no setor, que pas-
sa por fase de transição pelos avanços 
na tecnologia solar, eólica, fotovoltaica 
etc. E aproveitamentos ainda atraen-
tes na hidroeletricidade. O programa 
nuclear cercado de silêncio e afogado 
em despesas com sua paralização.

O risco de encarecer o custo da ener-
gia, com os enxertos feitos, coloca em 
xeque a estabilidade da Economia. 
Afinal, a sociedade está no limite do 
que pode pagar pela energia elétrica. 
E por outras formas, como combustí-
veis, ainda sob forte presença estatal. 
E política. Pobre setor elétrico!

enviada à comissão. Pelo menos 1TB 
de dados já foram protocolados. Mui-
tos desses documentos são de caráter 
sigiloso, mas uma boa parte é públi-
ca e está disponível para consulta no 
site do Senado Federal, sem falar na 
reclassificação de alguns deles, que 
logo também poderão ser consultados 
pelos interessados. Publicidade é a 
regra. Sigilo, a exceção.

O exame preliminar da documen-
tação sugere a prática de diferentes 
crimes, incluindo advocacia adminis-
trativa exercida pelo governo federal 
em favor de aliados. Nesse sentido, a 
CPI da Pandemia solicitou a quebra 
de sigilos telefônico e telemáticos de 
autoridades governamentais, além 
de executivos de algumas empresas. 
A tragédia que nos assola não é fruto 
do acaso, mas resultado direto da es-
tratégia adotada para o combate ao 
novo coronavírus.

Ainda há muito trabalho a ser fei-
to e as próximas semanas serão de-
cisivas para a CPI da Pandemia, não 
apenas pelos depoimentos esperados, 
mas especialmente pelas informações 
advindas da documentação reunida 
pela comissão. É hora de aprofundar 
as investigações.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N Gisela Schulzinger, mestre em comportamento do consumidor, fala 
hoje sobre papel do design nos negócios no Meet Up #6, da École Intuit 
Lab. # Blue Sol Energia Solar promove pelo 2º ano consecutivo campa-
nha “Doe sangue Mude vidas”;. #Logbank, do Grupo Stefanini, e TIP Brasil 
lançam plataforma de pagamento White Label para Internet Service 
Providers. # Evento “Muito mimimi ou um ressignificar necessário das 
palavras”; acontece dia 23. #Atividades presenciais das três unidades 
do Museu da Energia (SP) retornarão a partir de 1º de julho.

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

 n Pedro fica arrasado com o 
flagrante do beijo de seu pai em 
Roberta. Lobão manda Cobra 
derrubar Duca durante a luta 
no exame. Pedro não consegue 
tocar, e Nando o repreende.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Rodrigo e Nanda vão ao colégio 
de Francisco para dar a notícia 
sobre a morte de Lui. A assisten-
te de Manuela avisa que deixará 
o trabalho para se casar. Nanda 
tenta conversar com Francisco.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Nanico deixa Kyra desolada, 
ao dizer que ela será a primeira a 
deixar São Paulo. Júlia desconfia 
de Rafael. Alejandro e Gabi te-
mem quando Mário afirma que 
confrontará Helena.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Gabi leva Mili para sua casa. 
Carmen se assusta com a 
presença da menina. Andreia, 
Junior e Diego jantam no Café 
Boutique.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Maria Marta e José Alfredo 
fazem um pacto. Cristina e Xana 
elogiam o trabalho de Tuane. 
Jairo guarda as bolsas que rou-
bou em seu armário. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Abraão se irrita e enfrenta 
Efrom. Omar se emociona com 
a notícia dada pelo rei. Leora e 
Omar se entendem com o rei. Fa-
riuza discute com Betuel. 15 anos 
depois, Abraão reúne os filhos.

