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GOVERNO DO 
ESTADO DO RIO 
LANÇA PROJETO 
PARA REAQUECER 
O SETOR DE 
TURISMO. 
RIO DE JANEIRO, P. 5

VOTAÇÃO 
APÓS REVISADA 
NA CÂMARA, 
LEI SOBRE 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 
ESTÁ NO SENADO  
INFORME DO DIA, P. 2

Imunização de funcionários da 
Comlurb é retomada no Rio
Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde, diz que a expectativa é 
vacinar sete mil garis com a primeira dose até amanhã. P. 6

O DIA D

Concurso do Banco do Brasil 
vai oferecer 4.480 vagas 
Remuneração inicial é de R$ 3.022,37 e mais benefícios. Veja como se preparar para as provas em setembro.  ECONOMIA, P. 9 

OPORTUNIDADE

BANDIDOS CORTAM CABOS DE INTERNET E TV NA ZONA NORTE. P. 4

COVID

DRAMAS E DESAFIOS REAIS EM ‘O HOSPITAL’

MARCOS DE PAULA/PREFEITURA DO RIO

DIVULGAÇÃO
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Corpo de Nathalia Marques foi enterrado no Cemitério Jardim da 
Saudade, em Sulacap, e o de Matheus Viana cremado no Memorial 
do Carmo, no Caju. Laudo do IML aponta asfixia por intoxicação. P. 4 

Famílias se despedem 
de casal achado morto

Operação mira 40 pessoas por 
extorsão, roubo e corrupção
Quadrilha formada por PMs e bicheiros atuava na venda ilegal 
de cigarros. Esquema arrecadou mais de R$ 45 milhões. P. 3

ESTEFAN RADOVICZ 

FÉ E ORAÇÃO PELO  FIM DA FÉ E ORAÇÃO PELO  FIM DA 
PANDEMIA  NO DIA DE SÃO JOÃOPANDEMIA  NO DIA DE SÃO JOÃO

FiéisFiéis
participaram daparticiparam da

 missa em homenagem   missa em homenagem  
ao santo na Paróquia de ao santo na Paróquia de 

São João Batista, em São João de São João Batista, em São João de 
Meriti,  na Baixada. Após a celebração, teve carreata.Meriti,  na Baixada. Após a celebração, teve carreata.  P. 6P. 6 APÓS BAIXA PROCURA, PREFEITURA 

PRORROGA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. P. 6 

PARCÃO PARA ANIMAIS SERÁ  PARCÃO PARA ANIMAIS SERÁ  
INAUGURADO AMANHÃ EM INAUGURADO AMANHÃ EM 

MADUREIRA. MADUREIRA.   P. 6P. 6
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MORRE DONA 
CORDÉLIA, MÃE 
DO FAUSTÃO

FábiaOliveira

Cordélia Moraes Correia e Silva 
tinha 95 anos. Causa da morte 
não foi informada. P. 13

Projeto suspende 
a vistoria anual 
Medida foi aprovada na Câmara do 
Rio e beneficia taxistas e outras ca-
tegorias de motoristas com a deso-
brigação do pagamento de várias 
taxas que custam R$ 419. P. 5 
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Cruzmaltino Cruzmaltino 
sai na frente, sai na frente, 

mas toma mas toma 
virada do virada do 
Cruzeiro e Cruzeiro e 

perde por 2 a perde por 2 a 
1, no Mineirão, 1, no Mineirão, 

pela Série B.pela Série B.  
P. 8P. 8

VASCO LEVA 
MORDIDA DA 

RAPOSA 

NOVA SÉRIE DA RECORD TV MOSTRA
A ROTINA DE MÉDICOS DO MORIAH. P. 15

FLAMENGO BUSCA POR REFORÇOS.  P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Não sou eu, a polícia, o MP... Foi ele 
mesmo que se declarou corrupto e 
delatou um esquema que levou até o 

governador eleito ser derrubado.
Tô falando do mais novo prestigiado da 

praça, Edmar Santos.
Não é possível que a gente normalize um 

corrupto assumido da pandemia ser eleva-
do ao cargo de anestesista da PM!

Na boa, em qualquer país sério, o ex-
-secretário de Saúde do governo Witzel 
já teria seu CRM cassado... Quanto mais 
fazer parte do corpo clínico do Hospital da 
Polícia Militar. 

Sim, isso parece prêmio para a corrupção!
O homem que nunca entregou o hospital 

priu o que deve para a sociedade. Os alunos 
da Uerj, quando ele tentou ser professor, 
não admitiram com toda a razão!

Um PM que não quis ser  identificado, me 
mandou:

“Nós policiais só não protestamos, pois 
iríamos sofrer retaliações. Infelizmente fi-
camos de mãos atadas, esse Edmar Santos 
é um prepotente. Te garanto que chegando 
ao HCPM, ele irá tratar a todos os que estão 
abaixo dele com arrogância e desrespeito 
que lhe são peculiares”, conta ele, que pediu 
para não ser identificado.

É assim? A gente exige que o bandido 
pobre seja punido, mas o “doutô” vai ser 
promovido dentro de uma das instituições 
mais respeitadas do Rio?

Doutor não... Corrupto! Com todas as letras.
3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n A proposta do “Reviver Centro”, debatida na Câ-

mara e já aprovada, traz muito mais do que mudan-
ças para região... Traz esperança, principalmente 
para os comerciantes que tanto sofreram com a 
pandemia e ainda juntam seus cacos.

É bom demais ver que já no início do próximo mês, 
bares, como Rio Scenarium, uma tradição do bairro, já se 
movimentam para reabertura. Com direito à feijoada e 
samba, claro com tudo dentro das normas de distancia-
mento contra a covid, afinal a pandemia ainda está aí!

Mas vamos combinar que essa junção “vacina no 
braço” e “luz no fim do túnel” para a Economia já traz 
um alívio e tanto.

Então, bora colocar o Pingo no I...
A gente tem que mostrar otimismo e seguir na 

torcida. É o coração do Rio! É hora de reviver, mas 
também de reagir.

TÁ BONITO!
 n Olha aí o poder do jornalismo...

Lembra do semáforo na Estrada dos Bandei-
rantes, que estava quebrado há duas semanas e o 
nosso leitor Jonas reclamou na quarta?

Pois a CET-Rio já foi lá e consertou, bem rapidi-
nho! (Mais ou menos, né... Só depois que a gente 
entrou na jogada.)

É disso que a gente gosta, prestação de serviço! 
A gente sabe que é algo simples, um semáforo, que 
pode não parecer, mas faz uma diferença danada no 
dia-a-dia de quem dirige, de quem atravessa a rua, 
de quem pega o buzão...

Então, valeu pelo trabalho, CET-Rio. A gente 
espera que ninguém vá lá e roube os cabos como 
fizeram da última vez. Vamos ficar de olho!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... A gente tá aqui pra isso, e tenho dito.

O corrupto premiado

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Semáforo na Estrada dos Bandeirantes funcionando 

No Rio de Janeiro, mais do que em outros estados, o 
assunto corrupção foi destaque na disputa presiden-
cial de 2018. E isso reflete no tema improbidade ad-

ministrativa, que são sanções aplicáveis a agentes públicos 
em casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração pública. Quando 
a proposta que revisa a Lei de Improbidade Administrativa foi 
aprovada na Câmara dos Deputados, a principal discussão da 
redação foi sobre a exigência do dolo para a configuração da 
irregularidade, o que significa que para punir gestores, caso 
entre em vigor, precisa se provar que o agente tinha intenção 
em causar o prejuízo. No substitutivo, o relator, deputado 
federal Carlos Zarattini (PT), fez mudança no Artigo 9º da Lei 
de Improbidade: “Constitui ato de improbidade administrati-
va importando enriquecimento ilícito auferir, mediante a prá-
tica de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, 
emprego ou atividade”. A principal crítica que se faz à Câmara 
foi à votação em regime de urgência, já que precisaria de um 
debate mais maduro. O assunto agora está com o Senado e 
o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM), já manifestou 
que por lá o assunto tramitará de forma mais “devagar”.

ÚNICA PRORROGAÇÃO
Outro ponto que recebeu críticas foi o que limita investigação 
em 180 dias com uma única prorrogação. Depois disso, se o 
Ministério Público não denunciar em 30 dias, inquérito deve 
ser arquivado. Para o advogado Carlos Frota, do IBRAPEJ, “é 
necessário separar erro grosseiro de mero erro administrativo. 
Às vezes bons gestores são punidos sem que tenha havido 
dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Por outro lado, se 
texto for aprovado como está, gestores corruptos poderão 
alegar que não tinham conhecimento dos desvios. Com isso, 
uma nova jurisprudência será criada sobre o assunto”.

IMPROBIDADE

O que muda com a nova lei

 n Entidades médicas (ABOR-
L-CCF, SBD e SBCP) se mobi-
lizam em defesa da seguran-
ça de pacientes e do papel de 
especialistas no atendimen-
to da população. Instituições 
argumentam que Lei do Ato 
Médico precisa ser respeita-
da, pois estabelece campos 
de atuação que são exclu-
sivos dos profissionais. In-
tenção é coibir realização 
de procedimentos estéticos 
invasivos por não médicos.

 n Após presença LGBT e de 
movimentos feministas na 
manifestação no último sá-
bado, a vereadora do Rio Mô-
nica Benício decidiu correr o 
interior para reforçar a cha-
pa do PSOL e conversar com 
coletivos e possíveis candi-
datos, já que agora, sem Mar-
celo Freixo, espera-se que o 
partido tenha dificuldade 
com a cláusula de barreira. 

CONVERSAS 
PELO INTERIOR 
DO ESTADO

DIVULGAÇÃO

CONTRA A AÇÃO DE 
NÃO MÉDICOS

Lei sobre improbidade administrativa está agora no Senado esperando para ser votada

As mais lidas
Online

Saiba como se preparar 
para concurso do Banco do 

Brasil e garantir uma das 
4,4 mil vagas

ECONOMIA

Namorada faz apelo 
para trazer professor de 
jiu-jitsu preso na China 

de volta ao Brasil
RIO DE JANEIRO

Ex-’Casseta e Planeta’ 
ataca Christiane Pelajo: 
‘Muito gorda para a TV’

CELEBRIDADES

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

A denúncia sobre a vacinação para qualquer idade acima de 18 
anos na Secretaria de Saúde de Belford Roxo precisa ser explicada. 
Mas se há sobras em postos, como foi o falado, é necessário pensar 
uma forma de utilizá-las. O que não se pode, é vacina estragar ou 
ser negociada.

O Ministério da Saúde já recebeu mais de 1,5 milhão de doses da 
vacina contra covid-19 da Janssen. Imunizante com dose única, vai 
acelerar a vacinação no país. É fundamental que chegue logo aos 
braços dos brasileiros.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

É necessário 
separar erro 
grosseiro de 
mero erro 
adminis-
trativo”
CARLOS FROTA,

Advogado

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

de campanha, desviou milhões, confes-
sou esquema sujo de dinheiro que poderia 
ter salvado vidas, agora pode ser alçado a 
anestesista da instituição. Não tem argu-
mento que me convença que a sociedade 
aceite um negócio desse.

É um dos maiores retratos de impunidade 
que já vi na vida!

Repito...
Centenas de pessoas morreram pelo vírus 

e pela corrupção, da qual ele assumidamen-
te fez parte!

Foi na casa dele que a polícia encontrou 
R$ 8 milhões em dinheiro vivo! Tudo fruto 
de esquemas na Saúde.

Isso não é segunda chance, ele não cum-



RIO DE JANEIRO

Operação ‘Fumus’ denuncia 40 pessoas por extorsão, 
roubo, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos

O 
MP do Rio denunciou ontem 40 
pessoas pelo envolvimento com a 
comercialização ilegal de cigarros 
na ‘Operação Fumus’, em conjun-

to com a PF, que desbaratou a quadrilha 
que envolvia pessoas ligadas ao jogo do 
bicho e PMs. O bando atuava em parceria 
com milícias e o tráfico e tinha centrais de 
distribuição na Baixada, no Rio e no Norte 
Fluminense. O grupo é conhecido como 
‘Banca da Grande Rio’, pelo vínculos de de-
nunciados com a escola de samba Grande 
Rio. Segundo o MP, os irmãos Adilson Oli-
veira Coutinho Filho, o Adilsinho, e Clau-
dio Nunes Coutinho, apontados como lí-
deres da organização, são primos de Hélio 
Ribeiro de Oliveira, o Helinho, presidente 
de honra da agremiação.

Os irmão foram denunciados e quatro 
acusados presos. Um deles é o PM Flá-
vio Lúcio de Oliveira, lotado no 40º BPM 
(Campo Grande). O PM Adriano Teixeira 
foi preso. A polícia apreendeu documen-
tos, telefone celulares, mais de R$ 55 mil 
em espécie e grande quantidade de cigar-
ros. Adilsinho e o irmão não foram encon-
trados e são considerados foragidos.

