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Paes quer vacinar os idosos 
com a 3ª dose ainda este ano
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por 400 famílias 
desde maio. Policiais 
jogaram bombas 
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para desocupar 
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Equipe de Tite enfrenta o Chile hoje pelas quartas da Copa América. P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

E antecipou de novo...
Assim que saiu o calendário da semana 
que vem, todo mundo veio me avisar.

1º de julho, ontem, mês do meu aniver-
sário... E chega esse presente! Dia 8 tô lá!

Se eu não aparecer pra trabalhar, me 
desculpem, mas a prioridade é vacinar. 
(Brincadeira, tá chefes?)

É uma expectativa muito grande... E 
uma esperança maior ainda! Uma agulha 
no braço do homem e um passo imenso 
para a humanidade.

ção por aí que fala: “Não peguei até aqui, 
não pego mais!”

Como isso é desrespeitoso, principal-
mente com as mais de 500 mil vidas per-
didas por esse vírus.

Tem gente ainda morrendo. Num hospi-
tal particular do Méier mais de 10 pessoas, 
na média dos 40 anos, estão internadas 
em estado grave, correndo riscos há pou-
cos dias da sua vacina.

Então, sem pensar duas vezes! E se al-
guém disser pra mim que não vai vacinar, 
melhor nem falar comigo... Porque eu vou! 
E com a vacina que tiver! 

Vacina não é um direito individual, é um 
respeito coletivo.

PINGO NO I

 n Tomei até um susto ao ver a lembrança das redes 
sociais. Essa coluna aqui completou 2 anos ontem!

Ela leva meu nome, mas com o passar do tempo per-
cebi que ela pode ser a coluna com qualquer nome aqui.

Isso porque, assim como eu acredito que o jornalismo 
é transformador, você, leitor, também entendeu que esse 
espaço aqui é da minha opinião, mas também da sua voz.

Nesses 24 meses, o que mais fiz foi criticar e cobrar 
como sempre, já que as carências são infinitas.

Mas em muitas vezes, o assunto partiu do seu pedi-
do de socorro! Resolvemos muitos casos que não pre-
cisariam da exposição no jornal, mas a força do jorna-
lismo é imprescindível quando um povo não é ouvido.

Tenho muito orgulho, mas uma imensa felicidade 
como jornalista de poder dar espaço pra quem não tem 
o privilégio de ser percebido. Depois de tantos anos, 
entendo que construir meu nome e minha carreira no 
território carioca é principalmente conhecer as neces-
sidades do seu povo.

Bora colocar o Pingo no I e a boca no trombone... 
Obrigada, leitor!

TÁ FEIO!

 n Lembram do caso do menino Bernardo que a 
coluna trouxe em novembro do ano passado, onde 
ele esperava há mais de 2 anos por uma cirurgia de 
fimose?

Pois é, na época a gente cobrou e até comemorou 
que a cirurgia dele seria marcada pra fevereiro... Mas 
a mãe dele, Bárbara, entrou em contato avisando 
que até agora não rolou! 

“Tô desde fevereiro aguardando e nada... Já fiz 
tudo no Hospital dos Servidores, até assinei a libe-
ração da cirurgia, mas sem resposta”, conta Bárbara 
Dugoni.

Ué, gente o que aconteceu? A gente foi atrás da 
prefeitura, que explicou que agora a responsabili-
dade não é mais deles, já que a cirurgia foi marcada 
num hospital federal...

Então a promessa empacou entre as esferas...O 
problema agora é do Ministério da Saúde!

Mas nós cobramos e rapidamente o Hospital dos 
Servidores ligou para a mãe do menino e marcou 
uma consulta para a próxima terça-feira, 13 horas.

Vacinar não é escolha!

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

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

O desaparecimento de crianças recebeu atenção da 
Alerj, que criou uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito, que ouviu mães de menores que sumiram. Há 

mais de seis meses, as famílias de Lucas Matheus, de 9 anos, 
Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12 anos, não 
têm notícias sobre o que aconteceu. Eles saíram para brin-
car em dezembro de 2020 e não foram mais vistos. Essa é a 
realidade de dor que muitas famílias enfrentam sem os casos 
serem solucionados. Um dos relatos na CPI foi de Helena de 
Figueiredo, que teve a filha de nove anos raptada em 2006. 
Ela falou da dificuldade em registrar a ocorrência. “Quando 
cheguei à delegacia, me mandaram voltar em 48 horas. Ain-
da ouvi o policial falar que minha filha, de nove anos, deveria 
estar por aí namorando”, contou. A menina foi encontrada 
morta em uma casa abandonada, já em estado de decompo-
sição. Mesmo reconhecendo o corpo, Helena só pôde enterrar 
a filha seis meses depois, após resultado do exame de DNA.

CPI DA UNIÃO
A CPI uniu parlamentares de partidos opostos. O relator, 
deputado Danniel Librelon (REP), quer que o trabalho da Co-
missão seja efetivo para ajudar a solucionar os casos. “Enten-
demos e vimos que o poder público tem sido omisso, e essas 
mães, negligenciadas diariamente. Com agilidade, eficiência 
e humanização nas investigações essa CPI vai trazer respos-
tas que essas famílias precisam”, disse. A vice-presidente da 
CPI, a deputada Renata Souza (PSOL), presidiu a audiência. 
“Foi uma sessão emocionante, dolorosa, mas ao mesmo 
tempo elucidativa do sofrimento que familiares passam”. Lu-
ciene Torres, que teve sua filha desaparecida em 2009, espe-
ra resultados práticos da CPI. “Aconteceu comigo há 12 anos 
e hoje as mães escutam a mesma coisa. Se essa CPI fizer com 
que a lei seja cumprida e que as mães sejam tratadas com o 
devido respeito, nossa vinda aqui terá valido a pena”, relatou.

DESAPARECIMENTOS

Alerj e as crianças perdidas

 n Entre as emendas aprova-
das no texto final do projeto 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias está a do deputa-
do Waldeck Carneiro (PT), 
que acrescenta possibilidade 
de financiamento, pela Age-
Rio, de empreendimentos 
econômicos em favelas. “A 
pobreza, a violência e o de-
semprego são muito grandes 
nestes locais e precisamos 
enfrentá-las com oportuni-
dades, serviços e direitos”.

 n No último dia do plenário 
no Palácio Tiradentes, o de-
putado Luiz Paulo foi home-
nageado. A sala onde sediava 
reuniões da CCJ vai levar seu 
nome. “Fico profundamente 
envaidecido de ter apoio tão 
unânime. Quero pedir des-
culpas ao Márcio Pacheco 
como presidente da CCJ. Não 
sei se teria mesma paciência 
para me aguentar”, disse.

SALA LUIZ 
PAULO CORREA 
DA ROCHA

DIVULGAÇÃO

EMPREENDIMENTOS 
EM FAVELAS

Audiência em CPI da Alerj ouviu mães de crianças desaparecidas no estado do Rio de Janeiro

As mais lidas
Online

Rio registra a madrugada 
mais fria em 10 anos

RIO DE JANEIRO

Paes pretende 
oferecer terceira 

dose da vacina contra 
covid-19 para idosos 

ainda este ano
RIO DE JANEIRO

Publicação sobre 
consumo de carne  
pode ter afastado  

Bruna e Enzo
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O prefeito do Rio, Eduardo Paes, colocou o pé no acelerador e, 
se der certo, será o campeão na vacinação contra a Covid-19. 
Antecipou novamente o calendário, e garantiu imunização para 
pessoas de 42 a 37 anos até o dia 17 desse mês. O que falta para 
outras cidades seguirem assim?

O Rio registrou sua madrugada mais fria em 10 anos quinta-
-feira. É importante que se tenha um planejamento para as 
pessoas que vivem em situação de rua, e que a sociedade como 
um todo se mobilize.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Vimos que o 
poder público 
tem sido 
omisso, e 
essas mães, 
negligenciadas 
diariamente”
DANNIEL LIBRELON
Relator da CPI

JULIA PASSOS

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Com cautela, os epidemiologistas já 
registram um número bem abaixo de 
internações... 

Só no Rio já são mais de 1 milhão de 
vacinados!

É pra comemorar? Lógico! É a ciência 
dando resposta!

Mas ainda têm aqueles que insistem em 
não tomar a agulhada... Continuam com o 
achismo, com a negação.

Tem que tomar a primeira e a segunda 
dose, gente! Tem um bando de sem no-

O motivo do atraso, segundo eles, seria a 
pandemia.

Eu nem vou comemorar agora... Vamos ficar de 
olho!

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Que 
essa agonia acabe logo, e tenho dito.

Bárbara espera cirurgia para o filho, Bernardo

REPRODUÇÃO



RIO DE JANEIRO

RIO NA FRENTE!

Prefeito Paes comemora a marca de 3 milhões de pessoas vacinadas na cidade. 
Segundo ele, prefeitura tem capacidade para vacinar até 80 mil pessoas por dia

A 
cidade do Rio avança em 20 
dias o calendário de vacinação 
contra covid-19. A meta, segun-
do o prefeito Eduardo Paes, é 

vacinar toda população com mais de 18 
anos da capital até meados de agosto. 
Antes do anúncio, feito nesta quinta-
-feira, a previsão era concluir a imuni-
zação de adultos com a primeira dose 
até o dia 31 do mesmo mês.

O prefeito explicou ainda que há ca-
pacidade para vacinar 80 mil pessoas 
por dia, mas que hoje o município está 
na metade disso. 

“Havendo mais vacina a gente teria 
condições de acelerar muito mais. Mas 
de qualquer maneira já estamos mui-
to adiantados, inclusive em relação ao 
segundo calendário que propusemos, 
em que todos vacinados até o dia 31 de 
agosto. Vamos adiantar cerca de 20 dias 
em relação ao último calendário”, ga-
rantiu em entrevista à Globo News.

Seguindo o novo calendário, pessoas 
com até 40 anos terão sido vacinadas até 
o fim da próxima semana. Na segunda 
(06) e na terça (07) pessoas de 42 anos, 
na quarta (08) é a vez de quem tem 41, 
na quinta, sexta e sábado, as pessoas de 
40 anos. Sábado será dia de repescagem. 
Na segunda começa a imunização de 
quem tem 39 anos e na sexta-feira já são 
vacinados os que tem 37 anos.

Mais cedo, Paes comemorou a marca 
de 3 milhões de pessoas vacinadas na 
cidade do Rio e anunciou que já iria 
acelerar novamente a campanha.

“Três milhões de cariocas vacinados 
com a primeira dose. Quase 60% da po-
pulação alvo. Quase 20% da população 
alvo já com a segunda dose. Me aguar-
dem: vamos acelerar!!!”, disse.

ESTADO ANTECIPA CALENDÁRIO
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) 
publicou a terceira edição do Calendá-
rio Único de Vacinação contra covid-19 
do Estado. A nova versão também ante-
cipa a aplicação da primeira dose até o 
fim de agosto para todos os 92 municí-
pios do Rio. No mês de julho, será imu-
nizada a população de 54 a 35 anos. Em 
agosto, as pessoas entre 34 e 18 anos. 

A SES enviou um ofício aos 92 mu-
nicípios do Estado orientando que o 
esquema vacinal das gestantes que to-
maram a primeira dose de Oxford/As-
trazeneca seja concluído com a segun-
da dose da vacina da Pfizer. 

A segunda dose só deve ser aplicada 
12 semanas após a gestante ter recebido 
a primeira dose do esquema vacinal. O 
mesmo vale para as mulheres que tive-
ram bebês a menos de 45 dias. 

O avanço da vacinação contra a covid-19 
já produz impacto na mortalidade causa-
da pela doença e na ocupação de leitos nas 
unidades de tratamento intensivo (UTI), 
segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz). Apesar da manutenção de níveis 
altos de transmissão da doença, em um 
patamar estável ainda mais elevado que 
o do ano passado, os pesquisadores ob-
servaram queda na incidência de mortes.

