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MAGALU VAI 
GERAR TRÊS MIL 
EMPREGOS COM 
ABERTURA DE
50 LOJAS NO 
ESTADO DO RIO. 
ECONOMIA, P. 9

CASSAÇÃO 
DEPUTADO 
CORONEL JAIRO SE 
RECUSA A 
COMENTAR A 
SITUAÇÃO DO 
FILHO, JAIRINHO  
INFORME DO DIA, P. 2

Municípios do estado vão seguir 
recomendação para que gestantes 
vacinadas com Astrazeneca rece-
bem a segunda dose da Pfizer. P. 6 

Rio orienta 
vacinação 
de grávidas

BRT terá 500 
ônibus novos e 
portas de ferro 
nas estações
Consórcio vencedor comprará os veículos para renovar a frota. Previsão 
da prefeitura é que licitação ocorra em dezembro.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

REESTRUTURAÇÃO

FLU VARRIDO PELO FURACÃO
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Tricolor abreTricolor abre
 o placar, mas o placar, mas
 leva virada e  leva virada e 
acaba goleadoacaba goleado
 pelo Athletico-PR  pelo Athletico-PR 
por 4 a 1 nopor 4 a 1 no
 Brasileiro Brasileiro
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Ex-BBB Ivy Moraes 
confirma relacionamento 
com Fernando Borges. P. 12
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Maurício Demétrio, da Delegacia do Consumidor, chefiava 
grupo que recebeu R$ 1 milhão em propinas de lojistas. P. 5 

Preso delegado que 
combatia a pirataria
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QUADRILHA

LUCIANO BELFORD

Mengão de Mengão de 
Pedro pega o Pedro pega o 
Cuiabá após Cuiabá após 

derrota no Sulderrota no Sul

FLAMENGO FLAMENGO 
TENTA SE TENTA SE 
RECUPERARRECUPERAR

ATAQUE

Página 8

Fogão bate Fogão bate 
o Vitória o Vitória 
na Série Bna Série B
Após três rodadas sem Após três rodadas sem 
vencer, Alvinegro volta vencer, Alvinegro volta 
a triunfar com gol meio a triunfar com gol meio 
sem querer de Chay sem querer de Chay 

Convocação dos segurados será feita a partir da próxima semana. Agendamento da perícia médica pela internet seguirá critérios sanitários dos postos. P. 9 

PENTE-FINO DO INSS REVISA BENEFÍCIOS
POR INCAPACIDADE DE 170 MIL PESSOAS

Retomada 
das obras do 
metrô Gávea 
em discussão 
Especialistas dizem que esta-
ção terá impacto na mobilidade 
e na geração de empregos. P. 4

SERVIDOR
Salário de 
junho será 
antecipado 
no estado 
ECONOMIA, 
P. 10

Superpedido de 
impeachment
Parlamentares e entidades apre-
sentaram na Câmara documento 
que unifica mais de 120 pedidos 
de afastamento de Bolsonaro. P. 6

Câmara aprova perda de 
mandato do vereador 

acusado de homicídio.  P. 4

Jairinho é 
cassado: 
49 votos

UNÂNIME

Cariocas tiram Cariocas tiram 
agasalhos do agasalhos do 

armário na armário na 
tarde mais fria tarde mais fria 

do ano com do ano com 
14°C.14°C.  P. 4 P. 4 

TEMPERATURA TEMPERATURA 
EM QUEDAEM QUEDA

VASCO PERDE PARA O GOIÁS POR 1 A 0 
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 N Na Rua Curupira, 
transversal com Rua Tinguá, 
em Rocha Miranda, tem um 
poste com a lâmpada de 
LED queimada! Alô, Rioluz, é 
preciso tomar providências 
e fazer manutenção dos 
postes e lâmpadas de nossa 
cidade, nos ajudem,  
por favor!

 > Joel Cella
Rio de Janeiro

Lâmpada queimada 
em Rocha Miranda

Ruas alagadas com 
chuvas em SG

 N As Ruas Cônego Goulart 
e Floriano Peixoto, esquina 
com a Rua Oliveira Botelho, 
em Neves, São Gonçalo, 
viram lagoa com qualquer 
chuva um pouco mais forte. 
Pedimos que a Prefeitura  
de SG faça um projeto  
que regularize esta 
situação.

 > Laudelino Siqueira
São Gonçalo

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

As mais lidas
Online

Salários de junho serão 
pagos em 9 de julho aos 

servidores estaduais do Rio
SERVIDOR

Fotos! Carol Portaluppi 
posa de biquíni e 

mostra corpão na Bahia
DIVERSÃO

Delegado que combatia a 
pirataria é preso por cobrar 
propina a comerciantes em 

Petrópolis
RIO DE JANEIRO

Milionária presa 
acusada de encomendar 

morte de marido; 
traição seria motivo 

BRASIL

Desde 2018, 
influência de 
Coronel Jairo 
é decrescente 
no cenário 
político 
fluminense”

A Câmara Municipal do Rio foi palco esta semana de 
um dos acontecimentos mais marcantes da sua his-
tória recente. A vereadora Teresa Bergher (Cidadania) 

resumiu o estado de espírito. “Esta Casa nunca viveu nada 
semelhante”, disse. Bergher se referia à decisão do Conselho 
de Ética - pelo qual só existe fruto do seu primeiro projeto de 
lei como vereadora - em aprovar por unanimidade o rela-
tório que pediu a cassação do vereador Doutor Jairinho, por 
quebra de decoro parlamentar. Foi a pavimentação para a 
cassação do denunciado em abril deste ano por homicídio 
triplamente qualificado contra o enteado, o menino Henry 
Borel, de 4 anos. Jairinho apostou que os colegas salvariam 
sua pele, sob o entendimento de que ele é vítima da mídia. 
Jairinho também confiou na força do pai, hoje deputado es-
tadual. O problema é que Coronel Jairo já não tem a força do 
passado, desde que foi preso em 2018, durante a Operação 
Furna da Onça, desdobramento da Lava-Jato no Rio. Ele foi 
solto no ano seguinte por conta de um habeas corpus. Mas 
sua influência é decrescente no cenário político fluminense.

SILÊNCIO
Procurada pela coluna para comentar o calvário do filho na 
prisão, a assessoria de Coronel Jairo foi comedida na respos-
ta: “O deputado não quer comentar nada neste momento”. 
Os colegas cochicham nos corredores da Alerj que a dor do 
parlamentar é grande e que ele anda cabisbaixo. “Muito 
borocoxô”, disse um amigo. 

 N Instituto Federal do Rio de 
Janeiro e Museu de Arte de 
São Paulo iniciam parceria 
para análise de obras de arte 
do acervo do museu. Labora-
tório móvel do IFRJ realiza 
análises in situ e não destru-
tiva em obras de arte. 

InformedoDia

 N Câmara Municipal do Rio 
deve votar nos próximos 
dias projeto de lei que obri-
ga farmácias e drogarias a 
afixar, em local visível, car-
taz informando medicamen-
tos que são ineficazes para 
tratamento precoce de co-
vid-19. Projeto do vereador 
Dr. Marcos Paulo (PSOL) 
prevê multa de R$ 5 mil para 
estabelecimentos que não 
cumprirem a lei.

CONTRA FAKE 
NEWS NAS 
FARMÁCIAS

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

PARCERIA RJ E SP PELA 
ARTE DOS MUSEUS

PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 
NO RIO
Vereador Marcio 

Ribeiro (Avante) 

deu entrada em 

projeto de lei para 

criação de unida-

de de conservação 

no Morro do Ran-

gel, que apresen-

ta diversidade 

de espécies de 

flora endêmicas 

e ameaçadas de 

extinção.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Coronel Jairo não quis comentar situação do filho, Dr. Jairinho

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Vereador Dr. Marcos Paulo

É planejado para hoje aumento no valor das passagens dos trens 
da SuperVia. Se ocorrer, será o bilhete mais caro do país. O reajuste, 
adiado desde fevereiro, está sendo negociado entre governo esta-
dual e a concessionária que administra os trens. Que cheguem a 
um acordo bom para a população.

A previsão de 500 novos ônibus na frota do BRT em 2022 já é uma 
luz para a melhoria no transporte público. Planejar é a chave para 
uma mudança positiva e estruturada.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Detran: mutirão no sábado
São 8.220 mil vagas para atendimento de identificação civil, veículos e habilitação

DIVULGAÇÃO

O 
Detran-RJ vai ofe-
recer mais de 8 mil 
vagas para mutirão 
de atendimentos no 

próximo sábado. Serão 8.220 
mil vagas para os serviços de 
identificação civil, veículos 
e habilitação, em 150 unida-
des de atendimento em todo 
o estado. Os agendamentos 
já podem ser feitos pelo site 
do Detran ou pelo teleaten-
dimento, nos números (21) 
3460-4040, 3460-4041 ou 
3460-4042, das 6h às 21h.

O órgão pede aos usuários 
que, na impossibilidade de 
fazer o serviço previamen-
te agendado, desmarque o 
atendimento com antece-
dência, para evitar que as 
vagas sejam desperdiçadas e 
permitir que outras pessoas 
sejam atendidas.

“Nossos mutirões aos sá-
bados são mais uma oportu-
nidade de atendimento ao 
cidadão. É a 31ª edição que 
oferecemos ao usuário mais 
um dia de serviços do nosso 

Agendamento feito no (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042

departamento. Com os cuida-
dos e protocolos de saúde, já 
disponibilizamos milhares de 
vagas extras à população flu-
minense”, afirmou o presidente 
do Detran-RJ, Adolfo Konder.

Serviços de veículos, como 
transferência de propriedade, 
2ª via de CRV, alteração de ca-
racterísticas, mudança de cor, 
transformação de combustí-
vel, baixa e inclusão de alie-
nação, alteração de nome/ra-

zão social, inclusão de ANTT, 
blindagem e intenção de ven-
da, são oferecidos em postos, 
das das 8h às 13h, da Infraero, 
Parada de Lucas, São Gonçalo, 
Santa Cruz, Vila Isabel, Had-
dock Lobo, São João de Meriti, 
Queimados, Paraíba do Sul, Ca-
choeiras de Macacu, Campos 
I, Paracambi, Teresópolis, Ita-
peruna, Angra dos Reis, Volta 
Redonda, Búzios, Petrópolis, 
Macaé e Casimiro de Abreu.

CASSAÇÃO

O impacto do 
caso Jairinho 
na política

FIQUE LIGADO

 N  Serviços de habili-
tação, como primeira 
habilitação, renova-
ção de CNH, mudança 
ou adição de catego-
ria, alteração de dados 
ou troca da permissão 
para dirigir para a cartei-
ra definitiva, serão nos 
postos: Sede, Américas 
Shopping, Cabo Frio, 
Campos, Guapimirim, 
Japeri, Largo do Macha-
do, Maré, Maricá, Méier, 
Mesquita, Nilópolis, Ni-
terói (Fonseca), Niterói 
Shopping, Penha, São 
Gonçalo (Neves), São 
Gonçalo (Rocha), Vaz 
Lobo e Vila Isabel (Bou-
levard). Atendimento 
das 10h às 16h. 

Outros 
serviços

Obra da Cedae afeta abastecimento
Uma obra que será feita 
hoje pela Cedae no bairro 
do Flamengo deverá afetar 
o abastecimento na região. 
A intervenção tem como 
objetivo promover melho-
rias na rede de água na es-
quina das ruas Ana Konder 
com Machado de Assis. O 
serviço terá início às 9h e 

deve ser concluído até as 
3h da madrugada de sexta-
-feira. Durante a serviço, o 
abastecimento ficará redu-
zido para os bairros do Ca-
tete, Flamengo e parte de 
Botafogo.

O fornecimento de água 
será retomado após o térmi-
no da obra, mas em algumas 

áreas como ruas localizadas 
em locais elevados pode le-
var até 24 horas para se res-
tabelecer por completo.

Imóveis que dispõem de 
sistema de reserva, caixas 
d’água e cisterna, não de-
vem sofrer desabastecimen-
to. De toda forma, a compa-
nhia orienta os moradores 

da região a usar de forma 
consciente os reservató-
rios internos, reprogra-
mando as tarefas não es-
senciais que representem 
grande consumo de água. 
Clientes da Cedae podem 
solicitar o abastecimento 
por caminhão pipa pelo 
0800-282-1195.



RIO DE JANEIRO

BRT TERÁ 500 ÔNIBUS NOVOS 
 E ESTAÇÃO PARA EVITAR CALOTES
Consórcio que ganhar licitação comprará veículos e prefeitura quitará investimento 
ao longo da concessão. Nas paradas, porta de vidro será substituída por ferro vazadoA 

reestruturação do 
transporte da cidade, 
que prepara novas li-
citações do BRT e da 

bilhetagem eletrônica, pre-
vê melhorias a curto e médio 
prazo. A secretária municipal 
de Transportes, Maína Celi-
donio, antecipou a O DIA 
que 500 ônibus serão com-
prados para aumentar e reno-
var a frota. A previsão é que a 
licitação ocorra em dezem-
bro e os veículos comecem a 
chegar em lotes em meados 
de 2022. A prefeitura pro-
mete, até setembro, quando 
termina a intervenção, refor-
mar estações e reabrir todas 
as fechadas, incluindo as da 
Avenida Cesário de Melo. As 
portas de vidro serão substi-
tuídas por ferro vazado para 
evitar calote e vandalismo.

Segundo a secretária, não 
há quantidade de ônibus ar-
ticulados confirmada para o 
1º lote. Todos os corredores 
receberão frota nova, além do 
Transbrasil, que deve inaugu-
rar entre fim de 2022 e julho 
de 2023 na Avenida Brasil. 

