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ATAQUE

NA ALERJ 
OSTENTAÇÃO DE 

PODER DOS 
NOVOS 

PARLAMENTARES 
CAUSA 

PERPLEXIDADE 
SIDNEY 

REZENDE, P. 2

VEJA QUAIS 
SEGURADOS DO 
INSS DEVEM 
FAZER A PROVA 
DE VIDA ATÉ O FIM 
DESTE MÊS. 
ECONOMIA, P. 9

Protesto contra 
a interrupção de 
partos em 
maternidade da 
rede municipal
Associação de Doulas denuncia re-
dução no atendimento da unidade 
Maria Amélia Buarque de Hollan-
da, no Centro do Rio, por falta de 
insumos e medicamentos. P.4

Sem-teto passam noite 
em escolas de Itaguaí

Se for comprovada dose da AstraZeneca fora da validade, 
usuário será chamado para revacinação, diz Soranz. P. 6 

Vacinas vencidas 
são investigadas

Ofertas são para cargos de sol-
dado e oficiais (tenente) do 
quadro de Saúde em todo o Es-
tado do Rio, com salários que 
variam de R$ 1,2 mil a R$ 7,9 
mil. Saiba como se candidatar e 
o valor da taxa de inscrição. P. 9 

Concurso 
com 3 mil 
vagas para 
bombeiros

Prédio de antigo 
hospital em Irajá é 
alvo de saques
RIO DE JANEIRO, P. 4

Força-tarefa investiga casos 
de abuso sexual no Degase
Diretor e cinco agentes são afastados da unidade na Ilha do Governador. Duas vítimas ficaram grávidas.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

DENÚNCIAS 

Ação da Seop tem 
como objetivo coibir 
a comercialização de 
material furtado. P. 5

Fiscalização 
de ferros-
velhos será 
semanal

SAÚDE DO RIO 
DISTRIBUI 369 
MIL DOSES A 
MUNICÍPIOS 

UMA SEMANA 
DECISIVA DE 
IMUNIZAÇÃO
NA CIDADE

RIO DE JANEIRO, P. 6 RIO DE JANEIRO, P. 6
Xande de Pilares e Mumuzinho se apresentam juntos hoje no 
evento ‘Dia de Cooperar’, com transmissão no YouTube. P. 15 

SAMBISTAS UNIDOS EM LIVE 
PARA ARRECADAR DOAÇÕES 
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Gol de Lucas Paquetá garante Gol de Lucas Paquetá garante 
classificação contra o Chile.classificação contra o Chile.  P. 8 P. 8 

Rafa Kalimann Rafa Kalimann 
termina namoro termina namoro 
com Daniel Caon com Daniel Caon 
após oito meses.após oito meses.  P. 12P. 12

Time de Marcelo Time de Marcelo 
Chamusca enfrenta Chamusca enfrenta 

o Avaí hoje, na o Avaí hoje, na 
Ressacada, pela Ressacada, pela 

Série B.Série B.  P. 8 P. 8 

VASCO RECEBE O CONFIANÇA PARA SUBIR NA TABELA.  P. 8

COPA AMÉRICA: COPA AMÉRICA: 
BRASIL NA SEMI BRASIL NA SEMI 

SOLTEIRA SOLTEIRA 
DE NOVO DE NOVO 
NA PRAÇANA PRAÇA

FOGÃO FOGÃO 
MIRA O G4MIRA O G4

O DIA D COVID REPRODUÇÃO / PREFEITURA DO RIO
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Prefeitura afirma que algumas Prefeitura afirma que algumas 
famílias retiradas de terreno da famílias retiradas de terreno da 

Petrobras tinham casa alugada.Petrobras tinham casa alugada.  P. 4 P. 4 
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HISTÓRIAS DO LUAR
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O Principado da Água Santa tem ama-
nhecido, e anoitecido, deserto. Pou-
cas pessoas nas ruas, mesmo durante 

o dia. Até pensei que estávamos em algum 
feriadão. O Refogado, dono e cozinheiro do 
point alcoólico aqui da região, confirmou 
que, praticamente, a freguesia desistiu da 
cerveja e aderiu totalmente às batidinhas 
de limão, acerola e pitanga (que ele pega 
aqui, no quintal da caverna). A temperatu-
ra baixa é estímulo às bebidas chamadas 
de quentes, consideradas também con-
venientes para acompanhar os quitutes, 
feitos praticamente na hora.

Os fregueses (eu chamo eles de sócios-
-atletas) pediram alteração no cardápio 
e, a partir de agora, vão rolar uns caldinhos 
de feijão, de piranha, sopinha de angu com 
salgados (portugueses chamam de Papas a 
Lombeira) e o infalível caldo verde. Esperto 
esse comerciante dos secos e molhados. Co-
locou uma pequena churrasqueira, com bra-
sas, como lareira, para aquecer o ambiente. 
Diz ele que é para ficar aconchegante.

Lembrei que tem a turma que ainda rala, 
que sai cedinho de casa para enfrentar o ba-
tente. Com um frio de lascar, esse pessoal 
deixou de usar as bermudas e camisetas. 
Não esqueçam que o bairro fica um pouco 

festa vai ser em praça pública, lá nas bandas 
de Icaraí. Vai ter medição de temperatura cor-
pórea, distribuição de álcool gel (para mãos) 
e álcool líquido (para desinfetar gargantas). 
Ouvi falar que a mãe dele está preparando, 
além de torresmos, quentão, em tonéis...En-
tenderam? Será que vão chamar a PM?

O meu problema é que estou proibido de 
frequentar esses embalos. O doutor Adolfo 
Silvestre, o médico que me conserta, proibiu-
-me de frequentar aglomerações (álcool, só 
para as mãos). Vida difícil com pandemia. 
O Paulo Polido, que também está em retiro 
forçado, lá na Região dos Lagos, vez por outra 
me consola com suas palavras sábias e cheias 
de esperança. Melhor eu continuar varrendo o 
quintal, alimentando os pássaros e contando 
histórias. Para suportar o frio, a vestimenta de 
esquimó está limpa, sem cheiro de naftalina e 
engomada no calor do ferro a carvão. Esque-
ceram que o preço da energia elétrica aumen-
tou o KW/hora ? Aposentei o aquecedor de 
ambiente, que funciona com gás. O botijão tá 
muito caro, também.

Para aquecer os pés, na hora de dormir, es-
tou usando sacos de água quente envolvidos 
em toalhas felpudas. Deixam os pés quenti-
nhos. E, dois cobertores envolvendo a carcaça, 
além da touca, tipo ninja, encobrindo cabeça, 
orelhas, nariz (que é grande) e parte do pesco-
ço. É, bancarei o urso, hibernando na caverna 
com wifi, aguardando a primavera e o fim do 
isolamento. Aos machões de plantão: já estou 
aprendendo a fazer tricô. Aos interessados, 
posso passar o contato da professora. Prome-
to sigilo absoluto. Palavra de jornalista.

abaixo da Serra dos Pretos Forros. Por isso, 
as temperaturas são amenas e, às vezes, 
baixas. Só falta a neve! Observador que 
sou, cronometrei: entre seis e sete horas da 
matina, o cheiro de naftalina invade ruas 
do bairro. São os velhos agasalhos, guarda-
dos, por muito tempo, nos armários e de-
sentocados a toque de caixa. Vi uns poucos 
vizinhos usando luvas e cachecol.