Segundo o novo 
calendário, 

pessoas com até 
40 anos terão sido 

vacinadas até o 
fim da próxima 

semana

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RIO

LUCIANO BELFORD
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O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes (PSD), anunciou 
ontem que pretende oferecer, ain-
da este ano, uma terceira dose da 
vacina contra a covid-19 para os 
idosos. A terceira fase da imuni-
zação serviria como um reforço.

“Hoje você tem um volume 
muito grande de vacinas previs-
tas para chegar até o fim do ano. 
Acho que são 600 milhões de do-
ses no total. Então, existe a possi-
bilidade de a gente, terminando 
essa primeira fase, retomar a va-
cinação para as pessoas mais ido-
sas”, declarou Paes, em entrevista 
à GloboNews.

Segundo o prefeito do Rio de 
Janeiro, a dose de reforço para 
idosos ainda está em discussão 
pelo comitê científico, junto com 
a Fiocruz e o Ministério da Saúde.

“Isso são tratativas que a gen-
te tem que fazer com o Ministé-
rio da Saúde. Desde o início nós 
seguimos o Programa Nacional 
de Imunização. A gente entende 
que é importante que o SUS tem 
de ser respeitado. Mas assim de-
sejo que a gente, ainda esse ano, 
se possível, propor uma nova ro-
dada de vacinação para pessoas 
mais velhas”.

A Fiocruz alerta que as medi-
das de combate à transmissão da 
doença devem continuar sendo 
adotadas por estados e municí-
pios até que seja decretado o fim 
da pandemia no Brasil. O lockdo-
wn continua a ser recomendado 
para todos os locais com taxa de 
ocupação de leitos de UTI maior 
que 85%, e um conjunto de me-
didas deve ser mantido pelos de-
mais gestores públicos.

Paes fala em 3ª 
dose para idosos

Segundo o prefeito 
do Rio de Janeiro, a 

dose de reforço para 
idosos ainda está 

em discussão pelo 
comitê científico, 

junto com a Fiocruz 
e o Ministério da 

Saúde

CPI DA COVID

 NDurante a sessão da CPI ontem o represen-
tante da Davati Medical Supply, Luiz Paulo 
Dominguetti Pereira, disse que o deputado 
Luis Miranda (DEM-DF) tentou negociar a 
compra de vacinas contra a Covid-19. Entre-
tanto, o senador Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE), comprovou através de uma ata que 
apresenta todo o conteúdo das negocia-
ções, e afirma que o áudio apresentado era 
sobre luvas e não sobre a vacina.

“Aqui eu tenho a ata notarial, onde o de-
putado federal Luis Miranda compareceu e 
apresentou todo o conteúdo, dos diálogos, 

áudios, prints e conversas que teve. Se eu 
não estiver enganado, no mês de setembro 
de 2020, falando sobre a venda de luvas. 
Este é o áudio que o senhor apresentou pra 
essa CPI como se fosse um áudio referente a 
intermediação de venda de vacinas”, afirmou.

Em seguida, Vieira questiona a gravidade 
dos atos do depoente, “o senhor tem noção 
da gravidade do que está fazendo?”. Domin-
guetti se defendeu dizendo que a forma como 
recebeu o áudio por Cristiano Alberto Carva-
lho, representante oficial da Davatti no Brasil, 
o induziu ao erro de interpretação. 

Confusão em depoimento sobre compra de vacinas

PAES PLANEJA VACINAR TODOS OS 
ADULTOS ATÉ MEADOS DE AGOSTO

Desejo que a 
gente, ainda 
esse ano, 
se possível, 
propor uma 
nova rodada 
de vacinação 
para pessoas 
mais velhas
EDUARDO PAES, 
prefeito do Rio 
de Janeiro
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Justiça ordena desocupação de 
terreno da Petrobras em Itaguaí
Barricada foi incendiada pelos sem-terra e policiais jogaram água e bombas em acampamento

ESTEFAN RADOVICZ

Comandante do Batalhão de Choque disse que a ação foi pautada em técnicas para minimizar o uso de bombas de efeito moral

A 
Justiça determinou a 
reintegração de pos-
se em terreno da Pe-
trobras em Itaguaí, 

na Região Metropolitana do 
Rio. A área fica em frente ao 
antigo Boteco Cadena, no 
bairro Ponte Preta, na Aveni-
da Deputado Octávio Cabral, 
e foi ocupada por centenas de 
famílias no início de maio.

Policiais e sem-terra se en-
frentaram durante a tentati-
va dos agentes de retirarem o 
portão. Uma barricada foi in-
cendiada e policiais jogavam 
água e bombas de efeito mo-
ral para dentro do acampa-
mento. Do outro lado, mora-
dores jogavam objetos e ten-
tavam resistir. Policiais com 
escudos conseguiram passar 
pelo portão e entraram no 
acampamento, após confron-
to com os moradores. Após o 
início da desocupação, diver-
sas barracos de lona pegaram 
fogo e sem-terra foram vistos 
saindo do terreno.

O tenente-coronel André 
Araújo, comandante do 24º 
BPM (Queimados), contou 
que iniciou uma negociação 
por volta das 6h da manhã, 
mas houve resistência por 
parte do líder do Movimen-
to Sem-Terra (MST).

“Pedimos que retirassem 
as crianças primeiro, nós tí-

 > Um incêndio no San-
to Cristo, Zona Portuária 
do Rio, atingiu pelo me-
nos três casas. A ocor-
rência aconteceu por 
volta das 4h30, e os 
bombeiros estiveram 
no local para conter as 
chamas. Uma mulher foi 
levada para o Hospital 
Municipal Souza Aguiar, 
e tem quadro estável.

O incêndio ocorreu 
no número 43 da Rua 
Cardoso Marinho, no 
Santo Cristo. A constru-
ção é um antigo casa-
rio. Jéssica dos Santos, 
de 35 anos, é vizinha de 
porta do imóvel que pe-
gou fogo e teve que sair 
às pressas para não ser 
atingida. “O fogo come-
çou na vizinha. Estáva-
mos dormindo e escu-
tamos um barulho, por 
volta das 4h da madru-
gada. Eu e meu marido 
levantamos, mas acha-
mos que fosse briga de 
casal. Ouvi gritos de ‘so-
corro’, ‘me ajuda’. Quan-
do abrimos a janela, já 
vimos o fogo do lado”. 

Bombeiros 
controlam 
incêndio

nhamos um local para levar 
as crianças e idosos. Entre-
tanto, houve uma recusa por 
parte de uma pessoa chama-
da Erick, que é o líder”.

Sobre o uso de bombas em 
um local onde havia muitas 
crianças, o comandante do 
Batalhão de Choque, tenen-
te-coronel Vinícius Carvalho, 

disse que a ação foi pautada 
em técnicas para minimizar 
este tipo de efeito colateral.

De acordo com ele, os 
agentes estão na fase de 
demolição das barracas. 
“Quando o terreno estiver 
limpo e não houver perten-
ces de nenhuma pessoa, 
vamos entregar ao proprie-

tário, que é quem compete 
fazer a guarda do terreno. 
O trabalho da PM é fora 
do terreno, um trabalho 
preventivo”.

A Petrobras ainda disse 
que forneceu kits com ál-
cool em gel e máscara, ofe-
receu transporte até três ro-
doviárias próximas, além de 

serviço de armazenamento 
e guarda de bens em depó-
sito contratado pela própria 
companhia. “Também foram 
providenciados alimenta-
ção, colchonetes e coberto-
res para atender às pessoas 
que ficarão temporariamen-
te em abrigos disponibiliza-
dos pela prefeitura”.

Desaparecimento em Belford Roxo 
tem um nova linha de investigação
Familiares ouviram que a Civil vem recebendo um número alto de informações falsas

REPRODUÇÃO

Polícia 
abriu 
uma nova 
linha de 
apuração, 
mas não 
entrou em 
detalhes

Familiares do meninos de-
saparecidos há cerca de seis 
meses em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense, estive-
ram na sede da Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF), na manhã 
de ontem, e participaram de 
uma reunião com represen-
tantes do Ministério Público 
do Rio, da Defensoria Públi-
ca, da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-RJ) e o 
delegado responsável pelo 
caso. A reunião durou pouco 
mais de duas horas. Familia-
res ouviram do delegado res-
ponsável pela investigações 
que a Polícia Civil vem rece-
bendo um número alto de 
informações falsas e trotes 
através do Disque Denúncia. 
A polícia também abriu uma 
nova linha de apuração, mas 
não entrou em detalhes para 
não comprometer as buscas. 

No último dia 17 de ju-
nho, em audiência com a 

Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
que apura casos de desapa-
recimento de crianças no 
Estado, o delegado Uriel Al-
cântara, diretor da DHBF, 
revelou que as respostas so-
bre o sumiço dos meninos 
estavam próximas de uma 
solução.

“As informações são sigi-
losas e, em breve, vamos so-

lucionar o caso. Temos tam-
bém que considerar que o 
município tem uma estrutu-
ra urbana ruim, sem monito-
ramento por câmeras, dife-
rentemente de outros locais 
da cidade do Rio de Janeiro”, 
disse o delegado.

O sumiço das crianças 
segue sem solução. Os me-
ninos Fernando Henrique, 
de 12 anos, Alexandre Silva, 
11, e Lucas Matheus, 9 anos, 
foram vistos pelos última 

vez no dia 27 de dezembro. 
Segundo familiares e teste-
munhas, eles saíram de casa, 
na comunidade Castellar e 
seguiram para uma feira no 
bairro Areia Branca.

A Polícia Civil analisou 
mais de 80 câmeras de segu-
rança e não conseguiu ima-
gens dos meninos. Em março, 
promotores do MPRJ conse-
guiram imagens que registra-
ram os meninos circulando 
em um bairro vizinho. 

Cartão Riocard antigo 
deixa de ser aceito

DIVULGAÇÃO

Medida é necessária para a evolução do sistema de bilhetagem

O sistema BRT, ônibus co-
muns e vans legalizadas 
do Rio não aceitarão mais 
os cartões antigos de vale 
transporte a partir deste 
sábado. Hoje será concluí-
da a atualização dos vali-
dadores de todos os trans-
portes de caráter público e 
coletivo do Rio de Janeiro. 
Segundo a RioCard, a ex-
pectativa é efetuar a troca 
de cerca de 40 mil cartões 
antigos de clientes que dei-
xaram para a última hora. 

Para realizar a substi-
tuição, a RioCard montou 
um o esquema especial de 
atendimento em estações 
de maior movimento do 
BRT, terminais de ônibus 

convencionais e lojas Riocard 
Mais na cidade do Rio. Já 
aqueles que perderem o prazo 
deverão se dirigir a uma das 
lojas Riocard Mais. A troca é 
apenas para cartões VT, já que 
o tipo Expresso já foi substi-
tuído e não há data marcada 
para os modelos de gratuida-
de (Escolar, Sênior e Especial).

Segundo a RioCard, a me-
dida é necessária para a evolu-
ção do sistema de bilhetagem 
eletrônica - o cartão Riocard 
Mais é o único aceito em todos 
os modais e pode ser utiliza-
do em 43 cidades do Estado 
do Rio de Janeiro. Mais de 1,3 
milhão de cartões antigos do 
tipo VT já foram substituídos 
pelo novo modelo.

JESSYCA DAMASO

jessyca.damaso@odia.com.br
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Jovem fica preso em rede elétrica
Homem em situação de rua ficou mais de uma hora pendurado na fiação em Vila Isabel

REPRODUÇÃO DE TV

Segundo moradores, ele é um usuário de drogas que circula pela região

Um adolescente em situa-
ção de rua ficou preso na fia-
ção elétrica da Rua Oito de 
Dezembro, em Vila Isabel. 
Segundo os moradores, ele 
tentava furtar os fios e ficou 
pendurado pela perna por 
mais de uma hora. Os bom-
beiros conseguiram resgatá-
-lo. Ele foi levado para o hos-
pital e está em estado grave.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado por volta das 5h14 
com a ocorrência de um 
jovem pendurado na rede 

elétrica da Rua Oito de De-
zembro, bem perto da Ra-
dial Oeste, em Vila Isabel. 
Segundo moradores, ele é 
um usuário de drogas que 
circula pela região e tentava 
furtar cabos.