“A ideia é que comecemos a 
licitação no final do ano, e es-
peramos que no meio de 2022 
nova frota comece a chegar. 
Não conseguimos entregar os 
500 ônibus em seis meses, mas 
a ideia é ir retirando os mais 
antigos de circulação gradual-
mente”, explicou.

Conforme Maína, serão ôni-
bus novos e em quantidade su-
ficiente para a demanda. “Não 
vão ser mais ônibus quebra-
dos. Vai haver mais qualidade. 
Estamos mudando a arquite-
tura das estações para serem 
mais conservadas. A expectati-
va é tirar a porta de vidro”, com-
plementou. O modelo das esta-
ções contra calote e vandalis-
mo é semelhante ao planejado 
para o Transbrasil, antecipado 
por O DIA em 2019. Algumas 
do Transcarioca foram refor-
madas, como Olaria.

DUAS LICITAÇÕES
Serão duas licitações. Uma 
delas para o concessionário 
responsável por prover a frota 
e outra para os operadores. A 
licitação elegerá um operador 
para cada corredor(são qua-
tro), evitando que a cidade de-
penda de uma só empresa. Se 
um consórcio não estiver aten-
dendo às exigências, a prefei-
tura pode rescindir o contra-
to e usar outro para aquele 
corredor. As companhias que 
atuam no sistema desde 2010 
sairão de cena após a licitação. 
O modelo prevê que a conces-
sionária compre os ônibus e 
a prefeitura pague espécie de 
“aluguel” para usar os veícu-
los. Sobre o Transbrasil, a pre-
feitura trabalha com o prazo 
até julho de 2023, mas espera 
inaugurar em 2022.

Estação Olaria foi 
a primeira das 46 
inoperantes a ser 

devolvida aos passageiros 
após município assumir a 

gestão do BRT

 > A secretária Maína Ce-
lidonio antecipou que o 
edital da bilhetagem 
será finalizado em julho 
e o processo licitatório 
começa em agosto. Mu-
danças serão adotadas 
no novo modelo de pa-
gamento de passagens. 
Ela destacou que não 
haverá reajuste da tarifa, 
até porque a prefeitura 
obedece determinação 
do Ministério Público. A 
forma como as conces-
sionárias recebem os re-
cursos pode mudar. 

“A primeira coisa que 
estabelecemos é que o 
usuário pague a passa-
gem por diversos meios, 
desde o bilhete comum, 
até cartão de crédito, pa-
gamento por celular ou 
QR Code”, explicou. 

A estratégia é prepa-
rar o próximo edital para 
que possa garantir maior 
capilaridade do sistema 
de recarga. Maína expli-
cou que o objetivo para 
os próximos anos é tri-
plicar a capacidade de 
aumento da rede, atra-
vés de novas alternativas 
de recargas do cartão e 
melhorias tecnológicas 
referentes ao Riocard. 

A forma de remunera-
ção será alterada. Hoje, 
as empresas são finan-
ciadas por pagamento da 
tarifa dos passageiros. A 
proposta é tomar parte 
de toda a receita gerada 
pelas passagens e pagar 
às concessionárias por 
quilômetro rodado. A 
taxa de administração 
será uniformizada.

Viagem paga 
com cartão, 
celular e  
QR Code

HECTOR SANTOS / SUBPREFEITURA DA ZONA NORTE

Reajuste de passagem de trem suspenso
REGINALDO PIMENTA

Com decisão da Agetransp, valor da tarifa fica mantida em R$ 5

A agência reguladora Age-
transp suspendeu, no começo 
da noite de ontem, o aumen-
to da tarifa dos trens para R$ 
5,90, que estava previsto para 
entrar em vigor hoje. A deci-
são liminar do conselheiro-
-presidente da agência, Mu-
rilo Leal, entendeu que as ne-
gociações para encontrar um 
novo índice de reajuste não se 
esgotaram em junho, confor-
me defendia a concessionária 
SuperVia. Com isso, a tarifa 
fica mantida em R$ 5. 

A decisão atendeu a um 
pedido do governo do estado. 
A Agentransp entendeu que, 
numa decisão isolada, a con-
cessionária resolveu elevar 
de R$ 5 para R$ 5,90 o valor 
da passagem, contrariando 
os prazos previstos no aditi-
vo, assinado em fevereiro, ao 
contrato de concessão. 

Ontem também, o Minis-
tério Público do Rio e a De-
fensoria Pública estadual 
ajuizaram ação civil pública 
no TJ-RJ com pedido de li-

minar para que o aumento 
da tarifa dos trens não fosse 
implantado. O pedido sus-
tenta que, em até 48 horas, 
a Justiça determine à con-
cessionária SuperVia e ao 
governo do estado que seja 
aplicado reajuste para valor 
máximo de R$ 4,95, sob pena 
de multa de R$ 100 mil. A ta-
rifa atual está em R$ 5.

O MP e a DPE pedem que 
o cálculo seja com base no ín-
dice IPCA e não pelo IGP-M, 
como é previsto no contrato 

de concessão. Como o IGP-M 
sofreu impacto com a alta dos 
alimentos, os órgãos susten-
tam que o reajuste com base 
nele está incompatível com a 
realidade econômica-finan-
ceira dos usuários. 

A SuperVia argumenta que 
aumento com base no IGP-M 
é previsto no contrato e foi 
aprovado pela Agetransp em 
2 de fevereiro. As tratativas se-
guiram até ontem, quando Su-
perVia e governo se reuniram 
para tentar buscar um acordo.

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro

Ponto de embarque com conceito de segurança
 > A Prefeitura do Rio 

informou, por meio da 
Equipe de Intervenção, 
que a estação Olaria foi a 
primeira das 46 estações 
inoperantes a ser devolvi-
da aos passageiros após o 
município assumir a ges-
tão do BRT Rio, em março. 

As demais 45 (Cajuei-
ros, Vendas de Varanda, 
Embrapa, Dom Bosco, 
Recanto das Garças, Guio-
mar Novaes, Benvindo de 
Novaes, Guignard, Gelson 
Fonseca, Golfe Olímpico, 
Cesarão I, Cesarão II, Cesa-
rão III, Vila Paciência, Três 

Pontes, Cesarinho, 31 de Ou-
tubro, Julia Miguel, Parque 
de São Paulo, Cosmos, Icura-
na, Vilar Carioca, Inhoaíba, 
Ana Gonzaga, São Jorge, Pina 
Rangel, Gramado, Parque Es-
perança, Prefeito Alim Pedro, 
Candido Magalhães, Catedral 
do Recreio, Tapebuias, Outei-
ro Santo, Minha Praia, Olof 
Palme, Recanto das Palmei-
ras, Marambaia, Praça do 
Carmo, Ibiapina, Guaporé, 
Cardoso de Moraes, Pedro 
Taques, Divina Providência, 
Arroio Pavuna e Merck) serão 
reabertas até setembro. 

Conforme a pasta, todas 

receberão o novo concei-
to de segurança usado em 
Olaria, com a mudança 
dos pontos considerados 
frágeis no modelo ante-
rior de estações, como a 
substituição dos painéis 
e portas de vidro por cha-
pas de ferro vazadas. Está 
em estudo a adoção do 
mesmo material também 
nas estações operantes. 

Existe planejamento, 
cronograma, logística e 
sequência de obras para 
a reabertura das estações 
que ainda serão divulga-
dos pela prefeitura. 

ALGO MAIS

‘Diretões’ de Santa Cruz serão os últimos a serem retirados de circulação
 NDesde o primeiro dia de inter-

venção no sistema BRT, foi de-
terminada a oferta de ônibus 
comuns para complementar o 
corredor Transoeste, com a che-
gada dos chamados ‘diretões’. 
O número de veículos adicionais 
chegou a ultrapassar a marca de 
80 unidades no final de maio. A 
medida foi bem recebida pela 
população, mas a prefeitura vem  

suspendendo gradualmente as 
linhas emergenciais em função da 
recuperação da frota de articulados. 

As linhas emergenciais Pingo 
D’Água e Mato Alto sentido Alvo-
rada já foram suspensas. A secre-
tária Maína Celidonio explicou que 
o ideal é que os veículos adicionais 
saiam de circulação à medida que 
os articulados retornem.

“O ‘diretão’ foi ideia que ficamos 

à medida que olhamos um 
certo número de articulados 
suficientes para absorver a de-
manda, retiramos os veículos 
emergenciais. A população 
gostou do serviço, mas esta-
mos seguindo com a recupe-
ração. A ideia é restabelecer 
o serviço como ele era. O que 
sabemos é que a linha emer-
gencial de Santa Cruz será a úl-
tima a ser retirada, realmente 
quando tivermos quase a frota 
inteira já rodando”, afirmou.

GUSTAVO RIBEIRO
gustavo.ribeiro@odia.com.br

muito felizes de viabilizar para me-
lhorar no curtíssimo prazo. No pri-
meiro dia de intervenção, já os mo-
bilizamos para responder à popula-
ção em termos do que poderíamos 
melhorar. Mas a medida é paliativo 
enquanto não consertamos os arti-
culados. Então conforme o número 
de BRTs tradicionais começa a au-
mentar, o ideal é se ater aos veícu-
los próprios do sistema e retirar os 

extras”, explicou. 
A secretária ressaltou que a linha 

emergencial de Santa Cruz será a 
última a sair do sistema. E que a sus-
pensão só será feita quando a maior 
parte da frota disponível estiver em 
circulação. Até ontem operavam 176 
articulados. A meta para os próximos 
três meses é ter  243 veículos.

“O ‘diretão’ representa um custo 
a mais para o sistema BRT. Então, 

Não vão ser mais 
ônibus quebrados. 
Vai haver mais 
qualidade. 
Estamos mudando 
a arquitetura das 
estações”
MAÍNA CELIDONIO, 
secretária de Transportes
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Segunda semana do inverno tem baixas temperaturas
LUCIANO BELFORD

Bruna Gama, com o filho e a mãe, diz que o mau tempo não lhe agrada

O meteorologista da Uni-
versidade Federal do Rio  
(UFRJ), Wanderson Silva, ex-
plicou a O DIA o porquê da 
frente fria. “Nós tivemos um 
avanço de uma intensa mas-
sa de ar frio que veio na reta-
guarda de uma frente fria. Ela 
avançou rápido do polo sul em 
direção ao Brasil e trouxe todo 
esse frio”, disse. Segundo ele, a 
menor temperatura será regis-
trada na manhã de amanhã, 
quando os bairros mais frios 
do Rio devem alcançar em tor-
no de 10ºC ou 11ºC de mínima.

Com as temperaturas bem 
abaixo do que os cariocas estão 
acostumados, o Rio registrou 
ontem 14ºC de mínima e 19ºC 
de máxima. Com isso, é possí-
vel afirmar que foi a tarde mais 
fria do ano. Pensando nisso, a 
reportagem de O DIA, foi às 
ruas da cidade para saber o 
que as pessoas estão achando 
dessa frente fria.

Para Bruna Gama, de 35 
anos, moradora de Madurei-

ra, na Zona Norte, que estava 
agasalhada ao lado do filho e 
da mãe, o mau tempo não lhe 
agrada. Ela contou à reporta-
gem que a maior dificuldade 
que tem é de acordar cedo to-
dos os dias. “Para acordar de 
manhã é bem complicado. 
Deixo meu filho na casa dos 
meus pais e trabalho de home 
office. Mesmo trabalhando de 
casa o frio é tenso”, afirmou. 

Ela, que mora em um bair-
ro conhecido por relativamen-
te ser bem quente, disse que 
mesmo assim ainda prefere o 

calor. “Estou esperando o ca-
lor vir. Aqui é quente mas sou 
adepta à roupas leves”.

Para a técnica de enferma-
gem Jeanne Silva, de 38 anos, 
a baixa temperatura não é fa-
vorável para os filhos, que são 
alérgicos e asmáticos. “O frio 
está muito difícil para eles. 
Quem tem esses problemas so-
fre muito com essa época”. Ela, 
assim como Bruna, disse que é 
mais favorável ao verão, ape-
sar de os termômetros marca-
rem altas temperaturas no Rio 
nesta época do ano. 

Câmara dos Vereadores do Rio 
aprova cassação de Dr. Jairinho
É a primeira vez que um parlamentar carioca eleito terá seus direitos políticos anulados pela Casa

DANIEL CASTELO BRANCO

Por votação unânime, com 49 votos, a Câmara de Vereadores do Rio decidiu ontem pela cassação

P
or votação unânime, 
com 49 votos, a Câ-
mara de Vereadores 
do Rio decidiu ontem 

pela cassação do mandato de 
Dr. Jairinho, por quebra de de-
coro parlamentar. Preso desde 
abril, ele é acusado de tortu-
rar e matar o enteado, Henry 
Borel, 4, no apartamento onde 
vivia com a mãe da criança, 
Monique Medeiros, também 
presa pelo crime. É a primei-
ra vez que um vereador elei-
to terá seus direitos políticos 
anulados pela Casa. Com a de-
cisão, Jairinho se torna inele-
gível por oito anos. 

A sessão extraordinária 
começou com o vereador 
Carlo Caiado (DEM) lendo 
parecer sobre a cassação. “A 
Casa assegurou a manifes-
tação da defesa, sendo a ter-
ceira hoje (ontem). Foram 
respeitados todos os proce-
dimentos. É um momento 
difícil, mas não iremos nos 
isentar da nossa responsa-
bilidade”, afirmou. 

O o vereador Luiz Ramos 
Filho (PMN), relator da Co-
missão de Ética, apresentou 
parecer. “Por decisão unâ-
nime, após de indícios su-
ficientes de envolvimento 
na morte do menino Henry, 
que resultou na prisão de 

Jairinho, a peça conclui a 
presença de elementos sufi-
cientes para apurar a condu-
ta incompatível com decoro 
parlamentar”. 