Em meio a esses detalhes, o Fred me tele-
fonou e me convidou para encarar as comidas 
típicas que ele prepara, tudo à moda suíça, fu-
megante. Difícil resistir. Aproveito a ocasião, 
caso aceite o convite-intimação, e levo salsa-

parrilha para fazer umas misturas. Não passei 
as receitas com essa erva para o dono do bar. 
Mas, o Cadu, o meu neto postiço nº 1, já provou 
algumas. Confesso que ele não gostou. O cara 
é chegado ao vinho, meio sofisticado, tadi-
nho. Neste domingo, ele emplaca 40 anos de 
idade. Arariboia, o cacique que ajudou a der-
rotar os franceses em Niterói (lembram ?), foi 
acionado para reunir os pajés e afastar a possi-
bilidade de chuvas na cidade vizinha. É que a 

Esperando a neve, 
tricotando na Água 
(gelada) Santa

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

Para aquecer os pés, na hora de 
dormir, estou usando sacos de água 
quente envolvidos em toalhas 
felpudas. Deixam os pés quentinhos

Alguns políticos que viveram o brilho do antigo estado 
da Guanabara hoje estão convencidos que os tempos 
mudaram para pior. Eles se dizem perplexos com a he-

rança de baixa qualidade do material humano deixada pela 
eleição passada. Segundo eles, só isso explica a má conduta 
dos novos parlamentares que ganharam seus mandatos em 
2018, que apostam na ostentação do poder: usam armas na 
cintura, sirenes e giroflex nos carros. Os seguranças legisla-
tivos ficam constrangidos em barrar um deputado armado. 
No parlamento do passado, era impensável ingressar no 
plenário sem paletó e gravata. Nesse mandato, dizem os 
veteranos, o desleixo nas vestimentas em sessões plenárias é 
prática comum de deputados, ex-deputados e assessores. 

AGORA É ASSIM
Um frequentador da Alerj contou que “nestes últimos dias de 
funcionamento do plenário do Palácio Tiradentes, o desres-
peito às regras básicas atingiu seu ápice, com uso de tênis, sa-
patos sem meias, camisetas, jaquetas. Parecia uma feira”. O 
fato é que tem gente que reza para que no Alerjão, nova sede 
do Legislativo, seja colocada ordem na casa e exigido uso de, 
pelo menos, paletó e gravata. Os mais jovens não concordam 
que deveria ser tão formal, porque os tempos mudaram. O 
contraponto dos grisalhos é que seja recuperada a liturgia 
dos cargos, como ainda hoje se verifica no Tribunal de Justiça 
e no Ministério Público, onde ninguém fica em uma sessão, 
sem estar devidamente vestido com estilo mais formal.

ELEGÂNCIA

A etiqueta 
ainda é 
necessária?

 n Levantamento do IFec RJ 
mostra que o medo de perder 
o emprego, nos próximos 3 
meses, diminuiu novamente 
em junho, atingindo 39,2% 
da população; em maio eram 
49,8%, redução de quase 10 
pontos percentuais. 

 n Presidente da Câmara 
Municipal de Nova Igua-
çu, o vereador Dudu Reina 
(PDT) vem espalhando aos 
quatro ventos que vai tra-
balhar para elevar o núme-
ro de cadeiras na Câmara, 
atualmente com 11. Só para 
ter uma ideia, o município 
vizinho de Queimados, com 
pouco mais de 150 mil mora-
dores, tem 17 parlamentares 
em sua casa legislativa. Já 
Nova Iguaçu tem quase 900 
mil habitantes. 

MAIS 
VEREADORES 
NA CÂMARA

CLÉBER MENDES

Alguns parlamentares não aprovam se permitir informalidade no plenário

MENOS MEDO DE FICAR 
DESEMPREGADO

O 
desrespeito 
às regras 
básicas 
atingiu 
seu ápice. 
Parecia uma 
feira”

PICADINHO

Dos dias 8 a 18 de julho, Petrópolis recebe a 11ª edição do Serra Wine 
Week, com a participação de 21 estabelecimentos.

De fevereiro a junho de 2021, Alerj protocolou 940 projetos de 
lei, sendo que 179 foram aprovados e 166 já se tornaram leis.

Ministério Público do Estado celebra pacto para combater violência 
contra a mulher com a Prefeitura do Rio. 

Vereador Dudu Reina

ÁLVARO PAÇO/DIVULGAÇÃO

CIDADES MONITORADAS
 n Até setembro, um milhão de fluminenses serão testados 

para Covid-19, em projeto Cidades Monitoradas. “Ação 
permitirá que conquistemos cidades mais seguras e mais 
preparadas”, afirma Gustavo Tutuca, secretário de Turismo. 

As mais lidas
Online

Brasileiros receberam 
doses vencidas da 

Astrazeneca, revela 
jornal
BRASIL

EXCLUSIVO 
Saiba quem é o 

namorado de  
Eduardo Leite

FÁBIA OLIVEIRA

Pagodeiro famoso faz 
teste de DNA e descobre 

que filho não é dele
DIVERSÃO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

Governador 
exonerou o diretor. 
Instituição já 
possui um novo 
responsável. 
O nome do 
escolhido foi o do 
tenente-coronel 
da Polícia Militar, 
Marcelo Carmo

A 
juíza Lúcia Mothe 
Glioche, titular da 
Vara de Execuções de 
Medidas Socioedu-

cativas do Rio, determinou 
o afastamento imediato de 
cinco agentes e do diretor da 
unidade socioeducativa femi-
nina Professor Antônio Carlos 
Gomes da Costa (CENSE PA-
CGC), na Ilha do Governador. 
Todos são denunciados por 
suspeita de abusos sexuais 
contra adolescentes internas. 
Uma das vítimas tem apenas 
13 anos e outras duas inter-
nas ficaram grávidas dentro 
da unidade. Uma delas sofreu 
aborto espontâneo. A Secreta-
ria de Vitimados vai dar assis-
tência às famílias. 

O governador do Rio, 
Cláudio Castro, determinou 
a exoneração do diretor do 
Degase e pediu para que a 
Polícia Civil investigue o 
caso. A instituição já pos-
sui um novo responsável. O 
nome do escolhido foi o do 
tenente-coronel da Polícia 
Militar, Marcelo Carmo. 

O MP diz que vai seguir 
acompanhando o caso atra-
vés da Coordenadoria Geral 
de Proteção a Dignidade da 
Pessoa Humana, Coordena-
doria de Direitos Humanos 
e Coordenadoria de Proteção 
aos Direitos das Vítimas.

Os agentes Edilson Men-
des de Araújo e Alisson Pires 
Barreto são apontados como 
autores dos abusos. Em de-
poimento, as menores disse-
ram que os agentes Lucídio 
Ramos Martins e Thais Ber-
nardes Sales Bento, além do 
diretor da unidade, Leonar-
do Lúcio de Souza, sabiam 
dos atos abusivos. Na denún-
cia, ainda aparece o nome 
do agente Raphael Peçanha 
Barreto, que coordenou um 
dos plantões na unidade.

Algumas meninas relata-
ram ter tido relações com os 
agentes sem uso de preser-
vativo. A menor de 13 anos 
relatou que foi obrigada a 
ter relações com um deles 
para conseguir fazer uma li-
gação para a mãe. As meni-
nas afirmam que os abusos 
aconteciam fora do alcance 
das câmeras de segurança.

Na decisão, a juíza tam-
bém pede a transferência 
das denunciantes para o 
Centro de Socioeducação 
Gelso de Carvalho Amaral, 
também na Ilha do Gover-
nador. A transferência deve 
acontecer hoje. A juíza mar-
cou para o próximo dia 15 
de julho uma audiência vir-
tual para ouvir os denun-
ciados. A justiça também 

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

Polícia Civil montou uma 
Força-tarefa para investigar 
as denúncias de abuso 
sexual

FALTA A SANÇÃO 

 N A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou, em segunda discus-
são, um projeto de lei que de-
termina que apenas agentes 
mulheres poderão realizar a 
custódia e vigilância de alas 
femininas do Departamento 
Geral de Ações Socioeducati-
vas (Degase). De autoria da 
deputada Tia Ju (REP), o PL 
2.131/16 deve ser sancionado 
ou vetado pelo governador 
Cláudio Castro em até 15 dias. 