21h | RECORD | 12 anos 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

15    SEGUNDA-FEIRA, 21.6.2021  I  O DIA

DIVULGAÇÃO/ RODOLFO MAGALHÃES

G
loria Groove mos-
trou que não está 
para brincadeira no 
lançamento de ‘Bo-

nekinha’, no último dia 17, 
single que marca o início da 
sua “nova era”. Com o nome 
de ‘Lady Leste’, Gloria chega 
exaltando a Zona Leste de 
São Paulo, lugar onde nas-
ceu, e a sua adolescência. “É 
para aquele menino que di-
ziam que não podia brincar 
de boneca”, revela a cantora.

“’Bonekinha’, além de ser a 
porta de entrada pra era 
Lady Leste, é a reafir-
mação dessa identida-
de feminina que existe 
muita beleza, poder e ir-
reverência. Me sinto mui-
to poderosa vestindo exata-
mente o que falaram que eu 
não podia usar quando era 
criança. Fui a criança que 
causava climão na família 
porque era fascinada por bo-
neca”, explica a artista. 

Misturando o pop com 
o rock, a nova música tam-
bém chega como uma ho-
menagem às mulheres que 
saem todos os dias da Zona 
Leste para o Centro de São 
Paulo em busca de seus so-
nhos. “Essa bonequinha me 
lembra várias meninas que 
estudaram comigo. Essa 
mulher poderosa, que fala o 
que quer, mandraka. É uma 
homenagem também às mu-
lheres que saem em busca de 
seus sonhos, às mulheres da 
minha família, às que traba-
lham comigo”, explica.

‘Lady Leste’, ainda sem 
data de lançamento, chega-
rá na sequência de ‘Affair’, 
lançado no início da quaren-
tena. Apesar de claramente 

Cantora celebra 
o começo de ‘Lady 
Leste’, revela 
referências no novo 
trabalho e reflete 
sobre o mês do 
orgulho LGBTQI+

NATHALIA DUARTE
nathalia.duarte@odia.com.br

opostos, com ‘Affair’ re-
presentando uma fase 
mais romântica de Gloria 
e ‘Lady Leste’ vindo com 
referência mais pop, os 
dois trabalhos compõem 
perfeitamente quem é Glo-
ria Groove e o quê ela quer 
mostrar.

“O último trabalho fala 
muito de amor, com sono-
ridade R&B, vai ficar mar-
cada pra sempre como a 
era romântica. Já não era 
de agora que eu estava sen-
tindo falta de fazer o pop. 
Tem tudo para ser uma 
das maiores eras da mi-
nha carreira. Nasceu atra-
vés da percepção de tudo 
o que me levava de volta à 
Zona Leste: o rock, o funk, 
o próprio R&B. Todas es-
sas vivências, quando se 
convergem, trazem esse 
clima nostálgico de quem 
viveu a adolescência dos 
anos 2000”.

REPRESENTATIVIDADE
Em junho é celebrado o 
mês do orgulho LGBTQI+. 
Nele, marcas costumam 
chamar artistas do meio 
para serem garotos e garo-
tas-propaganda, celebran-
do o orgulho. Mas, essa 
atitude nem sempre é vista 
como algo positivo entre os 
membros da comunidade, 
já que, nos outros meses do 
ano, as marcas esquecem o 
público LGBTQI+. Para a 
drag, mostrar que está do 
lado da comunidade vai 
muito além de apenas con-
tratar famosos em junho.

“O problema é se a gente 
só consegue ser represen-
tada e ouvida no setor de 
marketing. Gosto de sentir 
que trabalho com empre-
sas que dão oportunidades 
de trabalho em todos os se-
tores. É lindo que sejamos 
as musas do marketing 
atual, mas a evolução que 
estamos em busca mora 
mais na raiz. Não basta só 
contratar artistas LGBT+ 
para fazer propaganda, é 
preciso mostrar que você, 
empresa, dá espaço para 
LGBT’s em todas as áreas e 
setores”, explica a cantora, 
que reflete: “Tento todos os 
dias colocar a mão na cons-
ciência e pensar em quem 
está do outro lado. Homo-
fobia é algo estrutural, esta-
mos lidando com isso todos 
os dias. Tento refletir como 
posso usar a arte para que a 
questão evolua. É a junção 
de realizar o meu sonho e 
levar o nome da comuni-
dade para frente”.