João Ribeiro de Oliveira, outro inte-
grante do bando é irmão de Helinho. O 
relatório do MPRJ afirma que João Oli-
veira chega a afirmar que não “caiu de 
paraquedas” no bando, justamente por 
ser irmão de Helinho, e que diversos de-
nunciados fazem questão de ostentar vín-
culos com a escola. O documento relata 
que em uma das imagens João Ribeiro 
de Oliveira aparece conversando com 
Francisco Sergio Simões, o Serginho, no 
“escritório” do bando usando máscara 
com símbolo da Grande Rio.

A organização adquiria cigarros de 
marca específica, por meio de pessoas ju-
rídicas formalmente constituídas e liga-
das a líderes do bando. Os cigarros eram 
levados em caminhões para centros de 
distribuição em Caxias, Rio e Campos. Lá, 
eram repassados a integrantes conheci-
dos como operadores, responsáveis pela 
entrega aos comerciantes finais (vítimas 
de extorsões e roubos). Eles eram cons-
trangidos, mediante grave ameaça, a so-
mente adquirirem marcas comercializa-
das pelos criminosos, assim como obser-
var tabelamento de preços determinados.

A organização usavam seguranças para 
ameaçar comerciantes a vender marcas 
que não aquelas autorizadas pelo bando, 
bem como aqueles que compram cigarros 
de quem não é ligada aos criminosos e/ou 
descumprem o “tabelamento”. Comer-
ciantes que optavam por vender outros ci-
garros tinham mercadorias apreendidas.

Na PF: organização 
adquiria cigarros de 

marca específica, 
por meio de 

pessoas jurídicas  
constituídas

ESTEFAN RADOVICZ

ESTEFAN RADOVICZ

 > As investigações apontaram que 
o grupo pagou R$ 12 mil a um ba-
talhão da PM. O MP não informou 
qual. A denúncia à qual O DIA teve 
acesso aponta que pagamento foi 
descrito na contabilidade como 
“12.00 para o carro azul”, em referên-
cia à cor da viatura da PM. Os pro-
motores evidenciaram que a organi-
zação tinha braços na Polícia Civil. 
Conforme denúncias, houve paga-
mentos à “casa amarela”, referência 
à cor da fachada das delegacias 59ª 
DP (Caxias) e 62ª DP (Imbariê). 

O MP descobriu que, além do 
recebimento de propina para não 
prender integrantes da quadrilha, 
PMs mostravam como deveria ser 
o comportamento dos criminosos 
em abordagem policial. Há trans-
crição de conversa entre a cabo da 
PM Fernanda Feitosa da Silva e o 
operador do bando, Diego Candido 
Soares. Ela não está entre os denun-
ciados. Através de áudio, ela ensina 
como deveriam tentar “desenrolar” 
ao serem abordados. 

“Porque o pessoal do Caxias 
Presente, a gente trabalha junto 
com o SEGOV, que são uns ma-
lucos que tem um sistema lá, que 
joga o nome da pessoa e busca 
tudo que a pessoa tem, na hora pô, 
online. E depois que jogado filho, 
a gente não tem o que fazer não. 
Que vai ficar no sistema lá que a 
gente consultou” (SIC), explica,

Policiais na lista 
das propinas

Houve grande movimentação de agentes na sede da PF, durante a ‘Operação Fumus, que investiga ação de criminosos 

PELO ESQUEMA

 N Investigações da PF e do MP do Rio 
apontam que o bando liderado pelos ir-
mãos Adilsinho e Cláudio, primos de He-
linho, pode ter arrecadado mais de R$ 45 
milhões com o monopólio da venda de 
cigarros em dois anos e meio. Apenas 
entre setembro de 2019 e fevereiro de 
2020, recolheu mais de R$ 9 milhões. 

Cerca de 300 agentes da PF, do Grupo 
de Atuação Especial no Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) e policiais das corre-
gedorias das polícias Civil e Militar estive-
ram nas ruas para cumprir 34 mandados 
de prisão e outros 75 de busca e apreensão. 
A PM informou que atuou em conjunto na 
operação. “A Corregedoria da Polícia Militar 
já tem procedimentos apuratórios internos 
em aberto para averiguar os policiais mili-
tares envolvidos no caso. A corporação se-
guirá colaborando com as investigações”.

Foram mais de R$ 45 
milhões arrecadados

Participaram da cobertura Aline Cavalcante,  

Thuany Dossares e Anderson Justino

 > Em mais de um mês, Adilsinho 
figurou duas vezes no noticiário ca-
rioca. Ontem, por ser um dos alvos 
da ‘Operação Fumus’. No mês pas-
sado, por ter bancado festança para 
centenas de convidados em plena 
pandemia, no Copacabana Palace, 
com direito a presença de cantores 
como Ludmilla e Gustavo Lima. 

O festão para 500 convidados 
aconteceu em maio, na pandemia, e 
gerou multa de pouco mais de R$ 15 
mil ao Copacabana Palace, autuado 
pela Seop e a Vigilância Sanitária. 
O evento contou com a presença de 
artistas como Gusttavo Lima, Mu-
muzinho, Ludmilla, Alexandre Pi-
res e Dudu Nobre terão 20 dias para 
explicar a participação e detalhar 
os contratos, além de informar com 
quem negociaram.

Adilsinho atua no ramo do fu-
tebol: é fundador e presidente do 
Barra da Tijuca Atlético Clube, que 
disputa a Série B2 do Carioca, equi-
valente à 4ª Divisão. Já acumulou a 
função de presidente e centroavan-
te, quase sempre titular, da equipe. 

Festança em hotel 
de luxo com vários 
artistas renomados

A PF, em ação com a Receita, aprendeu ontem 475 
carregadores, sendo 298 de pistola e 177 carregadores 
cilíndricos de fuzil (calibre 556), conhecidos como ‘lata de 
goiabada’. O material estava em transportadora em Olaria 
era  proveniente da Coréia do Sul. 
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 > Outro modo de atuar, característi-
co das extorsões, é em parcerias com 
organizações, sejam elas ligadas ao 
tráfico de drogas ou à milícia, se va-
lendo da estrutura de medo e coa-
ção que grupos exercem em áreas 
de domínio. Segundo a denúncia 
do MPRJ, a parceria fica clara em 
ligações entre acusados, em que 
citam áreas de domínio da milícia. 
Em um dos áudios, Francisco Sergio 
Simões, o Serginho, relatou encon-
tro com milicianos para o acusado 
Henrique da Silva Turques. 

Membros dos primeiros escalões 
do bando estão envolvidos com a ex-
ploração do jogo do bicho, de bingos 
e máquinas caça-níquel. A organi-
zação é acusada de extorsão, roubo, 
corrupção, lavagem de dinheiro, du-
plicada simulada e delitos tributá-
rios. Os irmãos Adilsinho e Claudio 
seriam são os “patrões” e líderes.

Também ocupa a função de “pa-
trão”, mas em menor grau, Pedro 
Henrique Pinheiro Carvalho. Os 
“patrões” são os responsáveis pela 
gestão e destinatários finais dos 
lucros com as atividades, além de 
empenharem empresas na ativi-
dade criminosa. Na qualidade de 
gestores, Adilsinho e Claudio lo-
tearam as áreas de atuação, sendo 
cada irmão responsável por deter-
minadas áreas.

Parcerias com a 
milícia e o tráfico

EM DINHEIRO

R$ 55 MIL
Foram apreendidos documentos, telefone 
celulares, mais de R$ 55 mil em espécie.

‘BANCA DA 
GRANDE RIO’: 
ALIANÇÇA 
CRIMINOSA
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A despedida de Nathalia e Matheus
Psicóloga e empresário foram encontrados mortos. IML aponta ‘asfixia’ por intoxicação

DANIEL CASTELO BRANCO

O corpo de Nathalia Marques foi enterrado, ontem, em Sulacap

Nathalia Guzzardi Marques, 
de 30 anos, foi enterrada, 
ontem, no Cemitério Jardim 
da Saudade, em Sulacap, na 
Zona Oeste. Já o corpo de 
Matheus Correia Viana foi 
cremado, ontem, no Me-
morial do Carmo, no Caju. 
A psicóloga e o empresário 
foram encontrados mortos 
com sinais de asfixia no ba-
nheiro do apartamento, no 
Leblon, terça-feira. 

Durante o cortejo, a famí-
lia de Nathalia, que estava 
bem abalada, não quis falar 
com a imprensa. Os amigos 
também preferiram não se 
manifestar. 

Antes de ser encontrada 
morta,  Nathalia esteve com 

a mãe, na última segunda-
-feira (21), na Freguesia, em 
Jacarepaguá, e após o encon-
tro, não foi mais vista. 

O laudo produzido pelo 
Instituto Médico Legal 
(IML) apontou que os cor-
pos de Mateus e Nathalia 
apresentaram “sinais gerais 
asfixia” provocada por in-
toxicação. De acordo com o 
documento, assinado pelo 
perito Claudio Amorim Si-
mões, foram solicitados exa-
mes complementares que 
possam identificar se a into-
xicação ocorreu por monó-
xido de carbono, devido ao 
aquecedor.

O caso é investigado por 
agentes da 14ª DP (Leblon). 

Professor de jiu-jitsu em apuros na China
Namorada faz apelo para trazer brasileiro que está preso por conta de documentos

Há mais de um mês a ven-
dedora Bruna Caruso, de 25 
anos, tenta trazer o namora-
do que está preso na China 
de volta ao Brasil. O professor 
de jiu-jitsu Thiago Reis, 28, 
foi preso na cidade de Hebei, 
por conta de uma confusão 
nos documentos de perma-
nência do rapaz naquele país, 
segundo Bruna. A jovem fez 
um apelo nas redes sociais 
para conseguir ajuda. Na 
publicação, ela explica que 
Thiago trabalhava em uma 
academia com um visto ob-
tido pelo dono do estabele-
cimento. No entanto, ao ser 
abordado pela fiscalização, 

Thiago: campanha na internet

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

com ele teria sido no dia 18. 
O casal tem uma filha de oito 
meses. A jovem relevou ain-
da que a ida do companheiro 
para a China foi uma opor-
tunidade de melhorar a vida 

da família e de dar um futu-
ro melhor para a menina. A 
jovem tentou contato com o 
Itamaraty, que a encaminhou 
para o Consulado Brasileiro, 
em Pequim.

Na primeira resposta, o 
Consulado afirmou que as 
autoridades chinesas reali-
zavam uma investigação so-
bre o ocorrido. Dias depois, 
foi informado que o empre-
gador de Thiago deveria 
pagar uma multa por conta 
do documento irregular e, a 
partir daí, ele poderia com-
prar uma passagem para re-
tornar ao Brasil. Já no último 
contato, o órgão afirmou que 
ele seria deportado e que a 
informação da multa não es-
tava confirmada.

foi constatado que os regis-
tros eram referentes a outra 
cidade, o que é ilegal.

“O Thiago sempre sonhou 
em dar aula fora do Brasil, 
pra ganhar melhor e ele foi 
pra lá em fevereiro de 2020 
com a promessa de que o che-
fe dele daria entrada no visto 
de trabalho e tudo daria cer-
to, depois ele levaria a famí-
lia dele. Quando ele chegou 
lá, com visto de turista e um 
prazo de três meses, o cara fi-
cou enrolando por causa da 
pandemia, falando que não 
tinha como e o Thiago só co-
meçou a trabalhar mesmo em 
junho”, explica Bruna.

Segundo ela, depois que 
o rapaz foi preso, no dia 16 
de maio, seu último contato 

Deputado federal 
volta a ser preso
O deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ) voltou a 
ser preso, ontem,  no Rio, 
por desrespeitar o uso de 
tornozeleira eletrônica. O 
pedido de prisão foi feito 
pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) 
e acatado pelo ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). O parlamentar es-
tava em prisão domiciliar 
e, segundo a PGR, houve 
cerca de 30 violações. Em 
março, o ministro auto-
rizou a prisão domiciliar 
e determinou o cumpri-
mento de medidas caute-
lares, incluindo o uso de 
tornozeleira eletrônica.

Por conta dos descum-

primentos, Moraes decidiu 
por restabelecer a prisão 
de Silveira, determinando 
a ida imediata ao Batalhão 
Especial Prisional (BEP) da 
Polícia Militar, em Niterói, 
na Região Metropolitana. O 
ministro ainda ordenou que 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP), 
seja comunicado da decisão 
imediatamente. Na tarde de 
ontem, o parlamentar este-
ve no Instituto Médico Legal 
(IML), de onde seguiu para a 
prisão. 

Daniel Silveira foi preso 
em 16 junho no âmbito do 
inquérito sigiloso que apura 
ameaças, ofensas e fake news 
disparadas contra ministros 
do Supremo.

Home office só 
com internet 
clandestina 
Bandidos cortam cabos de operadoras e vendem 
‘sinal próprio’ em ruas do Engenho da Rainha

LUCIANO BELFORD

Disque Denúncia registrou relatos de roubos de cabos na Piedade, na Cidade de Deus e na Baixada

C
riminosos cortaram 
os cabos de internet e 
TV por assinatura de 
parte do Engenho da 

Rainha, na Zona Norte, dei-
xando milhares de morado-
res sem poder trabalhar ou 
estudar. Sem opções, muitos 
precisaram se mudar para 
casa de parentes e amigos 
para continuar atuando em 
home office. A intenção do 
tráfico local é coagir a popu-
lação a contratar o serviço 
fornecido por eles. 