Segundo a deputada auto-
ra do projeto, falta ao estado 
regulamentação em atendi-
mento aos Princípios e Boas 
Práticas para a Proteção das 

Pessoas Privadas de Liber-
dade da Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos, 
que orienta que os locais de 
privação de liberdade para 
mulheres sejam dirigidos por 
pessoal feminino.

“O descumprimento foi 
verificado pelas fiscalizações 
realizadas pelo Mecanismo 
Estadual de Prevenção e Com-
bate a Tortura do Rio, órgão da 
Alerj”, justificou Tia Ju.

O projeto, caso aprovado, 
não impede que agentes mas-
culinos possam desempenhar 
funções nessas unidades, à 
exceção das atividades de cus-
tódia e vigilância.

Alerj aprova que alas femininas sejam 
vigiadas apenas por agentes mulheres

DIVULGAÇÃO

 > Um dos agentes afas-
tados do Departamento 
Geral de Ações Socioedu-
cativas (Degase) manteve 
relações sexuais com uma 
adolescente interna da 
unidade socioeducativa 
feminina Professor Antô-
nio Carlos Gomes da Cos-
ta (CENSE PACGC), na 
Ilha do Governador, por 
troca de uma foto do filho 
dela. É o que revela a de-
núncia do Ministério Pú-
blico do Rio e da Defen-
soria do Estado, enviada 
à Justiça. 

A juíza Lúcia Mothe 
Glioche, titular da Vara de 
Execuções de Medidas So-
cioeducativas do Rio, aca-
tou o pedido dos órgãos e 

Agente do Degase afastado presenteou uma 
menor com foto do filho dela em troca de sexo

 > A Polícia Civil montou 
uma Força-tarefa para in-
vestigar as denúncias de 
abuso sexual dentro da Cen-
tro de Socioeducação Pro-
fessor Antônio Carlos Go-
mes da Costa, na Ilha do Go-
vernador, unidade do De-
partamento Geral de Ações 
Socioeducativas (Degase). 
Um inquérito foi instaurado 
e vai ficar sob responsabili-

Civil monta Força-tarefa para investigar abuso sexual

REPRODUÇÃO TV GLOBO

vai ouvir um representante 
do Governo do Estado, o di-
retor-geral e o corregedor 
do Degase, que ouviu os de-
poimentos da meninas.

O Sind-Degase disse, em 
nota, que repudia esses 
abusos e que a conduta de 
alguns agentes não condiz 
com a conduta de todos os 
servidores.

Em depoimento, uma 
adolescente detalhou que 
os agentes ofertavam a elas 
celulares, balas e lanches 
em troca de sexo. A jovem 
diz que os agentes “não de-
veriam trabalhar em ne-
nhuma unidade devido seu 
comportamento”.

O documento mostra que 
duas adolescentes ficaram 
grávidas dentro da unidade 
socioeducativa. Uma delas 
sofreu um aborto espontâ-
neo. Já a outra interna, fez 
exames de sangue que cons-
tatou a gravidez.

SÃO AFASTADOS POR SUSPEITA

determinou o afastamento 
imediato de cinco agentes e 
do diretor da unidade. Todos 
são suspeitos de abusos se-
xuais contra as internas. 

Duas menores engravi-
daram dentro da unidade. 
Um delas sofreu aborto es-
pontâneo, segundo relata a 
denúncia. 

No depoimento, a jovem 
relata que teve relações 
com um dos agentes na sala 
de leitura, em um ‘ponto 
cego’, onde as câmeras de 
segurança não pudessem 
registrar o ato. A jovem 
afirma que recebeu a foto 
do filho como presente para 
se relacionar com o agente. 

Em outro depoimento, 
uma adolescente relata que 

teve relações sexuais com 
um agente em ‘pelo me-
nos duas oportunidades’. 

Na denúncia,  o MP 
e a Defensoria alertam 
que os abusos eram sem 
o uso de preservativo. 
Um um trecho do docu-
mento, a denúncia mos-
tra que uma menina de 
13 anos foi obrigada a 
fazer sexo oral em um 
agente, em troca de uma 
ligação para a mãe. 

Ela afirma que “que-
ria usar o telefone por ter 
muitas saudades da mãe”.

Os agentes ofertavam 
celulares, balas e lan-
ches para manter rela-
ções com a meninas, diz 
a denúncia. 

dade da Delegacia da Criança e 
do Adolescente Vítima (DCAV) 
e o Departamento-Geral de Po-
lícia de Atendimento à Mulher 
(DGPAM).

A Justiça do Rio determi-
nou o afastamento de cinco 
agentes e do diretor do Dega-
se. Dois agentes são denuncia-
dos por manter relações com 
a adolescentes internas. Duas 
delas engravidaram dentro da 

unidade. Um, acabou per-
dendo a criança após um 
aborto espontâneo. 

O governador Cláudio 
Castro determinou a exo-
neração do diretor e corre-
gedor do órgão. De acordo 
com o chefe de executivo, 
as adolescentes e seus fa-
miliares estão sendo assis-
tidos pela Secretaria Esta-
dual de Vitimados. 

DE ABUSO SEXUAL

AGENTES E DIRETOR DO DEGASE

Duas menores 
engravidaram 
dentro da unidade. 
Um delas sofreu 
aborto espontâneo, 
segundo relata  
a denúncia

Adolescentes envolvidas nos abusos 
e seus familiares estão sendo 
assistidos pela Secretaria Estadual 
de Vitimados do Rio de Janeiro
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Ato pela Maternidade Maria Amélia
Troca de administração das OS na unidade causou a escassez dos recursos necessários

REGINALDO PIMENTA

Associação de Doulas faz ato pelo funcionamento da Maternidade

A Associação de Doulas do 
Rio de Janeiro (ADoulas-RJ) 
realizou um ato na Materni-
dade Maria Amélia Buarque 
de Hollanda, no Centro do 
Rio, por conta da interrup-
ção dos partos na unidade. 
A associação relatou que o 
atendimento foi drastica-
mente reduzido e os partos 
foram interrompidos por 
falta de insumos e medi-
camentos. Ainda segundo 
os responsáveis pelo ato, a 
troca de administração das 
Organizações de Saúde (OS) 
na unidade causou a escas-
sez dos recursos necessários 
para os atendimentos.

A Organização Social que 
era responsável pela gestão 
da unidade adquiria e dispo-
nibilizava os recursos e me-
dicamentos para a materni-
dade. Com o novo modelo de 
gestão, os recursos utiliza-
dos são dados diretamente 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde, não mais pela OS. 

Com a mudança no contrato, 
houve queda nos insumos, 
que ocasionou a diminuição 
do número de partos.

“As grávidas que estavam 
agendadas não estavam sen-
do atendidas, só estavam 
atendendo as que chegam 
em urgência e que perce-
biam que não era possível 
uma transferência. A unida-
de não está funcionando no 

seu habitual por causa des-
sa falta de insumos, por essa 
questão de troca de adminis-
tração. A resposta da Secre-
taria Municipal de Saúde é 
que a maternidade está fun-
cionando, mas quando você 
vai lá, você vê que não está. 
Então parece que ontem 
[quinta] chegou uma parte 
muito pequena de insumos, 
mas não dá para normalizar 

as atividades ainda”, expli-
cou Carol Lobão, diretora de 
Relações Institucionais da 
ADolas RJ.