Com o apoio de uma esca-
da ‘Magirus’, os bombeiros 
conseguiram retirá-lo por 
volta das 6h15, e prestaram 
os primeiros atendimentos 
ainda na ambulância. O for-
necimento de energia da rua 
foi desligada durante o res-

gate, mas restabelecida pela 
Light às 7h25. 

FURTO DE PARAFUSOS DOS 

TRILHOS NA SUPERVIA

Agentes da SuperVia que 
faziam ronda de rotina fla-
graram dois homens fur-
tando parafusos dos tri-
lhos nas proximidades da 
estação Campos Elíseos 
(ramal Saracuruna). Com 
eles havia alguns parafusos 
já removidos da via férrea. 
A concessionária acionou 

Operação mira irregularidades  
em ferros-velhos na Radial Oeste
Ação conjunta é pra impedir a receptação de materiais oriundos de furtos, principalmente, fios de cobre

A 
Prefeitura do Rio e as 
polícias Civil e Mili-
tar realizaram uma 
operação para com-

bater irregularidades em 
ferros-velhos na Radial Oes-
te,nas proximidades da Man-
gueira e Maracanã, na Zona 
Norte do Rio. Pelo menos um 
ferro-velho que funcionava 
sem alvará e com materiais 
de procedência duvidosa foi 
fechado. O proprietário foi 
preso em flagrante pelo cri-
me de receptação. 

O principal objetivo da 
operação era coibir o comér-

Honório Gurgel, Rocha Mi-
randa e Turiaçu, na Zona 
Norte do Rio de Janeiro. 

A Secretaria de Ordem 
Pública informou que a 
operação verificou alvarás 
de funcionamento dos es-
tabelecimentos e também 
a procedência dos mate-
riais comercializados. Ao 
todo, 11 ferros-velhos foram 
inspecionados. 

Em nota a Polícia Militar 
informou que policiais do 
6º BPM (Tijuca) participa-
ram da operação que con-
tou, também, com o apoio 
da Light, concessionara de 
energia elétrica. A empresa 
constatou furto de energia 

no estabelecimento fechado 
na operação. 

Já a concessionária Su-
perVia informou que furto 
de fios da rede elétrica atin-
ge afetada constantemente 
a circulação dos trens. 

Nesses cinco primeiros 
meses do ano, a concessio-
nária registrou 161 casos de 
furtos de cabos de sinaliza-
ção e de rede aérea, o que re-
presenta mais que o triplo do 
mesmo período do ano pas-
sado. “Somente de janeiro a 
maio de 2021, foram furta-
dos mais de 12 mil metros de 
cabos, causando um prejuízo 
de R$ 899 mil”.

“Do início do ano até a pri-
meira quinzena de junho, a 
circulação dos ramais já foi 
prejudicada 60 vezes devido 
a furto de cabos e 36 vezes 
em função de furto de gram-
pos, peças que fixam os tri-
lhos aos dormentes. Nessas 
ocasiões, os trens precisa-
ram aguardar ordem de cir-
culação, o que gerou atrasos, 
ou a operação precisou ser 
parcialmente suspensa”.

cio de materiais oriundos de 
furtos, principalmente co-
bres furtados na rede elétri-
ca da SuperVia, da light e da 
rede de internet.

De acordo com as auto-
ridades de segurança, esse 
tipo de criminalidade inter-
fere na vida da população. 

“A gente começa um pro-
grama de forma definitiva. 
Não vamos parar. Não vai ser 
uma ação isolada, será um 
projeto definitivo para com-
bater irregularidades e recu-
perar nossa cidade”, garantiu 
o secretário de Ordem Públi-
ca, Brenno Carnevale.

A operação se estendeu 
para outros bairros como 

imediatamente o Grupa-
mento de Policiamento 
Ferroviário (GPFer) da Po-
lícia Militar e os suspeitos 
foram conduzidos para a 
delegacia mais próxima.

A Supervia informou 
que lamenta os transtor-
nos causados pelas cons-
tantes ocorrências de segu-
rança pública, como furtos 
de cabos, grampos e para-
fusos dos trilhos, além de 
outros materiais do siste-
ma ferroviário. 

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

Operação se estendeu para outros bairros do Rio de Janeiro

REGINALDO PIMENTA
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Policiais da Delegacia de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense investigam se 
o responsável por matar 
dois policiais militares den-
tro de uma viatura e roubar 
suas armas, em Nova Igua-
çu, na Baixada Fluminense, 
agiu sozinho. O DIA teve 
acesso com exclusividade 
às imagens de câmera de 
segurança que flagraram a 
movimentação do suspeito, 
próximo ao local do crime, 
na noite de 16 de junho. 

As imagens mostram 
um homem, que usava 
uma mochila verde de en-
tregador de lanches, che-
gando a uma rua paralela 
à Estrada D, na Posse, às 
21h44. O motoboy estacio-
na e entra com o acessório 
num terreno baldio que 
dava acesso ao outro lado 
da rua, por um buraco. 

Cerca de 30 minutos 
depois, ele sai do terreno 
e fala com o soldado Sér-
gio Magalhães Belchior e 

Imagens mostram 
suspeito de matar PMs

DIVULGAÇÃO

PMs não tiveram chance de reagir dentro da viatura

o cabo Helder Augusto Gon-
çalves Silveira, antes de eles 
serem mortos, às 22h12. Os 
militares estavam baseados 
nas proximidades da Via Du-
tra e foram acionados por ou-
tros dois motoboys que passa-
ram pela rua e estranharam 
o veículo estacionado sem 
ninguém. 

Os agentes da DHBF apu-
raram que o suspeito teria 
dito aos PMs que estava com 
dor de barriga e precisou pa-
rar no local. Após uma breve 
conversa, o homem simula 
que vai embora e chega a co-
locar a bag de entregador. 
Então, os PMs entram na 
viatura e saem do local. No 
entanto, ele retorna ao ter-
reno com a mochila. 

As câmeras de monitora-
mento mostraram que o mo-
toboy só volta para sua mo-
tocicleta às 23h23 e seguiu 
pela Via Dutra. Segundo o 
delegado Uriel Alcântara, res-
ponsável pelas investigações, 
o horário coincide com o da 
execução dos policiais. 

“Acreditamos que esse mo-
toqueiro possa ter agido so-
zinho. Entrou por um lado, 
ficou aguardando, matou os 
policiais e fugiu levando as 
armas”, explicou Alcântara. 

Delegado pode ter lavado 
dinheiro com carros de luxo
É o que aponta a denúncia do Ministério Público contra Maurício Demétrio

REGINALDO PIMENTA

Delegado Maurício Demétrio foi preso na manhã de quarta-feira na operação “Carta de Corso”

A 
denúncia do Ministé-
rio Público que apon-
ta o delegado Maurí-
cio Demétrio como 

‘capo’ de um grupo que cobra-
va propina de comerciantes 
em Petrópolis cita a aquisi-
ção de veículos de luxo como 
forma de lavar o dinheiro das 
extorsões. Demétrio e outros 
policiais civis foram presos 
na quarta-feira na operação 
‘Carta de Corso’. Ele foi de-
nunciado por pedir dinheiro 
de comerciantes de produtos 
piratas da Rua Teresa, em 
Petrópolis, enquanto esteve 
à frente da Delegacia de Re-
pressão aos Crimes Contra 
Propriedade Imaterial (DR-
CPIM), entre 2018 e 2021.

Na denúncia, o Ministério 
Público cita que, nos últimos 
dois anos, Maurício Demétrio 
adquiriu uma Range Rover/
Evoque modelo 2016, um 
Toyota Hilux SW4 modelo 
2009, e uma Mercedes-Benz 
350 modelo 2015. Para o MP, o 
delegado “converteu recursos 
espúrios provenientes, direta 
ou indiretamente, da prática 
de crimes de concussão em 
ativo lícito mediante a aqui-
sição” dos veículos. Nenhum 
deles está em seu nome no 
cadastro do Detran-RJ — o 
primeiro está vinculado a 
Verlaine, esposa de Demétrio.

“Para efetivar a dissimu-
lação de recursos oriundos 

dos crimes de concussão que 
pratica em contexto de cri-
minalidade organizada, o de-
nunciado os empregou para 
a aquisição de ativo lícito, um 
veículo automotor, fraudando 
por omissão dolosa o registro 
de propriedade junto ao órgão 
de trânsito”, diz o MP.

Na quarta-feira, ao che-
gar preso à Corregedoria da 
Polícia Civil, no Centro, De-
métrio afirmou que todos os 
veículos foram comunicados 
à Corregedoria, assim como 
foram declarados os paco-
tes de dinheiros encontra-
dos em seu apartamento, na 
Barra da Tijuca. “O dinheiro 

Jovem 
morto em 
tiroteio é 
enterrado 

“Nada confortará a saudade 
que sinto do meu irmão, mas 
as recordações ajudam a per-
ceber que ele continua aqui no 
meu coração”. Essa é a frase que 
estampava a camisa de deze-
nas de amigos e familiares de 
Jean Carlos dos Santos, de 22 
anos, que acompanharam o se-
pultamento do músico, ontem, 
no cemitério Iguaçu Velho, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense. Cerca de 100 pessoas 
lotaram a entrada da Capela 
onde o corpo do jovem, vítima 
de um tiroteio entre milicianos, 
no Terreirão, no Recreio dos 
Bandeirantes, foi velado.

A despedida estava mar-
cada para às 13h, mas por 
volta de 15h30 o corpo che-
gou ao cemitério. Abalada, a 
mãe do jovem, Telma Cardo-
so, preferiu não falar sobre 
a morte do filho. O último 
adeus terminou com uma 
salva de palmas. Um amigo 
do jovem chegou a ajudar a 
despejar terra sobre o caixão.

Quem era próximo de 
Jean Carlos comenta que ele 
não tinha desavenças com 
ninguém. “Era um exemplo 
de amigo, de pai e de pro-
fissional para todos nós”, 
comenta um dos colegas de 
palco, Iuri Rosa, de 23. 

Segundo Marcos Paulo, que 
tocava pandeiro ao lado de 
Jean, ele iria viajar para suas 
primeiras apresentações fora 
do Rio: “A gente vinha crescen-
do com ele. Sempre empurrou 
todo mundo. É mais uma vida, 
uma carreira interrompida 
brutalmente no Rio”.

YURI EIRAS

foi declarado no Imposto de 
Renda, inventariado, meus 
carros foram comunicados 
à Corregedoria. Foi uma re-
taliação, com certeza, ca-
pitaneada pelo Gaeco. Vou 
recorrer à Justiça. A Justiça 
resolve”, afirmou Demétrio.

“A diligência que o Gaeco 
me acusa de ser retaliação 
foi mandada pelo Ministério 
Público. Não existe nada for-
jado, se fosse forjado aquelas 
camisas não estavam lá”, diz 
Demétrio.

O Ministério Público do 
Rio descobriu que, no dia 12 
de março, Demétrio usou a 
função de delegado titular 

da DRCPIM para forjar uma 
operação. Ele prendeu em fla-
grante um colega, o delegado 
Marcelo Machado, por fabri-
car roupas piratas. Machado, 
que era quem justamente o 
investigava na Corregedoria 
da Polícia, era também sócio 
de uma confecção de camise-
tas e foi acusado injustamen-
te de comercializar produtos 
piratas. Para dar conteúdo à 
investigação, Demétrio se pas-
sou por Ana, uma suposta re-
presentante de uma ONG que 
ajuda crianças carentes, e en-
comendou mil camisas com 
a estampa do personagem de 
animação ‘Minion’.