A Polícia Civil investiga 
que a prática de não permi-
tir os serviços de internet e 
televisão vindos de fora, clás-
sica de milícias, também tem 
sido reproduzida por trafi-
cantes. Na última semana, 
a Claro disparou mensagem 
aos clientes avisando que a 
suspensão do serviço no En-
genho da Rainha e a falta de 
manutenção foram motiva-
das por “problemas de segu-
rança pública”. “Por medida 
preventiva as equipes técni-
cas estão impossibilitadas 
de entrar na região e prestar 
qualquer atendimento no 

local em razão de ameaças 
físicas aos técnicos”, dizia o 
comunicado.

“Na semana passada, a in-
ternet caiu na segunda-feira. 
Soubemos o motivo na quar-
ta: pela ligação automática, a 
Claro dizia que técnicos ha-
viam sido ameaçados, e que 
por problemas de segurança 
pública, não tinha previsão 
de volta do serviço”, conta 
um morador. “Tomei um 
susto, fiquei em choque. Vizi-
nhos receberam a mesma in-

formação. A URA (atendente 
eletrônica) também informa 
que é problema de seguran-
ça. Meu condomínio não fica 
em área de favela, apesar de 
entender que isso é inad-
missível em qualquer lugar. 
Todo mundo tem direito de 
ser cidadão”, completa o mo-
rador. Ainda não há previsão 
de restabelecimento.

Moradores da Estrada 
Velha da Pavuna contaram 
à reportagem do DIA que 
receberam a oferta de uma 
provedora de internet local 
há alguns meses. No entanto, 
poucos contrataram o servi-
ço. Tempos depois, conces-
sionárias começaram a ser 
impedidas de atuar. “Soube 
que escolas ficaram sem si-
nal. Professores não conse-
guiram dar aula. O comér-
cio também ficou prejudica-
do”. Bandidos têm retirado 
sinal de condomínios locali-
zados fora das comunidades.

No último mês, o Disque 
Denúncia registrou relatos 
de cabos cortados também 
na Piedade, na Cidade de 
Deus e, ainda, na Vila Tira-
dentes, em São João de Me-
riti, na Baixada. 

Procurada, a Polícia Civil 
afirmou que a Delegacia de 
Repressão às Ações Crimino-
sas Organizadas e Inquéritos 
Especiais (Draco) e outras 
especializadas “têm atua-
do fortemente no combate 
a este tipo de crime, assim 
como realiza ações constan-
tes para identificar e prender 
esses criminosos”. 

ANTENAS ‘SEQUESTRADAS’

Mais de 158 mil clientes afetados no estado do Rio

 N Dados de março da Conexis 
Brasil Digital, antiga SindiTe-
lebrasil, que reúne as empre-
sas Claro, Oi, Tim, Vivo e Algar 
Telecom, apontam que as ope-
radoras tiveram acesso impe-
dido a 110 equipamentos que 
forneciam serviços por rede 
fixa em todo o Estado do Rio. 
O problema chegou a afetar 

158 mil clientes. No último mês de 
março, havia 26 antenas de celular 
e internet móvel ‘sequestradas’, 
sem possibilidade de acesso pelas 
empresas.

“O setor vem sofrendo com 
ações criminosas no Rio, o que tem 
deixado milhares de pessoas sem 
acesso aos serviços de telefonia e 
internet”, afirmou a Conexis. 

A Conexis ressaltou ainda 
que “tem defendido com as au-
toridades de segurança pública 
o endurecimento na repressão 
deste tipo de crime”. Em todo o 
Brasil, cerca de 6,6 milhões de 
clientes de empresas de teleco-
municação tiveram seus servi-
ços interrompidos por roubo ou 
furto de cabos em 2020. 

YURI EIRAS

Cabo Renato 
Mendonça deixa 
dois filhos e 
esposa grávida

Morre PM que foi 
espancado em bar

DIVULGAÇÃO

Renato era lotado no 25ºBPM

Morreu, quarta-feira (23), 
o policial Renato Silva de 
Mendonça, de 34 anos. Ele 
estava internado em esta-
do grave desde o dia 19, 
após ser agredido com so-
cos e uma barra de ferro, 
por cinco pessoas, duran-
te confusão em um bar, 
em Saquarema, na Região 
dos Lagos. Na PM desde 
2014, o cabo era lotado no 
25ºBPM (Cabo Frio). Ele 

deixa dois filhos e esposa, 
que está grávida.

A Secretaria de Estado 
de Polícia Militar lamen-
tou a morte do cabo e infor-
mou que está dando apoio à 
família. 

‘Escolas ficaram sem 
sinal, professores 
não conseguem dar 
aula. O comércio 
ficou prejudicado’

JENIFER ALVES
jenifer.alves@odia.com.br
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Governo lança projeto para 
fomentar o turismo no Rio
Iniciativa vai testar um milhão de profissionais envolvidos com o setor no estado

DIVULGAÇÃO

Marcelo Botelho, José Marcos Szuster e Alexandre Chieppe (da esquerda para a direita) durante evento

C
om o objetivo de rea-
quecer turismo, aba-
lado pela pandemia 
de covid-19, o gover-

no do Estado do Rio deu iní-
cio ao projeto Cidades Mo-
nitoradas, que vai promover 
um milhão de testes gratui-
tos em profissionais envolvi-
dos com o setor. O secretário 
de Estado de Saúde, Alexan-
dre Chieppe, e o secretário de 
Estado de Turismo, Gustavo 
Tutuca, estiveram presentes 
ao evento de lançamento da 
ação, ontem, num restauran-
te no bairro do Flamengo.

Ao beneficiar os traba-
lhadores de serviços como 
transporte, comércio, hote-
laria e alimentação, a inicia-
tiva pretende dar mais segu-
rança aos turistas e a ajudar 
a movimentar a economia 
das cidades.  

“Para essa retomada acon-
tecer com segurança, é fun-
damental que tenhamos ex-
periências como essa, que a 
gente amplie os números de 
testes e torne os ambientes 
seguros, como bares e ho-
téis. O projeto Cidades Mo-
nitoradas dá essa segurança 
a todos que vão frequentar 
esses ambientes”, destacou 
Gustavo Tutuca ao DIA.

O programa é uma parcei-
ra do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Turis-
mo (Setur-RJ) com a Me-

o Révellion, que tradicional-
mente atraem turistas para 
o estado. “É recomendação 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) testar a popu-
lação durante a pandemia 
do coronavírus e o Rio de Ja-
neiro é uma das principais 
portas de entrada dos turis-
tas no Brasil. O projeto Cida-
des Monitoradas nasce com 
o objetivo de movimentar a 
cadeia produtiva do turismo 
de todo o Estado, ajudando 

na retomada gradual dos 
pequenos e grandes eventos 
sediados em nosso Estado, 
como o réveillon e o carna-
val”, disse.

Serão utilizados os testes 
IgG e IgM, Antígeno e Anti-
corpo Anti-Proteína S, capa-
zes de identificar quem já foi 
ou está infectado pelo vírus 
e quem já desenvolveu an-
ticorpos para a covid-19. A 
participação dos profissio-
nais é voluntária e gratuita.

Projeto que beneficia taxistas ainda 
precisa ser sancionado pelo prefeito 

Câmara do Rio aprova 
suspensão de vistoria 

DIVULGAÇÃO

Projeto visa amenizar prejuízos gerados ao táxis pela pandemia

A Câmara Municipal do 
Rio aprovou, ontem, o 
projeto de lei que que sus-
pende a vistoria anual da 
Secretaria Municipal de 
Transportes (SMTR) du-
rante em 2021. De autoria 
do vereador Luiz Ramos 
Filho (PMN), o proje-
to desobriga o pagamen-
to de uma série de taxas, 
como as certidões nega-
tivas, que custam R$ 419. 
Contudo, o projeto ainda 
precisa ser sancionado 
por Eduardo Paes.
A suspensão acontece 
em função dos prejuízos 
causados à categoria pela 
crise gerada com a pande-
mia. Além dos 33 mil ta-
xistas da capital, ela tam-
bém beneficia motoristas 
do transporte escolar, do 
transporte comunitário, 
de frete, do transporte es-
pecial complementar e do 
transporte público local.
“Este projeto é uma de-
manda de todas estas ca-
tegorias de profissionais 

do transporte que foram 
prejudicadas pela pandemia. 
Estes motoristas tiveram 
grande prejuízo, muitos es-
tão praticamente sem renda 
e em grandes dificuldades. A 
suspensão de tantas cobran-
ças vai ajudar muito”, come-
morou Ramos Filho.
A única taxa que continua-
rá sendo obrigatória será 
a arrecadação municipal 
(Darm). Para o taxista, o do-
cumento tem custo de R$ 92. 
Segundo o Sindicato dos 
profissionais autônomos 
do transporte escolar, são 
1.425 veículos cadastrados 
na cidade. 
Ontem também a Agência de 
Fomento do Estado do Rio 
(AgeRio), órgão do Governo 
do estado, informou que os 
taxistas de qualquer muni-
cípio do Rio, que possuam 
registros ativos, terão acesso 
ao CredTaxi, que tem valor 
máximo de R$ 21 mil e juros 
de 0,25% ao mês. Interessa-
dos devem acessar www.age-
rio.com.br/credtaxi.

dLevensohn e a Veus Saúde, 
empresas responsáveis pela 
realização dos testes.

“Taxistas, garçons e pro-
fissionais da hotelaria, por 
exemplo, serão beneficiados 
com os exames”, explicou 
Marcelo Botelho, CEO da 
empresa Veus Saúde.

Já o CEO da MedLeven-
sohn, José Marcos Szus-
ter, reforçou a importância 
da ação para o sucesso de 
eventos como o Carnaval e 

DANILLO PEDROSA

danillo.pedrosa@odia.com.br
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Espaço oferecerá atividades e vacinas 
antirrábicas, amanhã, gratuitamente

Madureira vai 
inaugurar Parcão

DIVULGAÇÃO

Espaço exclusivo fica na altura do Viaduto de Rocha Miranda

Madureira, terra do sam-
ba e do comércio de rua, 
recebe amanhã um espaço 
especial para os animais. A 
Prefeitura do Rio, através 
da Secretaria de Defesa e 
Proteção Animal, vai inau-
gurar o Parcão, no Parque 
Madureira, na altura do 
Viaduto de Rocha Miranda.

A área, devidamente 
cercada, conta com pis-
ta em saibro, bebedouro 
canino e estrutura para o 
lazer da família, com re-
creação infantil, bancos e 
amplo espaço verde, com 
árvores e jardinagem. 

No primeiro dia de fun-
cionamento, o espaço vai 
promover, de forma gratui-
ta, vacinação antirrábica. 
Serão disponibilizadas duas 
mil vacinas pelo Centro de 
Controle de Zoonoses do 
Instituto Municipal de Vigi-
lância Sanitária, Vigilância 
de Zoonoses e de Inspeção 
Agropecuária. 

Os participantes também 
poderão fazer agendamento 
para castrações, além de re-
ceber orientações jurídicas 
sobre animais, pela Comis-
são de Proteção e Defesa dos 
Animais da OAB-RJ.

A indicação para a instala-
ção do Parcão foi da vereado-
ra Vera Lins (Progressistas).

Cidades da Baixada 
sofrem sem vacinas
Mesquita suspendeu a 1ª dose. Caxias e Meriti também tiveram problemas

DIVULGAÇÃO

Após interrupção, funcionários da Comlurb voltaram a ser vacinados por equipes da Prefeitura, ontem

A 
campanha de vaci-
nação contra a co-
vid-19 voltou a fi-
car comprometida 

em municípios da Baixada. 
A Prefeitura de Mesquita 
suspendeu a aplicação da 
primeira dose, ontem, por 
falta de imunizantes, mas a 
segunda dose continua dis-
ponível tanto para Corona-
Vac quanto AstraZeneca. Em 
Caxias e São João de Meriti, 
também na Baixada, houve 
suspensão da primeira dose 
nesta semana, mas a situa-
ção foi normalizada após a 
chegada de novos lotes na 
quarta-feira (23).

A Prefeitura de Mesquita 
anunciou que um novo lote 
para a primeira dose deve 
chegar ainda neste fim de 
semana para a continuação 
da campanha.

GARIS CONTEMPLADOS
Ontem, o Rio voltou a vaci-
nar garis da Companhia Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Comlurb). Em coletiva, o 
secretário Daniel Soranz 
confirmou a expectativa 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de vacinar 7 mil garis, 
que ainda não receberam a 
primeira dose do imunizan-
te, nos próximos três dias. A 
Comlurb conta, hoje, com 
13.945 garis nas ruas.

“A nossa expectativa para 
os próximos três dias da se-
mana é que a gente possa va-
cinar 7 mil garis da Comlurb. 