Carol explicou que um dos 
pontos que o ato questiona é 
a falta de previsão para que 
a situação se normalize na 
unidade. “O ato também tem 
objetivo que a situação não 
ultrapasse isso. Já é um ab-
surdo chegar nesse ponto. E 
quando você vê que não exis-
te uma data para que isso 
normalize, o nosso medo é 
que não seja mais resolvido”, 
desabafou ela.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde informou 
que a unidade está em transi-
ção contratual para um novo 
modelo de gestão. “O contrato 
foi licitado a partir de um pro-
jeto base na gestão anterior, 
em que a OS é responsável 
pela contratação dos recursos 
humanos e a administração 
direta fica responsável pelo 
abastecimento e contratos”.

Prefeitura diz que parte das famílias 
tinha casa alugada e morava na área
Cenário do gigantesco terreno em Itaguaí após a reintegração de posse é de total terra arrasada

ESTEFAN RADOVICZ

Aparente tranquilidade contrasta com o que a cidade viveu na reintegração de posse de um terreno da Petrobras, ocupado há dois meses

O 
bairro Ponte Preta, 
em Itaguaí, lembra 
um cenário do inte-
rior brasileiro: um 

mercado, uma praça e um 
posto de gasolina à beira da 
avenida compõem a região. A 
aparente tranquilidade con-
trasta com o que a cidade vi-
veu na quinta-feira, quando a 
reintegração de posse de um 
terreno da Petrobras, ocu-
pado há dois meses por 950 
pessoas, causou conflito com 
a Polícia Militar, deixou pes-
soas feridas e escancarou as 
questões da habitação e da po-
breza, problemas agravados 
pela pandemia e que pouco 
combinam com a tranquili-
dade local. Policiais da 50° DP 
(Itaguaí) prenderam um dos 
responsáveis pela ocupação. 
A Polícia Civil foi questiona-
da sobre os motivos da prisão, 
mas a reportagem ainda não 
obteve resposta.

O cenário do gigantesco ter-
reno no dia seguinte era de ter-
ra arrasada. Lonas e madeiras 
que formavam as estruturas 
dos barracos estavam amon-
toadas para serem jogadas no 
lixo - funcionários da Prefei-
tura de Itaguaí e da Petrobras 
faziam a limpeza do espaço. A 
empresa afirmou que a reinte-
gração cumpre decisão da 2ª 
Vara Cível de Itaguaí e que foi 
autorizada pelo presidente do 

 > Após a Justiça deter-
minar a reintegração 
de posse em terreno da 
Petrobras em Itaguaí, 
na Região Metropoli-
tana do Rio, as 400 fa-
mílias que ocupavam o 
local desde o início de 
maio tiveram que pas-
sar a noite em duas es-
colas do município.

De acordo com o 
G1, cerca de 1.500 pes-
soas tiveram de sair da 
ocupação, que ficava 
em frente ao antigo Bo-
teco Cadena, no bairro 
Ponte Preta, na Aveni-
da Deputado Octávio 
Cabral. A maioria não 
tem para onde ir.

A promotora de Jus-
tiça Cível e de Família 
de Itaguaí, Mariana 
Boechat, que esteve no 
local, disse que algumas 
famílias que estavam no 
acampamento têm re-
sidência e seriam leva-
das para suas casas em 
transportes providen-
ciados pela Petrobras. 
Ela ainda esclareceu que 
a desocupação aconte-
ceu de forma legal.

Famílias 
ficam em 
escolas

Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), mas não explicou o que 
fará com o terreno.

A presença de um comple-
xo petroquímico da Petrobras 
na região foi a esperança de 
transformação do município, 
que cresceu distante das pro-

messas. Vizinhos afirmam 
que o terreno está abandona-
do há dez anos. “Moro aqui há 
20 anos, e sempre convivi com 
a promessa de que ia ter em-
prego para todos, casa para to-
dos e qualidade de vida”, disse 
um morador da região.

A secretaria de Assistência 
Social de Itaguaí realizou um 
levantamento e estimou que 
930 pessoas vivam na ocupa-
ção, que cresceu em pouco 
mais de dois meses - em maio, 
o DIA publicou o crescimento 
do assentamento.

Vizinhos afirmam 
que o terreno 
da Petrobras, 
em Itaguaí, está 
abandonado há  
dez anos

Hospital abandonado em 
Irajá vira alvo de saques
Habitantes do bairro de Irajá, 
na Zona Norte do Rio, denun-
ciam que um prédio que abri-
gava um antigo hospital vem 
sendo saqueado e servindo de 
abrigo para usuários de dro-
gas na região. O local, onde 
funcionava uma unidade de 
saúde particular, conhecida 
como Climede, está abando-
nado há dois anos.

Imagens do ‘Bom dia Rio’, 
da TV Globo, mostraram que 
o prédio, mesmo há pouco 
tempo abandonado, já está 

totalmente depredado. Os 
portões foram arrancados, 
muros não existem mais, 
tampas de bueiro foram le-
vadas e até o gesso do teto da 
unidade foi saqueado.

Além dos furtos, os inva-
sores também costumam 
deixar lixo e diversos tipos 
de entulhos espalhados pela 
calçada. Material hospita-
lar saqueado também aca-
ba ficando no meio da rua, 
o que preocupa ainda mais 
moradores. 

Bilhete Único: mulher é 
presa por fraude no Rio
Uma operação da DC-Po-
linter (Delegacia de Polí-
cia Interestadual - Divisão 
de Capturas), resultou na 
prisão de uma mulher 
acusado de estelionato e 
organização criminosa. A 
acusada, Larissa de Souza 
Mello, fazia parte de uma 
quadrilha que fraudava 
cartões de bilhete único. O 
bando foi descoberto pela 
polícia através de um tra-
balho de investigação que 
durou pouco mais de um 

ano, coordenado pelo dele-
gado titular da especializada 
Mauro Cesar e pelo delegado 
assistente, Kristiano Jotta. 

Os criminosos atuavam 
em diversas estações de 
trem do estado do Rio e 
causaram um prejuízo men-
sal de mais de R$ 500 mil, 
totalizando mais de R$ 6 
milhões somente durante 
a investigação. Durante a 
primeira fase da operação, 
em setembro de 2020, 08 
criminosos foram presos. 

Polícia tenta 
identificar 
motorista que 
matou jovem

Pai: ‘Eu quero justiça’
REPRODUÇÃO

Wellington: morreu atropelado

A família de Welling-
ton Silva Azevedo, de 19 
anos, morto após ser atro-
pelado na Rodovia Washin-
gton Luís, em Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense, foi ao Instituto Mé-
dico Legal (IML) para libe-
rar o corpo. Wilson Ferraz 
de Azevedo, pai de Wellin-
gton, diz que quer a prisão 
do responsável por atrope-
lar o filho, que fugiu sem 
prestar socorro. “Eu que-
ro apenas justiça porque 
era um filho querido por 
todos. Um filho que procu-
rava ajudar o pai sempre 
nas horas da necessidade 
de casa, era um garoto fe-
liz, alegre. Todas as vezes 
que ele saía pra trabalhar 
ele dava benção ao pai dele 
e eu ficava com o coração 

apertado porque sabia que a 
via que ele estava pegando era 
muito perigosa e eu não tinha 
como falar ‘meu filho, não vai 
trabalhar’”, disse o pai do ra-
paz, muito emocionado, em 
entrevista ao Bom Dia Rio. 