THUANY DOSSARES

LUCAS CARDOSO

lucas.cardoso@odia.com.br
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conflito com a sua diplomacia sempre mais ofensiva no diálogo 
entre meio ambiente e sustentabilidade.

As relações entre Brasil e China estão desgastadas, assim 
como com os Estados Unidos e os europeus. A superpotên-
cia asiática é o parceiro comercial mais relevante do Brasil 
com os norte-americanos e os europeus, mas Brasília insiste 
em lançar ataques ideológicos e populistas contra nossos 
principais interlocutores.

Europa, China e Estados Unidos estão trabalhando em con-
junto as questões do meio ambiente, proteção ao consumidor e 
sustentabilidade para determinar as regras futuras no comércio 
internacional de mercadorias descarbonizadas.

A agenda política e tecnológica mundial avança nessa di-
reção e corremos o risco de alienação e marginalização nesses 
pontos fundamentais da nova agenda internacional.

A diplomacia brasileira precisa rever posições anacrônicas para 
evitar a perda de influência brasileira na organização das novas 
linhas de diálogo global. Em caso contrário, passaremos de atores 
dinâmicos a sujeito passivo, obrigado a correr atrás do prejuízo.

A suspensão de conversas entre os Estados Unidos e o Brasil 
inserem-se nesse contexto. Os motivos podem ser as investiga-
ções contra o ministro do meio-ambiente e a paralisia na luta 
contra o desmatamento acelerado, como advertiu a presidente 

RELAÇÕES COMERCIAIS

As críticas europeias ao Governo brasileiro dificultam o diá-
logo e bloqueiam as nossas tentativas de reaproximação. 
A China aproveita essa situação e ganha cada vez mais 

influência por meio da sua agenda de sustentabilidade.
Tópicos como sustentabilidade nas relações comerciais, 

cadeias comerciais certificadas na agricultura e alimentos, 
descarbonização econômica, alimentos orgânicos e redu-
ção de queimadas na Amazônia e Pantanal fazem parte da 
agenda comum sino-europeia.

Todos esses temas, na verdade, deveriam constar de uma 
agenda bilateral entre o Brasil e a Europa. Hoje, o Brasil dificil-
mente passa uma semana sem sofrer críticas severas na Euro-
pa. O objetivo essencial são as políticas ambientais e amazôni-
cas do Governo brasileiro.

No momento, o acordo de livre comércio entre a União 
Europeia e o Mercosul não tem nenhuma possibilidade de ser 
aprovado, visto que Áustria e França já declararam que não 
assinarão o documento.

As empresas da Europa dedicadas a alimentos e cadeias de 
supermercados do velho continente estão pedindo que a União 
Europeia use seu poder regulatório para impor regras e sanções 
internacionais contra a devastação por queimadas do meio 
ambiente brasileiro.

A Europa está pouco a pouco fechando as portas para o 
Brasil. Pequim está explorando de forma sutil e pragmática esse 

O BLOQUEIO DO 
DIÁLOGO DO BRASIL 
COM A EUROPA

A Europa 
está pouco 
a pouco 
fechando 
as portas 
para o Brasil. 
Pequim está 
explorando 
de forma 
sutil e 
pragmática 
esse conflito 

da comissão de relações exteriores do 
Senado Federal.

Essa comissão alertou o Governo bra-
sileiro para o risco de sanções em razão 
do novo vínculo crescente entre meio 
ambiente e comércio exterior. 

Com o fim de agradar grileiros, ga-
rimpeiros e madeireiros, o Executivo 
federal insiste nas práticas de devas-
tação acelerada da Amazônia e do 
Pantanal com fins eleitoreiros. E essa 
prática vai custar muito caro ao nosso 
país para beneficiar um pequeno grupo 
de criminosos.

Até a crise hídrica que se aproxima tem 
a ver com essa devastação proposital e a 
desmontagem do aparelho de fiscaliza-
ção ambiental. Para evitar um apagão, o 
Brasil será obrigado a um racionamento 
energético e incentivo ao uso eficiente de 
energia, de forma voluntária, por cida-
dãos e empresas.

A queda de Ricardo Salles, represen-
tante de tudo que há de mais danoso 
para o meio-ambiente, em nada altera 
pelo momento a situação descrita ante-
riormente, pois as ordens vêm do Pla-
nalto e a farra da exportação de madeira 
sem autorização pode continuar even-
tualmente sob novo comando.

Nesse caso, o bloqueio do diálogo com 
ao Europa vai continuar e também com 
os Estados Unidos, que em janeiro de 
2020, passaram a exigir a autorização do 
Ibama para a exportação de madeira.
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 nRodrygo, Pedro e agora Gé-
rson. A seleção brasileira que 
vai aos Jogos Olímpicos de Tó-
quio terá desfalques porque 
os clubes não querem liberar 
seus atletas por não se tratar 
de uma Data Fifa. O caso mais 
recente foi o do volante ex-Fla-
mengo. Gérson já teve proble-
mas com a comissão técnica 
da Seleção e agora, recebendo 
a oportunidade, não foi libe-
rado pelo Olympique de Mar-
selha. Espero que a CBF não 
puna um dos melhores volan-
tes do mundo.

COMPLICAÇÕES 
PARA A CBF

ESTADÃO CONTEÚDO

COMO GARIMPAR 
É IMPORTANTE

O 
Botafogo não fez um bom Carioca em 
2021. Não se classificou às semifinais e 
foi vice-campeão da Taça Rio, perdendo o 

torneio para o Vasco. Mesmo sem títulos e um 
desempenho bem abaixo do esperado, o Alvi-
negro pode ter feito algo até mais importante 
do que uma boa campanha: garimpou dentro 
do Cariocão. A Portuguesa chegou às semifi-
nais e um dos destaques foi o atacante Chay. 
Hoje, ele defende as cores do Alvinegro carioca 
e vem sendo decisivo na trajetória do time no 
Brasileiro Série B. De todos em campo, parece 
ser o mais lúcido e efetivo dentro do time. O 
Botafogo venceu três jogos na Série B e, nas três 
partidas, Chay fez gol. Uma grande discussão 
que paira sobre o Cariocão é sobre se ele deve 
ou não existir. São jogadores como Chay, que se 
destacam nos regionais e estaduais, que mui-
tas vezes são soluções em situações financeiras 
complicadas de grandes equipes como é a do 
Botafogo. O resultado disso é o Fogão com 11 
pontos e começando a dar esperança para o 
torcedor de que pode chegar ao G4 e conseguir 
o acesso à Série A. Temos os principais talentos. 
É só saber mapear.

Chay, hoje no Botafogo, foi destaque da Portuguesa no Carioca

 nO Brasil enfrenta o Chile 
hoje, pelas quartas da Copa 
América, no Nilton Santos. 
A partida começa às 21h (de 
Brasília) e o sentimento de 
todos é de muito otimis-
mo, não só pela vitória da 
Seleção de Tite (foto), mas 
já pensando mais à frente. 
No continente, sobramos 
em futebol, mas a Argen-
tina também faz boa Copa 
América e uma final entre 
as duas seleções, em nosso 
país, seria algo inesquecí-
vel. Vamos ver…

QUE PREVALEÇA
O FAVORITISMO 

INICIATIVA DEMOCRÁTICA

 nO Vasco iniciará uma pesquisa junto aos seus torcedores 
para escolher o nome do novo centro de treinamento, que 
atualmente se chama CT do Almirante. Serão três fases 
com aqueles que doaram para a construção do local e, na 
parte final, com todos os torcedores do Gigante da Coli-
na. Toda iniciativa democrática é válida, ainda mais para 
quem apoia tanto o clube, como a torcida do Cruzmaltino.
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JADON SANCHO NO MANCHESTER UNITED
A serviço da Inglaterra na Eurocopa, Jadon Sancho teve a contratação oficializada 

pelo Manchester United. O Borussia Dortmund confirmou os valores da venda da joia 
de 21 anos: 85 milhões de euros, cerca de R$ 503 milhões na cotação atual.

FLAMENGO

Mengão vence o Cuiabá 
na Arena Pantanal
Com gols de Pedro e Thiago Maia, Rubro-Negro consegue vitória fora de casa

F
oi difícil, mas o Fla-
mengo venceu o Cuia-
bá na Arena Pantanal, 
por 2 a 0, pela oitava 

rodada do Brasileiro. O time 
de Rogério Ceni foi melhor 
no primeiro tempo e foi para 
o intervalo vencendo por 1 a 
0, com gol de Pedro. Na etapa 
final, o Rubro-Negro foi irre-
conhecível, levou pressão do 
Dourado e quase cedeu o em-
pate, mas Thiago Maia, nos 
acréscimos, fechou o placar 
em 2 a 0. O Flamengo está em 
sexto lugar na competição.

Logo aos nove minutos, 
João Gomes foi lançado na 
área por Vitinho, dominou, 
fez o giro e entrou de bande-
ja para Pedro só empurrar e 
abrir o marcador. O time de 
Rogério Ceni manteve a pos-
tura ofensiva, mesmo após o 
gol, e continuava como o dono 
do jogo. Aos 26, Bruno Henri-
que perdeu uma chance ina-
creditável. Em chute fraco de 

Vitinho de fora da área, a bola 
explodiu em Paulão e sobrou 
limpa para o camisa 27. Ele do-
minou e finalizou de canhota, 
mas o camisa 1 do Dourado fez 
a defesa à queima-roupa.

No segundo tempo, o Cuia-

bá começou a gostar do jogo 
e encurralava o Flamengo, 
que voltou muito mal. Aos 11, 
Ceni foi obrigado a mudar a 
equipe. Diego sentiu dores no 
joelho esquerdo e pediu para 
sair. Com isso, o treinador ru-

FLUMINENSE

Vexame minimiza marca de Fred

A goleada sofrida pelo Flu-
minense contra o Athletico-
-PR fez um feito conseguido 
por Fred na partida receber 
menos reconhecimento da 
torcida tricolor do que deve-
ria. Ao marcar contra o Fu-
racão, o atacante, de 37 anos, 
chegou aos 153 gols no Brasi-
leiro e se igualou a Edmundo 
como o terceiro maior arti-
lheiro da competição.

O gol feito por Fred abriu o 
placar no Raulino de Oliveira 
logo no começo da partida. Po-
rém, o Fluminense teve uma 
grande queda de rendimento 
no segundo tempo e acabou 
sendo goleado por 4 a 1. O re-
sultado negativo aumentou a 
pressão sob Roger Machado 

Fred tem 153 gols no Brasileiro

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

no comando do Tricolor.
Com 153 gols, Fred e está a 

um gol de alcançar Romário, 
o segundo maior artilheiro da 
história dos Brasileiros. Ro-
berto Dinamite é o maior go-

leador e tem 190 gols. O ex-pre-
sidente do Vasco dificilmente 
será alcançado pelo ídolo do 
Fluminense, que deverá se 
despedir dos gramados no 
próximo ano.

Com duas derrotas e dois 
empates nos últimos quatro 
jogos, o Fluminense vive um 
momento instável no Brasilei-
ro. O técnico Roger Machado 
admite que a pressão cresce 
para o próximo jogo, no do-
mingo, contra o Flamengo. “Às 
vésperas de um clássico, penso 
que esse resultado (a goleada 
sofrida para o Furacão) mexe 
muito com a gente, pelo jogo 
e pelo placar. E, no fim de se-
mana, a gente tem um clássico 
importante”, disse Roger.

Atacante se igualou a Edmundo na derrota para o Furacão

BOTAFOGO VASCO

Chamusca elogia 
atuação de Chay

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Chamusca admitiu dificuldades

O resultado positivo do Bo-
tafogo na partida contra 
o Vitória foi conquistado 
com dificuldade na última 
quarta-feira. Ao fim do con-
fronto, o treinador Marcelo 
Chamusca rasgou elogios a 
Chay, autor do gol do Glo-
rioso, mas admitiu que sua 
equipe enfrentou momentos 
complicados no confronto.