E para compor visual-
mente a nova era Gloria re-
visitou seu passado, lá da 
Vila Formosa, quando tinha 
Lady Gaga como inspiração 
musical. No clipe, pode-se 
notar várias referências ao 
início dos anos 2000: lan 
houses, pôsters de bandas 
pelo quarto e o visual pop 
rock tão famoso na época e 
que está voltando com tudo 
nos novos nomes da música 
internacional.

“Lady Leste é fruto da mi-
nha imaginação, meu alter 
ego. Não vou me incomodar 
se passarem a me chamar de 
Lady Leste daqui pra fren-
te. Não é de hoje que eu ve-
nho prestando atenção nes-
se conceito da lady. Sempre 
tive muito a Lady Gaga como 
inspiração. Meu eu de 14, 15 
anos, que vivia na lan house 
e ouvindo ‘Born this way’, te-
ria muito orgulho de mim, 
ele pensaria: ‘Como você 
aplicou bem as referências’”.

Gloria Groove está 
às voltas com o 
lançamento do 
single ‘Bonekinha’

Tento refletir 
como posso usar 
a arte para que a 
questão evolua. É 
a junção de realizar 
o meu sonho e 
levar o nome da 
comunidade para 
frente”
GLORIA GROOVE, cantora



Horóscopo

Busque um novo emprego ou trabalhe em algum 
projeto diferente. Pode colocar em prática um sonho 
antigo. Chance de novidades picantes na conquista. 
Cor: verde-esmeralda.

Você pode ter ótimas ideias, ainda mais se trabalhar 
em grupo. A rivalidade no trabalho pode te prejudicar, 
não caia nessa. Converse bastante com o parceiro. Cor: 
verde-claro.

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: acorde, amarelo, camelo, câmera, clero, doca, drama, escolar, 
escore, flama, flor, flora, foca, formol, fresco, lorde, mole, odre, óleo, orla, 
pérola, pesadelo, pescador, proa, ramo, recado, recorde, sacola, secadora

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

Aproveite um impulso extra nas finanças. Pode trocar 
de emprego ou se recolocar profissionalmente em um 
lugar melhor.  O romance não vai ser o seu foco nesse 
momento. Cor: abóbora.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Utilize a sua energia para conquistar objetivos 
desejados. Dialogue com clientes e faça cursos de 
especialização. Pode se estressar com o companheiro 
de manhã. Cor: fúcsia.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O astral pode pesar um pouco em casa. Contudo o 
clima vai se tornando mais leve ao longo do dia. Um 
caso escondido pode animar bastante o seu dia, se 
jogue. Cor: marfim.

LEÃO
23/7 a 22/8

A comunicação pode te causar algumas dores de 
cabeça. Também tenha cautela com o que diz nas 
redes sociais. A relação tem tudo para ficar mais séria. 
Cor: prata.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Evolua a sua carreira, faça cursos e aperfeiçoamentos. 
O dia é positivo para você ser reconhecido. Pode 
conquistar um bônus extra. O apego pode atrapalhar 
o romance. Cor: dourado.

LIBRA
23/9 a 22/10

Ótimas energias para se dedicar mais aos estudos. 
Viva novas experiências mas tenha cautela com a 
saúde. A paquera promete novidades bem excitantes. 
Cor: nude.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Os desafios vão exigir alguma flexibilidade de você. 
Tenha calma, escute e aprenda. Pode reformar ou 
mudar de casa. Você vai encantar a sua cara-metade.
Cor: preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Conte com o apoio e conselho dos seus amigos mais 
próximos. Construa parcerias nos negócios. A 
confiança e o diálogo serão fundamentais no 
romance. Cor: rosa.