São profissionais que traba-
lharam durante toda a pan-
demia, são profissionais es-
senciais para a vida da cida-
de”, explicou Soranz.

Os profissionais da lim-
peza começaram a receber 
a primeira dose no dia 26 de 
abril na cidade, mas em 7 de 
maio a vacinação para o gru-
po foi interrompida por de-
terminação do STF. 

Soranz também anunciou, 
ontem, a prorrogação da va-
cinação contra a gripe no Rio 
por 30 dias. A imunização 
iria até 9 de julho. Recente-
mente, a SMS apontou que 
apenas 28% do público-alvo 
foi imunizado.

 N A tradicional missa de São 
João foi realizada na manhã de 
ontem, na Paróquia São João 
Batista, em São João de Me-
riti, na Baixada. A celebração 
foi acompanhada por deze-
nas de fiéis, que aproveitaram 
rezar pelo fim da pandemia 
da covid-19. Ele é o segundo 
religioso homenageado nas 
festas juninas.

Para o fiel Francisco Pereira 
da Silva, de 64 anos, a principal 
graça foi a cura da irmã. “Eu 

venho todo ano. Sempre que 
venho aqui peço proteção 
para a minha família. Minha 
irmã que estava com câncer foi 
curada, graças a Deus”, disse. 
“Hoje é um dia muito especial, 
principalmente pelo momento 
em que o mundo está vivendo. 
Tenho certeza que tudo isso irá 
passar”, completou.

Após a missa, por volta das 
10h, um veículo com a imagem 
do santo percorreu algumas 
ruas da cidade. 

REZA PELO FIM DA PANDEMIA

No Dia de São João, fiéis celebram

EDITAL DE DEFESA PRÉVIA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei n° 3.268/57,
regulamentada pelo Decreto n° 44.045/58, alterada pela Lei nº 11.000/04 e pelo
Decreto n° 6.821/09, com fulcro no artigo 38 e seus incisos do Código de
Processo Ético-Profissional, nos autos do Processo Ético-Profissional nº
2468/17, vem a público CITAR o médico JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
CRM/RJ 52 59462-4, a apresentar por escrito, sua Defesa Prévia, juntando
provas e arrolando testemunhas, em número máximo de 05 (cinco) e
devidamente qualificadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de publicação deste Edital, sob pena de revelia, quando lhe será nomeada
Defesa Dativa.

Informamos que os autos encontram-se disponíveis para consulta na
sala 110 deste Conselho, situada na Praia de Botafogo, n. 228, no horário de
11:00 às 16:00 horas, mediante agendamento prévio no site, sem que isto
implique em dilação do prazo acima referido.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2021.

Conselheiro WALTER PALIS VENTURA
Presidente do Cremerj

EDITAL DE DEFESA PRÉVIA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei n° 3.268/57,
regulamentada pelo Decreto n° 44.045/58, alterada pela Lei nº 11.000/04 e pelo
Decreto n° 6.821/09, com fulcro no artigo 38 e seus incisos do Código de
Processo Ético-Profissional, nos autos do Processo Ético-Profissional nº
2701/19, vem a público CITAR o médico JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
CRM/RJ 52 59462-4, a apresentar por escrito, sua Defesa Prévia, juntando
provas e arrolando testemunhas, em número máximo de 05 (cinco) e
devidamente qualificadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de publicação deste Edital, sob pena de revelia, quando lhe será nomeada
Defesa Dativa.

Informamos que os autos encontram-se disponíveis para consulta na
sala 110 deste Conselho, situada na Praia de Botafogo, n. 228, no horário de
11:00 às 16:00 horas, mediante agendamento prévio no site, sem que isto
implique em dilação do prazo acima referido.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2021.

Conselheiro WALTER PALIS VENTURA
Presidente do Cremerj

EDITAL DE DEFESA PRÉVIA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei n° 3.268/57,
regulamentada pelo Decreto n° 44.045/58, alterada pela Lei nº 11.000/04 e pelo
Decreto n° 6.821/09, com fulcro no artigo 38 e seus incisos do Código de
Processo Ético-Profissional, nos autos do Processo Ético-Profissional n.
2481/17, vem a público CITAR a médica MARIA VICTORIA HERNANDEZ
AMOROS CRM/RJ 52 100003-9, a apresentar por escrito sua Defesa
Prévia, juntando provas e arrolando testemunhas, em número máximo de 05
(cinco) e devidamente qualificadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de publicação deste Edital, sob pena de revelia, quando lhe será
nomeada Defesa Dativa.

Informamos que os autos encontram-se disponíveis para consulta na
sala 110 deste Conselho, situada na Praia de Botafogo, n. 228, no horário de
11:00 às 16:00 horas, mediante agendamento prévio no site, sem que isto
implique em dilação do prazo acima referido.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2021.

Conselheiro WALTER PALIS VENTURA
Presidente do Cremerj

EDITAL DE INTERDIÇÃO CAUTELAR TOTAL APLICADA AO
MÉDICO JAIRO SOUZA SANTOS JUNIOR CRM/RJ 52 76854-5

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei n° 3.268/57,
regulamentada pelo Decreto n° 44.045/58, decidiu, por unanimidade, na 332ª
Sessão Plenária do Corpo de Conselheiros, realizada no dia 10 de junho de
2021, pela INTERDIÇÃO CAUTELAR TOTAL DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL do médico JAIRO SOUZA SANTOS JUNIOR, denunciado
nos autos do Processo Ético-Profissional n° 2880/21, que passa a vigorar a
partir da data de sua aprovação.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2021.

CONSELHEIRO WALTER PALIS VENTURA
Presidente do CREMERJ

ALBERTO JOÃO
alberto.pereira@odia.com.br

Guardas municipais entraram 
em confronto com ambulan-
tes que resistiram à retirada de 
barracas na Av. Braz de Pina, na 
Penha, ontem. Guardas che-
garam com um caminhão para 

remover as barracas. Ao perce-
berem a ação, os ambulantes 
tentaram impedir, disparan-
do objetos contra as equipes, 
que revidaram com spray de 
pimenta e gás lacrimogêneo.

DIA A DIA

CONFUSÃO EM RUA NA ZONA NORTE

6   RIO DE JANEIRO SEXTA-FEIRA, 25.6.2021  I  O DIA



MARGINALIZADO

A queda de Netanyahu acentua o isolamento brasileiro 
depois de Matteo Salvini, Maurício Macri e Donald Trump. 
Yair Lapid, novo chanceler e principal personagem do novo 

governo israelense já afirmara que se chegasse ao poder manteria 
distância de personagens de extrema-direita e se aproximaria de 
lideranças mundiais mais moderadas como Joe Biden e Emma-
nuel Macron.

A subserviência do Brasil a Netanyahu ficou patente com uma 
série de visitas a Israel culminando com a recente viagem para ver 
um spray nasal contra o novo coronavírus. Como em um jogo de 
cartas, apostamos todas as fichas nos naipes errados e não sere-
mos bem recebidos nem em Washington, nem em Tel-Aviv.

Neste momento, o Brasil está mais marginalizado do que nun-
ca na América Latina, na África, no Oriente Médio, na Europa, na 
Ásia e na América do Norte. Dezoito meses parecem pouco tempo 
para mudar essa situação, sem ser impossível, caso haja vonta-
de política. Mas essa decisão teria de vir do Planalto, que dá a 
impressão de que não se importa com a crescente marginalização 
internacional.

Na declaração final da recente reunião do G7 houve uma 
aparente reconversão do grupo em direção da democracia social 
e da luta contra a desigualdade, em contraposição às atitudes 
do Executivo brasileiro. Nessa mesma reunião foi dada grande 
prioridade à conservação do meio ambiente, no exato momento 
em que aumenta a devastação da Amazônia e do Pantanal. No 
encontro do G7, o Brasil se viu mais isolado do que nunca visto que 
Joe Biden, Angela Merkel, Boris Johnson, Macron e Justin Trudeau 
nutrem pouca simpatia pelo atual governo brasileiro visto como 
negacionista ambiental e pandêmico.

A China vê as declarações de Brasília sinofóbicas como hostis, 
e na América do Sul não temos nenhum aliado. A Rússia apoia 

RECUPERAÇÃO DA INSERÇÃO E DA REPUTAÇÃO 
DO PAÍS NA COMUNIDADE INTERNACIONAL

a Venezuela, Israel deve distanciar-se, e nos países árabes e afri-
canos deixamos a impressão de pouco interesse por um relacio-
namento diplomático mais estreito. As declarações do anterior 
titular do Itamaraty, de que não se importava em ser pária, confir-
mam que o Brasil, infelizmente, nunca foi tão pária internacional 
como no momento atual.

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

coluna-do-embaixador

Cesário Melantonio Neto | Diplomata

embaixador
Coluna do

ARTE KIKO

Coluna publicada às sextas-feiras

Notícias como a exportação de gado de fazendas com desma-
tamento ilegal e trabalho escravo, em nada contribuem para me-
lhorar a nossa reputação e inserção internacionais. Madeireiras 
suspeitas de exportação ilegal para os Estados Unidos e Europa 
continuam a atuar livremente, sem controle por parte do Minis-
tério do Meio Ambiente, com a suposta participação do então 
ministro e do presidente do Ibama.

Nesse contexto tóxico, os esforços do Itamaraty para recuperar 
o terreno, podem cair no vazio. Nossa competente diplomacia 
busca meios e modos de reverter a situação inaudita, mas outros 
órgãos do Executivo persistem nos erros sem demonstrar desejo 
de mudanças positivas. No caso do Mercosul, as discrepâncias 
crescem enfraquecendo o processo de integração regional e 
faz com que o Mercosul perca importância no comércio exterior 
brasileiro.

A recuperação da imagem e da inserção internacionais do 
Brasil passa, igualmente, pela eliminação do caráter racista e 
antidemocrático de algumas autoridades dos Executivos federal 
e estaduais. O ano de 2020 foi marcado, tristemente, pela morte 
de 947 pessoas por policiais no Estado do Rio de Janeiro. Essa ati-
tude desses policiais demonstra, claramente, o caráter bárbaro, 
racista e antidemocrático da estratégia violentíssima de combate 
ao crime, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
que proibiu qualquer operação policial nas favelas durante a pan-
demia, com exceção de casos absolutamente excepcionais.

Violações frequentes dos direitos humanos e das minorias 
pelo aparelho policial afetam com gravidade a percepção sobre a 
realidade brasileira no exterior. O Itamaraty pode recuperar o seu 
papel relevante na construção do Brasil - na frase exemplar do 
embaixador Rubens Ricúpero - caso possa liberar-se da ostensiva 
ideologia professada pelo anterior titular da Chancelaria.
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em grandefase
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Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n No começo desta semana, 
uma imagem mostrando 
troféus do Vasco da Gama 
empilhados em uma Kombi 
acabou viralizando nas redes 
sociais. O clube está em um 
processo de reforma da sala 
de troféus em São Januário 
e os objetos eram transpor-
tados. Por sorte, após a foto 
ser tirada, o erro foi corrigido 
e, segundo o clube, não hou-
ve dano às conquistas. Mas, 
para ser bem sincero, que 
isso nunca mais se repita. A 
imagem é feia e a história do 
Vasco bonita demais para ser 
tratada de tal forma.

INADMISSÍVEL
MARCELO CORTES / FLAMENGO

O 
Flamengo, mais uma vez, venceu dentro do 

Campeonato Brasileiro apresentando bom 

futebol. Mesmo com desfalques, a equipe se-

gue a melhor do Brasil e uma das que mais jogam 

bonito dentro do país. Isso tudo é indiscutível quan-

to ao trabalho de Rogério Ceni, mesmo o coman-

dante ainda sendo alvo de desconfiança por parte 

da torcida rubro-negra. Mas o que me chamou a 

atenção e de todos, além da vitória e da despedida 

do craque Gérson, foi a saída do atacante Pedro 

durante a partida. O garoto não fazia bom jogo e a 

substituição foi até natural. O que não foi normal 

foi a reação dele ao ser substituído por Rodrigo 

Muniz. Saiu xingando, chutando garrafa e mal fa-

lou com o companheiro que iria entrar. Coisa que, 

por exemplo, Gabigol já fez. Lógico que ele estava 

errado e precisava de um puxão de orelha. Mas, 

quando o camisa 9 teve o mesmo gesto, nada foi 

falado de forma pública. Já com Pedro, Ceni optou 

por criticá-lo abertamente em entrevista coletiva. 

Veja bem: não acho que o que o ex-goleiro disse 

esteja errado. Mas falta coerência quando um faz e 

não leva bronca e o outro repete o gesto, porém foi 

repreendido abertamente. Dois pesos e duas medi-

das. Não pode ser assim.