Ramos Filho ressaltou que 
Jairinho responde por homi-
cídio triplamente qualifica-

do, tortura e agressões con-
tra Henry. Após a leitura, os 
vereadores puderam discur-
sar por até 15 minutos cada. 

A defesa, que tinha duas 
horas para se manifestar em 
plenário, usou menos de 30 
minutos para alegar não haver 

provas de que Jairinho matou 
a criança nem que cometeu 
tráfico de influência. Também 
apelou que o caso não transi-
tou em julgado. Berilo da Sil-
va Martins Netto, advogado 
de Dr. Jairinho, enumerou as 
qualidades do parlamentar e 

Especialistas pedem 
retomada da obra  
do metrô Gávea

Projeção da estação Gávea do metrô, quando finalizada

A Estação Gávea do metrô, 
quando estiver pronta, terá 
impacto na mobilidade, na 
geração de empregos e no 
desenvolvimento econômi-
co do Rio de Janeiro. A obra 
precisa ser retomada ime-
diatamente, e há recursos 
financeiros para isso. Essas 
foram as conclusões de es-
pecialistas que debateram o 
tema na internet, em webi-
nar promovido pelo Sindi-
cato Nacional da Indústria 
da Construção Pesada-In-
fraestrutura (Sinicon), na 
terça-feira. A estação é par-
te da maior obra de infraes-
trutura urbana do país, a 
linha 4 do metrô carioca, e 
a única não entregue à po-
pulação das seis previstas. 

Por dia, 22 mil passa-
geiros serão beneficiados 

quando a estação Gávea for 
concluída. No site do movi-
mento Anda, Metrô Gávea ht-
tps://andametrogavea.com.
br/#midia, no espaço dedicado 
a ‘O que está na mídia’, é possí-
vel rever o debate. 

A construção da estação 
está paralisada desde 2015 
pelo governo do Estado, que 
alega não ter recursos. Um 
laudo do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) apontou so-
brepreço e superfaturamento 
na obra da Linha 4 e recomen-
da que ela só seja retomada se 
forem praticados preços da 
planilha usada pelo tribunal. 
No debate na web, porém, fi-
cou demonstrado que o TCE 
usou referências equivocadas 
em sua planilha, o que levou a 
resultados bem distantes da 
realidade. 

Alerj volta a discutir criação de 
novos cargos de desembargador

REPRODUÇÃO/ INTERNET

Caso a medida seja aprovada, a Justiça do Rio, que conta com 180 desembargadores, passará a ter 190

A Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) vai voltar a dis-
cutir hoje o projeto de lei do 
Poder Judiciário que cria dez 
novos cargos de desembar-
gador no estado do Rio. A 
proposta não prevê aumen-
to de despesa pública, por-
que cargos já existentes e va-
gos de outras funções serão 
transformados nestes novos. 

Em discussão ontem, o 
projeto teve parecer favorá-
vel das Comissões de Consti-
tuição e Justiça, dos Servido-
res Públicos e de Orçamen-
to. Os deputados Luís Mar-
tins (PDT) e André Correia 
(DEM) acataram o pedido do 
presidente da Casa, André 
Ceciliano (PT) para a retira-
da de suas emendas. O par-
lamentar Alexandre Freitas 
(Novo), manteve a emenda 
que exige que o Tribunal de 
Justiça do Rio demonstre, 
por meio de cálculo, que não 
haverá aumento de despesa 
com a criação dos cargos. 

Para a transformação dos 
cargos, vão ser extintos três 
cargos vagos de juiz de di-
reito de entrância especial 
substituto de segundo grau e 

14 cargos vagos de juiz de di-
reito de entrância comum. O 
texto determina que os sete 
cargos que ficarão ainda re-
manescentes de juiz de direi-
to de entrância especial se-
jam transformados, na medi-
da em que vagarem, em nove 
cargos de juiz de direito de 
entrância comum. Segundo 
o projeto, essa transforma-
ção também não acarretará 
aumento de despesas.

Os cargos de provimento 

em comissão e as funções 
gratificadas vinculadas aos 
gabinetes dos desembarga-
dores e dos juízes de direito 
também serão criados sem 
aumento de despesa pelas 
transformações dos cargos já 
existentes. Também terá que 
ser alterada a lei que dispõe 
sobre a organização e divisão 
judiciárias. Caso a medida 
seja aprovada, a Justiça do 
Rio, que atualmente conta 
com 180 desembargadores, 

passará a ter 190.
Com isso, o quórum míni-

mo para instalação do Tribu-
nal Pleno será de 127 desem-
bargadores, corresponden-
tes a dois terços dos cargos 
existentes. Este Tribunal é o 
órgão máximo da estrutura 
do TJRJ, podendo se auto-
convocar para deliberar so-
bre matérias que entenda 
estratégicas para a organi-
zação e o funcionamento do 
Poder Judiciário. 

criticou a conclusão do Conse-
lho de Ética de que houve que-
bra de decoro. “Nem todo ato 
criminoso resulta em quebra 
de decoro. Cassar o mandato 
para manter íntegro a imagem 
do Parlamento não é Justiça, 
mas judicialização”.

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br 

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br 

Emenda exige que TJ demonstre que não haverá aumento de despesas

MARCELO DINIZ

 N O suplente Marcelo Diniz 
Anastácio (Solidariedade) as-
sumirá a vaga de Jairinho. Nas 
eleições de 2020, Marcelo rece-
beu 6.315 votos. Ele se apresen-
tou ao Tribunal Regional Elei-
toral como empresário, e aos 
eleitores, como representante 
das comunidades do Itanhan-
gá e de Jacarepaguá.

Mas, foi como presidente da 
Associação de Moradores da 
Muzema, que ficou conhecido. 
Inclusive, na época do desaba-
mento dos prédios construídos 
pela milícia na Muzema, Zona 
Oeste do Rio, — que matou 
24 pessoas — foi suspeito de 

envolvimento com milicianos. 
A polícia desconfiava que a as-
sociação poderia estar sendo 
usada como imobiliária clandes-
tina, já que fornecia documentos 
de posse dos imóveis da região.

À época Diniz negou envol-
vimento nas transações e afir-
mou que desconhecia a atua-
ção da milícia nas construções. 
Questionado quanto ao fato 
de o substituto de Jairinho ser 
investigado por ligação com a 
milícia na Muzema, o vereador 
Alexandre Isquierdo (DEM) afir-
mou que nada impede que Diniz 
assuma o mandato, já que não 
foi condenado. 

Conheça quem será o substituto 
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Líder do grupo, delegado Maurício Demétrio foi preso por cobrar propina de vendedores de roupas
REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Delegado Maurício Demétrio negou as acusações e disse que dinheiro apreendido está declarado no IR

O 
delegado titular 
da Delegacia do 
Consumidor (De-
con), Maurício De-

métrio, foi preso, ontem, 
em sua casa, num condo-
mínio de luxo, na Barra da 
Tijuca, durante a operação 
Carta de Corso, deflagrada 
pelo Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime 
Organizado do Ministério 
Público do Rio de Janeiro 
(Gaeco/MPRJ). Além do de-
legado, outros quatro poli-
ciais civis, dois comercian-
tes e um advogado foram 
presos, todos acusados de 
envolvimento em cobranças 
de propinas na Rua Teresa, 
em Petrópolis, na Região 
Serrana.

Em coletiva, o MP reve-
lou que o grupo comandado 
por Demétrio ganhou mais 
de R$ 1 milhão em propinas 
de lojistas. Segundo os pro-
motores, os acusados recebe-
ram cerca de R$ 40 mil men-
sais de março de 2018 a mar-
ço deste ano para permitir a 
venda de produtos piratas.

“Essa é apenas a ponta do 
iceberg de uma investigação 
de apenas umas localidades 
que eles fiscalizavam. Lá, se-
manalmente, eles arrecada-
vam R$ 250 de cada lojista. 
A partir de algumas desaven-
ças de lojistas que se recusa-
vam a pagar, foi instaurada 
uma investigação começou o 
depoimento desses lojistas lá 
na delegacia de Petrópolis”, 
comentou o promotor de jus-
tiça do Gaeco, Diogo Erthal.

Segundo os promotores 
do Gaeco, Maurício manti-

 > Na chegada à sede da 
Corregedoria da Polí-
cia Civil, no Centro, De-
métrio negou as acusa-
ções. “A diligência que o 
Gaeco me acusa de ser 
retaliação foi manda-
da pelo Ministério Pú-
blico. Não existe nada 
forjado, se fosse forjado 
aquelas camisas não es-
tavam lá”, disse Demé-
trio, em referência aos 
produtos apreendidos 
na operação Raposa no 
Galinheiro. Ele também 
falou sobre os R$ 240 
mil apreendidos. “O di-
nheiro foi declarado no 
Imposto de Renda, in-
ventariado, meus carros 
foram comunicados à 
Corregedoria. Foi uma 
retaliação, com certeza, 
capitaneada pelo Gaeco. 
Vou recorrer à Justiça. A 
Justiça resolve”.

De acordo com o MP, 
a quadrilha surgiu na 
Delegacia de Repres-
são aos Crimes Contra 
a Propriedade Imaterial 
(DRCPIM), quando De-
métrio comandava a es-
pecializada. Em nota, a 
Polícia Civil afirmou que 
“a Corregedoria já possui 
procedimentos abertos 
sobre este caso e solici-
tará informações ao MP 
sobre a operação para 
juntar nas investigações”.

‘Vou recorrer 
à Justiça’

nha uma vida de luxo. Um 
dos imóveis alugado por 
temporada pelo delegado 
custava R$ 40 mil mensais. 
Na casa de alto padrão, que 
fica num condomínio em 
Mangaratiba, na Costa Ver-
de, foram apreendidos R$ 
240 mil em espécie, três car-
ros de luxo, relógios e armas 
que seriam do delegado.

“Uma vida incompatível 
com os ganhos lícitos conhe-
cidos. O dinheiro em espé-
cie encontrado na casa dele 
é traço claro de organização 
criminosa, pois o dinheiro 
não pode passar pela rede 
bancária tradicional. Foram 
identificadas já algumas 

manobras de lavagem. Ele já 
está respondendo pelo cri-
me de organização crimino-
sa, uma série incontável de 
compulsões, três obstruções 
de Justiça”, disse Bruno Gan-
gone, promotor coordena-
dor do Gaeco.

Ao todo foram cumpridos 
oito mandados de prisão e 
14 de busca e apreensão, al-
guns na própria sede da DR-
CPIM, onde Demétrio já foi 
o titular. 

‘O dinheiro em 
espécie encontrado 
na casa dele é traço 
claro de organização 
criminosa’, diz 
promotor do Gaeco

MP: Quadrilha recebeu R$ 1 milhão

Reportagens de Gustavo Ribeiro, Lucas 

Cardoso, Thuany Dossares, Yuri Eiras 

e da estagiária Luísa Bertola

‘ANA’ NO WHATSAPP

Armou cilada para colega e se passou por mulher

 N O Ministério Público desco-
briu que Maurício Demétrio for-
jou uma apreensão para con-
seguir prender em flagrante, 
seu colega, delegado Marcelo 
Machado, que o investigava 
por extorquir comerciantes. 
Machado era sócio de uma 
confecção e foi acusado in-
justamente de comercializar 
produtos piratas, em março, 
durante a operação Raposa no 
Galinheiro.

De acordo com a denúncia 
do Gaeco, após saber que Ma-
chado, que estava lotado na 

Corregedoria da Polícia Civil, o in-
vestigava por cobrar propina na 
Rua Teresa, Demétrio se passou 
por representante de uma ONG 
para encomendar mil camisas 
com a estampa dos ‘Minions’. 

Sem se opor ao valor cobrado 
de R$ 32 mil e identificando-se 
pelo WhatsApp como Ana, o de-
legado, que na época estava lo-
tado na Delegacia de Repressão 
aos Crimes Contra a Propriedade 
Imaterial (DRCPIM), disse que as 
peças seriam doadas. Tal consta-
tação foi feita após o depoimento 
do sócio do delegado Maurício 

Machado ao MP. 
“Ao ser indagado, esclare-

ceu que todas as 1000 camisas 
com os ‘Minions’ compunham 
uma mesma “encomenda”. 
Elas teriam sido encomen-
dadas por uma mulher des-
conhecida, que compareceu 
à loja, se identificou apenas 
como ‘Ana’, fez a encomenda 
e deixou o número para con-
tato. Alfredo disse que após 
esse primeiro contato todo o 
desenrolar ocorreu por meio 
de mensagens”, informou aos 
promotores. 
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Estado do Rio orienta vacinação para grávidas
Gestantes vacinadas com AstraZeneca devem receber a segunda dose da Pfizer

REPRODUÇÃO

Vacinação: medida para gestantes 
foi enviada aos municípios

O 
governo do Rio, após 
uma reunião da Se-
cretária Estadual de 
Saúde (SES), enviou 

um ofício aos 92 municípios 
orientando que todas as grá-
vidas, com ou sem comor-
bidades, vacinadas com a 
primeira dose da vacina As-
traZeneca contra a covid-19 
recebam a segunda dose da 
Pfizer. De acordo com o do-
cumento, a orientação tam-
bém vale para mulheres que 
tiveram seus bebês a menos 
de 45 dias.

Durante a reunião, a Se-
cretaria Estadual de Saúde 
também decidiu pela unifi-
cação do calendário de va-

se vacinar contra covid-19.
Ainda na terça-feira, a 

utilização dos dois imuni-
zantes juntos foi adotada 
pela Prefeitura do Rio, que 
foi a primeira capital brasi-
leira a aprovar a combina-
ção das vacinas. O anúncio 
foi feito pelo secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel So-
ranz, nas redes sociais. 