“O Chay no início do jogo 
teve uma dificuldade. Não 
só ele, como toda a equipe. A 
gente sofreu muito no início 
do jogo, demorou um pouco 
até fazer a leitura com relação 
ao espaço que o adversário es-
tava nos proporcionando. A 
gente demorou para começar 
a criar uma superioridade ali 
dentro, e aí o Chay começou a 
se apresentar um pouco mais 
para o jogo. A equipe cresceu”, 
afirmou.

Chay está suspenso para a 
partida contra o Avaí, ama-
nhã, em Florianópolis. O joga-
dor tomou o terceiro amarelo 
contra o Vitória. O camisa 14 
divide a artilharia do Fogão na 
Série B com Rafael Navarro, 
ambos com 3 gols. Sem Chay, 
Chamusca tem Marco Antô-
nio e Felipe Ferreira como pos-
síveis substitutos.

Cinco 
baixas na 
equipe
Com um quebra-cabeças 
para montar para o con-
fronto com o Confiança, 
amanhã, às 16h30, em São 
Januário, Marcelo Cabo 
não pôde comemorar como 
gostaria o reforço de Zeca 
e Marquinhos Gabriel na 
próxima rodada da Série B. 
Além de Bruno Gomes e Ju-
ninho, expulsos na derrota 
para o Goiás, Galarza, Mo-
rato e Léo Jabá receberam 
o terceiro cartão amarelo 
e, portanto, cumprirão sus-
pensão no fim de semana.

Nono colocado,o Vasco 
está pressionado, em espe-
cial o técnico Marcelo Cabo, 
que não consegue encaixar 
a formação ideal, seja por 
motivo de lesão, casos de 
covid-19 ou de suspensão. 

bro-negro aproveitou para fa-
zer mais uma alteração: tirou 
Diego e João Gomes e colocou 
Hugo Moura e Thiago Maia. 

Mas o Flamengo não conse-
guia demonstrar reação e via 
o Cuiabá tendo a maior posse 
de bola. O Dourado, entretan-
to, não conseguia transformar 
em gol. Aos 31, Ceni promoveu 
mais duas alterações na equi-
pe: Pedro e Vitinho saíram 
para a entrada de Muniz e 
Max, respectivamente. 

Sem agressividade, o Cuia-
bá não conseguiu tirar pro-
veito do momento ruim do 
Flamengo no jogo e sofreu 
o segundo gol. Em contra-a-
taque depois da roubada de 
bola no meio, Muniz arran-
cou com a bola dominada até 
a entrada da área e entregou 
para Thiago Maia, que domi-
nou completamente sozinho, 
levantou a cabeça e tocou na 
saída de Walter, fechando a 
vitória rubro-negra.

Tite não antecipa 
a escalação para 
o duelo de hoje no 
Nilton Santos

Pelas quartas de final, 
Brasil encara o Chile 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Seleção busca vaga na semi

Na estreia do mata-mata 
na Copa América, Tite não 
desfez todas as dúvidas do 
torcedor e não antecipou a 
escalação para o confronto 
com o Chile, hoje, às 21h, no 
Nilton Santos, pelas quar-
tas de final da competição. 
No entanto, deixou claro 
na última atividade reali-
zada na Granja Comary que 
a Seleção está pronta. O en-
saio no posicionamento nas 
jogadas de bola parada e até 
em cobranças de pênalti fo-
ram os detalhes trabalha-
dos na véspera da decisão.

Laboratório para a Copa 
do Catar, em 2022, a Copa 
América tem sido bem 
aproveitada pelo treinador 
gaúcho para experimentar 
novas variações táticas e 
aumentar os minutos em 
campo de peças como Éder 

Militão, Fred, Everton Ribeiro, 
Lucas Paquetá e Gabigol. Tite, 
no entanto, garante que o foco 
não está no Mundial.

Hoje, Ederson será o goleiro 
titular. Com dores musculares, 
Alex Sandro não deve partici-
par do rodízio e abre caminho 
para Renan Lodi na lateral 
esquerda. O meio é o setor 
que mais desperta curiosida-
de com a disputa entre Lucas 
Paquetá, Everton Ribeiro e 
Roberto Firmino, testado na 
função. A dúvida será desfei-
ta quando a bola rolar, na me-
dida do possível, no criticado 
gramado do Nilton Santos, 
que recebeu reparos.

I  2ª EDIÇÃO

Pedro festeja com João Gomes o seu gol, que abriu o placar

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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Novo Bolsa: rumos definidos

A definição do valor médio do 
novo Bolsa Família dependerá 
dos rumos da reforma do Im-
posto de Renda no Congresso 
Nacional. O governo adotou 
como estratégia usar o ganho 
de arrecadação de medidas 
como a tributação de lucros 
e dividendos para servir de 
fonte de financiamento per-
manente para a ampliação do 
programa social.

Uma eventual redução na 
alíquota proposta, de 20% 
para 15% como querem em-
presários e congressistas, po-
deria afetar o valor médio a ser 
pago aos beneficiários, segun-
do fontes do governo ouvidas. 
Vincular uma medida à outra 
foi uma “decisão de governo” 
diante da avaliação de que a 
reforma do IR precisa “ser im-
pulsionada” para a aprovação. 

O presidente Jair Bolsona-
ro chegou a anunciar que o 
novo Bolsa pagaria em média 
R$ 300, acima dos R$ 250 até 
então negociados dentro do 
governo. Depois, o senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-
-RJ), filho do presidente, disse 
que o valor seria de R$ 270 em 
média — numa declaração que 
buscava “corrigir rota”, segun-
do fontes do governo.

O lançamento do novo Bol-
sa precisa ser feito este ano 
para não esbarrar na lei elei-
toral, que proíbe esse tipo de 
medida em ano de eleições. 

Pesquisa reflete endividamento
Quase 70% das famílias no país têm dívidas e, em junho, também houve piora na inadimplência

SHUTTERSTOCK

Segundo a CNC, o orçamento das famílias tem sido comprometido por fatores como inflação mais elevada 

O 
País chegou ao fim 
do primeiro semes-
tre com a maior pro-
porção de famílias 

endividadas em mais de uma 
década, segundo a Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). A Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), iniciada 
em 2010, registrou que um 
recorde de 69,7% de brasilei-
ros tinham dívidas em junho, 
uma alta de 1,7 ponto porcen-
tual em relação a maio, quan-
do essa proporção era de 
68,0% Na comparação com 
junho de 2020, quando o total 
de endividados somava 67,1%, 
o avanço foi de 2,5 pontos.

A pesquisa da CNC conside-
ra como dívidas as contas em 
aberto no cheque pré-datado, 
cartão de crédito, cheque espe-
cial, carnê de loja, crédito con-
signado, empréstimo pessoal, 
prestação de carro e de casa.

Em junho, houve piora tam-
bém na inadimplência, pelo 
segundo mês consecutivo. O 
porcentual de famílias com 
dívidas ou contas em atraso 
alcançou 25,1%, ante uma fa-
tia de 24,3% em maio. No mês 
de junho de 2020, no entanto, 

a inadimplência era maior, al-
cançando 25,4% das famílias.

O total de famílias que de-
clararam não ter condições 
de pagar as contas ou dívidas 
atrasadas e, portanto, perma-
necerão inadimplentes cres-
ceu de 10,5% em maio para 
10,8% em junho. O resultado 
ainda ficou 0,8 ponto porcen-
tual abaixo dos 11,6% observa-
dos em junho de 2020.

Segundo a CNC, o orça-
mento das famílias tem 
sido comprometido por fa-
tores como inflação mais 
elevada e a redução no pa-
gamento do auxílio emer-
gencial pelo governo.

As famílias mais pobres es-
tão mais endividadas e mais 
inadimplentes. Entre os que 
recebem até dez salários míni-
mos mensais, o porcentual de 
endividados saltou de 69% em 
maio para 70,7% em junho. Nas 
famílias com renda acima de 

dez salários mínimos mensais, a 
proporção com dívidas cresceu 
de 64,2% para 65,5% no período.

Quanto à inadimplência, 
a proporção de famílias com 
contas ou dívidas em atraso na 
faixa de renda mais baixa au-
mentou de 27,1% em maio para 
28,1% em junho, enquanto que 
no grupo de renda mais elevada 
manteve-se estável em 11,9%.

A proporção das famílias 
que se declararam muito en-
dividadas variou de 14,6% 
em maio para 14,7% em ju-
nho, maior parcela desde ju-
lho do ano passado. 

A pesquisa considera 
como dívidas contas 
em aberto no cartão 
de crédito, carnê de 
loja, entre outras

Com  Estadão Conteúdo

MAIS LONGO

Aumenta o tempo médio de comprometimento do brasileiro com dívidas

 N O tempo médio de compro-
metimento do brasileiro com 
dívidas também tem aumen-
tado, diante de fatores como 
juros ainda baixos, que pos-
sibilitam a renegociação de 
dívidas e estimulam as mo-
dalidades de financiamen-
to, com prazos mais longos, 
justificou a economista Izis 

Ferreira, responsável pela pes-
quisa da CNC.

“As dívidas das famílias têm 
se alongado no período aci-
ma de um ano. O crédito vem 
ajudando o brasileiro, atua na 
recomposição de renda, mas a 
cada mês nós tememos que o 
orçamento familiar atinja um 
patamar de dif iculdade que 

impeça ainda mais o consumo 
e dificulte a reorganização da 
economia”, alertou Izis, em nota 
oficial, acrescentando que os 
programas sociais de governos 
têm ajudado a evitar um pro-
blema maior, principalmente na 
inadimplência.

O tempo médio de compro-
metimento com dívidas entre as 

famílias endividadas mostra 
tendência de aumento desde 
abril, passando de 7,0 meses 
em maio a 7,1 meses em ju-
nho. Do total de endividados, 
22,4% possuem dívidas que 
vencem em até três meses, 
enquanto que 32,7% das fa-
mílias estão endividadas por 
mais de um ano.

Com Estadão Conteúdo

Bolsa Família: 
valor atrelado  
à taxação de 
dividendos
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 > Sobre o PCCS da Saú-
de, o plenário da Alerj 
derrubou especificamen-
te o veto ao dispositivo 
da Lei 9.350/21, que pre-
vê correção salarial em 
decorrência da plano 
mesmo durante a vigên-
cia do Regime de Recu-
peração Fiscal.

Com isso, a Casa reti-

rou a obrigatoriedade de 
haver aval do Conselho 
de Supervisão do regime 
para o aumento da remu-
neração dos servidores 
da pasta. Assim, de acor-
do com a lei que será pro-
mulgada, a mudança nas 
remunerações dos profis-
sionais poderá valer du-
rante a recuperação fiscal. 

Aumento durante o RRF

Alerj derruba vetos e 
Estado pode ir à Justiça

Alerj decidiu derrubar os dois vetos antes do recesso parlamentar

C
omo esperado, a As-
sembleia Legislati-
va do Rio derrubou 
ontem dois vetos do 

governo a projetos que tra-
tam de temas discutidos no 
âmbito do Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF). Um 
modifica a legislação previ-
denciária e o outro garante 
a implementação do Plano 
de Cargos e Salários (PCCS) 
da Saúde durante a vigência 
do regime. Nos bastidores, o 
Executivo estuda acionar a 
Justiça para barrar as leis — 
que serão promulgadas pelo 
presidente da Casa, André 
Ceciliano (PT).

O PLC 40, de autoria de Ce-
ciliano e coautoria de outros 
deputados, altera as normas 
que regem a previdência flumi-
nense, adequando-as à deter-
minação prevista na Lei Com-
plementar (federal) 178/21, que 
estabelece o novo RRF. 