Pedro não gostou por ter sido substituído contra o Fortaleza

 n O lateral esquerdo Paulo 
Vitor, negociado com o In-
ternacional, e o zagueiro 
Sousa, de saída para o Cer-
cle Brugge, da Bélgica, vão 
fazer muita falta ao já li-
mitado time do Botafogo. 
PV era uma grande pro-
messa e tinha tudo para 
crescer cada vez mais com 
o manto Alvinegro, algo 
que também enxergava 
em Sousa. A dificuldade 
financeira faz o time ficar 
refém nessas negociações 
e, é claro, o jogador tam-
bém pensa no próprio fu-
turo. Grandes perdas.

GRANDES PERDAS

SEM ARÃO

 nA Conmebol resolveu suspender o volante e zagueiro Wil-
lian Arão por dois jogos após a expulsão na partida contra 
a LDU, ainda pela fase de grupos da Libertadores. Ele já 
cumpriu um jogo, mas o técnico Rogério Ceni não terá um 
dos seus principais jogadores na ida das oitavas de final, 
contra o Defensa y Justicia, no dia 14 de julho. O jogador 
ainda vai ter que pagar uma multa de cerca de R$ 15 mil. 
Sempre dando um jeito de arrancar dinheiro dos clubes...
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PREMIAÇÃO POR MEDALHAS
Campeões olímpicos individuais serão premiados em R$ 250 mil. A recompensa 

pela medalha de prata será de R$ 150 mil e bronze, R$ 100 mil. Equipes com até seis 
atletas: R$ 500 mil (ouro), R$ 300 mil (prata) e R$ 200 mil (bronze). Coletivas: 

R$ 750 mil (ouro), R$ 450 mil (prata) e R$ 300 mil (bronze).

FLUMINENSE

Sequência de jogos é sentida

Mais do que a perda da in-
vencibilidade de 14 jogos no 
Brasileirão - o que impediu 
de igualar o recorde tricolor 
de 15 nos pontos corridos (em 
2010) -, o Fluminense tem a 
lamentar mais uma fraca 
atuação, numa sequência que 
começa a preocupar. A que-
da de rendimento no meio da 
maratona de jogos acontece 
justamente quando há maior 
rotatividade na equipe titular. 
Algo já previsto pelo técnico 
Roger Machado, que minimi-
zou o mau momento.

“Obviamente que a se-
quência de jogos vai nos tirar 
a competitividade só que vai 
pesar para todos. Mas é mais 
do que isso: o mau momento 

Roger minimizou mau momento

LUCAS MERCON

tecnicamente vai acontecer 
e também pode estar asso-
ciado à sequência dos jogos”, 
analisou.

Outro ponto que vem acon-
tecendo repetidamente nas 

partidas é a falta de varia-
ções das jogadas ofensivas. 
Entretanto, ao contrário do 
que aconteceu após a perda 
do Campeonato Carioca com 
atuações ruins em sequência, 
Roger não vê motivos para fa-
zer novas mudanças táticas 
no Fluminense.

“A gente procura variações, 
mas acima de tudo fazer bem 
o que a gente vem fazendo. 
Não dá para todo momento 
de dificuldade querermos tro-
car a forma de jogar porque 
não está encaixando. Para 
mim, é melhor a fazermos 
bem o que fazíamos até agora 
e voltar a fazer bem, não obri-
gatoriamente trocar, mudar”, 
afirmou o treinador tricolor.

Tricolor tem queda de rendimento nas últimas rodadas do Brasileiro

BOTAFOGO COPA AMÉRICA

Alvinegro busca 
reposição para elenco

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Guilherme Santos: aproveitado

O empréstimo de Sousa ao 
Cercle Brugge, da Bélgica, até o 
final de 2022 (por cerca de R$ 
2,9 milhões) e a venda de Pau-
lo Victor ao Inter-RS (por R$ 
2,5 milhões e que pode chegar 
a até R$ 6 milhões) dão refor-
ço ao caixa ao Botafogo. Mas 
ao mesmo tempo diminuem 
as opções do técnico Marcelo 
Chamusca. O Alvinegro busca-
rá reposição tanto do zagueiro 
quanto do lateral-esquerdo.

Sem dinheiro, a diretoria 
não pretende ir ao mercado 
para substituir PV. A ideia é 
aproveitar Rafael Carioca e 
Guilherme Santos. A reposi-
ção viria das divisões de base: 
Hugo, do sub-20, deve subir 
para os profissionais. Ele che-
gou a trabalhar com Chamus-
ca no início da temporada. 
Para a zaga, o Botafogo irá ao 
mercado por contar apenas 

com Kanu, Gilvan e Carli. Mas 
a busca não será simples. Além 
da falta de dinheiro, há pouco 
tempo para pegar algum de-
fensor da Série B, devido ao 
limite de jogos por outro clube.

Chamusca já terá de encon-
trar soluções para a lateral-es-
querda para o jogo de amanhã 
contra o Sampaio Corrêa, no 
Castelão, pela Série B.

Conmebol 
multa Tite 
por críticas
O técnico da seleção brasi-
leira, Tite, recebeu mul-
ta da Conmebol no valor 
de US$ 5 mil (R$ 24,6 mil 
na cotação atual) por ter 
feito críticas à Copa Amé-
rica. A punição foi defini-
da pela Comissão Discipli-
nar da entidade sul-ame-
ricana divulgada ontem.

No término da com-
petição, com o valor que 
a CBF receber pela com-
petição, a multa será de-
bitada automaticamente. 
Para este caso, não cabe 
recurso contra a decisão. 
A crítica foi feita em 12 de 
junho, antes da estreia da 
Seleção brasileira, quanto 
Tite se referiu à organiza-
ção da Copa América de 
“atabalhoada”.

FLAMENGO VASCO

Ceni sobre reforços: ‘Um bom 
jogador, dois no máximo’
Nova dor de cabeça para técnico. Arão está fora do jogo de ida das oitavas da Liberta

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Ceni tem se virado. Muitas opções para o 2º tempo são jovens

A
lém de perder Gerson 
para o Olympique de 
Marselha, o Flamen-
go ainda sofre com os 

desfalques dos jogadores que 
estão na Copa América (Ga-
bigol, Everton Ribeiro, Arras-
caeta e Isla). Mesmo assim, o 
time tem bom início de Cam-
peonato Brasileiro, com três 
vitórias e uma derrota, e vai 
precisar se virar com o que 
tem. Segundo Rogério Ceni, a 
busca por contratações conti-
nua, mas os possíveis reforços 
só virão quando a janela inter-
nacional abrir, em agosto. E 
serão buscas pontuais.

“Passamos alguns nomes, 
eles estão tentando, estudan-
do. A janela volta em agosto. 
Só tenho jogadores da base 
para o ataque e às vezes eles 
não estão prontos. Não são 
muitos (reforços), precisamos 
de um bom jogador, dois no 

máximo, para fazer do Fla-
mengo competitivo em duas 
ou três competições”, analisou.

Muito em função das ausên-
cias, o Flamengo sofre com a 
sequência de jogos. Algo consi-
derado natural pelo treinador, 

que minimizou as críticas em 
relação às oscilações da equi-
pe. Com desfalques, Ceni vem 
tendo que se virar com o que 
ainda tem, sendo que muitas 
opções para o segundo tem-
po são jovens. E o treinador 

Raposa deixa o 
Z-4 e cola no time 
de Marcelo Cabo 
que está em 10º

Cruzeiro vira para cima 
do Cruzmaltino: 2 a 1

Distantes dos tempos de 
glória, Vasco e Cruzeiro - 
agora na Série B - protago-
nizaram o centésimo clássi-
co da história no Mineirão, 
que terminou com a vitória 
dos donos da casa, ironica-
mente de virada, por 2 a 1, 
com dois gols de Matheus 
Barbosa, após Morato abrir 
o placar em Belo Horizonte.

O Vasco ocupa o 10º lu-
gar, com sete pontos, e terá 
a chance de se recuperar 
contra o Brusque, domingo, 
em São Januário. Ao igua-
lar a pontuação, a Raposa 
deixou o Z-4 e respira até 
o confronto com o CSA, no 
domingo, em Alagoas.

O gol de Morato aos oito 
minutos deu a impressão 
de que o Vasco assumira as 
rédeas pela agressiva postu-
ra, com pressão sobre o Cru-
zeiro e velocidade na saída 

de bola. Mas a bola parada se 
revelou grave problema. Aos 
14, Matheus Barbosa não per-
doou a bola que sobrou livre: 
1 a 1. De fora da área, o camisa 
17 marcou golaço, livre de mar-
cação. O Vasco acusou o golpe 
e perdeu a cabeça, literalmen-
te. Bruno Gomes foi expulso 
após o desentendimento com 
Rômulo. Ao tentar separá-los, 
Paulo se envolveu na confusão 
e acabou expulso.

Marcelo Cabo apostou na 
entrada de Léo Jabá, Gabriel 
Pec e Daniel Amorim. Desor-
ganizado, o time foi para o 
tudo ou nada, mas esbarrou 
na falta de pontaria.

lembrou que tem aproveitado 
todo mundo do elenco.

Como não bastasse, Ceni 
ganhou mais problema para 
o jogo de ida das oitavas de 
final da Libertadores, em 14 
de julho, contra o Defensa y 
Justicia, na Argentina. Wil-
lian Arão foi suspenso por 
duas partidas pela Conmebol 
por conta da expulsão contra 
a LDU e não estará em campo. 

Como já cumpriu um jogo 
na última partida da fase de 
grupos, contra o Vélez Sars-
field, o jogador está liberado 
para atuar no jogo de volta, 
no Maracanã. Também terá 
que pagar multa de US$ 3 mil 
(cerca de R$ 15 mil na cotação 
atual). Não cabe recurso.

Sem Arão, Ceni terá que 
pensar em outro zagueiro 
para fazer dupla com Rodri-
go Caio. Gustavo Henrique e 
Léo Pereira são favoritos.

COERÊNCIA 
EM PRIMEIRO 
LUGAR 

Vasco amargou outra derrota
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ECONOMIA

BB: como se preparar para concurso
Serão 4.480 vagas de Nível Médio com remuneração inicial de R$ 3.022 e mais R$ 1.486 em benefícios

DIVULGAÇÃO

Candidatos podem concorrer para agente comercial, que atua na rede de agências do BB, em todo o país

P
ara a felicidade dos 
concurseiros de plan-
tão, o Banco do Bra-
sil divulgou ontem a 

abertura de concurso para es-
crituário. Ao todo, serão 4.480 
vagas, com remuneração ini-
cial de R$ 3.022,37, fora os 
R$ 1.486,03 somados em vale 
refeição/alimentação e cesta 
alimentação. O banco oferece 
bolsas de idiomas, incentivos 
para graduação, pós-gradua-
ção lato sensu, mestrado e 
doutorado, oportunidades de 
mentoria, compartilhamento 
de experiências e hackathons. 
As provas estão previstas para 
26 de setembro.

“O interessado precisa de 
material na medida em que o 
edital cobrou. Nem mais, nem 
menos. Faltam pouco mais de 
90 dias para prova e o tempo 
deve ser aproveitado de forma 
inteligente. Deve planejar os 
estudos para que consiga pas-
sar por todas as matérias co-
bradas. Não dá para negligen-
ciar, visto que zerar qualquer 
matéria significa eliminação, 
bem como fazer menos de 50% 
entre as de conhecimentos 
básicos ou específico”, expli-
cou Arthur Lima, coordena-
dor do Direção Concursos. 

O professor orienta que os 
candidatos façam questões 
antigas, como treinamento. 
Segundo ele, o ideal é buscar 
provas anteriores do BB e da 
Cesgranrio, banca organiza-
dora do certame. Também é 
importante fazer revisões pe-
riódicas e retornas ao estudo 
de tópicos que apareçam fre-
quentemente entre os erros. 

“Para quem já estava se 
preparando há mais tempo, 
a dica é focar em português e 
questões específicas do cargo. 
Uma vez que o concurso está 
aberto, é importante ter roti-
na de estudo. Identificar o que 

está no edital, verificar quais 
bibliografias e dividir o que 
estudará cada dia. Faça resu-
mos e mapas mentais a mão! 
Nosso cérebro lembra e busca 
informações que você já tenha 
redigido alguma vez”, reforça 
Bianca Glaciano, especialista 
em Carreiras da Glaciano Re-

sultados Humanos. 
As inscrições têm valor de 

R$ 38 e devem ser feitas até 28 
de julho, no site (https://www.
cesgranrio.org.br/). As provas 
estão previstas para 26 de se-
tembro e seguirão os protoco-
los de prevenção à covid-19, 
conforme o edital. É preciso 

ter certificado de conclusão ou 
diploma de Nível Médio e ida-
de mínima de 18 anos comple-
tos, até a data da contratação.

Os candidatos podem con-
correr para agente comercial, 
que trabalha na rede de agên-
cias do BB, em todo o país, ou 
para agente de tecnologia, que 

assume na área de Tecnologia, 
em Brasília. Na inscrição, será 
feita escolha da UF/Macrorre-
gião/Microrregião e a cidade 
das provas. A seleção tem va-
lidade de um ano, a contar da 
data de publicação do edital, 
podendo ser prorrogada por 
igual período.