“Seguindo a recomen-
dação do nosso comitê: As 
gestantes (com ou sem co-
morbidades) que tomaram 
a primeira dose da vacina 
AstraZeneca poderão, me-
diante avaliação dos riscos 
e benefícios com seus mé-
dicos, realizar a segunda 

dose com a vacina da Pfizer 
12 semanas após a primeira 
dose”, escreveu Soranz.

Devido a uma ‘reação 
adversa’ alertada pelo fa-
bricante da AstraZeneca, 
o imunizante parou de ser 
aplicado em todas as ges-
tantes. Após estudos preli-
minares internacionais, ci-
tados como argumento pelo 
comitê científico do municí-
pio, foi concluído que a mis-
tura das duas vacinas traz 
resultados eficazes contra a 
covid-19, sem reações adver-
sas prejudicais as grávidas.

ASTRAZENECA E AS GRÁVIDAS

Em maio, a Anvisa reco-

Wizard fica em silêncio na CPI

O empresário Carlos Wi-
zard compareceu ontem à 
CPI da Covid. Acusado de 
integrar e ser um dos líde-
res do chamado “gabine-
te paralelo”, que orientava 
as decisões do presidente 
Jair Bolsonaro (sem par-
tido) durante o combate à 

pandemia da covid, Wizard se 
recusou a responder aos ques-
tionamentos dos senadores da 
comissão. 

No último dia 16, o ministro 
Luis Roberto Barroso, do STF, 
concedeu a Wizard o direito 
de ficar em silêncio e não pro-
duzir provas contra si no de-
poimento à CPI da Covid. Mas 
isso não impediu o relator da 
CPI, Renan Calheiros (MDB-
-AL), de fazer suas perguntas 
ao investigado.

A cada pergunta de Renan 
e de outros integrantes da co-
missão, Wizard repetia a frase: 
“Me reservo ao direito de per-

cinação em todo o estado, 
com o objetivo de antecipar e 
uniformizar a imunização da 
população de outras cidades. 

A nova medida foi to-
mada mediante a concor-
dância com Conselho de 
Secretarias Municipais 
de Saúde (Cosems) e teve 
a aprovação do grupo de 
apoio técnico da SES, cons-
tituído por infectologistas e 
epidemiologistas.

Quanto às mulheres que 
estão amamentando, um 
novo documento da SES 
também recomenda aos 
municípios que não haja li-
mite de idade para os bebês 
dessas mulheres que forem 

RIO DE JANEIRO/BRASIL

Com Estadão Conteúdo

Superpedido de impeachment

Entidades, parlamentares e 
movimentos sociais apresen-
taram ontem o superpedido 
de impeachment contra o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) na Câmara dos De-
putados. O documento unifica 
os mais de 120 pedidos de im-
peachment e evidencia mais 
de 20 acusações, entre elas de 
prevaricação e corrupção. 

São 46 signatários que assi-
nam o documento, como opo-
sição do governo federal, polí-
ticos ex-aliados de Bolsonaro, 

juristas, movimentos sociais, 
médicos, associações de estu-
dantes e magistrados.

Além de prevaricação, caso 
mais recente na suspeita de 
corrupção no contrato de 
compra da vacina indiana 
Covaxin, e corrupção, cons-
tam também no documento 
crime contra o livre exercício 
dos poderes, ao participar de 
ato com ameaças ao Congres-
so e Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), tentativa de dissol-
ver ou impedir o Congresso, 
usar autoridades sob sua 
subordinação para praticar 
abuso de poder no episódio 

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

mendou a suspensão da 
aplicação da vacina Astra-
Zeneca em grávidas devido 
a um alerta do fabricante. A 
farmacêutica que produz o 
imunizante explicou sobre 
a existência da suspeita de 
um ‘efeito adverso grave de 
AVC’, que teria matado uma 
gestante e o bebê.

A partir da resolução da 
agência, as mamães pas-
saram a ser vacinadas na 
primeira dose com Pfizer e 
CoronaVac. Já para as grá-
vidas que já haviam tomado 
a primeira dose da AstraZe-
neca, a recomendação do 
Ministério da Saúde era de 
que elas esperassem o fim 
da gestação e do puerpério 
para receber a segunda dose 
do mesmo imunizante. 

de troca do comando militar 
e interferir na Polícia Fede-
ral, incitar militares à deso-
bediência à lei ou infração à 
disciplina, provocar animo-
sidade nas classes armadas, 
ao incentivar motim dos po-
liciais militares em Salvador, 
crime contra o livre exercício 
dos direitos políticos, indivi-
duais e sociais assegurados 
na Constituição, oposição do 
livre exercício do Poder Judi-
ciário, crime contra a segu-
rança interna no país e des-
caso com a pandemia do co-
ronavírus, que seriam crime 
contra a segurança interna.

manecer em silêncio”.
A situação fez com que o 

presidente da CPI, Omar Aziz 
(PSD-AM), sugerisse até mes-
mo o uso de um gravador pelo 
depoente. “Veja bem, senhor 
Carlos Wizard, o senhor pode 
até ficar em silêncio em uma 
pergunta que possa lhe incri-
minar, é isso que o ministro 
Barroso falou para vossa ex-
celência. É melhor ele colocar 
um gravador e nem precisa 
abrir a boca, ‘me reservo aqui 
ao direito de ficar”, criticou 
Omar Aziz.

Empresário utiliza 

a prerrogativa  

para todos os 

questionamentos 

na comissão
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EXECUÇÃO DE LÁZARO

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay
Advogado criminal

O 
mundo e as pessoas perderam um pouco a capacida-

de de olhar para o outro, de sentir a dor do próximo e 

de ter compaixão. Algo que eu sempre expressei como 

um “sentimento de mundo”, que nos posiciona de maneira 

humanista frente ao inusitado, à barbárie e aos abusos. O 

caso desse jovem Lázaro, de 32 anos, deveria nos levar a uma 

reflexão que fugisse do óbvio. 

ARTE O DIA

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

coluna-do-kakay

CPF CANCELADO: VULGARIZAÇÃO DA BARBÁRIE 

Coluna publicada às quintas-feiras

Os fatos postos são de um assassino cruel, que matou e ater-
rorizou várias pessoas, antes de ser morto com 38 tiros por uma 
polícia que desferiu, só no momento da morte, 125 disparos de 
armas pesadas. O Lázaro já estava sem munição quando foi 
morto. A morte dele vai, talvez, impedir uma investigação que 
se insinua interessante: seria ele um assassino contratado para 
amedrontar os proprietários de pequenos sítios e, consequen-
temente, derrubar os preços das terras? 

Esse é um fato que deveria ser investigado, mas que nenhum 
interesse tem para esta reflexão. Que a polícia o executou, penso, 
não existem dúvidas. Interessa, neste contexto, a reação que a 
execução operou nas pessoas. 

Num governo presidencialista, a figura simbólica do pre-
sidente tem uma força enorme, especialmente em um certo 
grupo de seguidores com baixíssima capacidade de reflexão. O 
inimputável presidente agiu como se estivesse na mesa da sua 
casa, cercado de pessoas do mesmo nível intelectual dele, sem se 
importar com a repercussão das suas sandices. Ou, talvez, tenha 
exatamente falado o que o seu bando gosta de ouvir. 

Com a autoridade miliciana vituperou: “CPF cancelado”, 
expressão comumente utilizada no meio policial para se refe-
rir à execução. E brincou, de forma jocosa: “Ele não morreu de 
covid?”. E ainda debochou: “Tem gente chorando pelo Lázaro 
aí”. Esse é o relato oficial de uma crônica da morte anunciada. 

Parece até estranho que qualquer um de nós ainda se espante 
com os absurdos que esse presidente vomita diariamente. Na 
trágica crise sanitária, potencializada pela condução criminosa 
desse Bolsonaro, todos nós fomos humilhados pela agressivi-
dade vulgar e banal com que ele tratou os mortos pelos quais 

é responsável direto por omissão. Foram inúmeros os desres-
peitos: “Não sou coveiro”, “Chega de mi mi mi”, “Deixem de ser 
histéricos”, “Sejam homens e não maricas”. Não cabe repetir o 
que fez o mundo inteiro tratar o Brasil como um pária. Somos 
hoje imagem fosca refletida num espelho trincado, sem credi-
bilidade, sem força e sem voz.

Enfim, com tristeza deixamos de contabilizar as insani-
dades ditas por esse cultor da morte. Não é sequer possível 
tratar a realidade como tal, pois estamos vivendo um mundo 
paralelo de mentiras e humilhações. Não é o caso, neste mo-
mento, de tratar da grossa corrupção que está se revelando 
a tônica do governo Bolsonaro. Antes, políticos pequenos e 
regionais faziam a corrupção miúda das rachadinhas; ago-
ra, são corruptos federais que atacam até as vacinas para a 
covid. Uma lástima!

Mas não podemos nos rebaixar e aceitar, sem reflexão 
e crítica, os apelos perigosos de um recrudescimento e da 
genuína propaganda da violência policial. A exaltação da 
morte não pode ser uma política de Estado. Não é muito 
relembrar que o torturador Ustra é a referência intelectual 
do presidente. Seu autor de cabeceira.

A comemoração da morte de um sequestrador de ônibus 
por parte do ex-governador Witzel, descendo de um helicópte-
ro aos brados, ficou como marca indelével da barbárie do seu 
curto governo. Da mesma maneira, o corruptor do sistema de 
justiça e ex-juiz declarado parcial pelo Supremo, Sergio Moro, 
tentou emplacar no seu frustrado e derrotado pacote anticri-
me - que de combate ao crime nada tinha - uma licença para 
os policiais poderem matar num país onde, à época, 71,5% das 
pessoas assassinadas eram pretas ou pardas.

Penso que cabe a cada um de nós sair do imobilismo. É neces-
sário dizer que o presidente está fazendo um culto à morte e à 
violência por parte do Estado; ao desprezo a uma investigação 
criminal científica e séria nesse episódio específico. Se nós nos 
calamos, deixamos que a voz ouvida seja a da barbárie. A mes-
ma voz que já soa mais alto do que nossa resistência, que já en-
contra respaldo, nesse caso, não só nos fascistas seguidores dos 
“Moros” e “Bolsonaros”, mas em boa parte de uma sociedade 
que tem como refrão a máxima de que bandido bom é o bandi-
do morto. Cabe a nós fazermos o eterno papel da voz minoritá-
ria, sem medo, sem nos esconder atrás de tecnicismos covardes 
e sem deixar de expor as escâncaras dessa praga que domina o 
imaginário nacional. E sermos coerentes, inclusive, para o bem 
do Presidente e dos seus filhos: bandido bom não é bandido 
morto. Vamos investir e acreditar no sistema de justiça.
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FLUMINENSE FLAMENGO

Tricolor sai na frente, mas 
é goleado pelo Furacão
Fred abre o placar no primeiro minuto, mas o Athletico vira o jogo e vence por 4 a 1

LUCAS MERCON/FLUMINENSE

O Fluminense começou bem, mas permitiu a reação do Athletico

O 
Fluminense recebeu o 
Athletico, no Raulino 
de Oliveira, em Volta 
Redonda, pela oita-

va rodada do Brasileirão, mas 
tropeçou e sofreu uma golea-
da. O Tricolor fez um bom pri-
meiro tempo e saiu na frente, 
mas, na segunda etapa, caiu de 
produção e foi facilmente ven-
cido pelo Furacão. Fred abriu o 
placar no primeiro minuto de 
partida, os visitantes empata-
ram e, na etapa final, fizeram 
três e conseguiram o triunfo 
fora de casa.

De forma avassaladora, o 
Fluminense começou a pri-
meira etapa fulminante e, logo 
no primeiro lance, abriu o pla-
car. Cazares cruzou da direita 
e achou Fred, que subiu bem 
entre os zagueiros do Athleti-
co e cabeceou bonito, no canto 
direito de Santos. Com o tento, 
o camisa 9 chegou a 153 gols 

em Brasileiros e se igualou 
a Edmundo como terceiro 
maior artilheiro da história 
da competição.

O Fluminense não fez o 
segundo gol e acabou levan-
do. Léo Cittadini tocou para 

Richard, que cortou o adver-
sário na área e chutou rasteiro. 
Marcos Felipe ainda encostou 
na bola, mas não evitou o gol 
do Athletico. 

No segundo tempo, os 25 
minutos iniciais não tiveram 

grandes emoções, mas o Fu-
racão era quem tomava as 
rédeas do duelo. E, aos 27, o 
Furacão conseguiu a virada. 
Vitinho recebeu na esquer-
da, cortou para o meio e sol-
tou um bonito chute. Marcos 
Felipe ficou estático embai-
xo da trave e apenas assis-
tiu ao belo gol do atacante 
adversário.

Aos 30, o Athletico chegou 
ao terceiro gol. Nikão bateu 
falta da esquerda, e Zé Ivaldo 
subiu sozinho para marcar de 
cabeça e ampliar para o Fura-
cão. O Athletico sentiu que es-
tava com a vitória encaminha-
da e ainda chegou ao quarto 
gol. Aos 47 minutos, Nino fez 
falta em Cittadini na área e, 
com a ajuda do árbitro de ví-
deo, a penalidade foi marcada. 
Nikão pediu para bater e con-
verteu, finalizando a goleada 
do Furacão.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nRenato Augusto, revelado 
pelo Flamengo, ídolo do Corin-
thians e até pouco tempo con-
vocado frequentemente para 
a Seleção, está decidindo seu 
futuro. O Rubro-Negro já dei-
xou claro que busca um substi-
tuto para Gérson no mercado 
e, com certeza, nenhum nome 
agradaria tanto quanto a cria 
da base do Fla. Inclusive, já de-
clarou ser flamenguista de co-
ração algumas vezes. Já ima-
ginou ele comandando o meio 
do Rubro-Negro? Um sonho 
da torcida.