O texto passa a distribuir 
as receitas previdenciárias — 
hoje destinadas ao Executi-
vo — proporcionalmente ao 
Judiciário, Legislativo, MP, 
Defensoria e TCE para evitar 
que ultrapassem os limites 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal já que LC 178 determi-
na que as despesas com ina-
tivos passem a ser contabi-
lizadas na relação de gastos 
com pessoal de cada Poder. 

COM PRESIDENTE DA CÂMARA

 n A possibilidade de a Câmara 
votar o projeto que ataca o 
chamado extrateto — ou seja, 
os supersalários — antes da 
PEC da reforma já vinha sen-
do ventilada. Porém, ontem a 
ideia ganhou força na reunião, 

que contou com a presença 
ainda do presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), e 
do presidente da comissão 
especial que analisa a refor-
ma administrativa, deputado 
Fernando Monteiro (PP-PE).

Ideia ganhou força no encontro

 n Apesar da articulação da 
equipe econômica do governo 
federal para que a reforma ad-
ministrativa (PEC 32) saia logo, 
o relator da matéria na comis-
são especial, deputado Arthur 
Maia (DEM-BA), defende ago-
ra que a Câmara dê prioridade, 
neste momento, ao projeto que 
acaba com supersalários do 
funcionalismo público.

Maia deixou clara essa 
intenção ao sair ontem de 

reunião no Palácio do Planalto 
entre líderes partidários e o go-
verno para tratar da reforma. 

“Não é razoável que a gen-
te esteja fazendo uma refor-
ma administrativa que vai 
atingir o porteiro que ganha 
R$ 3 mil e deixemos aquele 
povo lá do outro lado da pra-
ça aqui que ganha R$ 300 
(mil) fora da reforma”, afir-
mou o relator, em referência 
ao Supremo Tribunal Federal.

ANTES DA PEC 32

Relator quer votar supersalários

Fernando Monteiro, Arthur Lira e Arthur Maia após a reunião

DIVULGAÇÃO

 > Em meio a votações, a 
sessão de ontem no ple-
nário da Alerj foi marca-
da pelo clima de despedi-
da. O Parlamento flumi-
nense está de mudança 
do Palácio Tiradentes: a 
partir de agosto, as ati-
vidades passarão a fun-
cionar no novo prédio, 
conhecido como Alerjão, 
na Rua da Ajuda. 

Veteranos e ‘nova-
tos’ tiraram fotos, dis-
cursaram e houve até 
homenagem ao deputa-
do Luiz Paulo (Cidada-
nia): a sala onde eram 
realizadas as reuniões 
da CCJ vai se chamar 
Sala Luiz Paulo. 

Despedida 
do Palácio 
Tiradentes

Fotos e emoção na despedida

FOTOS: JÚLIA PASSOS/ DIVULGAÇÃO ALERJ
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Conheça os 

famosos que estão 

negociando 

com ‘A Fazenda’

Domingo é dia de 
mais uma etapa da 
repescagem da 
‘Super Dança dos 
Famosos’,  
comandada por 
Tiago Leifert, e 
quem vai estar na 
prova de fogo é 
Sophia Abrahão. A 
atriz, que  terá 
concorrentes de 
peso como Tiago 
Abravanel, Arthur 
Aguiar e Claudia 
Ohana, está 
animada com a 
possibilidade de 
avançar na 
competição e quem 
sabe chegar ao 
título perdido em 
2016, por 0,3 
pontos para Felipe 
Simas.  

FábiaOliveira

PARA SOPHIA ABRAHÃO 

DOMINGO É O DIA D 

COTADOS 

Erika Schneider, que se despediu do balé do ‘Domingão’ em 
janeiro deste ano, depois de quase oito anos na atração, 
falou sobre o apresentador Fausto Silva. Recentemente 
Faustão foi desligado da emissora, após anunciar sua ida 
para a Band, e está sendo substituído por Tiago Leifert, 
enquanto Luciano Huck não assume as tardes de domingo 
da Globo com um novo programa.
“Só tenho gratidão ao Fausto, que é um ser humano incrível. 
Ele tem um coração enorme, acreditou e confiou em mim 
em todas as funções que me deu como bailarina, repórter 
e apresentando os merchandisings. Portanto, sou eterna-
mente grata. Aprendi muito, muito com ele”, disse.
A modelo e influencer agora deseja voltar à telinha e por em 
prática tudo o que aprendeu na atração. “Recebi algumas 
propostas e estou analisando. Mas, de qualquer jeito, te-
nho trabalhado muito em campanhas, e além disso, tenho 
minha marca de roupas. Sou daquelas que ama trabalhar, 
me dedicar a novos projetos, desenvolver habilidades dife-
rentes. Então, procuro não ficar parada”, finaliza.

EX-BAILARINA FALA 

DE GRATIDÃO

DIV
ULG

AÇÃO 

A
s negociações com a produção de elenco do reality ‘A 
Fazenda’, da Record TV, já estão a todo vapor. E esta 
coluna de apenas seis leitores descobriu alguns dos no-

mes que estão conversando com as equipes da atração em 
busca de uma vaga no confinamento. São eles: a funkeira Tati 
Quebra Barraco; Maria Júlia Mazalli, atual namorada do ex-Fa-
zenda Lipe Ribeiro; a ex-namorada do Lipe, Yá Burihan; o ex-’De 
férias com o ex’, Rico Melquiades; o DJ Jesus Luz, que inclusive já 
havia sido convidado para participar do reality ‘A Ilha’, mas 
declinou do convite; o asssitente de palco de Celso Portiolli, Luiz 
Paulo Arashiro e o influenciador Ney Lima.

Com apresentação de Adriane Galisteu, ‘A Fazenda’ tem sua 
estreia prevista para o dia 14 de setembro. Galisteu, que assinou 
com a emissora para apresentar o principal reality da casa na 
última segunda-feira, é a primeira mulher a comandar a atra-
ção. Após a confirmacação da apresentadora a frente do pro-
grama, a Record vendeu R$ 99,6 milhões em patrocínio para 
cinco grande empresas.

REPRODUÇÃO

ED
U

 M
O

RA
ES

TATI QUEBRA BARRACO

YÁ BURIHAN

JESUS LUZ

12    SEXTA-FEIRA, 2.7.2021  I  O DIA



O DESEJO INUSITADO DE 

NANDA COSTA NA GRAVIDEZ

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/@

D
U

H
A

R
TE

FO
TO

G
R

A
FI

A

Marcão do Povo se pronunciou, na tarde de ontem, 
para esclarecer a informação que começou a circu-
lar sobre ele supostamente estar negociando sua 
saída do SBT com outras emissoras de TV. Na última 
quarta-feira, esta colunista chegou a questionar o 
comunicador sobre uma suposta conversa dele com a 
Record TV: “Tô sabendo por você, ainda não fui procu-
rado”, respondeu ele. Ainda segundo o apresentador 
do ‘Primeiro Impacto’, além de não haver conversas 
com outros canais, no que depender dele, haverá uma 
conversa para renovar seu contrato com a emissora 
de Silvio Santos. 
 “Fui surpreendido na manhã desta quinta-feira 
com uma notícia falsa veiculada em alguns meios 
de comunicação, de que eu, Marcão do Povo, estaria 
negociando com outras emissoras a minha saída do 
SBT. Venho por meio deste comunicado informar 
que venho cumprindo de forma honrosa o meu com-
promisso com a emissora que me contratou e que 
possuo contrato vigente com o SBT. Após o término 
do contrato irei, por questão de lealdade, abrir linhas 
de negociações para a renovação do mesmo”, diz o 
comunicado do apresentador.

NADA DE SAIR

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

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

 n O cantor Jú-
lio Estrela e a 
atração do Zeca 
Pagodinho Bar, 
hoje, a partir das 
20h30. No reper-
tório do show, os 
sucessos de mes-
tres do samba 
como Zeca Pago-
dinho, Diogo No-
gueira e Xande 
de Pilares, entre 
outros e canções 
autorais.

Após anunciar sua 
separação em janeiro 
deste ano, depois de 11 
anos de 
relacionamento, 
Solange Couto, de 64 
anos, reatou o 
casamento com 
Jamerson Andrade, de 
34 anos. Os dois são 
pais de Benjamin, de 9 
anos. Atualmente eles 
estão morando em 
Pernambuco com o 
filho. Mas antes de 
voltar com o ex, que é 
engenheiro civil, 
Solange Couto estava 
morando no Retiro dos 
Artistas, no Rio de 
Janeiro, onde estava 
hospedada para ficar 
mais perto da mãe. 
Atualmente a atriz 
está passando um temporada no Rio.

Nesta quinta-feira (1), ela aproveitou para 
reunir familiares e amigos na celebração de 
mais um ano de vida. No encontro, que foi 
realizado no CDesign Hotel, no Recreio dos 
Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, ela 

também recebeu as 
atrizes Kenya Costta e 
Glamour Garcia. 

“Estou aqui hoje 
agradecida pela vida 
com alguns amigos e 
familiares, não 
podemos reunir 
muitas pessoas, mas 
consigo sentir o abraço 
através de cada 
mensagem que 
recebo, meu coração 
está cheio de amor e 
minha cabeça de 
produtividade”, 
comenta a veterana.

Solange tem se 
dedicado, ao lado de 
Jamerson Andrade, a 
projetos para 
dramaturgia no 
audiovisual. Juntos, 

eles cuidarão da direção, produção e executiva 
de produtos para o streaming. “Estamos 
vivendo uma fase boa, nos completamos e nos 
entendemos em todos os âmbitos. Isso é 
bonito e não é novidade, sempre foi assim”, 
dispara Jamerson Andrade.

SOLANGE COUTO REATA CASAMENTO 

COM JAMERSON ANDRADE 

Nanda Costa resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram 
e respondeu às curiosidades enviadas pelos seguidores sobre sua ges-
tação de gêmeas, fruto do relacionamento com a percussionista Lan 
Lanh. Uma seguidora perguntou sobre desejos estranhos. “Eu não tive 
muitos desejos estranhos não, mas eu tive o desejo de comer yakisoba 
de carne. Eu não como yakisoba normalmente e nem carne”, respon-
deu, rindo. 
 Uma outra quer saber se elas já escolheram os nomes das crianças. 
“Está todo mundo fazendo esta pergunta para gente. Na caixinha só 
tem essa pergunta. Eu vou até sugerir um nome aqui para a Lan e a 
gente já responde agora”, brincou. “Lan... pensei em Vitória, o que você 
acha?”, perguntou para a mulher que engatou: “Vitória? Mas eu sou 
Bahia”, disse a cantora, fazendo referência ao time de futebol.

Avó de Jojo Todynho está internada
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A avó de Jojo Todynho, Rita Maria de Jesus Menezes, está internada em um 
hospital particular, em Bangu, Zona Oeste do Rio, em observação após 
apresentar sintomas da Covid-19 como a falta de olfato, coriza, tosse seca e 
cansaço. A equipe médica aguarda agora o resultado do RT-PCR para confirmar 
o diagnóstico, que a princípio é suspeito para coronavírus. A coluna soube que 
nas últimas horas, Dona Rita, de 77 anos, apresentou melhoras e os médicos 
chegaram a diminuir a oxigenação mecânica e ela até conseguiu se alimentar.

DECLARA RANÇO POR XUXA

MARA MARAVILHA 

DIVULGAÇÃO 

Pelo jeito, a relação de Mara Maravilha 
e Xuxa azedou de vez. Em conversa 
com Sérgio Mallandro no podcast 
Papagaio Falante, a apresentadora 
baiana afirmou estar com ‘ranço’ da 
Rainha dos Baixinhos.  “Xuxa está 
fora da casinha. Estou invocada e com 
ranço dela. Amo a Xuxa, mas estou 
com ranço agora. É um direito meu. 
Ela vai para o mesmo buraco que eu 
vou. Agora vamos ver, depois do bu-
raco, para onde a gente vai subir. Te-
nho muita história com ela, topei dar 
depoimento no documentário dela. 
Eu tive o convite e disse sim. Mas nem 
tudo que ela se posiciona sobre minha 
pessoa, eu vou estar de acordo. Ela é a 
rainha, eu sou a plebeia. Mas não exis-
te ninguém melhor do que ninguém. 
O jeito com que ela vem se compor-
tando principalmente em relação à 
minha história e à minha pessoa, não 
estou de acordo. Não sou melhor que 
você, e você não é melhor que eu. Mais 
acima, só Deus”, disse Mara.