Inscrições no 
concurso custam 
R$ 38 e vão até 28 
de julho pelo site da 
Cesgranrio

SAIBA MAIS

 NAs provas terão 25 ques-
tões de Conhecimentos Bá-
sicos, com as matérias de 
Língua Portuguesa, Língua 
Inglesa, Matemática e Atua-
lidades do Mercado Finan-
ceiro e 45 questões de Co-
nhecimentos Específicos, de 
acordo com a vaga preten-
dida. Para quem optar por 
agente de tecnologia, os con-
teúdos são Probabilidade e 
Estatística, Conhecimentos 
Bancários e Tecnologia da 
Informação. Já para quem 
se candidatar como agen-
te comercial, as matérias 
são Matemática Financeira, 
Conhecimentos Bancários, 
Negociação e Vendas e Co-
nhecimentos de Informática.

Mais informações sobre 
o concurso podem ser ob-
tidas no Edital, disponível 
para consulta no site www.
bb.com.br/concurso, no Diá-
rio Oficial da União, e no site 
www.cesgranrio.org.br.

Provas vão ter 
25 questões

Biometria 
para crédito 
consignado

O presidente do INSS, Leo-
nardo Rolim, anunciou a pos-
sibilidade do instituto adotar 
o sistema de biometria para 
confirmação da contratação 
de empréstimos consignados. 
Em 2020, pesquisa do Idec 
mostrou que as reclamações 
em relação ao crédito consig-
nado aumentaram 179%. Fo-
ram 20.564 queixas por ope-
rações não conhecidas. 

Em audiência da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara, que dis-
cute vazamento de informa-
ções do INSS, Rolim afirmou 
que estuda a tecnologia de 
confirmação biométrica que já 
é usada para prova de vida na 
confirmação de consignados.

Ele admitiu que o assédio 
está ligado a vazamento de in-
formações e que há casos em 
que a origem dos dados é em-
préstimos anteriores.
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Rio é o estado com a 
maior redução de dívida

LUCIANO BELFORD

Secretário Nelson Rocha destaca esforço também para elevar receita 

A
pós um período de 
ajustes — e ainda 
em recuperação de 
suas finanças —, o 

Estado do Rio está, agora, na 
primeira posição do ranking 
como o ente da federação 
com maior redução em sua 
dívida consolidada. É o que 
aponta o último Relatório 
Resumido de Execução Or-
çamentária (RREO em foco 
Estados e Distrito Federal 2º 
Bimestre de 2021) da Secre-
taria do Tesouro Nacional, 
divulgado essa semana. 

Segundo a Secretaria de 
Estado de Fazenda, o recuo 
foi de 8% na comparação 
com 31 de dezembro de 2020. 

Para o titular da pasta, Nel-
son Rocha, os dados são fru-
to “do esforço que o Rio vem 
fazendo ao longo dos anos 
para aumentar a sua receita”. 
“O estado vem aumentando a 
receita e reduzindo ou, no má-
ximo, mantendo a despesa. Já 
reduziu lá atrás 11 mil cargos 
comissionados. Então, é o es-
forço que na realidade está re-
fletindo na redução da dívida”.

O resultado sinaliza um 
cenário mais positivo e com 
maior garantia, por exemplo, 
de fluxo de caixa para o paga-
mento em dia do funcionalis-
mo — que, em meio à crise em 
2016 e 2017, enfrentou suces-
sivos atrasos salariais.

NO MUNICÍPIO

 n O Previ-Rio paga hoje — em 
lote único, no valor global de 
R$ 4.493.576 — o previ-e-
ducação 2021 a 10.712 servi-
dores ativos, aposentados e 
pensionistas da prefeitura. 
O benefício deste ano, cujas 
inscrições já estão encer-
radas, foi de R$ 419,49, por 

estudante menor de 18 anos. 
O órgão começa a depositar 

também hoje todo o auxílio-
-creche referente ao primeiro 
semestre (janeiro a junho). O 
primeiro lote, com 2.424 cré-
ditos, sai nesta sexta-feira. Na 
próxima segunda-feira, serão 
mais 8.285 pagamentos.

Previ-Rio paga benefícios hoje

 nApós o recesso parlamentar, a 
Alerj vai votar proposta que ga-
rante correção salarial aos servi-
dores dentro das regras do novo 
regime. O Projeto de Lei 4.108 de 
2021, de autoria do presidente da 
Comissão de Tributação, depu-
tado Luiz Paulo (Cidadania), foi 
apresentado novamente ontem, 
em audiência virtual do colegiado, 
que contou com a presença do se-
cretário de Fazenda, Nelson Rocha.

Na reunião, parlamentares 
debateram com o secretário as 

medidas de ajuste que afetam 
o funcionalismo, entre elas, a 
revisão do regime jurídico e a 
reforma previdenciária.

Luiz Paulo lembrou ainda 
que a última reposição sala-
rial foi em 2014: “Não estamos 
falando de reajuste, é preciso 
destacar. E a reposição é um 
preceito constitucional”.

Rocha sinalizou a possibili-
dade de conceder recomposi-
ção desde que seja mantido o 
equilíbrio fiscal.

APÓS RECESSO

Alerj vota recomposição salarial

Em agosto, deputados da Assembleia vão analisar proposta 

OCTACÍLIO BARBOSA/ALERJ

 > A Fazenda atribui o 
resultado à aplicação 
imediata dos artigos 
1-A e 4-C da Lei Com-
plementar 156/17, in-
cluídos pela LC 178 de 
2021, que instituiu o 
novo Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF).

Segundo o subsecretá-
rio de Tesouro da Sefaz, 
Roberto Gomides, com a 
LC 178, a dívida do Rio foi 
recalculada desde 2004, 
desconsiderando a ina-
dimplência no contrato 
de refinanciamento da 
Lei 9496/97, por força da 
retirada de ações que o 
Rio tinha contra a União 
— que discutia formas de 
cobrança dos débitos. 

“Também foram re-
vertidas as penalidades 
do descumprimento do 
teto de gastos, previs-
tos pela LC 156, retor-
nando o alongamento 
de 240 meses previsto 
para o contrato de re-
financiamento da Lei 
9496”, disse Gomides.

Fazenda: 
resultado  
deve-se ao RRF

 > O secretário estadual de 
Fazenda ressaltou que a 
meta não é apenas reduzir 
despesa: “É ter resultado 
fiscal positivo. E resultado 
fiscal positivo se consegue 
de duas formas: reduzin-
do despesa e aumentando 
receita. Então, hoje, não 
só o Poder Executivo, mas 
a própria Assembleia Le-

gislativa tem a consciên-
cia de que a grande crise 
que a gente tem que en-
frentar é de receita, como 
que a gente melhora a re-
ceita do estado”. 

“E melhorar a recei-
ta do estado significa, 
entre outras coisas, tra-
zer desenvolvimento”, 
acrescentou.

Meta é aumentar a receita
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CENTRO T.96474-4263
David Gomes R$125.000,00. 
Rua Santa Luzia Prédio Mixto 
junto Academia de Letras, 
apartamento, sala, quarto, 
banheiro, cozinha (cabe fo-
gão/geladeira).  (21)3553-
0874 CR.21219
 

ARARUAMA R$16.000
Lotes local com água, luz, 
ônibus. Próximo Centro. 
Sinal R$600,00 mensais 
R$328,00. Últimas Uni-
dades. Levamos ao Local. 
Tel:(22) 98817-2952 what-
sapp
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2/ 600m2. 
Ideal para Moradia/ Investi-
mento/ Lazer. RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
PMS. Partir R$398,00 men-
sais (+pequena entrada fa-
cilitada) . "RJ-106/  Km. 54". 
Próximo  Praias, Lagoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-
0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0.

 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307

 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada decreto 
57.654-20/01/1966, Porta-
rias anistiadoras anuladas, 
495, Pensão Militar, Direito 
Familia. Procure seus direi-
tos,  (21)98191-8844 What-
sapp,
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, 
benefício demorando, inde-
ferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-
8738 Whatsapp.

 

MARCENEIRO V/TEXTO
Fino acabamento, conhecer 
desenho, desenvolvimento 
profissional, serviço temporá-
rio. Tirar o material, montar 
na marcenaria e montar no 
cliente.  Tratar  99917-2013
 

CONCRETO BOMBEADO 
Laje pré-fabricada/ piso con-
creto polido. Parcelamos 12X 
cartões, menor taxa merca-
do. WhatsApp 97006-6176/ 
97007-5050/ 96403-1836. 
Atendemos até os domingos.
 

SERRALHERIA V/TEXTO
Toldos e Coberturas. Paga-
mento em até 6x no cartão ou 
à vista com 10% de descon-
to. Contatos Tel.:(21)98174-
1920/ 98743-2172 What-
sapp

 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo Rio e Grande Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

CONJ. SOFÁ V/TEXTO
Vendo um Conjunto de sofá 
em peroba, semi novo valor 
R$ 1.500,00. Contato no te-
lefone (21) 99753-5041
 

IMPERIO TRANCARUA 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
Entidade. Tel 3269-0177/ 
98558-9091 whatsapp
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca e gelada. Entrega no 
Gde. Rio e Caxias. 2a. a 6a. 
feira. Carregar em Jacare-
pagua ou Ceasa. Whatsapp  
96422-0205. Ronaldo
 



Day Mesquita em 
breve terá um de seus 

trabalhos 
disponibilizados na 

plataforma HBO 
MAX. que será 

lançada dia 29. A 
atriz, que esteve no ar 

até janeiro como 
Poderosa, 

protagonista da 
novela ‘Amor Sem 

Igual’, da Record, 
estará no catálogo do 
streaming com a série 

‘O Negócio’, em que 
interpretou a 
personagem 

Fernanda na terceira 
temporada. “Eu adoro 

rever sempre que 
reprisam trabalhos 
que eu fiz. Antes eu 
sofria um pouco ao 
ver que poderia ter 

feito diferente ou 
melhorado em algo 
naquele momento, 

mas hoje vejo de 
outra forma, vejo que 

era o melhor que eu 
tinha naquele 

momento”, diz a 
artista. 

FábiaOliveira

NA HBO MAX

DAY MESQUITA 

NAMORO OU AMIZADE?

Detetive está 

na mira de 

Danilo Gentili

Em publicação feita em suas redes sociais, 
Walcyr Carrasco criticou a postura de alguns 
famosos que realizam divulgações em troca 
de pratos de comida. “Tem famoso que troca 
post por um prato de arroz com ovo. Bem vin-
do ao maravilhoso universo das permutas”, 
escreveu ele. 
 Nicole Bahls então comentou a publicação 
retrucando a fala de Carrasco. “Às vezes não é 
pelo simples arroz com ovo, que é uma delícia, 
mas sim pra ajudar amigos comerciantes, do-
nos de restaurantes que estão passando por 
dificuldades. Eu faço, às vezes, com maior cari-
nho e amor. Tem muitos empresários donos de 
restaurantes precisando de ajuda”, escreveu a 
modelo. 

NICOLE DA AULA DE 

SOLIDARIEDADE

REPRODUÇÃO

Desde que participou do programa 
‘The  Noite’, no início do mês de 
junho, a detetive de maridos 

Eduarda Lima tem sido bombardeada 
de perguntas nas redes sociais sobre um 
possível envolvimento com Danilo 
Gentili, já que rolou um clima de paque-
ra entre dois. Pois bem. Esta humilde 
colunista, que perde um amigo mas não 
perde uma fofoca, resolveu procurar 
Eduarda para saber se existia ‘algo mais’ 
de fato. “Estamos trocando mensagens 
direto (risos). Neste final de semana, eu 
estarei em São Paulo a trabalho e pode 
ser que a gente se encontre. Se eu estou 
interessada? Olha... Eu sou solteira, ele 
também... Ele é uma pessoa inteligente, 
agradável e me trata muito bem. Me 

trata de uma maneira incrível. Vamos ver o 
que vai acontecer”, deixa no ar Eduarda, que 
assumiu ter investigado a vida pregressa do 
apresentador do SBT.

“Quando eu fui convidada para participar 
do programa, a produção me autorizou a 
investigar a vida do Danilo e eu acabei 

traçando o perfil. Ele é aquele tipo de cafa-
jeste clássico (risos), sabe? Paquerador e 
que não é muito de namorar. Gosta de 
mulheres interessantes, destemidas, livres 
e com a mente aberta. Ele concordou com 
tudo. Eu não me assusto com esse tipo de 
homem, não”, admitiu Eduarda.