A Polícia Civil ainda tenta 
identificar o motorista que 
atropelou Wellington e fugiu 
sem prestar socorro. A prima 
da vítima, Angélica de Souza 
Vitor, disse que recebeu a no-
tícia através de um amigo e foi 
ao local para entender o que 
havia acontecido. Ao chegar lá, 
encontrou o corpo de Welling-
ton no chão. 

Juíza mantém prisão de 
delegado e policiais civis
A juíza Monique Correa 
Brandão dos Santos Mo-
reira manteve a prisão 
preventiva do delegado 
Maurício Demétrio e de 
mais quatro policiais ci-
vis, durante audiência 
de custódia. Ex-titular 
da Delegacia do Consu-
midor (Decon) e da De-
legacia de Repressão aos 
Crimes de Propriedade 
Imaterial (DRCPIM), De-
métrio foi preso na quar-
ta-feira (30), acusado em 

denúncia do Ministério Pú-
blico do Rio (MPRJ) de ser 
o líder de um esquema de 
propina a comerciantes em 
Petrópolis, justamente na 
época em que liderava a de-
legacia de combate à pirata-
ria. Ele nega.

As defesas de Demétrio e 
dos quatro policiais pediram 
a substituição por prisão do-
miciliar, o que foi indeferido 
pela juíza, que defendeu que 
não cabe ao juízo da Central 
de Audiência de Custódia.

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br 
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Grande parte 
desses furtos são 
cometidos por 
moradores de rua

Policiais civis da 76° DP (Ni-
terói) realizaram uma me-
gaoperação contra irregu-
laridades em ferros-velhos 
e empresas de Reciclagens 
em Niterói, Região Metro-
politana do Rio. A ação foi 
deflagrada após registro de 
roubos de bueiros, hidrôme-
tros e cabos de concessioná-
rias prestadoras de serviços 
em alguns pontos da cidade 
que resultou numa investi-
gação conjunta entre o se-
tor de Inteligência do Cen-
tro Integrado de Segurança 
Pública (Cisp) e agentes da 
77ªDP e 76ªDP.

O principal objetivo da 
operação era coibir a recep-
tação de cabos elétricos, de 
telefonia e de Internet, hi-
drômetros, tampas de buei-
ros e bocas de lobo que es-
tão sendo furtados com fre-
quência nas ruas de Niterói e 

tem prejudicado a rotina dos 
donos de estabelecimentos 
comerciais e moradores da 
cidade. 

De acordo com levanta-
mentos estatísticos, gran-
de parte desses furtos são 
cometidos por moradores 
de rua. De acordo com a 
polícia, esse tipo criminali-
dade afeta principalmente 
a gestão de serviços opera-

cionais da Prefeitura de Ni-
terói e das Concessionárias 
de Serviços Públicos de for-
necimento de energia elétri-
ca, água potável, telefonia e 
Internet, que rotineiramen-

ao meio ambiente.

AÇÃO NA CAPITAL
A Prefeitura do Rio e as po-
lícias Civil e Militar também 
realizaram uma operação 
para combater irregulari-
dades em ferros-velhos na 
Radial Oeste, nas proximi-
dades da Mangueira e Mara-
canã, na Zona Norte do Rio. 
A operação se estendeu para 
outros bairros como Honó-
rio Gurgel, Rocha Miranda e 
Turiaçu, na Zona Norte.

Nesses cinco primeiros 
meses do ano, a Supervia re-
gistrou 161 casos de furtos de 
cabos de sinalização e de rede 
aérea, o que representa mais 
que o triplo do mesmo perío-
do do ano passado. “Somente 
de janeiro a maio de 2021, fo-
ram furtados mais de 12 mil 
metros de cabos, causando 
um prejuízo de R$ 899 mil”.

te desviam suas equipes de 
atendimentos programados 
para a execução de serviços 
emergenciais.

Além da busca por ma-
teriais furtados, as equipes 

verificaram os alvarás de 
funcionamento dos estabe-
lecimentos, ligações clan-
destinas de energia elétrica 
e água potável e o cumpri-
mento das leis de proteção 

 > O s  t r e n s  d o  r a -
mal Santa Cruz circu-
lam com intervalos 
irregulares na manhã 
de ontem, por conta, 
segundo a Supervia, de 
furtos de cabos de sina-
lização. O controle das 
composições é feito via 
rádio, e não de forma 
automática.

Segundo a Supervia, 
os clientes estão sendo 
informados pelo siste-
ma de áudio dos vagões 
e das estações, e técnicos 
trabalham para norma-
lizar o problema. Entre 
10h e 15h, haverá servi-
ços de manutenção em 
cabos da rede aérea, no 
trecho entre Campo 
Grande e Santíssimo. 

Os furtos de cabos de 
sinalização têm sido re-
correntes e atrapalhado 
a circulação dos trens. 
Na quinta-feira (1), a 
prefeitura e as polícias 
Civil e Militar realiza-
ram uma operação em 
ferros-velhos da região 
da Mangueira para coi-
bir a venda dos cabos 
furtados. Um estabele-
cimento foi fechado e 
um homem foi levado à 
delegacia. 

Mais furto 
de cabos na 
Supervia

Ação visava coibir o comércio de 
materiais furtados nas ruas da cidade, 
como fios, cabos e tampas de bueiros

REGINALDO PIMENTA

Segundo o secretário, alguns dos principais focos da operação na região Central e também na Zona Oeste

A
pós primeiro dia de 
operações em ferros-
-velhos da cidade com 
uma autuação, uma 

prisão e uma multa aplicada, 
secretário municipal de Or-
dem Pública, Brenno Carne-
vale, garantiu, em entrevista 
concedia ao DIA, que a pasta 
pretende realizar ações como 
essas semanalmente. De 
acordo com o ex-delegado, a 
operação tem duas frentes de 
atuação: a primeira focada na 
integração com as polícias Mi-
litar e Civil e a segunda man-
ter a a fiscalização cotidiana. 

“Hoje a gente tem um pro-
blema grave aqui na cidade 
de furto de equipamentos 
públicos, geralmente fios, ca-
bos, tampões de bueiros que 
prejudicam muito as pessoas. 
Cortam sinal de internet, cor-
tam sinal de luz. E esses pro-
dutos seguem um caminho 
que acaba terminando nos 
ferros-velhos. Justamente 
pelo valor comercial que es-
ses produtos acabam apre-
sentando. A gente tem o co-
bre aí sendo vendido a R$ 50. 
Somado a isso, a gente tem o 
problema social dos usuários 
de droga, que acabam tendo 

esse tipo de ação criminosa 
e revendendo esse material”, 
comentou o secretário. 

Segundo o secretário, al-
guns dos principais focos 
da operação são os bairros 
da Mangueira, Rio Compri-
do, outras áreas da região 
Central e também na Zona 
Oeste. Ao todo, a Seop conta 
com 20 agentes dedicados 
a essas fiscalizações. Nesta 
quinta-feira, a ação percor-
reu os bairros de Maracanã, 
Turiaçu, Rocha Miranda, 
Marechal Hermes e Honório 
Gurgel. Ao todo 11 estabele-
cimentos foram fiscalizados, 
um interditado, um multado 
e uma pessoa foi presa.

Para Brenno Carnevale, 
a atuação conjunta da Pre-
feitura com os órgãos de se-
gurança estaduais devem 
permitir que não só os res-
ponsáveis pelo furto sejam 
impactados, mas também 
os empresários por trás da 
compra e comercialização 
desses itens.

“Esperamos que haja uma 
redução no número de furtos 
a esses equipamentos públi-
cos nas próximas semanas. 
A gente somando essa força 

com todos os órgãos, a gen-
te espera alcançar a redução 
desses índices de criminalida-
de e voltar a ter na cidade que 
não se desmanche nas mãos 
dos criminosos”, afirma. 