UM SONHO  
DA TORCIDA

MARCELO CORTES / FLAMENGO

NÃO VALE SÓ ISSO

P
arece que o Flamengo está realmente cada 
vez mais próximo de perder uma das suas 
grandes joias e destaques em 2021. Ro-

drigo Muniz, para quem não conhece o futebol 
brasileiro, é o terceiro reserva de uma grande 
equipe. Na teoria, não deveria servir para um 
gigante da Europa, por exemplo. Mas, toda vez 
que é colocado em campo, ele demonstra total-
mente ao contrário. Não só por seus titulares 
serem Gabigol e Pedro, mas porque ele seria o 
principal centroavante da maioria dos clubes do 
Brasil com seu faro de gol e também potencial 
futuro. Ele tem 20 anos e um leque grande tecni-
camente falando. O Atlético de Madrid e o Genk 
ofereceram cerca de 5 milhões de euros, algo em 
torno de 30 milhões de reais, para tirar o atleta 
do Rubro-Negro. Acho pouco. Muito pouco para 
Muniz, que já se mostrou útil de muitas formas 
nesse elenco. A possibilidade de atuar em um 
grande clube na Europa mexe com o atleta, mas 
o Fla tem que ser firme e saber seu valor.

Rodrigo Muniz já se mostrou útil de muitas formas nesse elenco

 n Apesar da derrota para 
o Athletico-PR, em Volta 
Redonda, o Fluminen-
se agora tem o terceiro 
maior artilheiro da his-
tória do Campeonato 
Brasileiro. Fred, atacan-
te e ídolo tricolor, igualou 
Edmundo, com 153 gols, 
após balançar a rede 
diante do Furacão. A cada 
dia que passa, a carreira 
dele se encurta mais, po-
rém a história fica mais 
longa também. Um dos 
grandes no século.

MARCA HISTÓRICA

PSICOLÓGICO ABALADO

 nO volante Bruno Gomes sempre foi visto com uma gran-
de promessa do Vasco. E não acho que ele deixa de ser, 
mas foram duas expulsões em dois jogos seguidos e não é 
a primeira vez que o atleta tem problemas de indisciplina 
e destempero em campo. O abalo psicológico do garoto é 
claro e ele precisa de um tratamento intensivo para voltar 
com a cabeça boa e ajudar o clube. É urgente.
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Mengão, no entanto, não tem bom 
retrospecto jogando no estádio

Na Arena Pantanal, 
Rubro-Negro enfrenta 
o Cuiabá, hoje à noite

Após sofrer com o péssimo 
gramado do Alfredo Jaco-
ni na derrota por 1 a 0 para 
o Juventude, em Caxias do 
Sul, o Flamengo tenta se re-
cuperar no Brasileiro num 
estádio de Copa do Mundo 
e que recebeu jogos da Copa 
América. O Rubro-Negro 
ainda não venceu na Arena 
Pantanal, mas terá chance 
de começar a mudar esse 
retrospecto hoje, contra o 
Cuiabá, às 20h.

O estádio, inaugurado 
em 2014, foi palco de quatro 
partidas do Flamengo, que 
sofreu três derrotas: para 
Goiás e Vasco (ambas por 1 
a 0 pelo Brasileirão em 2014 
e 2015, respectivamente) e 
Fluminense (4 a 0, pelo Ca-
rioca de 2018). Além disso, 
o Rubro-Negro conseguiu 
um empate com o Santos 
(0 a 0 em 2016). Ou seja, o 

Flamengo ainda não fez gol e 
sofreu seis na Arena Pantanal. 
O grupo atual, um dos maiores 
vencedores da história do clu-
be, não jogou no estádio. 

Pelo menos desta vez, o 
Flamengo vai encontrar um 
gramado em boas condições, 
motivo de elogios na Copa 
América. Menos mal para 
um time técnico que não 
conseguiu jogar no alagado 
gramado do Alfredo Jaconi.

Para o duelo contra o 
Cuiabá, Rodrigo Caio, que foi 
poupado, retornará à equi-
pe. Por outro lado, Diego Al-
ves não foi relacionado por 
precaução, após avaliação da 
fisiologia. O Flamengo deve 
ir a campo com: Gabriel Ba-
tista, Matheusinho, Willian 
Arão, Rodrigo Caio e Filip 
Luís; João Gomes, Diego, Vi-
tinho e Michael; Bruno Hen-
rique e Pedro.

VASCO

BOTAFOGO

Cruzmaltino perde para o Goiás
Bruno Gomes é expulso logo no início do jogo no Serrinha

A prometida arrancada do 
Vasco na Série B do Campeo-
nato Brasileiro foi mais uma 
vez interrompida. Na visita 
à Goiânia, o Cruzmaltino re-
sistiu o quanto pôde à des-
vantagem numérica após a 
expulsão de Bruno Gomes, 
mas não evitou a derrota por 
1 a 0, ontem, no Serrinha, 
com gol de Everton Brito. 
Com 100% de aproveitamen-
to em casa, o Alviverde vol-
ta ao G-4, em terceiro lugar, 
com 15 pontos, enquanto o 
Cruzmaltino, com dez, caiu 
do sexto para o oitavo lugar. 

A estratégia de Marcelo 
Cabo foi comprometida com 
a expulsão de Bruno Gomes, 
que recebeu o segundo car-
tão amarelo com apenas 
quatro minutos de bola ro-
lando. Foi o segundo verme-
lho do volante, que voltou a 
ser opção após a suspensão 
cumprida no fim de semana, 
em oito rodadas. Com um 
jogador a mais em campo, o 

Substituto de Marquinhos Gabriel, Sarrafiore teve  atuação discreta 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Goiás terminou o primeiro 
tempo com 70% de posse de 
bola, mas não traduziu o do-
mínio em chances reais.

Na volta do intervalo, o 
Goiás se manteve com maior 
posse de bola, mas não encon-
trava brechas na defesa dos 
cariocas. No fim, a insistência 
do Goiás prevaleceu. Vander-
lei, que já havia realizado três 
boas defesas, foi traído pelo 

desvio na bomba de Miguel 
Figueira e, após a bola tocar 
na trave, Everton Brito, livre, 
não desperdiçou a chance: 1 
a 0, aos 35. Nervoso, o Vasco 
se desorganizou e, na base da 
vontade, não conseguiu ata-
car com perigo. No fim do 
jogo, um princípio de briga 
após o apito final acabou com 
a expulsão de Juninho e muita 
confusão. 

Alvinegro bate o Vitória
Com gol de Chay, Glorioso vence e chega ao sétimo lugar na Série B

Foi sem querer querendo, mas 
está valendo. O chute cruza-
do de Chay garantiu ao Bota-
fogo o triunfo por 1 a 0 sobre 
Vitória, ontem, no Raulino de 
Oliveira, resultado que rendeu 
três posições para o Alvinegro, 
agora sétimo colocado da Sé-
rie B do Brasileiro, com 11 pon-
tos e a quatro do G-4. 

A bomba de Ronald no tra-
vessão no primeiro minuto 
de bola rolando criou a falsa 
impressão de que o duelo se-
ria movimentado. Com mui-
tos erros técnicos, em especial 
nos passes, o jogo não fluiu e 
foi duro de assistir em alguns 

momentos. A ousadia de Pe-
drinho e Ronan, do Vitória, e 
a presença mais agressiva de 

Chay na chegada ao ataque 
foram um alento no primeiro 
tempo. Foi de Chay a jogada 
que quase originou o gol de 
Rafael Navarro.

O papo no vestiário alvine-
gro parece ter surtido efeito. 
Na volta do intervalo, o Bota-
fogo teve outra postura, mais 
incisivo e com maior presença 
ofensiva. Aos 20, o inesperado 
e não premeditado chute cru-
zado de Chay surpreendeu o 
goleiro Ronaldo, que tentou 
alcançar a bola, mas fez a de-
fesa dentro da própria meta: 
1 a 0. Querendo ou não, Chay 
foi premiado pela insistência. 

SELEÇÃO OLÍMPICA
A menos de um mês do início dos Jogos de Tóquio, a Fifa decidiu atender a um pedido 

das seleções olímpicas e permitir que elas levem 22 jogadores para o torneio. Com isso, 

André Jardine poderá chamar mais quatro nomes para o time do Brasil.

ESTADÃO CONTEÚDO

Chay comemora o seu gol
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ECONOMIA

Senado aprova 
projeto que facilita 
comprovação para 
aposentados

Alternativa 
para prova 
de vida da 
Previdência

O Senado aprovou ontem 
projeto de lei que estabelece 
formas alternativas de o apo-
sentado apresentar prova de 
vida à Previdência. A propos-
ta segue para a Câmara.

Atualmente, o aposentado 
ou pensionista do INSS deve 
ir até a uma agência do ins-
tituto ou à agência do banco 
onde recebe o benefício para 
provar que está vivo. O projeto 
sugere que seja apresentado, 
por meios eletrônicos ou pe-
los Correios, atestado médico 
comprovando a situação. O 
documento deve conter dados 
de identificação do segurado e 
do profissional que identificou 
o interessado.

Em caso de não haver mé-
dico na localidade, o projeto 
sugere a entrega de um for-
mulário padrão emitido pelo 
INSS, subscrito por duas teste-
munhas e enviado por correio. 
O projeto também dispensa a 
necessidade de prova de vida 
para aposentado que continue 
trabalhando com carteira as-
sinada, uma vez que ele segue 
como contribuinte.

“Os idosos, e os que se en-
contram doentes ou pessoas 
com deficiência, em especial, 
caso precisem comprovar sua 
existência, são submetidos a 
filas, aglomerações e golpistas 
em agências financeiras”, disse 
o relator, senador Jorge Kajuru 
(Podemos-GO).

INSS vai fazer pente-fino 
em 170 mil benefícios
Convocações começarão a ser enviadas no início da próxima semana por carta

IMAGEM INTERNET

Previdência garante que protocolos de segurança serão cumpridos 

O
s segurados do INSS 
que recebem benefí-
cio por incapacidade 
temporária (antigo 

auxílio-doença) há mais de 
seis meses, sem passar por 
perícia médica e que não tem 
data de término estipulada, 
serão convocados para o novo 
pente-fino. Entre entre agosto 
e dezembro deste ano, terão 
que fazer perícia-médica. Se-
gundo o Ministério da Econo-
mia, a previsão é chamar 170 
mil beneficiários para exames.

O INSS enviará cartas sim-
ples via postal ao endereço ca-
dastrado. Pode convocar via 
rede bancária, considerando 
o órgão pagador do benefício, 
quando a notificação for dis-
ponível. E ainda, fazer a con-
vocação por meio eletrônico 
ou edital em Diário Oficial.

O objetivo é evitar que os 
cofres da Previdência sejam 
onerados pelo pagamento in-
devido desses benefícios. De 
acordo com a Economia, as 
convocações começarão a ser 
enviadas no início da próxi-
ma semana. O agendamento 

Pagamento será suspenso
 > O segurado que receber a 

notificação deverá solicitar, 
em até 30 dias após a convo-
cação, o agendamento da 
perícia no site do INSS no 
botão “Agende sua Perícia 
Médica” ou pela Central 
135. Quem não fizer, terá o 
benefício suspenso.

Das 724 agências da 
Previdência com serviço 
de perícia, 619 estão fun-
cionando e 2.549 peri-
tos têm agendas abertas. 
O tempo médio entre o 
agendamento e a realiza-
ção da perícia médica está 
em 39 dias.

Magalu abrirá três mil 
empregos no estado

DIVULGAÇÃO

Rede varejista vai inaugurar 50 lojas em vários municípios do Rio

Com abertura de 50 lojas 
do Magalu no Rio, a em-
presa vai gerar três mil 
empregos no estado. Em 
julho, uma primeira leva 
de 23 unidades físicas ini-
cia as atividades na cida-
de do Rio de Janeiro e em 
outros municípios, como 
Niterói, Petrópolis e Bel-
ford Roxo. As oportuni-
dades serão preenchidas 
antes do fim do ano.

Para quem ficou inte-
ressado em trabalhar na 
varejista, as inscrições de-
vem ser feitas em site ht-
tps://carreiras.magazi-
neluiza.com.br/. Por lá, é 
possível encontrar opor-
tunidades para vendedor 
e assistente de vendas 
em diversos municípios, 

como Nova Iguaçu, São João 
de Meriti, Queimados, Nite-
rói e Belford Roxo. 

Para a vaga de vendedor, a 
empresa oferece assistência 
médica, assistência odonto-
lógica, bolsa de estudo, pre-
vidência privada, vale-ali-
mentação e vale-refeição.

Devido à pandemia e à ne-
cessidade de distanciamento 
social, as inaugurações segui-
rão protocolos sanitários, sem 
aglomerações.  

Além das lojas físicas, o 
Magalu  opera no Rio um 
Centro de Distribuição de 
30 mil metros quadrados e 
28 pontos de cross-docking, 
que garantirão a rapidez das 
entregas. Atualmente, 50% 
das entregas feitas pelo Ma-
galu são feitas em até um dia. 

observará a capacidade ope-
racional da perícia médica e 
das agências da Previdência, 
conforme critérios sanitários 
definidos para atendimento.

PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Segundo a pasta, todos os pro-
tocolos de segurança exigidos 
pelos órgãos sanitários serão 
cumpridos, como já vem ocor-
rendo desde a retomada do 
atendimento presencial nas 
agências. São medidas de dis-
tanciamento, sanitização dos 
ambientes, usos de EPI, venti-
lação e circulação.