“Estamos 
trocando 
mensagens 
direto 
(risos). 
Neste final 
de semana, 
eu estarei em 
São Paulo a 
trabalho e 
pode ser que 
a gente se 
encontre”

ADRI LIMA

REPRODUÇÃO/MONTAGEM
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RAISSA OSTENTA COMENDO 
CARPACCIO DE OURO 
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Na manhã de ontem, Sandra Annenberg recebeu 
a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Aos 53 
anos, a apresentadora do ‘Globo Repórter’ se apre-
sentou em um dos postos de vacinação drive thru, a 
bordo de um fusca. O veículo da apresentadora cha-
mou a atenção do público. No Instagram, a jornalista 
comemorou a primeira dose do imunizante e com-
partilhou um vídeo do momento de sua vacinação. 
“Vocês vão ouvir um ‘Aiiii’… foi de emoção. Fiquei 
muuuuito emocionada! Uma mistura de sentimen-
tos… Senti alívio. Senti dor por todos os que não 
tiveram a chance de ser vacinados. Senti raiva pela 
vacina não ter chegado antes. Senti medo por quem 
ainda não se vacinou. Senti admiração por todos que 
trabalham na frente dessa batalha, médicos, enfer-
meiros, profissionais da saúde. Senti orgulho do SUS. 
Senti apreço ainda maior pela ciência. Senti amor 
pela vida de todos! Senti tanto”, escreveu a jornalista.

VACINADA DE FUSCA

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 Marcelo Horta, 

especialista em 
fermentação na-
tural, está lan-
çando um super 
incentivo para 
quem quiser 
colocar a mão na 
massa! Dias 29, 
30 e 01/07 tem a 
Semana do Pão 
Raiz com curso 
100% online e 
100% gratuito.  
Inscrições na bio 
do insta @chef.
marcelohorta.

Dançarino e corégrafo, Binho Reis já tem mais de 20 anos de carreira e ele se orgulha de ter 
trabalhado com Perlla, Latino, Dennis DJ, Kelly Key e Anitta, artistas que até hoje ele mantém 
uma relação saudável. Binho também dançou durante anos com Naldo Benny, mas o 
relacionamento estritamente profissional não terminou bem e foi parar no tribunal. “Trabalhei 
muitos anos com o Naldo, coreografei dois DVDs, mas ele é um artista que não valoriza o seu 
pessoal e eu resolvi sair. Entrei na Justiça”, admitiu Binho. Mesmo sem poder dar detalhes 
-segundo ele, o processo corre em segredo-, em entrevista ao programa Barbacast na internet, 
Binho contou que ganhou a causa, mas não recebeu um tostão e a ação judicial segue. “Pois é. 
Isso é fogo. Você vai nas redes sociais do cara e onde ele está? Em Nova York. Eu estou aqui, com 
37 anos, ainda correndo muito atrás”, compara.

COREÓGRAFO DIZ QUE PROCESSOU 
NALDO, MAS NÃO RECEBEU

Curtindo férias em Dubai, Raissa 
Barbosa deu aquela ostentada ao 
compartilhar com seus seguidores 
no Instaram, ontem, sua refeição 
com folhas de ouro. A ex-Fazenda 
mostrou um prato de carpaccio de 
ouro. “Gente, olha esse carpaccio 
de ouro. Muito ouro, ishalá. Vou ex-
perimentar agora. Está aprovado. 
Muito ouro”, disse Raissa, enquan-
to se deliciava com a iguaria.
 A modelo viajou para Dubai para 
respirar novos ares, após uma grave 

crise de ansiedade que a fez parar 
no hospital. “Eu podia ficar em casa 
muito triste como eu estava ou eu 
podia optar por viajar e ser feliz. É 
isso. Tô me cuidando, trouxe meus 
remedinhos e estou bem. Mas en-
tre ficar em casa, em São Paulo, de 
cama e preferir viajar, eu preferi via-
jar. Foi o melhor que eu fiz. Eu tô me 
cuidando, tô bem e vou ficar melhor 
ainda. Eu estava precisando disso 
(sair de casa)”, disse a também 
ex-Miss Bumbum.

Aglomeração junina 
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Ex-mulher do jogador Hulk, a empresária Iran Ângelo promoveu uma 
aglomeração e tanto em sua mansão na Paraíba, poucos dias após o 
Brasil registrar a marca de 500 mil mortos por Covid-19. Ao lado de 
familiares e amigos, ela curtiu uma festa junina regada a muita comida 
típica, com direito a show ao vivo e tudo. Vai ver todos os presentes já 
estavam vacinados, né? 

MÃE DE FAUSTÃO

MORRE DONA CORDÉLIA, 
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REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Cordélia Moraes Correia Silva, mãe do 
apresentador Fausto Silva, morreu na 
madrugada de ontem, aos 95 anos. A in-
formação foi confirmada pela assessoria 
do apresentador de 71 anos, mas a causa 
da morte ainda não foi revelada.
 Mulher de Faustão, Luciana Cardoso 
fez uma homenagem à sogra. “Que linda 
história! Uma pessoa que transbordava 
amor, sempre com palavras doces e cer-
teiras, deixando o mundo melhor. Ah, se 
todos tivessem a sorte de ter uma mulher 
dessa em suas vidas. Cordelia cumpriu 
sua missão de maneira plena, sendo uma 
mulher maravilhosa, professora dedica-
da, o melhor exemplo pros seus filhos, ne-
tos e nora. Seus frutos ficarão pra sempre 
em nossos corações. Obrigado por tudo! 
Obrigado por tanto”, finalizou Luciana.
 Dona Cordélia chegou a ser homena-
geada pelo filho, em novembro do ano 
passado, no ‘Domingão do Faustão’. Na 
ocasião, o apresentador comemorou os 
95 anos da matriarca e o fato de ela ter 
superado a Covid-19, após testar positivo 
para a doença. 

Na madrugada da última quarta-feira, mais um gemidão agitou a madrugada do ‘Po-
wer Couple’. O barulho feito pelos amantes incomodou Filipe Duarte, que questionou 
se não dava para serem mais discretos. Os autores do segundo ‘gemidão’ público são os 
mesmos do primeiro: Li Martins e JP. A coluna só tem uma coisa a dizer: viva o amor!

NOVO GEMIDÃO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N A direção do DEM não suporta mais o deputado Luís 
Miranda (DF). Aguarda os próximos capítulos em Bra-
sília para expulsá-lo do partido. Quem o segurou na 
legenda quando denunciado por série de esteliona-
tos foi o deputado Rodrigo Maia, então presidente da 
Câmara – que já foi expulso da sigla. Duas perguntas 
de senadores estão prontas na CPI da Pandemia para 
ouvir os irmãos Miranda (o deputado e o servidor do 
Ministério da Saúde) sobre o caso Covaxin: Por que, só 
depois de três meses do episódio, decidiram revelar o 
caso? E o que o presidente fez para investigar o que os 
irmãos relataram de suposto esquema na pasta?

Guerra das vacinas
 N Tem lobista de laborató-

rios saindo do Ministério 
da Saúde com algumas 
dezenas de milhões de 
reais só de comissões da 
venda das vacinas contra 
a covid-19.

Agulhada$ 
 NPara não ter ciumeira e 

evitar processos que travem 
as compras, o governo está 
agradando a todos os labo-
ratórios. Comprando muito 
de cada uma das vacinas.

Lotos municipais
 NA decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) em 
setembro do ano passado 
de dar aval para que muni-
cípios tenham suas loterias 
próprias ainda é encarada 
com timidez pelos prefei-
tos, embora haja sinais de 
avanços. O município de 
Guarulhos, na Grande São 
Paulo, aprovou lei e será o 
primeiro a ter sua loteria. A 
modalidade ainda não foi 
definida.

Reforço no caixa
 N Em Porto Alegre, a Câ-

mara de Vereadores já 
analisa um projeto de lei 
similar. Se, por um lado, 
as loterias – ainda preci-
sam de regulamentação 
– podem ser um reforço 
de caixa imediato para 
as prefeituras, o cenário 
gerou preocupação nas 
casas lotéricas. O assunto 
vai render, garante o espe-
cialista em jogos Magnho 
José, presidente do Insti-
tuto Jogo Legal. 

Direito de protesto
 N  Mais uma derrota do pre-

sidente Jair Bolsonaro e do 
ex-ministro da Justiça An-
dré Mendonça – o potencial 
novo ministro do STF. A 
Terceira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
trancou inquérito da Polícia 
Federal contra um cidadão 
de Palmas (TO) que pagou 
a publicidade de outdoors 
com as frases “Vaza Bolso-
naro” e “Impeachment Já”. 

País dos protestos
 N O Brasil virou o país da 

polarização política. Toda 
semana tem uma grande 
manifestação a favor de 
Bolsonaro ou Lula da Sil-
va. A próxima é domingo, 
em Copacabana, no Rio. 
O Grupo Conservador do 
Brasil faz protesto pela 
“contagem dos votos sem 
fraude” na eleição do ano 
que vem. 

Covid no Compliance
 NA pandemia trouxe efei-

tos negativos na imple-
mentação e sustentação 
dos programas de com-
pliance das empresas, 
aponta o novo estudo da 
ICTS Protiviti com avalia-
ção de mais de 3 mil em-
presas brasileiras nos últi-
mos 5 anos. Houve redução 
de 56% no interesse delas 
sobre o tema em 2020. 

Covid na Lei
 N Outro dado alarmante é 

que 58% delas sequer ma-
pearam seus riscos fren-
te à Lei Anticorrupção e 
outras regulações às que 
estão sujeitas.  E 66% das 
organizações não têm pla-
no de ação e prazos para 
tratamento dos pontos de 
melhoria identificados. 

Fiat lux! 
 N De um empresário lei-

tor da coluna: A Coelba, 
de energia da Bahia, de-
morou três meses para 
ligar a energia provisória 
para obras de um super-
mercado. A Cemig, de Mi-
nas, atrasa há seis meses 
a energia definitiva para 
um hospital em Betim, na 
Grande BH. Tivemos aces-
so aos dois casos.

Fraudes bloqueadas
 N Pesquisa da Konduto re-

vela que, em maio, foram 
evitados R$ 74 milhões 
em compras fraudulentas 
no e-commerce, quantia 
12% maior do que a regis-
trada em abril. A empresa 
analisou mais de 26,9 mi-
lhões de pedidos.

SEM COSTAS-QUENTES

SEM RECUO

 N Continua a luta do presi-
dente do TSE, ministro Luís 
Barroso, para provar o que já 
fato há 25 anos: a segurança 
da urna eletrônica nos pleitos. 
“Voto impresso é menos segu-
ro que o eletrônico e significará 
‘usina de problemas’”, disse a 
presidentes dos TREs.

A cidade agoniza em meio à pan-
demia do coronavírus, empresas 
fecharam, queda de usuários de 

transportes, só por aí, já dá para ter uma 
ideia do baque do potencial da Cidade 
Maravilhosa. Mas empresas sobrevivem 
a esse caos e travam uma guerra para re-
nascer e devolver à população o orgulho 
de ser carioca. Mas parte dos problemas 
registrados não se deve só à pandemia, 
mas também à falta de serviços públicos 
em todas as regiões, que sofrem com a 
falta de segurança, desordem urbana, 
e o assustador aumento de moradores 
em situação de rua que ocupam espaços 
públicos e afins por todo o Rio. 

Mas é possível vislumbrar luz no fim 
do túnel. Haja vista poder entrar e sa-
borear as tentações da Casa Cavé, com 
161 anos, é a doceria mais antiga do 
Rio. Foi aberta em 5 de março de 1860, 
na Rua Sete de Setembro, no Centro. 

A pandemia da covid-19 tem 
afetado de forma significativa 
a vida de pessoas, empresas, 

organizações e governos por todo o 
mundo. Os efeitos são sentidos nos 
âmbitos econômico, profissional, so-
cial e até mesmo psicológico. Neste 
cenário, a tecnologia vem fazendo a 
diferença e tem sido uma aliada im-
portante da gestão pública para mi-
nimizar esses impactos e tentar ante-
cipar o que está por vir.

Órgão gestor de Tecnologia de In-
formação e Comunicação do Estado 
do Rio de Janeiro, o Proderj vem tra-
balhando junto a secretarias e órgãos 
estaduais para desenvolver serviços 
e soluções que beneficiem o cidadão 
fluminense e tornem a máquina pú-
blica mais eficiente. Recentemente a 
autarquia participou do desenvolvi-
mento do SuperaRJ, programa de ren-
da mínima que tem como objetivo o 
enfrentamento e a superação da crise 
econômica causada pelas medidas de 
combate ao novo coronavírus. 

O Proderj ficou responsável por 
toda a solução tecnológica e pelo ge-
renciamento dos dados do progra-
ma. A autarquia desenvolveu o portal 
www.superarj.rj.gov.br, onde o cida-
dão encontra todas as informações ne-
cessárias para realizar o seu cadastro 
e se candidatar ao benefício.

Para a viabilização do sistema foi 
necessário um minucioso cruzamento 
de dados, mediante a verificação das 
bases de dados do CadÚnico, possibi-
litando a análise dos critérios de exi-
gibilidade determinados no decreto 
47.544/21, que instituiu o SuperaRJ. 
Além disso, houve a implementação 
de diversos requisitos de segurança.

Todo o planejamento de seguran-
ça, arquitetura e infraestrutura foi 
pensando no sentido de otimizar ao 
máximo o tempo de resposta do siste-
ma. Esses procedimentos e cuidados 

Tecnologia a serviço do cidadão

Um breve olhar edificante pelo Rio

Isabel Gomes 

empresária e dona 
de comércio no 
Centro do Rio

Mauro Farias 

presidente do 
Proderj

Fundada por um francês, a arquitetura 
marcante possui influência de diver-
sos países, com lustres, vitrais e vidros 
franceses; cadeiras e mesas projetadas 
por Cólon, um espanhol que residia no 
Brasil; e luminárias brasileiras. 