Em um desses estabele-
cimentos, segundo o secre-
tário, chamou a atenção a 
presença de 12 aros de tam-

pas de bueiro furtadas, 11 
tampas de bueiro, seis gra-
des, dois containers de lixo 
e um cabo de alumínio. A 
operação também fiscalizou 
e identificou ligações clan-
destinas de água e energia. 

O estabelecimento não 
possuía alvará de funciona-
mento. Um homem de 40 

NÚMERO

20 

é o número de agentes 
da secretária municipal 
de Ordem Pública (Seop) 
dedicados a essas 
fiscalizações

Igor Martins foi 
apontado como 
ladrão de bicicleta 
na Zona Sul

Justiça 
aceita 
denúncia 
do MP

A Justiça do Rio aceitou 
a denúncia do Ministério 
público do Rio (MPRJ) 
contra Igor Martins Pi-
nheiro, de 22 anos, preso 
pelo furto de uma bicicle-
ta elétrica no Leblon, Zona 
Sul do Rio. O episódio ga-
nhou repercussão após os 
donos da bicicleta, Maria-
na Spinelli e Tomás Olivei-
ra, acusarem o jovem ne-
gro Matheus Ribeiro de ter 
cometido o crime. O ins-
trutor de surfe registrou 
ocorrência contra o casal 
por racismo, mas o caso é 
tratado como calúnia. 

Igor foi preso preventi-
vamente no dia 16, em seu 
apartamento, em Botafo-
go, na Zona Sul do Rio. Ho-
mem branco de 22 anos, ele 
possuía 28 anotações cri-
minais, sendo 14 delas por 
furto de bicicleta. Ele foi 
identificado com base nas 
câmeras de segurança que 
flagraram o crime. Na casa 
dele, os policiais encon-
traram a bermuda que ele 
utilizava no momento do 
furto e a ferramenta usada 
para soltar o cadeado da bi-
cicleta. Matheus Ribeiro, 
de 22 anos foi acusado de 
furtar a bicicleta elétrica 
enquanto aguardava a na-
morada, em frente ao Sho-
pping Leblon. 

Trens: Justiça nega ação que pedia redução
MP e Defensoria pediram que houvesse mudança no cálculo do o valor da passagem de R$ 5,90 para R$ 4,95

DIVULGAÇÃO

Supervia vai recorrer do valor

O Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ-RJ) negou o pedido feito 
pelo Ministério Público (MP) 
e Defensoria Pública do Esta-
do para reduzir a tarifa cobra-
da nos trens, através da mu-
dança na fórmula dos cálculos 
feita atualmente pela Super-
Via. Atualmente, o preço da 
passagem está em R$ 5,00 por 
uma decisão liminar do con-
selheiro presidente da Age-
transp, Murilo Leal, a pedido 
do governo, mas a concessio-
nária anunciou que pretende 
recorrer para que o valor co-
brado seja o de R$ 5,90. 

A medida defendida pelo 
MP e Defensoria, feita atra-
vés de uma ação civil pública 
(ACP), pedia com urgência o 
ajuste da tarifa ao valor de 
R$ 4,95 em até 48 horas, no 
dia 30 de junho, sob multa 
de R$ 100 mil por dia se a Su-
perVia não mudasse o preço 
através do cálculo do custo 
da passagem feito por um 
novo indexador. A exigência 
dos órgãos é que a conces-
sionária utilizasse o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), ar-
gumentando que o cálculo 

feito pela empresa é incom-
patível com o atual cenário 
de crise econômica agravada 
pela pandemia e viola diver-
sos princípios, entre eles: o 
da modicidade das tarifas, 
continuidade e eficiência do 
serviço; e o da proporciona-
lidade e razoabilidade.

Na sentença, o entendi-
mento do juiz Marcello Al-
varenga Leite, da 9ª Vara da 
Fazenda Pública, foi diferen-
te. Para o magistrado, não há 
ilegalidade no reajuste da ta-
rifa feita pela SuperVia. Ele 
ponderou que os prejuízos 

sofridos pela empresa devem 
ser considerados.

“A concessão da tutela de 
urgência pretendida, amplia-
ria a possibilidade de prejuí-
zos severos à Concessionária, 
podendo, inclusive, preju-
dicar o adequado funciona-
mento do serviço essencial 
de transporte público. Diante 
desse cenário, em cognição 
sumária e provisória, não se 
pode classificar como ilegal ou 
violadora dos direitos dos con-
sumidores a elevação da tarifa 
para o valor de R$ 5,90. Assim, 
indefiro a tutela de urgência”.

Niterói: Megaoperação em ferros-velhos
Objetivo foi coibir a receptação de cabos elétricos, de telefonia e de Internet, hidrômetros e tampas de bueiros

DIVULGAÇÃO

Equipes verificaram os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos

Operação da Seop para 
fiscalizar ferros-velhos 
acontecerá semanalmente

anos, que seria o respon-
sável pelo local, foi detido 
e levado para a 19ª DP (Ti-
juca), onde foi autuado por 
furto e receptação qualifi-
cada de bens e instalações 
do patrimônio público. Na 
delegacia, foi verificado que 
alguns itens pertenciam à 
Prefeitura do Rio.
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Semana decisiva de 
imunização no Rio
O secretário municipal da 
Saúde, Daniel Soranz, afir-
mou que a próxima semana 
do calendário de vacinação 
é considerada decisiva para 
o combate à pandemia de 
covid-19 no Rio de Janeiro. 
Ele explicou que a faixa etá-
ria de 40 até 59 anos é res-
ponsável por 45% das in-
ternações que acontecem 
nos hospitais cariocas nes-
te momento. A avaliação 
foi feita ontem, durante a 
apresentação do 26° Bole-

tim Epidemiológico da cidade. 
A partir da segunda-feira, o 

calendário prevê a vacinação 
de pessoas de 42 anos e com-
pleta toda a população de 40 
anos ou mais no sábado, dia 
10. O secretário de Saúde do 
Rio recomendou que os cario-
cas se imunizem no dia pre-
visto e disse que o número de 
internações pode cair caso a 
proteção seja feita.

Municípios recebem 369 mil doses
A Secretaria de Estado de Saú-
de (SES) entregou ontem 369 
mil doses de vacina contra o 
novo coronavírus para os 92 
municípios do Rio. Ao todo, 
foram distribuídas 81 mil do-
ses do imunizante da Pfizer e 
288 mil doses da Oxford/As-
traZeneca, destinados para a 
aplicação da primeira dose. 

“Esta semana foi divulgada 
pelo Estado a antecipação do 
Calendário Único de Vacina-
ção. Estamos avançando na 
imunização, mas não pode-
mos esquecer a necessidade 
das duas doses, exceto para a 
Janssen, que é dose única. Só 

alcançaremos a imunização 
coletiva, se o esquema vacinal 
for completo”, explicou o se-
cretário de Estado de Saúde, 
Alexandre Chieppe.

A Coordenação Geral de Ar-
mazenagem (CGA) da SESA 
foi o local de retirada das do-
ses dos imunizantes para os 
municípios do Rio, Niterói, 
São Gonçalo, Maricá e Itabo-
raí. A Polícia Militar escoltou 
vans e caminhões  para 62 
municípios do estado. E três 
helicópteros deixaram o local 
em direção à Costa Verde, ao 
Norte e ao Noroeste do Rio 
com as doses. 