As revisões serão feitas 
pelos peritos em horários ex-
traordinários, sem prejudicar 
atendimentos já agendados 
e devem representar apenas 
cerca de quatro segurados a 
mais nos atendimentos por 
médico. Também estão au-
torizados atendimentos em 
mutirões. Nesses, quando pro-
gramados, os peritos poderão 
fazer, além da revisão, outras 
perícias para reconhecimento 
inicial de benefício, de forma a 
agilizar a concessão.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Garantia de estabilidade 
pode entrar na reforma

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em junho, deputados entregaram manifesto contra a PEC ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)

D
eputados que inte-
gram o bloco de opo-
sição à reforma admi-
nistrativa (PEC 32) 

acreditam que vão reverter 
pontos considerados cruciais 
no texto ainda na comissão es-
pecial. Os parlamentares vão 
aproveitar o novo prazo de 
entrega de emendas — pror-
rogado para amanhã — para 
buscar apoio a um substituti-
vo global ao projeto. A suges-
tão do grupo garante a estabi-
lidade de servidores — o fim 
dessa prerrogativa é previs-
to na PEC — e retira o dispo-
sitivo que cria o “vínculo de 
experiência”.

A mesma emenda, de au-
toria do deputado André 
Figueiredo (PDT-CE), tam-
bém exclui do texto os novos 
princípios da administração 
pública e a autonomia para o 
chefe do Executivo extinguir 
órgãos. Esses itens já foram 
suprimidos da proposta na 
CCJ, mas o substitutivo volta 
a tratar disso.

Diante da dificuldade na 
coleta de assinaturas — o 
mínimo é de 171 —, a comis-
são especial construiu, on-
tem, um acordo para que as 
emendas sejam assinadas por 
todos os partidos, sem com-
promisso com o mérito. Cada 
coordenador partidário ficou 
responsável por indicar três.

DÉCIMO TERCEIRO

 n Na Prefeitura do Rio, o pa-
gamento de metade do 13º 
salário será feito no próximo 
quinto dia útil, ou seja, 7 de ju-
lho, para cerca de 176 mil ser-
vidores ativos, aposentados e 
pensionistas. O depósito será 
feito no mesmo dia de quita-
ção da folha salarial de junho. 

O crédito para os funcionários 
da ativa engloba todos que são 
vinculados à Administração 
Direta, fundações públicas e 
autarquias. Apenas os celetis-
tas das empresas públicas não 
receberão nesse momento, 
pois possuem regras próprias 
para o pagamento do abono. 

Prefeitura pagará metade no dia 7

 n O pagamento do salário de 
junho do funcionalismo esta-
dual do Rio será antecipado 
para 9 de julho — sétimo dia 
útil. O depósito alcançará os 
cerca de 460 mil servidores 
da ativa, aposentados e pen-
sionistas do Executivo. Pelo 
calendário, o crédito cairia na 
conta no décimo dia útil.

A previsão é de que, haven-
do fluxo de caixa, os próximos 
pagamentos também sejam 

feitos antes do prazo estabe-
lecido no cronograma oficial. 
Em evento realizado no último 
dia 14 na Alerj, o governador 
Cláudio Castro (PL) sinalizou 
a intenção de criar um novo 
calendário para a quitação da 
folha até o quinto dia útil. 

Ontem, o funcionalismo flu-
minense recebeu metade do 13º 
salário. O valor da folha foi de R$ 
1,6 bilhão, de acordo com dados 
da Secretaria de Fazenda.

FUNCIONALISMO ESTADUAL

Salário cairá na conta em 9 de julho

Depósito alcançará servidores da ativa, inativos e pensionistas

DANIEL CASTELO BRANCO

CONFIRA

PEC 32/20

Proposta modifica 
as regras do serviço 
público de todo o país. 
Texto prevê o fim da 
estabilidade para futuros 
servidores e aproxima 
as regras do setor às da 
iniciativa privada

 > Poucas emendas obtive-
ram assinaturas necessá-
rias até o momento. Uma 
delas, do deputado Kim 
Kataguiri (DEM-SP), é a 
que inclui membros do 
Judiciário e do Ministério 
Público na PEC. Quando 

a proposta foi enviada 
ao Congresso, em setem-
bro de 2020, o governo 
entendeu que caberia ao 
Parlamento a discussão 
de estender o alcance da 
reforma a magistrados e 
promotores.

Judiciário e MP no texto
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ARARUAMA R$190.00,00
Casa, 2quartos, copa/ cozi-
nha erandes, junto casa de 
hóspedes   próximo  Laeoa/ 
Mar, com piscina. Aceito 
carro. Tel:(21) 99852-3836 
whtasapp
 

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, Laeoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domineos. 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
 

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

 

RECEPCIONISTA 
T.3813-7462
Salão em Copacabana con-
trata Recepcionista com 
noções Inelês, nota fiscal, 
internet, atendimento ao 
público. Marcar entrevista: 
3813-7462

 

COSTUREIRAS V/TEXTO
Com experiência confec-
ção de cortinas, salário 
R$1.300,00+ produtividade 
+passaeem +lanche. Traba-
lhar 2f a 6f, Anil/ jacapaeuá. 
Enviar contato whatsapp 
96488-8201
 

COBRADORES (AS) V/TEXTO
Instituição filantrópica pos-
sui vaeas preferencialmente 
para senhores (as) aposen-
tados (as) para exercer a 
função de recolhimento das 
contribuições de seu quadro 
de associados nas zonas nor-
te e oeste do Rio de Janeiro. 
Horário Livre. Comparecer 
com documentação comple-
ta 2ª feira as 9:00 à Rua Ana 
Neri, 1422 - Rocha.
 

VIGIA V/TEXTO
Contrata-se vieia para traba-
lhar em Botafoeo, em esta-
cionamento e a noite, favor 
enviar currículo por e-mail:
jfp@centralparkrio.com.br
 

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.
 

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

 

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

SENHORA V/TEXTO
Conhecer senhor entre 70 a 
80 anos, sem vícios, aleere, 
tranquilo, pensativo, para 
uma amizade. Tel:98135-
7010/ 99867-6265
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carea 
seca e eelada. Entreea no 
Gde. Rio e Caxias. 2a. a 6a. 
feira. Carreear em Jacare-
paeua ou Ceasa. Whatsapp  
96422-0205. Ronaldo
 



FábiaOliveira

EX-BBB OFICIALIZA NOVO NAMORO COM EX

‘Eu não trago mágoa nenhuma de 

relacionamentos passados’, diz Ivy Moraes 

I
vy Moraes é uma mulher que acredita no amor e não 
tem medo de buscar a sua felicidade. E foi exata-
mente isso que ela fez, há dois dias, ao pedir  oficial-

mente em namoro o empresário Fernando Borges com 
quem ela já tinha se reconciliado em abril. Os dois se 
conheceram no final de 2019 e estavam juntos quando 
ela entrou na Casa de Vidro do ‘Big Brother Brasil’. 
Nandinho chegou visitá-la em um shopping na Barra 
da Tijuca e garantiu que iria esperar a morena até a 
saída do reality. Só que Ivy saiu e acabou voltando para 
o marido, Rogério Fernandes, de quem estava separa-
da na época por nove meses.

Juntos e aparentemente felizes, Ivy e Rogério chega-
ram a marcar o casamento em Cancun para dezembro 
de 2020, mas dias antes da cerimônia, a ex-BBB soube 
por esta coluna de algumas traições do pai do filho, 
Luiz Miguel. Ela rompeu em definitivo com ex-marido. 
Em março, Fernando mandou uma mensagem e dois 
se reaproximaram. “Eu e o Fernando amadurecemos 
demais com aquele término e com as coisas que pas-
samos. Acredito que isso fez com que nosso relaciona-
mento ficasse ainda mais maduro e fez com que a 
gente enxergasse que é exatamente isso que a gente 
quer. A gente quer ficar junto um do outro”, contou Ivy.

DIVULGAÇÃO

 N Quem procurou quem na hora de reatar? 

 L Partiu dele, ele me procurou primeiro. Ele me 
mandou uma mensagem e começamos a conversar 
até que marcamos nosso primeiro encontro. Depois 
disso não deixamos mais de ficar juntos.

 N Se arrepende de ter terminado com ele após 
sair do ‘Big Brother 20’?

 L Eu não me arrependo porque eu e o Fernando 
amadurecemos demais com aquele  término e com 
as coisas que passamos. Eu acredito que isso fez 
com que nosso relacionamento ficasse ainda mais 
maduro e fez com que a gente enxergasse que é exa-
tamente isso que a gente quer. A gente quer ficar 
junto um do outro. Então por isso que eu não me 
arrependo, porque eu acho que as coisas tem que 
acontecer exatamente como acontecem, sem mudar 
uma vírgula. Esse término ao invés de enfraquecer 
a gente, ele nos fortaleceu ainda mais.

 N E como foi esse ‘teste’ antes de oficializar o 
namoro?

 L Ontem, o pedido de namoro aconteceu mesmo 
para oficializar. Porque nós já estávamos namoran-
do tanto pra mim, como pra ele, há um tempo. Mas 
como ele é mais romântico e da outra vez ele fez um 
pedido de namoro lindo pra mim, eu quis fazer isso 
por ele e por nós. Eu já estava encarando esse nosso 
relacionamento como um namoro e ele também. 
Mas está sendo muito incrível tudo isso que eu estou 
vivendo com o Fernando. Ele é uma pessoa muito do 
bem. Enquanto eu estou feliz e ele está feliz, a gente 
vai vivendo e planejando. O futuro a Deus pertence. 
Minha vida está sempre nas mãos de Deus então o 
que tiver que ser, será.

 N Pensam em morar juntos?

 L Pensamos sim. Pelo Fernando nós já estaríamos 
morando juntos a partir de amanhã mas eu seguro 
um pouco mais a onda por conta do meu trabalho e 
da minha família. Eu não sei se vai acontecer dessa 
forma, mas eu gostaria de casar primeiro. Por isso 
eu não vou morar com ele de imediato, eu quero 
fazer tudo certinho.  

 N Quem e mais ciumento?

 L Ele fala que sou eu, mas eu acho que é ele. Os dois 
são ciumentos. Eu brinco muito e o Fernando é um 
pouco mais bravo, ele cuida mais. Fica nessa incóg-
nita....um achando que o outro é mais. Mas nada 
que chega a atrapalhar o relacionamento, que faça 
brigar por coisas bobas

 N Quem é mais romântico?

 L Acho que depois dessa surpresa que eu fiz pra ele, 
eu estou na linha de frente no quesito romantismo 
(risos). Na verdade eu estou aprendendo com ele, o 
Fernando é mais romântico e mais detalhista. Mas 
quando eu quero fazer alguma coisa também, eu 
dou o meu melhor. 

 N Geralmente, uma mulher que sofre uma 
decepção amorosa se fecha e não quer saber 
de nenhum romance tão cedo e com vc foi di-
ferente.  Isso sempre aconteceu? Você supera 
rápido as desilusões?

 L Eu acredito demais no amor, nas pessoas. Da mes-
ma forma que existem pessoas boas no mundo, exis-
tem pessoas ruins também. Eu não trago mágoa 
nenhuma de relacionamentos passados. Não foram 
um, não foram dois e não foram três...não trago 
nada. Esse é um relacionamento novo, é uma pes-
soa nova. O que acontece comigo e com ele não tem 
nada a ver com o relacionamento passado. Então eu 
não me fecho de jeito nenhum. 

 N Que conselho daria para as outras mulheres 
sobre um novo amor?

 L Se jogar. Se você gosta, vai sem medo. Viva um dia 
de cada vez. A partir do momento que você sente 
que não está dando mais, você coloca o pé no freio. 
A gente sabe quando o relacionamento não tá bem, 
a gente sabe sentir isso. Tem que se permitir, a vida 
está aí pra ser vivida. O tempo é curto, a gente perde 
muito tempo deixando de ser feliz. O primeiro passo 
é pensar na sua felicidade.  
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SIMONE E MARCIO PONCIO 

VIAJAM PARA TRATAR ESTAFA
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Depois de compartilhar no Instagram o vídeo do mo-

mento em que recebeu a vacina contra o novo coro-

navírus, Karina Bacch, de 44 anos, foi bombardeada 

de mensagens de seguidores, entre eles profissionais 

da saúde, que questionaram a aplicação do imuni-

zante. Diante das imagens divulgadas pela modelo, 

muitos acreditaram que a aplicação não havia sido 

feita corretamente. Karina então retornou ao posto 

de vacinação para esclarecer melhor suas dúvidas e 

depois informou que foi, sim.

“Vacinada. Venho nesse momento esclarecer as 

mensagens de milhares de pessoas, entre elas até 

profissionais da saúde, que assim como eu ficaram 

em dúvida com relação a aplicação da vacina com 

essa seringa que foi utilizada em meu vídeo postado 

no momento da aplicação. Eu retornei até o local 

onde recebi toda explicação, e onde também agora 

tenho certeza que fui vacinada corretamente, sim. A 

equipe me recebeu com a maior atenção e inclusive 

me explicou que essa tem sido uma dúvida recorren-

te e que muitas pessoas estão retornando com seus 

vídeos para se certificarem. Agradeço demais a aten-

ção e compreensão da profissional que me atendeu e 

entendeu minha preocupação. Meu coração está em 

paz agora”, disse a modelo.