Dona de um dos corpos mais comentados e elogiados da televisão, Paolla Oliveira já recebeu ‘não’ por causa da sua silhueta. 
A atual namorada de Diogo Nogueira enfrentou dificuldades para se encaixar em padrões estéticos no início da carreira. “Eu 
tomava muito ‘não’ por causa do meu corpo, porque as pessoas me queriam para determinados trabalhos, mas eu não tinha 
‘o perfil’. Tomei não porque a perna era grossa, porque eu não tinha altura suficiente, porque eu era muito cheia de curvas”.

CORPO CHEIO DE CURVAS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N O empresário Carlos Wizard foi blindado pela maio-
ria dos senadores na CPI da Pandemia durante sua 
discreta passagem na Casa na quarta-feira. Sessão que 
terminou esvaziada com dois senadores. E a maioria 
deles elogiosos à sua trajetória, apesar de algumas al-
finetadas por sua ligação com o presidente Bolsonaro. 
Foi o trabalho do advogado criminalista Alberto Toron 
entre gabinetes, amigo do metiê político de Brasília. 
Mas não será surpresa se, na próxima reunião de conse-
lho, o grupo americano Pearson, controlador da marca 
Wizard, aprovar alteração do nome da rede de ensino 
de línguas para dissociar a imagem do empresário bra-
sileiro que se queimou por aqui.

Fritura  
 N O Partido Verde convi-

dou o deputado federal 
Luís Miranda, já que o 
comandante do DEM em 
Brasília, Alberto Fraga, 
disse que ele é persona 
non grata.  

Ninguém quer 
 N Dois seguranças expe-

rientes recusaram convite 
para escolta de Miranda, 
cientes de que tem fama 
de mau pagador. E conti-
nua sem a Polícia Legisla-
tiva também. 

Passou 
 N As contas do presiden-

te da República foram 
aprovadas pelo Tribunal 
de Contas da União, mas 
com 28 ressalvas. Na visão 
de palacianos, nada que 
manche o balanço. 

Frita
 NDepois de meses sumido, 

o deputado federal Alexan-
dre Frota (PSDB-SP), um 
ex-aguerrido bolsonarista, 
apareceu gritando na porta 
do Palácio do Planalto cha-
mando o presidente Bol-
sonaro para a briga. Nem 
os seguranças o reconhe-
ceram. Ganhou o apelido 
entre portas de Alexandre 
Frita. Frita qualquer um 
que lhe desagradar.

Doria aglomerou 
 N Um grupo de deputados 

estaduais denunciou o 
governador de São Paulo, 
João Doria Jr, ao Ministé-
rio Público, por promover 
aglomeração de pessoas 
em evento em Marília. 

Copo virado 
 N O proprietário do conhe-

cido Becks Bar em Curitiba 
mudou o nome para Becks 
Bar Fora Bolsonaro, sem 
medo. “Cliente que apoia 
genocídio de 500 mil bra-
sileiros não fará falta (...) 
Eu prefiro falir com digni-
dade do que ir contra meus 
princípios”, avisou. 

E o wi-fi? 
 N A decisão pessoal do 

empresário lembra o que 
ocorreu Brasil adentro de-
pois do impeachment de 
Dilma Rousseff. Muitos 
bares tinha a senha ‘Fora, 
Temer’ para wi-fi.  

Segue o frevo 
 N O senador Humberto 

Costa (PT) fez um comen-
tário sobre o futuro polí-
tico da deputada federal 
Marília Arraes, sua rival. 
Que ela fizesse campa-
nha para renovar o seu 
mandato em Brasília. Só 
que a sugestão não veio 
de graça e Costa colocou 
o seu nome à disposição 
para suceder Paulo Câ-
mara (PSB), no Governo 
de Pernambuco — numa 
aliança PT-PSB. Marília 
é pré-candidata pelo PT, 
mas sem compor com os 
socialistas.   

Vestindo a camisa
 N Pesquisa do Fórum Bra-

sileiro de Segurança Pú-
blica realizada em maio, 
ainda inédita, vai trazer 
interessante revelação: 
entre as instituições liga-
das às forças de seguran-
ça, os policiais federais 
são os mais vinculados às 
suas entidades sindicais. 
De acordo com os dados, 
75,2% dos agentes inte-
gram o sistema sindical.  

ÁGUIA FERIDA

Apesar do tráfico, das milícias, dos 
desmoronamentos, dos 50ºC à 
sombra, o Rio de Janeiro conti-

nua lindo. Uma caminhada na Lagoa, 
no Parque da Catacumba, na Floresta 
da Tijuca, um passeio de barco pela Baía 
da Guanabara, uma pedalada pelas di-
versas trilhas das montanhas, redime o 
Rio de todas as mazelas. Mas nem por 
isso podemos deixar de pensar em como 
tudo poderia ser diferente.

Não vai tão longe o tempo em que 
os camelôs expunham suas mercado-
rias em cima de lonas, que eles reco-
lhiam para saírem disparados ao grito 
de “olha o rapa!”. Depois, passou a ser 
tolerado o comércio de rua, desde que 
sobre rodas, em carrinhos ou triciclos. 
E, passo a passo, fomos caminhando 
para os verdadeiros mercados em que se 
transformaram nossas ruas principais.

As comunidades foram crescendo, 
invadindo áreas devolutas, onde vão 
sendo erguidas edificações que, além de 
precárias, desfiguram a paisagem, sem 
nenhuma reação das autoridades res-
ponsáveis. Na maior parte das grandes 
cidades do mundo, as áreas montanho-
sas são as mais valorizadas, as flores-
tas urbanas são preservadas, cuida-se 
para que os cursos d’água mantenham 

O primeiro Corpo de Bombei-
ros do Brasil, hoje denomi-
nado Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ), celebra hoje seu aniver-
sário de 165 anos. Desde sua funda-
ção, há mais de um século e meio, 
suas missões foram se tornando 
cada vez mais complexas. Enfren-
tamos desafios que incluem não 
somente se adaptar às restrições e 
novas demandas trazidas pela pan-
demia, mas também apresentar so-
luções práticas e imediatas para a 
superação de obstáculos e, de que-
bra, para a plena adequação às no-
vas tecnologias que chegaram muito 
mais rápido do que pensávamos.

Vencer desafios faz parte da roti-
na de trabalho do CBMERJ, só que 
com um grande detalhe que faz toda 
a diferença: o serviço em questão. 
Afinal de contas, como já diz o slo-
gan da corporação, temos, todos os 
dias, todas as horas, “Vida alheia e 
riquezas salvar”.

É lugar comum afirmar, porém, 
sempre importante lembrar, que o 
país está em meio a uma das maiores 
crises sanitárias de todos os tempos, 
o que impõe sérias mudanças ope-
racionais, tanto da Defesa Civil do 
Estado do Rio de Janeiro, quanto do 
Corpo de Bombeiros, para atender 
os “chamados” do dia a dia, sem, no 
entanto, colocar em risco a excelên-
cia que queremos para o futuro.

Nossa missão é salvar vidas!

Outono no Rio 

Alfredo E. Schwartz 
pres-exec Associação 
das Empresas de En-
genharia do Rio

sua beleza. No Rio, ocorre o contrário: 
comunidades crescem escalando en-
costas e construindo nas margens de 
lagoas e rios, com a complacência das 
autoridades.

O turismo, uma das principais voca-
ções da cidade, vem caindo muito com 
a má fama decorrente dos assaltos fre-
quentes, embora Copacabana continue 
sendo um destino procurado por turis-
tas de todo o Brasil e do mundo.

Felizmente agora temos um prefei-
to comprometido com a solução dos 
problemas do Rio, que se agravaram 
muito com a administração caótica 
do seu antecessor. O secretário Pedro 
Paulo, em entrevista recente na Asso-
ciação Comercial, divulgou o plano 
de trabalho da prefeitura, apontando 
os problemas, suas soluções, e prazos 
para a tomada das providências ne-
cessárias. Vamos poder voltar a dizer 
com orgulho que somos cariocas, por 
nascimento ou adoção.

Infelizmente, quanto à atuação da 
Secretaria de Finanças da prefeitura, 
já não podemos fazer os mesmos elo-
gios. As empresas de engenharia que 
prestam serviços ao município estão 
passando por enormes dificuldades, 
decorrentes da falta de pagamento dos 
restos a pagar que vêm desde a primeira 
administração do prefeito atual.

A lei manda que seja obedecida or-
dem cronológica para o pagamento das 
dívidas dos órgãos da administração 
pública, o que vem sendo sistematica-

Assim que assumi o comando do 
CBMERJ e a Secretaria de Defesa 
Civil, em outubro passado, a pri-
meira ação foi apoiar de imediato 
os processos de combate à covid-19. 
Também apoiamos a entrega de va-
cinas em todo Estado. Além disso, 
disponibilizamos quartéis localiza-
dos em pontos estratégicos da cida-
de do Rio de Janeiro para imunizar 
a população. Já foram mais de 55 
mil doses aplicadas. 

Nossas obrigações vão além dos 
149.301 atendimentos em todo Es-
tado somente nos primeiros seis 
meses deste ano. Nesse período, 
atendemos uma média de 852 ocor-
rências diárias e foram prestados 
24.812 socorros no trânsito; 23.618 
operações marítimas, terrestres e 
aéreas; 16.727 combates a incên-
dios; 1.131 escapamentos de gás e 
explosão; 24.621 atendimentos pré- 

hospitalares; 6.771 recolhimentos 
de cadáveres; 4.488 eventos rela-
cionados a chuvas; 3.938 apoios 
operacionais a outros órgãos e, 
pasmem, 40.178 trotes.

Por trás dessas vidas salvas e aten-
dimentos prestados, existem inves-
timentos pesados em treinamento, 
capacitação e qualificação de nossa 
tropa de bombeiros para que seu tra-
balho obtenha os resultados que a 
sociedade espera. A aplicação de no-
vas tecnologias e a atualização dos 
equipamentos precisam ser cons-
tantes a fim de melhorar a eficiência 
de nossos profissionais para que eles 
possam, assim, realizar suas missões 
em segurança, com mais rapidez e 
assertividade, itens fundamentais 
de nossa atuação, em que poucos mi-
nutos, podem fazer a diferença entre 
a vida e a morte de pessoas ou evitar 
a destruição de patrimônios.

Tenho a firme convicção de que 
esse é o caminho que devemos se-
guir para continuar realizando bem 
o que nos cabe fazer. Estar a postos, 
firmes e fortes, para quando a socie-
dade precisar de nossa corporação 
a resposta seja imediata e eficiente. 
É isso que a população fluminense 
espera, e merece.

Hoje, portanto, é fundamental 
que a corporação se adapte não só 
ao “novo normal” estabelecido pela 
pandemia, mas que também se insi-
ra dentro do processo de transição 
no qual a humanidade está passan-
do. Nós, que optamos por servir a 
população do Estado, temos mais do 
que a obrigação, temos a missão de 
sermos parte ativa nesse processo de 
transformação constante e cada vez 
mais rápida. Sem parar um minuto. 
Há 165 anos.

mente ignorado pelo prefeito. Também 
não poderiam haver licitações para no-
vas obras, pois estas contratações iriam 
redundar em faturas que não poderiam 
ser liquidadas e pagas antes da quitação 
dos restos a pagar pendentes.