Se prepare para um período de muito trabalho e 
desgaste. Pode sacrificar um pouco da diversão para 
ser mais produtivo. A rotina pode surgir entre o casal. 
Cor: branco.

O seu alto-astral vai contagiar os colegas. Pode ser 
difícil se concentrar em estudos e cursos nesse 
momento. O romantismo vai melhorar muito o seu 
namoro. Cor: branco.

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

Tiago manda 
beijo para 
Faustão: 
‘Respeito’

Tiago Leifert mandou um beijo 
para Fausto Silva, ontem, logo 
no início do antigo ‘Domingão 
do Faustão’, que foi comandando 
pelo apresentador do ‘BBB 21’ pela 
segunda semana consecutiva. 

“Eu de novo, a Globo decidiu 
mudar a programação de domin-
go. Eu deixei muito claro na sema-
na passada o carinho e respeito 
que tenho pelo Faustão e pelo ‘Do-
mingão’. Recebi uma nova missão, 
de levar para você a ‘Super Dança’, 
ela não pode parar, por causa de 
vocês e dos profissionais que estão 
ensaiando duro. Deixo aqui um 
beijo ao Fausto”, disse Leifert na 
abertura.

Em seguida, ao iniciar a ‘Super 
Dança dos Famosos’, nome pro-
visório da atração, apresentou o 
time de jurados, com as presenças 
do coreógrafo Carlinhos de Jesus, 
da apresentadora Angélia, do can-
tor e ator Moacyr Franco e da bai-
larina Claudia Motta. 

Primeiro candidato a se apre-
sentar, o ator Tiago Abravanel, 
também fez questão de mandar 
um abraço para Faustão. Carli-
nhos de Jesus, um dos mais an-
tigos no júri da ‘Dança’, fez coro e 
destacou a importância de Fausto.

Ao conversar com Angélica, 
Leifert mencionou a entrevista 
dada por Luciano Huck durante 
a semana, em que ele revelou que 
iria assumir o horário de Faustão 
a partir de 2022. Angélica não se 
aprofundou, mas citou o “fim de 
um ciclo e início de outro”. Leifert 
brincou e mandou um recado ao 
marido da loura. “Luciano Huck, 
cadê você? ‘The Voice’ vem aí, pre-
ciso de férias”, disse. O apresenta-
dor do ‘BBB’ vai ficar responsável 

pela ‘Super Dança’, até a entrada 
de Luciano Huck. O nome da futu-
ra atração ainda não foi divulgado 
pela TV Globo.

No último sábado, Leifert havia 
se pronunciado pela primeira vez 
após o anúncio da mudança. “Com 
a saída do nosso querido Faustão, 
meu amigo e incentivador, recebi 
a honrosa missão de apresentar 
a Super Dança dos Famosos pra 
vocês, enquanto Luciano Huck se 
prepara para assumir o horário”, 
escreveu.

Após 32 anos no ‘Domingão’, 
Fausto anunciou, em abril, que es-
tava de mudança para a Band. O 
combinado inicial era que o apre-
sentador ficasse no ar até dezem-
bro. No entanto, durante a última 
semana, a Globo decidiu anteci-
par a saída do apresentador. Faus-
tão, que ficou internado durante 
uns dias em São Paulo, por causa 
de uma infecção urinária, já não 
apresentou o programa no dia 13 
de junho, e Leifert foi escalado.

Tudo se encaminhava para que 
Faustão retornasse ao programa, 
ontem, porém, a Globo e o apre-
sentador decidiram, “em comum 
acordo”, pela saída antecipada.

REPRODUÇÃO

Jurados como Angélica 
e Carlinhos de Jesus 
destacam no ar 
importância de ícone

‘Luciano Huck, cadê 
você? The Voice vem 
aí. Preciso de férias’, 
brincou Leifert, aos 
risos, ao falar com júri 
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