POLÊMICA 
ESCLARECIDA

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

18h, acontece a 
inauguração da 
Ginkery, em Ja-
carepaguá, dos 
empresários Ro-
drigo Amaral e 
Herick Carqueija. 
O cardápio será 
comandado pelo 
chef Dudu Mes-
quita e os drinks 
são criações 
do mixologista 
Lomeu.

 n A preparadora 
física Amanda 
Biuger vai dis-
ponibilizar uma 
aula gratuita 
de abdominal 
amanhã, às 10h, 
no Instagram (@
amandabiuger). 

Ex-mulher de Diogo Nogueira, 
Milena Nogueira [ela ainda usa o 
sobrenome do sambista] se 
meteu em uma polêmica após 
um post que compartilhou com 
suas seguidoras sobre 
autoestima e empoderamento 
feminino. Tudo começou quando 
a personal trainer escreveu 
justamente no dia que pipocaram 
as notícias do namoro do cantor 
com Paolla Oliveira uma frase 
sobre superação: “Aprendam, 
mulheres, homem sem valor a 
gente deixa para mulher sem 
futuro”. Muitos seguidores 
acharam que a publicação era 
uma indireta para atriz. 
 Milena conversou com a coluna 
e contou o que aconteceu: “Eu 
falo para um público feminino no 
meu Instagram e muitas 
mulheres me seguem e sabem que eu e o 
Diogo começamos uma história de vida lá 
atrás. As pessoas também me admiram pela 
superação porque é muito difícil ver uma 
mulher sair de um casamento com uma vida 
financeira razoável, ok, para ser feliz. As 
pessoas sabem da minha verdade e sabem 
que, hoje, eu sou feliz. O meu casamento 
terminou porque o amor e a felicidade 
tinham ido embora. Sempre posto e replico 

mensagens que tenha a ver 
com motivação, 
empreendedorismo e 
empoderamento feminino e 
foi isso que aconteceu. Eu 
jamais publicaria um homem 
sem valor e uma mulher sem 
futuro me referindo aos dois. 
Eu não tenho como dizer que 
o Diogo é um homem sem 
valor. Jamais chamaria 
Paolla Oliveira de uma 
mulher sem futuro. Sou fã 
dela”, explica Milena que 
considerou a polêmica com 
um ‘erro de comunicação’ e 
completou: “Não tem nada a 
ver”. 
 Milena , que já teve 
dois outros relacionamentos 
depois da separação de 
Diogo Nogueira e, hoje, vive 

uma a relação ‘bem bacana’ também 
comentou sobre que teria dito que ela 
proibiria do filho, de 14 anos, de visitar o pai 
por causa de Paolla Oliveira. “De forma 
nenhuma eu falaria isso. O que eu disse é que 
quero que o Diogo tenha uma pessoa que 
trate o meu filho bem. Não me importo 
quem seja, mas quero que trate o meu filho 
bem. Essa é a minha preocupação, uma 
preocupação de mãe”.

Para quem achou que a ida de Marcio Poncio e sua mulher, Simone, para os 

Estados Unidos seria por longa temporada, está enganado. Depois que o 

próprio bispo contou que estaria indo morar nos EUA por seis meses, a coluna 

procurou a assessoria de imprensa da família Poncio, que esclareceu que tudo 

não passou de uma brincadeira do patriarca. “Simone e seu esposo, o Bispo 

Márcio Poncio, estão de quarentena no México e depois vão para Miami, nos 

Estados Unidos. O casal voltará ao Brasil daqui a algumas semanas”, informa 

o comunicado, que avisa ainda que a viagem servirá para Simone tratar um 

problema de saúde. “Ela está passando por um quadro de estafa e viajou ao 

exterior para cuidar da saúde”.

Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa Meneghel e atual gestora de marketing 
da Feira de Sao Cristóvão, está de visual novo. Depois de anos com o curtinho, 
ela agora deu uma chance aos fios mais longos. Recentemente, Marlene 
recebeu o apresentador Edilson Silva, do programa ‘Os Donos da Bola’, da Band 
Rio, para almoçar na Barraca Asa Branca, um dos restaurantes do polo 
gastronômico nordestino. 

EX DE DIOGO NOGUEIRA NEGA 
INDIRETA À PAOLLA OLIVEIRA

Em bate-papo com seus seguidores no Instagram, Jojo Todynho mostrou que não tem mesmo papas na língua e 
que não foge de nenhum assunto. Ao ser questionada por um seguidor se há a possibilidade de fazer sexo anal 
sem dor, a apresentadora foi clara e direta. “Tem anestésico... Amor, você tem que estar bem relaxada pra isso, 
porque vai doer. Mas tem uns produtinhos e você tem que estar bem confortável pra fazer isso”, aconselhou Jojo.

UMA DICA DESSA...

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Os senadores da CPI da Pandemia aprovaram uma 
sessão secreta com o deputado federal Luís Miranda 
para fazer uma pergunta apenas: tem ou não grava-
ção do presidente Bolsonaro? Depois de 30 meses de 
governo, a maior chance da oposição de chegar perto 
de um processo de impeachment de Bolsonaro está na 
palavra de um acusado de estelionato. A CPI vai dar um 
aperto no parlamentar. Se não mostrar prova agora, cai 
a denúncia. Acabou o tempo do deputado. 

Inflacionou 
 N A coluna já publica-

ra que os lobistas estão 
ganhando US$ 0,50 por 
vacina vendida, em tran-
sação legal com laborató-
rios. Mas a propina, pelo 
visto, está inflacionada 
em 100%. 

Ainda sem partido 
 N Hoje, é muito difícil o se-

nador Ciro Nogueira ce-
der o que Jair Bolsonaro 
quer para voltar ao Pro-
gressistas: o controle de 
metade da executiva e do 
fundo eleitoral. 

Novos tempos 
 N O PTB representou con-

tra Luís Miranda no Con-
selho de Ética da Câma-
ra por quebra de decoro 
parlamentar, por suposto 
falso testemunho. Curio-
so que é o mesmo Roberto 
Jefferson, do PTB, quem 
denunciou o esquema 
do mensalão do Gover-
no Lula da Silva em 2005 
apenas na palavra. Seria 
Miranda o Jefferson do 
Governo Bolsonaro? 

Bronca 
 N A Agência de Notícias 

dos Direitos da Infância 
(ANDI), na condição de 
Secretaria Executiva da 
Rede Nacional Primeira 
Infância (RNPI), apresen-
tou ontem uma Represen-
tação no Ministério Públi-
co Federal contra o presi-
dente Bolsonaro por ter 
tirado a máscara de uma 
criança em evento com 
aglomeração na semana 
passada no Rio Grande do 
Norte. 

Atrás das telas 
 N O presidente da Empre-

sa Brasil de Comunicação 
(EBC) chama-se Glen Va-
lente, ex-assessor de Fá-

bio Wangarten no setor de 
publicidade do Palácio do 
Planalto. Mas quem anda 
mandando mais na esta-
tal é o coronel Romy Ba-
ksys Pinto. 

Turma do quepe 
 N Engane-se quem acha 

que o poder misterioso do 
coronel foi indicação de 
Bolsonaro. Ele entrou na 
EBC desde a gestão do PT. 
E hoje é apadrinhado da 
ala militar palaciana na 
TV do traço de audiência.  

Calma, doutor 
 N Frederick Wassef anda 

mal com alguns dos filhos 
de Bolsonaro por se van-
gloriar de telefonar em ví-
deo para o presidente, em 
público, só para mostrar 
intimidade.  

MERCADO 

A todo gás e carvão 
 N Com esse discurso do 

ministro de Minas e Ener-
gia que deixou o povo e os 
empresários em alerta so-
bre risco de racionamen-
to, a AGU correu para con-
tar que fez a sua parte, re-
centemente. Assegurou a 
realização de leilão de 
energia de termelétricas 
na Câmara de Comerciali-
zação de Energia Elétrica. 

Brasil no Brasil 
 N A Associação Brasilei-

ra da Indústria Hotelei-
ra está comemorando o 
feedback de médios e pe-
quenos hotéis (principal-
mente os praianos). Com 
a proibição da entrada 
de brasileiros em muitos 
países, o turismo nacio-
nal mostra sua força. Boa 
parte dos hotéis já fechou 
pacotes para Réveillon em 
junho – e começa a procu-
ra para Carnaval de 2022.

E AÍ, GRAVOU?

MANDA UNS CARAS

 N Com a recusa da Câmara de lhe ceder escolta 24 horas, o depu-
tado federal Luís Miranda pediu indicação de seguranças a Mar-
celo Tigre, dono de academia e lutador de taekwondo e jiu-jitsu. 

Após 20 dias de busca, o “fa-
moso” Lázaro foi encontrado 
e morto ao resistir à polícia. 

Fruto de grande aparato, que reu-
niu mais de 400 policiais, o episó-
dio ganhou o noticiário no Brasil 
devido a sua peculiaridade, envol-
vendo um criminoso cruel e deste-
mido. Em meio a tantas opiniões e 
até piadas, que de engraçadas nada 
têm, essa realidade deve ser fruto de 
reflexão por parte das autoridades, 
em todas as esferas, já que Lázaros 
existem em todo o país e em grande 
proporção.

Só no Rio de Janeiro, por baixo, 
podemos afirmar que são mais de 
200 mil, distribuídos nas mais de 
1.400 favelas. Bandidos, milicianos 
e narcotraficantes fortemente arma-

Em “Origem das Espécies”, Dar-
win nos ensinou: não são os 
mais fortes que sobrevivem, 

mas os mais aptos e adaptáveis que 
perpetuam a espécie. A aprovação da 
Lei Complementar 178, que dita as 
regras do novo Regime de Recupe-
ração Fiscal, foi apresentada como ‘o 
caminho’ para estados em situação de 
desequilíbrio financeiro.

Entrega à União a fiscalização e per-
mite a suspensão do pagamento de 
dívidas, desde que diversas medidas 
sejam adotadas, entre elas, um teto de 
gastos que limitará as despesas primá-
rias. Quem quiser receber os benefí-
cios, que corte e imponha limites – “só 
os mais fortes sobreviverão”.

Imagine uma dona de casa que nun-
ca planejou o orçamento - comprava 
em excesso e gastava com supérfluos. 
Quando o cano da pia furava, tinha 
que abrir a parede, porque não dava 
bola a pequenos vazamentos. A esco-
la das crianças nunca foi prioridade. 
Doenças jamais foram relevantes, 
sempre se resolveram na farmácia.

No fim, o perfil de despesa da casa se 
pautava em resolver a emergência da 
hora e com todos vivendo aos trancos e 
barrancos - e no cheque especial. Con-
gele essa situação e qual será a chance 
de esta família evoluir financeiramen-
te ou não depender de assistência? 

O mesmo conceito se aplica aos es-
tados. Politicamente, serão resolvi-
dos os problemas no curto prazo. Mas, 
cedo ou tarde, descumprir o compul-
sório teto de gastos não será questão 
de “se” e sim de “quando”. Se houvesse 
um perfil de despesas com pessoal e 
custeio ajustados e equilíbrio fiscal, 
existiria sobra para focar em inves-
timentos não atendidos pelas vin-
culações obrigatórias. Mas se a base 
é frágil, fundamentada numa série 
histórica também ruim, este limite 
de despesas para “salvar” o estado só 
piorará as finanças locais.

Na verdade, o atual pacto federativo 

Por uma visão de país

Rio de Lázaros

Marcos Espínola 
adv criminalista 
e especialista em 
Segurança Pública

 José Luís Cardoso 
Zamith 
secretário estadual 
de Planejamento e 
Gestão

dos que aterrorizam em plena luz 
do dia e dominam comunidades e 
até bairros inteiros. Não há mais ne-
nhum ponto do Rio livre dos riscos 
e violências promovidas por esses 
elementos à margem da lei.

A espetacularização do caso Láza-
ro possui vários ingredientes, dentre 
eles o perfil assassino do indivíduo, é 
claro, mas também a logística envol-
vida. O local de mata demandou uma 
operação arriscada e difícil devido as 
condições geográficas e a habilidade 
do matuto na área.

E é assim também nas principais 
capitais brasileiras, como no Rio. 
Mesmo sendo alvo de críticas é a po-
lícia que é acionada no combate ao 
crime, enfrentando becos e vielas, 
além de matas existentes em vários 
morros, sob a mira de impiedosos 
traficantes. São inúmeras as ocorrên-
cias. Roubos, assaltos, e tiroteios fa-
zem parte da rotina carioca e do dia 
a dia da polícia que merece respeito 
e, cada vez mais, melhores condições 

empurra para os estados algo que eles 
são incapazes de fazer com os recur-
sos disponíveis e, acrescido da obriga-
toriedade do teto de gastos, passará 
a limitar ainda mais suas ferramen-
tas para sair da crise. Acredito que a 
Lei 178 poderia ser um mecanismo de 
transição para soluções estruturantes 
que, necessariamente, perpassem pela 
revisão do federalismo fiscal.

Não seria melhor para a União ga-
rantir que, em três ou quatro anos, 
estados não apareçam pedindo so-
corro? Por que não obrigar um per-
centual do superávit em investimen-
tos, que ela mesma aponte como ca-
minho de desenvolvimento e, com 
isso, criar um antídoto à política de 

incentivos? O que está sendo propos-
to aos estados é um torniquete, que 
asfixia. É apenas uma visão de Tesou-
ro em vez de uma visão de país.

Aqui no Rio, os últimos governos 
foram irresponsáveis, perdulários e 
alimentaram uma cultura de permis-
sividade. O passado já mostrou que, 
quando se tenta resolver pensando só 
no curto prazo, cria-se uma bomba re-
lógio para o médio e o longo prazos. 
Precisamos de estímulo para criar cír-
culo virtuoso e não congelamento de 
ciclo vicioso. Sou defensor de um es-
tado facilitador e austero, mas a pan-
demia deixou claro que não há substi-
tutos para manutenção da sociedade. 
Engessar é um erro.

de trabalho para enfrentar inimigos 
organizados, sofisticados e com ar-
mamentos de guerra.