O prefeito paga a quem quer e quan-
do quer, e os critérios de escolha das fa-
turas que são pagas não são revelados. E 
continua a afirmar que está auditando 
todos os compromissos da prefeitura. 
Nenhum órgão do governo responde a 
pedidos de informações sobre o anda-
mento destas auditorias. 

Segundo dados da Prestação de Con-
tas do primeiro quadrimestre, publica-
dos pela Controladoria Geral do Muni-
cípio, o valor total dos restos a pagar era, 
em números redondos, R$ 3 bilhões. 
No quadrimestre, foram pagos R$ 1,2 
bilhão em títulos processados, e R$ 480. 
milhões em títulos não processados, e 
foram cancelados R$ 280 milhões.

Mas, voltando a assuntos mais agra-
dáveis, o outono deste ano tem nos pro-
porcionado dias luminosos. Cada nas-
cer do sol nos convida a acreditar que 
tudo vai melhorar, que vai ser todo o 
mundo vacinado, que a pandemia vai 
passar. Só não dá para acreditar que 
os poderes Executivo, Legislativo e Ju-
diciário vão começar a cumprir o seu 
papel com sabedoria e honestidade. Aí 
também já é querer demais!

No mais, é usar máscara, álcool 70º, 
evitar aglomerações, tomar a vacina. 
Até o próximo artigo.

ESPLANADEIRA

 N # A Americanas S.A.  estipulou meta de compensar 100% das 
emissões de gases de efeito estufa e se tornar “Carbono Neutro” até 
2025. # Rico Chermont, gestor esportivo, faz doação de 250Kg de 
alimentos para projeto social, através da Minifootball Brasil. # Chef 
Adriana Souza, do restaurante Empório Safra Família, participa da 
live do projeto Gente que Faz, da Bayard Boiteux, dia 3, no @embaixa-
doresrio. # Romancista policial Luciana de Gnone lança volume final 
da saga da jornalista Betina Zetser: “Delito Latente”. # Atento nomeia 
Pablo Cordón como novo Diretor de Transformação Digital da empresa.

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

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

 N O artista plástico português David Arranhado, de passagem pela 
Bahia, conquistou os locais. Além de obras em Trancoso e Porto Se-
guro, acaba de concluir um painel de 40m² na Nuhatê Casa Hotel 
na praia de Caraíva, litoral Sul. David tem obras na Turquia, Estados 
Unidos e Península Ibérica.

DIVULGAÇÃO
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MALHAÇÃO

 n Karina machuca o braço e pede 
para deixar o acampamento. 
Dalva cuida de Sol. Bete conta 
para Rute que Jeff está traba-
lhando em uma obra. Pedro ten-
ta se aconselhar com Nando. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Jonas avisa que Lourenço tem 
de cumprir o contrato que os 
dois fizeram. Cris proíbe Tiago 
de conversar com Lourenço, mas 
ele não vai desistir do filho. Lúcio 
agradece Ana pela aula de tênis.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Luna enfrenta Hugo, impedin-
do que ele machuque Helena. 
Kyra conta a Bia que Rafael já 
sabe que ela está viva. Bruno 
dá o endereço de Marlene para 
Helena.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mili volta ao orfanato para pas-
sar uma noite com as meninas. 
Bia termina de arrumar as malas 
para ir morar com o tio, Edgard, 
por um período de adaptação.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Xana tem uma crise de ciúmes 
por causa de Naná. Naná vai ao 
orfanato visitar Luciano. Érika 
aparece na casa de Magnólia, e 
Robertão se assusta. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Rebeca e Isaque se explicam 
para o rei. Yarin dá à luz Bila. Lia 
se abre com Zilpa sobre Betuel. 
Seis meses depois, Rebeca e Isa-
que comemoram a abundante 
plantação.

21h | RECORD | 12 anos 
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D
e volta aos palcos, Marcelo Serrado apresenta o 
show ‘De Sinatra a Wando’ neste fim de semana, 
na área externa do Teatro Prudential, na Glória. 
Com um repertório eclético, Serrado passeia 

desde clássicos como ‘I’ve Got You Under My Skin’, de 
Frank Sinatra, até obras de artes da música brasileira 
como ‘Eu não sou cachorro não’, de Waldick Soriano. 

“O setlist é inusitado e diversificado. Mas, na ver-
dade, existe uma linha, porque são os clássicos que 
estão lá. Você tem Frank Sinatra, Roberto Carlos, 
Cole Porter. E aí, quando eu vou para o Brasil, eu 
pego uma coisa mais brega que eu adoro cantar e 
que dá um final bem divertido para o show”, explica 
o ator que promete intercalar as músicas com casos 
relacionados às composições. 

“Algumas histórias aconteceram comigo e outras 
não. São histórias que conheci e que pesquisei. His-
tórias do Frank Sinatra, divertidas, porque tentei 
colocar uma coisa bem descontraída no show para 
ser leve”, adianta Serrado. 

ROTINA DE SHOWS
Mesmo após a participação no ‘Pop Star’, da Glo-
bo, em 2019, e uma boa sequência de apresenta-
ções musicais, Marcelo Serrado afasta qualquer 
possibilidade de uma carreira no mundo da mú-
sica. “Eu não sou cantor, sou um ator que canta. 
É basicamente isso que eu faço. Eu faço musi-
cais e não tenho nenhuma pretensão de gravar 
disco, nada, zero. Minha ideia é estar cada vez 
mais preparado para fazer esse tipo de coisa, 
como vários fazem, de cantar e tocar um ins-
trumento”, explica o ator que vê nas apresen-
tações, a possibilidade de retomar, aos poucos, 
uma parte importante do setor cultural. 

“É um momento muito triste para a nossa 
cultura, esse que a gente está vivendo. Mas a 
gente vai dar a volta por cima, a gente sem-
pre deu a volta por cima. A gente vai se re-
inventar e sair disso ainda mais forte. Eu 
imagino quantos artistas estão desempre-
gados, quantos técnicos… E eu estou fazen-
do show também por isso, para fazer girar 
a roda, para as pessoas poderem voltar a 
trabalhar. É muito importante isso. É fun-
damental isso. A arte sempre sobreviveu 
e ela vai sobreviver. Não tem como. O ser 
humano precisa se alimentar da arte. Vol-
ta e meia, de dois em dois meses, eu tento 
fazer um show para que essa roda possa 
girar de alguma maneira, principalmente 
agora que as pessoas estão se vacinando, 
eu me sinto mais tranquilo em relação a 
isso”, desabafa Serrado que, aos 54 anos, 
já está parcialmente imunizado. 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

RITMO DE IMUNIZAÇÃO
“Eu tomei vacina, me vacinei como todo 
brasileiro tem que se vacinar. É funda-
mental. Eu já fiz shows, mas tudo com 
distanciamento. As pessoas estão se cui-
dando agora, isso é muito importante. Há 
uma grande parte que vai no meu show, 
a maioria, que já está vacinada. Inclusive, 
eu recomendo para quem não estiver va-
cinado, não ir, não sair de casa”, defende 
o ator. 

Mas, para os imunizados, Serrado deixa 
o convite para o show deste fim de semana. 
“Acho que é fundamental esse contato com 
o público. Eu vejo senhoras e senhores que 
vão assistir aos meus shows e dizem que 
não aguentam mais, que precisam sair de 
casa, mas, claro, todos de máscara e com 
distanciamento. A gente está tentando tra-
zer um pouco de alegria neste momento”, 
pondera.

SERVIÇO
Marcelo Serrado ‘De Sinatra a 
Wando’ Teatro Prudential. Rua do 
Russel, 804 - Glória. Sexta e sába-
do, às 20h, e domingo, às 18h.

SOLTA A 
VOZ! 

Marcelo Serrado faz show 
com repertório eclético 
reunindo clássicos de 
Frank Sinatra a sucessos de 
Wando e Waldick Soriano no 
Teatro Prudential



Horóscopo

Busque se recolher e ficar mais sozinho nesse 
momento. Tome decisões importantes e adote uma 
postura determinada. Uma paquera pode abalar o 
seu coração. Cor: rosa.

Deixe a preguiça de lado e conclua as suas tarefas. 
Excelente dia para investir na saúde. O dinheiro vai 
render mais hoje. No amor, pode encerrar um lance. 
Cor: lavanda. 

Passatempo

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Se livre de vícios e atividades que são ruins pra você. 
Você vai conquistar clientes no seu trabalho. Na 
paquera, vai andar devagar, quase parando, acalme-
se. Cor: chocolate. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Reflita sobre a vida e avalie seus sentimentos a fundo. 
Na vida profissional, o cenário vai ser muito bom, mas 
não se desespere. Pode pintar uma desilusão 
amorosa. Cor: branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O dia é perfeito para concluir tarefas que estejam 
atrasadas. O seu lado sociável vai bombar. O romance 
tende a ganhar um clima de recolhimento e 
intimidade. Cor: pérola.

LEÃO
23/7 a 22/8

Aposte numa faxina em seu lar. Limpe a casa e 
conserte o que for preciso. Pode fechar acordos na 
vida profissional. Algumas mudanças podem pintar 
na relação. Cor: prata.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Invista em autocuidados com o seu corpo. Na área 
profissional, faça contatos e feche parcerias 
vantajosas. Vai ter altas doses de carinho no amor. 
Cor: dourado.

LIBRA
23/9 a 22/10

Hoje o desapego pode te marcar bastante. Se livre de 
relações e objetos que não te fazem mais bem. Vai ser 
sensível e aproveitar para resolver problemas no 
romance. Cor: branco.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Vai ter ótimas conversas em seu trabalho. Se relacione 
bastante com amigos e familiares próximos. Nos 
assuntos do coração, encontre boas soluções com o 
par. Cor: azul-celeste.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O dia favorece as suas finanças, aproveite o momento. 
Planeje o seu orçamento e, se necessário, faça horas 
extras no trabalho. Muito carinho na relação a dois. 
Cor: verde-limão.

Você deve dominar as conversas no trabalho. Tente se 
aproximar mais de pessoas queridas, mesmo que 
virtualmente. Com o parceiro,  evite os perrengues e 
discussões. Cor: branco.

Busque se adaptar melhor. A sua rotina pode exigir 
algumas mudanças, inclusive no serviço. Os 
relacionamentos mais profundos vão dar certo no 
amor. Cor: verde-musgo.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

Tatá Werneck 
mostra barriga 
sarada

Tatá Werneck, de 37 anos, pos-
tou nos Stories, do Instagram, 
nesta quinta-feira, uma foto em 
que mostra sua barriguinha sara-
da. Na imagem, a humorista está 
usando um top cropped e uma cal-
ça jeans de cintura alta. Ela tam-
bém caprichou no carão e na joga-
da de cabelo. “Me falta um skate”, 
brincou Tatá na legenda.

Tatá Werneck é casada com o 
ator Rafael Vitti. Juntos, eles são 
pais de Clara Maria, de 1 ano. Re-
centemente, a atriz rebateu o co-
mentário de um seguidor que per-
guntou se ela fez faculdade. “Fiz 
Jornalismo, Publicidade e Artes 
Cênicas. Ainda fiz dois períodos 
de Desenho Industrial, mas lar-
guei. Ou seja, três faculdades. E 
você, caralh*? Adolescente sem 
resposta”, rebateu.

Pabllo Vittar 
cresce 423% 
no streaming
Celebrando o forró e o tecnobrega, 
ritmos que marcaram sua infância 
e adolescência no Maranhão e no 
Pará, o novo disco de Pabllo Vittar 
está bombando no streaming. “Ba-
tidão Tropical” é o quarto álbum de 
estúdio da cantora e no dia do seu 
lançamento (24/06) a drag queen 
teve um crescimento de 423% na 
Deezer e alcance de 58% de novos 
ouvintes. “Foi muito especial pra 
mim poder fazer este álbum porque 
de certa forma eu voltava no passa-
do e na hora que eu estava gravando 
eu senti essa responsabilidade de 
não desapontar essas pessoas que 
fizeram parte da minha história 
com essas músicas”, conta.
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