Prefeitura investiga vacinas vencidas
Se forem comprovadas, unidade de saúde entrará em contato com usuários para a revacinação

A 
Prefeitura do Rio 
anunciou ontem que 
investiga casos sus-
peitos de aplicação de 

doses da vacina AstraZeneca 
vencidas. Em comunicado ofi-
cial, a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) afirmou que re-
cebeu do Ministério da Saúde 
todos os lotes aplicados dentro 
do prazo de validade. 

“Está sendo verificado se, 
de fato, houve alguma apli-
cação de doses após o venci-
mento. Caso isso tenha acon-
tecido, a unidade entrará em 
contato com os usuários para 
realizar a revacinação. Os ca-
sos suspeitos de vacinação 
em investigação podem ser 
condutados”, afirmou o se-
cretário de Saúde, Daniel So-
ranz, nas redes sociais.

cretaria Municipal de Saúde 
de Niterói afirmou que os ca-
sos identificados foram conse-
quência de um erro de digita-
ção do lote no sistema. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Nilópolis 
apura se houve vacinação com 
doses da AstraZeneca fora da 
validade. Em comunicado, a 
pasta afirmou que faz um le-
vantamento das pessoas que 
teriam recebido as doses. 

“Caso se confirme a apli-
cação de vacinas fora da 
validade, as pessoas serão 
imediatamente convoca-
das a tomar a nova dose do 
imunizante, no prazo de 28 
dias, de acordo com o Plano 
Nacional de Operacionali-
zação da Vacinação Contra 
a Covid-19”, garantiu.

LOTES VENCIDOS

O jornal Folha de São Paulo 
revelou que cerca de 26 mil 
doses vencidas da Astrazene-
ca foram aplicadas em pos-
tos do Brasil. Confira os lotes 
de Astrazeneca vencidos:
4120Z001 - Vencimento em 
29 de março 
4120Z004 - Vencimento em 
13 de abril
4120Z005 - Vencimento em 
14 de abril
CTMAV501 - Vencimento em 
30 de abril
CTMAV505 -  Vencimento 
em 31 de maio
CTMAV506 - Vencimento em 
31 de maio
CTMAV520 - Vencimento em 
31 de maio
4120Z025 - Vencimento em 
4 de junho

A secretaria divulgou uma 
planilha com os casos suspei-
tos de vacinação fora da valida-
de, disponível no link https://
coronavirus.rio/wp-content/
uploads/2021/07/casos_em_
investigacao_02072021.pdf. 
Segundo a pasta, as pessoas 
que forem localizadas nesta 
planilha podem procurar a 
unidade de saúde em que fo-
ram vacinadas, na segunda-
-feira, a partir das 11h, para ve-
rificar se houve erro no regis-
tro. Caso tenha recebido uma 
dose vencida, a prefeitura ga-
rantiu a revacinação. 

A Prefeitura de Niterói es-
clareceu que todas as vacinas 
AstraZeneca do lote 4120Z005, 
com validade para 14/04/2021, 
foram distribuídas e usadas 
em fevereiro. Em nota, a Se-

Infrações sanitárias: 
mais de 5,2 mil no Rio
A Guarda Municipal do Rio 
registrou 5.280 infrações sa-
nitárias no primeiro semestre 
de 2021, durante ações de fis-
calização voltadas ao enfren-
tamento da pandemia de co-
vid-19 na cidade. Os agentes 
passaram a constatar e a no-
tificar irregularidades sanitá-
rias no dia 5 de junho do ano 
passado, de acordo com um 
decreto de 21 de maio de 2020. 
Desde o início da fiscalização 

já foram aplicadas 14.516 mul-
tas no total. 

Do total de infrações re-
gistradas entre os meses de 
janeiro e junho deste ano, 
4.602 foram pela falta do uso 
de máscaras em vias públicas 
ou no interior de estabeleci-
mentos por colaborador ou 
cliente; 129 para estabeleci-
mentos essenciais em ativi-
dade fora do horário fixado, 
entre outras.

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Cadu Bruno

Daniel Soranz diz que a Secretaria está averiguando o caso

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Governo do Estado antecipou Calendário Único de Vacinação
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

PSICOPATAS

O DESTINO DO ESPÍRITO DE LÁZARO

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

alemdavida

n e-mail: 
vidaalemdavida@ 
atilanunes.com.br

Coluna publicada aos sábados

Durante a caçada ao Lázaro, em Goiás, sempre se refe-
riam a ele como psicopata. Só que nem todos os psi-
copatas são assassinos e ostentam uma faca que es-

corre sangue. Podem ser homens e mulheres de qualquer 
etnia, religião, cultura ou nível social. Trabalham, estudam, 
constroem carreiras, casam, têm filhos e podem viver junto 
de qualquer um de nós e com formas muito mais sutis de 
fazer mal, do que apenas agressões físicas.

A maioria dos psicopatas não chegará a matar, mas 
destruirá a vítima através da sedução, da manipulação ou 
da humilhação. Psicopatas são egocêntricos, não sentem 
afeto ou culpa. São pessoas sem emoção, que se preocu-
pam apenas com o seu próprio bem-estar. Tudo com zero 
remorsos, zero culpabilidade. 

O espírito reencarnado em alguém como Lázaro, é óbvio, 
ainda passará por um processo muito longo de evolução, 
exigindo várias encarnações. A melhora vai demorar. In-
teressante é que a psicopatia não pode ser diagnosticada 
numa ressonância magnética do cérebro, por exemplo. 
Não aparece qualquer sinal e, portanto, não é um proble-
ma físico. É, inquestionavelmente, um problema espiritual. 

Só que o espírito que nasce psicopata também tem o 
livre arbítrio. Opta pelo mal, buscando obter vantagens 
ou autoafirmar-se através da prática do mal. Sua opção é 
permanecer como psicopata. Foi o caso do Lázaro.

Existe, não obstante, a Lei da Ação e Reação. Psicopatas 
são espíritos atrasadíssimos que quando reencarnam, abu-
sam da maldade em relação aos seus semelhantes e até 
mesmo, animais. Esses espíritos causam males infindáveis 
e, por isso, são condenados a reencarnações sucessivas. 

Reencarnar é um aprendizado. Excepcionalmente, 
um espírito como o do Lázaro, é expatriado do Plane-
ta para o benefício dos demais espíritos. Ele vai para 

ARTE O DIA

dimensões inferiores onde buscam seu desenvolvimen-
to. Espíritos inferiores como o de Lázaro, um assassino 
crudelíssimo, quase sempre reencarnam com graves 
problemas. com muitas debilitações. Ele terá um lon-
guíssimo aprendizado, sem dúvida. 

A psicopatia atribuída à Lázaro não é uma doença men-
tal que incapacitou o senso de julgamento dele. Lázaro 
responderá por todos os seus atos. Só que nem todos os 
criminosos são psicopatas. Existem mais psicopatas que 
não matam do que aqueles que chegam a cometer homi-
cídio. Isso não quer dizer que os psicopatas que não ma-
tam sejam inofensivos. O psicopata pode causar dano so-
cial sem infringir a lei, usando a mentira e a manipulação.

Para esses espíritos, a possibilidade de punição divina 
não é o suficiente para contê-los. Encarnam como pessoas 
frias, calculistas, inescrupulosas, dissimuladas, mentirosas, 
sedutoras. Têm total noção dos seus atos, visto que a parte 
cognitiva ou racional não se encontra afetada. Sabem per-
feitamente que estão infringindo as regras sociais.

Por poderem ser charmosos, eloquentes, inteligen-
tes, envolventes e sedutores não costumam levantar 
suspeitas. Por isso, podemos encontrá-los disfarçados 
de religiosos, de executivos bem-sucedidos, bons po-
líticos, bons amigos, pais e mães. A mulher do Lázaro, 
por exemplo, ao lamentar sua morte, disse que ele era 
uma “pessoa maravilhosa”.