Mesmo com a proibição do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) para ope-
rações em favelas da cidade, sendo 
estas permitidas somente em casos 
extremamente excepcionais, não são 
poucas as ocorrências, na qual, mui-
tas delas, o policial é recebido a tiros. 
E em grande parte desses casos, mo-
radores são convocados a fazerem 
manifestação, interditar vias e acusar 
a polícia de má conduta ou de morte 
de inocentes, entre outras coisas.

A inércia do Estado por anos, o de-
semprego, a falta de investimento 
em Educação e, mais recentemente, 
a pandemia e grave crise econômica, 
são fatores que fazem a criminali-
dade disparar, tendo como conse-
quência um “Rio de Lázaros”, que se 
multiplicam ano após ano. É preciso 
atenção sobre isso e repensar a con-
dução da Educação e Segurança Pú-
blica em prol de um futuro melhor.

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N # Honeywell  expande software de cadeia de suprimentos para ajudar 
empresas a monitorar operações. # Jornalista e empresária Maria Elisa 
Coelho abre agência Cartola Entretenimento. # Instituto Votorantim e 
BNDES abrem inscrições, até 9 de julho, para selecionar 40 cidades para 
receber, de forma gratuita, mentoria online com especialistas em gestão 
e saúde. # Marco França, sócio da Auddas, fala hoje sobre M&A: como 
dar o xeque mate perfeito.
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MALHAÇÃO

 n Heideguer exige que Lobão se 
desculpe com Cobra. René inven-
ta para Joaquina que está na-
morando Dandara. Lobão revela 
para Nat como se beneficia da 
luta clandestina com Heideguer. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Jonas afirma que seu irmão se 
arrependerá se tentar quebrar o 
contrato que fizeram. Júlia fica 
radiante ao saber que Manuela 
voltará a morar com ela. Lúcio se 
despede de Laura no aeroporto.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Kyra tenta disfarçar e fugir de 
Rafael, mas ela muda de ideia e 
se revela para ele. Emocionados, 
os dois se beijam. Helena rasga 
a passagem que Hugo lhe deu 
para tirar férias no exterior.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carol pede para Cícero ter pa-
ciência. Mili conta para Gabriela 
que ganhou sua rosa branca de 
um homem que morava nos tú-
neis e dizia se chamar Fantasma.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Helena avisa a Maria Marta que 
José Alfredo vai para o Monte 
Roraima com Maria Ísis. Cora 
invade a joalheria Império para ir 
atrás de Cristina.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Amir faz revelações sobre 
o passado de Lia. Esaú cai na 
armadilha de Lúcifer. Hanna se 
surpreende com a atitude do rei 
e desiste de colocar o plano de 
Bachir em prática.

21h | RECORD | 12 anos 
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Documentário mostra sucesso e resgata origem humilde dos 

artistas, no Nordeste. Abaixo, a dupla posa com Wesley Safadão

FOTOS DIVULGAÇÃO

O SOM DO 
MOMENTO

Com três bilhões de visualizações no 
YouTube, dupla Barões da Pisadinha 
celebra sucesso, lança documentário 
e fala da expectativa para primeira 
turnê internacional

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

C
onhecer o ídolo é o principal so-
nho da maioria dos fãs, mas, às 
vezes, é possível se sentir próxi-
mo de seu artista favorito mes-

mo a distância. Pensando em encurtar 
esses espaços, a Amazon Music acaba 
de lançar o mini documentário ‘Da roça 
para a cidade: A ascensão dos Barões 
da Pisadinha’. A produção, disponível 
gratuitamente no aplicativo da 
plataforma e no YouTube, conta 
um pouco da história de Felipe 
e Rodrigo Barão, conhecidos 
hoje em todo o Brasil após uma 
intensa sequência de sucessos. 

“A gente procura músicas que 
falam do dia a dia do brasileiro. 
Porque o brasileiro gosta muito 
de balada: ele chega, se ilude, se 
apaixona, mas em vez dele cho-
rar, ele vai para uma festa para 
esquecer. Mesmo que a música 
esteja falando de fim de rela-
cionamento, no refrão que ele 
sempre dá a volta por cima. E 
ainda vem aquele toque que tor-
na a música de sofrimento em 
alegria. É essa identidade que a gente 
tenta colocar nas músicas dos Barões”, 
comemora Felipe Barão ao mesmo tem-
po em que explica que a sofrência fica 
restrita apenas ao conteúdo das letras. 

“A gente tá bem resolvido. O Rodrigo 
é casado e eu sou noivo, quase casado. 
Mas no passado, a gente resolvia dessa 
forma. A gente se desiludia num canto 
e depois ia procurar uma balada para 
refrescar a cabeça”, brinca o músico, 
que ao lado do parceiro de banda, já 
ultrapassa 3 bilhões (sim, bilhões) de 
visualizações no YouYube. 

SUBIDA GRADATIVA
Mas se para boa parte do Brasil a histó-
ria dos Barões começou na pandemia, 
Felipe fala sobre a existência de uma 
trajetória antiga, de dificuldades e de 
muito trabalho, que também é mostra-
da no documentário. ‘Barões já tocava 
bastante em 2019. A gente já tinha uma 
agenda de shows, mas o Brasil é muito 
grande. Com o DVD ‘Conquistas’, lança-
do em 2020, isso tomou uma proporção 
nacional. Até porque, com a pandemia, 
as pessoas passaram a consumir mais 
internet e as plataformas digitais”, ana-
lisa o compositor, que usa todo esse his-
tórico para justificar a tranquilidade 
em lidar com a fama.

“Eu tenho 21 anos de carreira e veio 

dar certo mesmo de uns três 
anos para cá. Mas os Barões da 
Pisadinha não estavam tocando 
no boteco de Pedro Veloso para 
50 pessoas e, do nada, apare-
ceram fazendo show para 30 
mil. Não aconteceu assim. Foi 
gradativo. A gente começou to-
cando para 50, 500, mil, duas 
mil pessoas... Foi uma escadi-
nha durante um ano e foi cres-
cendo. E por isso eu acho que a 
gente não tomou susto”, conta.

Felipe também faz questão 
de dizer que apesar do sucesso, 
a fama não muda a persona-
lidade dos artistas. Com uma 
humildade que impressiona, o 
músico reforça o valor de suas 
origens e exalta o estilo de vida 
simples. “A gente se sente bem 
no cantinho. A gente não gosta 
de coisa chique, a gente gosta 
da humildade. Recentemente, 

eu passei 25 dias fora e a coisa que mais 
tive saudades foi de comer um cuscuz 
com costela de minha mãe. E é isso, é 
a nossa essência. Não tem como. Eu 
moro em uma cidade de um quilôme-
tro de extensão territorial. Passei 30 
anos da minha vida em Heliópolis (na 
Bahia) e não tem como tirar Heliópolis 
de mim. Quando eu saio e passo um 
mês fora, já fico doido para voltar. A 
gente gosta da simplicidade e não pre-
cisa de muito para ser feliz, não”, decla-
ra Felipe Barão.

ORGULHO DO NORDESTE
Esse estilo simples é explicado pelo 

músico como parte de sua raiz 
nordestina. Para Felipe, levar o 
trabalho dos Barões para todo 
Brasil é uma forma de exaltar a 
cultura da região onde ele nas-
ceu e escolheu viver até hoje. “O 
nordestino sempre foi discrimi-
nado e é até hoje. Mas ele não 
escolhe onde trabalha, ele vai 
trabalhar diante da necessida-
de. É um povo batalhador que 
não deixa faltar o pão dentro de 
casa. É pouquinho, mas não fal-
ta. Ele não desiste e nem se abala 
com as necessidades da vida. E 
eu me sinto muito orgulhoso em 

ver meus fãs dizerem que ‘o Nordeste 
venceu’. Eles ficam muito orgulhosos 
da gente e a gente também fica por a 
gente estar representando eles”, resu-
me o artista, que está prestes a dividir 
tudo o que o Nordeste tem de melhor 
com outros países. 

“Agora em setembro temos uma tur-
nê marcada nos Estados Unidos, que é 
a nossa primeira turnê internacional. 
A gente está muito feliz e ansioso. Você 
sai de um boteco, sem investimento 
nenhum, sem ninguém acreditar em 
você, sem nada, e chega ao ponto de 
fazer uma turnê internacional. É muito 
emocionante. Isso vai marcar a nossa 
história. Vai ser mais um troféu que 
Deus nos deu”, emociona-se Felipe.



Horóscopo

Persiga os seus objetivos. Só tenha cautela para não 
ser muito ríspida. Pode acabar criando desafetos e 
inimizades. No amor, seus desejos ficam fortes. Cor: 
azul-marinho.

Há risco de perrengues acontecerem. Vai sentir 
vontade de rever a vida profissional e não vai querer 
muita conversa. O romance vai funcionar com 
privacidade. Cor: grená.

Passatempo

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

TORTO: agosto, álamo, cargo, carisma, carpa, cristo, crosta, esgoto, 
esmola, estalo, faro, frita, gema, gesto, gosma, gota, lato, orla, pistola, 
poema, postal, prosa, rosa, róseo, sêmola, sogra, solar, sopa, taloso, tipo.

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Tenha cautela com o seu círculo de amizades. Há 
chance de emprestar e não ver mais a cor dinheiro. 
Tenha coragem e tome a iniciativa na hora paquera. 
Cor: branco

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Alguns negócios arriscados podem surgir e te 
prejudicar. Foque no trabalho para dar a volta por 
cima. O desejo de firmar a relação a dois deve pintar. 
Cor: verde-musgo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O seu charme te ajudará na hora nos estudos. Na 
paquera, os astros enviam boas energias para você. 
Pode se arriscar e ser bem intensa com os contatos. 
Cor: laranja.

LEÃO
23/7 a 22/8

Inimizades vão pintar no trabalho, cuidado com 
confusões. Alguns problemas podem rolar na saúde. 
No amor, o clima tem tudo pra ser gostoso e muito 
sensual. Cor: branco

VIRGEM
23/8 a 22/9

Pode se decepcionar com seus sonhos e amizades. 
Porém, você vai conseguir fechar boas parcerias 
profissionais. Na relação, vai esbanjar muita paixão. 
Cor: creme.

LIBRA
23/9 a 22/10

Evite exagerar em algumas situações com os colegas. 
No trabalho remoto, as responsabilidades do lar 
podem tirar o seu foco. No relacionamento, pode 
aumentar a família. Cor: azul-royal. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Cuidado para não ser muito sincera e acabar sendo 
grosseira. Há sinal de dificuldades e atrasos nos 
estudos. O desejo de ter um lance sério pode bater na 
conquista. Cor: gelo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Perdas financeiras marcam o seu dia. Tenha cautela 
em casa e busque não ser tão autoritária com os 
outros. No romance, a ligação com o parceiro fica forte. 
Cor: preto.

Pode faltar bom humor ao expor suas ideias. Há 
chance de romper algumas relações de amizade hoje. 
Uma relação sem formalidades pode pintar na 
paquera. Cor: azul-celeste

A insegurança com as suas ambições vai se destacar 
bastante. Excelente momentos nas finanças, 
aproveite. Na vida a dois, tende a expressar o que 
sente. Cor: pérola.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Gil do Vigor 
rebate 
ataques 
homofóbicos
Depois de sofrer uma série de 
ataques homofóbicos nas redes 
sociais, o ex-BBB Gil do Vigor fez 
um desabafo, ontem. “Para meus 
amores e para aqueles que fala-
ram no Instagram que ‘bicha es-
candalosa não pode ser ministro’, 
um recado: eu estou indo ao PhD 
na Califórnia, vou me dedicar 
100% e vocês vão me engolir no 
topo! Não gostar de mim, ok, mas 
usar de homofobia para me ofen-
der? Não!”, escreveu o economista, 
que já havia anunciado que iria 
aprofundar seus estudos nos EUA.

Gil, que atualmente está lan-
çando um livro sobre sua traje-
tória, pela editora Globo, e bri-
lhando como garoto-propaganda 
em diversos comerciais, afirmou, 
ainda, que pretende questionar os 
ataques na Justiça. 

Nova novela 
em agosto
A Globo divulgou ontem a nova 
data de estreia da novela ‘Nos 
Tempos do Imperador’, que ocu-
pará o horário das seis no lugar de 
‘A Vida da Gente’. Protagonizada 
por Selton Melo, a trama será exi-
bida a partir de 9 de agosto. 

Escrita por Alessandro Marson 
e Thereza Falcão, ‘Nos Tempos do 
Imperador’ está sendo gravada 
desde 2020, com interrupções 
causadas pela pandemia. A obra, 
continuação de ‘Novo Mundo’, co-
meça em 1856, pouco após o Bra-
sil conquistar a Independência. A 
trama se passa no Rio e acompa-
nha momentos da vida de Dom 
Pedro II. Mariana Ximenes e Leti-
cia Sabatella estão no elenco.

Bieber não 
quer fãs na 
porta de casa
O cantor Justin Bieber deu uma 
bronca em um grupo de fãs que o 
esperavam na porta de casa, on-
tem, em Nova Iorque, nos Estados 
Unidos. Incomodado, o artista pe-
diu para que as pessoas se retiras-
sem do local.

“Esta é minha casa, você enten-
de o que quero dizer? É aqui que 
eu moro. E eu não gosto de vocês 
estarem aqui. Sabe quando você 
chega em casa no final da noite e 
quer relaxar? Este é o meu espaço 
para fazer isso. Então, eu agrade-
ceria se vocês pudessem sair”, re-
clamou o ídolo pop.

GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

REPRODUÇÃO INTERNET
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