Nos áureos tempos, até o ex-prefei-
to Pereira Passos, era habitué da casa, 
assim como o ex-presidente Jusceli-
no Kubitschek. O que dizer de perso-
nalidades emblemáticas como Olavo 
Bilac, Chiquinha Gonzaga, o poeta 
Drummond de Andrade e Tarsila do 
Amaral, se deliciando com as gulo-
seimas da Casa Cavé? Entrar nela, é 
voltar ao passado, reviver um pouco 
do Rio Antigo. Mas o principal é de-
gustar sabores históricos.

Outra icônica empresa resiste ao 
tempo e toda sorte de intempéries. 
Quem nunca já usou os produtos da 
Granado? Os mais antigos vão falar 
com propriedades. Aberta em 1870, 
até hoje traz um ar nostálgico. Em seus 
primórdios, a pharmacia – era assim 
que se escrevia – com PH, manipula-
va produtos com extratos vegetais de 
plantas, ervas e flores brasileiras, cul-

são fundamentais para que se possa 
identificar corretamente quem está 
habilitado ou não a fazer parte do pro-
grama. Isso dá transparência e con-
fiabilidade ao sistema, aumentando 
assim a sua segurança.

Em virtude da grande demanda 
de acessos esperada, foram realiza-
das previamente simulações para que 
fosse avaliada e dimensionada corre-
tamente a infraestrutura necessária. 
Os resultados dos testes de estresse 
mostraram que a infraestrutura e a 

aplicação podem receber até 30 mil 
acessos simultâneos sem impactos no 
funcionamento do portal.

É muito gratificante para o Proderj 
poder contribuir para o sucesso de um 
programa que busca dar dignidade a 
milhares de famílias em situação de 
pobreza e extrema pobreza, além de 
apoiar micro e pequenas empresas. 
A autarquia segue cumprindo a sua 
finalidade de colocar a tecnologia a 
serviço da população fluminense e das 
secretarias e órgãos estaduais.

tivadas em Teresópolis. Sua qualidade 
também ganhou a nobreza. Em 1880, 
Dom Pedro II, conferiu à Granado o 
título de Farmácia Oficial da Família 
Imperial Brasileira. E hoje, contabiliza 
151 anos de pura vitalidade.

Comparado aos panteões, o Palá-
cio da Ferramenta é o caçula, acaba 
de completar 50 anos. Vejam só, estão 
firmes e fortes em três endereços no 
Centro do Rio. Onde se destacam, com 
diversificados produtos, grande varie-
dade de máquinas, material elétrico, 
parafusos, dobradiças, tintas, pisos, 
entre outros. Com em torno de 30 mil 
itens, é uma variedade considerável. 
E mesmo com restrições nos horários 
de funcionamento, limitando vendas, 
conseguiu blindar seus funcionários. 

Destarte, as evidências mostram o 
quanto difícil é manter um negócio 
ativo, citando apenas alguns estabe-
lecimentos simbólicos, a longevidade 
e gestão dessas empresas engrandece 
o Rio. A palavra Resistência resume 
bem, que ainda há motivos para come-
morar e acreditar. Ainda vamos cantar 
o Rio de Janeiro continua lindo.

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# Ouro Preto  completou 323 anos ontem.  # XXVI Seminário de Verão 
de Coimbra sobre Direitos Fundamentais – Diálogo Interatlantico, do Ipeja 
em parceria com Universidade, acontece dias 5 e 6 de julho. # Levanta-
mento da OLX revela aumento de 83% na busca por artigos para Festas 
Juninas nos últimos dois meses. # Centro Universitário Facens realiza hoje 
simulado online e ao vivo para alunos do Ensino Médio. # Será inaugurada 
amanhã a Exposição “Criatividade Contra a Fome”, promovida pelo Club 
Design em parceria com Grupo Atlas, no Parque Burle Marx, em SP. # Pedro 
Abramovay, diretor regional da AL e Caribe da Open Society Foundations, 
participa hoje da mesa redonda “O papel da Sociedade Civil e das Tecno-
logias Digitais na Inovação Democrática”.

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

 n Todos acham graça ao ver 
Marcão, Zé e Duca vestidos como 
bailarinas, e Jeff e Wallace sen-
tem-se vingados. Pedro cobra 
uma atitude de Marcelo em rela-
ção a seu romance com Roberta.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela fica incomodada com 
Ana e se apressa para ir embora. 
Lourenço se encanta com Tiago. 
Iná tenta convencer Manuela a 
voltar a trabalhar no bufê. Auré-
lia procura Álvaro.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Helena fica intrigada e ques-
tiona como a moça salva por Téo 
descobriu o endereço da casa. 
Alejandro disfarça quando Mário 
pergunta ao rapaz com quem ele 
se encontrou na noite anterior.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Pata cai nos braços de Duda, 
que interpreta Romeo. Duda im-
provisa uma fala e todos aplau-
dem os dois. Marian fica irritada. 
Duda diz que gosta de Pata.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Cora avisa a Fernando que sua 
sobrinha brigou com Vicente. 
Enrico liga do aeroporto para 
Beatriz e Cláudio se irrita. Du 
anuncia que está grávida.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n Labão castiga Lia. Jacó se 
decepciona com Isaque. Esaú 
ameaça Jacó. Lia fica mexida 
com as palavras de Amir. Esaú 
ignora Rebeca. Debora sofre com 
o destino de Gate.

21h | RECORD | 12 anos 
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Samba em live beneficente no Youtube
Mumuzinho e Xande de Pilares se apresentam, dia 3 de julho, em projeto para arrecadar alimentos

REPRODUÇÃO INTERNET

Mumuzinho e Xande 
de Pilares: show e 
incentivo a doações

Os cantores Mumuzinho e Xande de 
Pilares farão uma live beneficente, no 
próximo dia 3 de julho, às 18h, para o 
projeto ‘Dia C Dia de Cooperar Edição 
2021’, do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo no Estado do 
Rio de Janeiro (Sescoop/RJ). E evento 
‘Transformando Desafios em Esperan-
ça’ arrecadará alimentos para institui-
ções que estão passando dificuldades 
por causa da pandemia de covi-19.

Empolgado, Mumuzinho ressalta a 
importância de colaborar com o proje-
to. “Será um dia muito legal com meu 
parceiro Xande de Pilares, em que po-
deremos incentivar as pessoas a cultura 
da cooperação e o Social”, diz cantor.

De acordo com o presidente do Sis-
tema OCB/RJ, Vinicius Mesquita, o  
evento tem o objetivo de celebrar as-
sociações que trabalham ao longo do 
ano e também a valorização do coope-

rativismo, feito pelas pessoas que dele 
participam.

“Durante o evento, reforçaremos a 
campanha ‘Transformando Desafios 
em Esperança’, que visa arrecadar re-

cursos a serem doados a instituições so-
ciais de diversas regiões do estado afe-
tadas pela pandemia”, conta Mesquita.

“São valores e princípios cooperati-
vistas que se misturam em uma gran-
de corrente do bem. E neste tempo de 
pandemia, cuja necessidade de ajuda 
mútua é ainda mais necessária, o Dia 
C demonstra todo o seu papel social e 
comprova que atitudes simples podem 
mudar o mundo”, completa.

A live será transmitida no canal do 
YouTube do Sistema OCB/RJ, a partir 
das 18h. As doações deverão ser feitas 
através do QR Code que estará disponí-
vel durante a transmissão, ou poderão 
ser entregues na sede do Sescoop/RJ 
(Rua da Quitanda 56, no Centro do Rio) 
até o dia 31 de julho.

Reportagem da estagiário Bruna Fernandes, sob 

supervisão de Paulo Ricardo Moreira

C
om médicos e pacientes reais como 
protagonistas, a série documental ‘O 
Hospital’ estreia hoje na Record TV. 
O local escolhido como set de grava-

ções foi o Hospital Moriah, localizado em São 
Paulo, onde a rotina dos profissionais de saú-
de se tornou o assunto principal do progra-
ma que alia elementos narrativos a técnicas 
jornalísticas.

“Nós vamos ver os dramas humanos: as afli-
ções, as pressões, as dúvidas, as angústias, e, 
muitas vezes, o desespero e a gratidão”, expli-
cou o vice-presidente de jornalismo da Record 
TV, Antonio Guerreiro, em coletiva de impren-
sa. “A gente vai ver ‘olho no olho’ de cada mé-
dico que participou”, afirmou.

O primeiro episódio da série já está disponí-
vel na plataforma de streaming PlayPlus e des-
mistifica a realidade por trás de um hospital 
brasileiro. Para Pablo Toledo, chefe de redação 

do núcleo de reportagens especiais da 
emissora, o público brasileiro “já tem 
um histórico de amar séries médicas”. 
Porém, segundo o jornalista, ‘O Hospi-
tal’ traz o diferencial de retratar con-
flitos verdadeiros da equipe médica 
do Moriah.

“Médico real, paciente real, situa-
ção real, em um hospital real, atra-
vessando o período mais desafiador 
da saúde mundial. É tudo real nes-
sa série”, garantiu Toledo. Grava-

do durante a pandemia, o 
programa chegou a ter as 
filmagens interrompidas 
para que fossem respei-
tados os protocolos de 

segurança definidos pela Organização Mun-
dial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. “Re-
cebemos muito respaldo do Moriah dizendo: 
‘Para! Não venham aqui’. Agimos com muita 
cautela, o próprio hospital falava para suspen-
dermos as gravações”, contou Toledo.

Além do contato com a administração do 
Moriah, a equipe de jornalismo da Record tam-
bém precisou estabelecer uma boa relação com 
os profissionais de saúde envolvidos no projeto. 
O cirurgião plástico Alexandre Munhoz acre-
dita que a série terá resultados positivos por 
causa da proposta de se ater à realidade.

“Esse contato e essa proximidade do que é real 
com o público é muito produtivo. Porque mostra 
os desafios e a complexidade das diferentes áreas 
médicas”, opinou o doutor. “E, ao mesmo tempo, 
cria um vínculo com o público, de modo que essa 
identificação permita saber os desafios de uma 
experiência hospitalar”, garante.

Durante a coletiva, Pablo Toledo revelou a 
emoção de acompanhar profissionais reco-
nhecidos em suas respectivas áreas. “A gente 
traz aqui como se fosse trivial, mas é uma hon-
ra pra nós estar convivendo com esses médi-
cos”, confessou o chefe de redação da Record.

Toledo destacou a participação do cirurgião 
cardíaco Robinson Poffo, um dos únicos médi-
cos a realizar a operação robótica na América 
Latina. O procedimento de alta tecnologia 
será mostrado em um dos episódios, e o dr. 
Poffo compartilhou sua experiência de ter 
uma câmera na sala de operações.

“É um desafio, eu costumo brincar que é 
mais fácil operar um coração 

que dar uma entrevista”, 
admitiu o médico. “Mas, 

quando você está no momento de entrega, 
de altíssima responsabilidade, você acaba es-
quecendo de todo mundo. Em determinados 
momentos, você nem percebe que tem alguém 
lá filmando”, explicou o cirurgião.

Sobre as cenas de cirurgias e os demais pro-
cedimentos médicos, Toledo garantiu que a 
produção da série tomou os cuidados necessá-
rios para que ninguém sinta aversão enquanto 
assiste ao programa. “O principal da série é o 
coração, mas do ponto de vista emocional”, 
afirma o jornalista.

Para entregar uma experiência completa, o 
conteúdo da série será estendido para as redes 
sociais, segundo Bia Coffi, diretora de Planeja-
mento Transmídia da Record TV. Internautas 
poderão assistir semanalmente a “minidocu-
mentários” que abordarão áreas do Hospital 
Moriah, além dos centros cirúrgicos e dos se-
tores de atendimento médico.

“São departamentos que a gente não tem 
muito acesso. Como funciona o setor de limpe-
za de um hospital? Como funciona o setor de 
gastronomia? De hotelaria? Esses documentá-
rios semanais vão mostrar como é o dia a dia 
desses departamentos”, explicou Coffi.

Apesar da série estrear hoje na Record TV, 
assinantes do PlayPlus têm acesso aos novos 
episódios com uma semana de antecedência. 
Além disso, o serviço de streaming disponibi-
lizará um documentário exclusivo que mostra 
os bastidores da série, incluindo os cuidados 
necessários para que o programa fosse grava-
do durante a pandemia do coronavírus.

Reportagem do estagiário Josué Santos, sob supervisão de 

Juliana Pimenta

Série ‘O 
Hospital’ 

mostra 
conflitos 

e desafios 
reais 

vividos 
por equipe 
médica do 
Moriah em 
São Paulo. 

Estreia 
hoje na 

Record TV

Médicos reais 
em ação 
na série ‘O 
Hospital’
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