Se existe uma coisa que esses espíritos inferiores têm 
em comum é a capacidade de se fazerem passar por pes-
soas normais, enquanto, por detrás de uma fachada, existe 
um predador. Podem arruinar famílias e empresas, causar 
enredos, destruir sonhos, não tendo necessariamente que 
matar. Por isso, permanecem por muito tempo, ou até uma 
vida inteira, sem ser descobertos ou diagnosticados.
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COPA AMÉRICA VASCO

Brasil bate o Chile e se 
garante na semifinal
Com um a menos durante o segundo tempo, Seleção vence com gol de Paquetá

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Chamusca de olho no G4

N
a base da raça e von-
tade, o Brasil se clas-
sificou à semifinal 
da Copa América ao 

bater o Chile, no Nilton San-
tos, por 1 a 0, com gol de Lucas 
Paquetá, no início do segundo 
tempo. Porém, minutos depois 
de o meia fazer o gol, Gabriel 
Jesus deu entrada crimino-
sa no adversário, foi expulso 
e  deixou a Seleção com um a 
menos por mais de 40 minutos 
no segundo tempo. 

Ao contrário da tempera-
tura fria no Rio, o primeiro 
tempo no Nilton Santos foi 
quente. Os chilenos pressio-
naram a saída brasileira desde 
o campo de defesa, não deram 
espaço e tentaram dominar o 
jogo. O Brasil, depois de sofrer 
no início, criou boas chances 
com Neymar, Roberto Firmi-
no e Gabriel Jesus. O trio fez 
tabelas e respondeu à altura 

à pressão inicial chilena. Mes-
mo assim, a Seleção não con-
seguiu abrir o placar.

Para o segundo tempo, Tite 
tirou Firmino e colocou Lucas 
Paquetá. A estratégia deu cer-

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Os três pontos diante do 
Vitória foram fundamen-
tais para o Botafogo voltar a 
vencer na Série B. E um fator 
chama atenção: dos sete jo-
gos do time até o momento, 
quatro foram longe do Rio. 
Hoje, o Glorioso vai até a Flo-
rianópolis enfrentar o Avaí. 
Na rodada seguinte, se des-
loca até Alagoas para encarar 
o CRB. A performance pode 
até ser questionada, mas se 
faz necessário analisar a ta-
bela, ingrata com o Botafogo 
neste início de temporada.

VIAGENS E MAIS 
VIAGENS

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

DOR DE CABEÇA PARA CENI

A
pesar da vitória por 2 a 0 diante do Cuiabá, 
o técnico Rogério Ceni teve uma baixa im-
portante para a sequência da temporada. 

O meia Diego Ribas teve confirmada duas en-
torses: uma no tornozelo e outra no joelho es-
querdo. Embora o exame tenha apontado essas 
lesões, o meia não precisará passar por cirurgia 
— o que é positivo se pegarmos a sequência do 
Flamengo na temporada. No entanto, o tempo 
de recuperação do camisa 10 da Gávea será de 
duas a três semanas. Isso implica nas próximas 
escalações de Ceni. O comandante tem algumas 
opções: utilizar William Arão, hoje atuando na 
zaga, no meio campo, ou acelerar, ainda mais, 
o retorno do meia Thiago Maia, que voltou de 
lesão recentemente e marcou seu primeiro gol 
pelo Flamengo na quinta-feira. A ausência de 
Diego Ribas influencia diretamente a equipe 
rubro-negra. Além de ser um dos principais 
jogadores do time, o meia é um dos líderes do 
elenco. Resta saber como o time vai reagir den-
tro de campo sem o seu capitão.

Diego é um dos principais jogadores do time e lidera o elenco

 nEm nono na Série B, o 
Vasco tem um confronto 
importante contra o Con-
fiança, hoje, em São Januá-
rio. A três pontos da zona 
do rebaixamento e a cinco 
do G-4, Marcelo Cabo (foto) 
precisa, além de vencer, 
convencer o seu torcedor 
de que a equipe está orga-
nizada o suficiente para re-
tornar à Primeira Divisão. 
A oscilação do time é um 
dos principais problemas. 
O primeiro passo para re-
tomar a confiança é vencer 
em São Januário.

FATOR CASA

EUROCOPA NA RETA FINAL

 n Dois jogos abriram as quartas da Eurocopa. A Suíça 
até que tentou, mas sucumbiu aos espanhóis. Depois de 
equilíbrio nos 90 minutos, o jogo foi para a prorroga-
ção. Com atuação de gala do goleiro suíço Sommer, a de-
cisão foi para os pênaltis. Melhor para os espanhóis, que 
erraram menos. Já a Itália demonstrou a força de nova 
geração e eliminou a Bélgica, sensação do campeonato. 
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Gigante da Colina está a cinco pontos da 
zona de classificação para a Série A

Cruzmaltino recebe o 
Confiança com o 
desafio de se equilibrar

Com aproveitamento de 
41,7% na Série B do Bra-
sileiro, o Vasco ainda não 
convenceu o torcedor de 
que a caminhada de volta 
à elite será sem sofrimen-
to. Em nono lugar, com 
dez pontos, cinco do G-4, 
em oito rodadas, o Cruz-
maltino, que soma mais 
derrotas (quatro) do que 
vitórias (três), tentará se 
equilibrar na gangorra a 
partir do confronto com o 
Confiança, hoje, às 16h30, 
em São Januário.

Com cinco jogadores 
suspensos — Bruno Gomes, 
Juninho, Galarza, Morato e 
Léo Jabá —, Marcelo Cabo 
tem um novo quebra-cabe-
ças para montar, mas ga-
nha três peças para o duelo 
na Colina. Além de Mar-
quinhos Gabriel, poupado 
na derrota para o Goiás, 

Riquelme e Zeca voltam a 
ser opção. Os dois laterais fo-
ram liberados da viagem para 
Goiânia devido ao falecimento 
de dois de seus familiares.

Artilheiro do Vasco na Sé-
rie B, com três gols, Cano, mais 
uma vez, é a esperança da tor-
cida na conquista de um re-
sultado positivo contra o Con-
fiança. Após susto dado em 
Goiânia, quando deixou o jogo 
com dores na coxa depois de 
receber um tostão numa divi-
dida, o atacante argentino tem 
presença mais do que confir-
mada na Colina. No entanto, 
com uma nova configuração 
no ataque. Com Morato e Léo 
Jabá suspensos, Marquinhos 
Gabriel, MT e Gabriel Pec são 
as principais opções ofensivas 
para municiar o camisa 14. No 
meio de campo, Michel deve 
herdar a vaga de Bruno Go-
mes, expulso contra o Goiás. 

BOTAFOGO

Alvinegro enfrenta o Avaí 
Glorioso vai a Ressacada em busca de pontos preciosos 

A Série B do Campeonato 
Brasileiro chega à sua nona 
rodada e já começa a cla-
rear ao torcedor quais se-
rão os objetivos de cada 
time na competição. Dian-
te deste cenário, o Botafogo 
tenta uma vitória contra o 
Avaí, hoje, na Ressacada, às 
21h, para tentar se consoli-
dar na briga para entrar no 
G-4 do torneio.

Para conseguir um bom 
resultado, o time de Marcelo 
Chamusca precisará contar 
com o entrosamento entre 
ataque e defesa, como já 
foi demonstrado em outras 
partidas da Série B. Em to-
das as vitórias conquistadas 
pelo Glorioso na competi-
ção, a defesa alvinegra este-
ve bem postada e não sofreu 

gols, sendo um dos fatores 
determinantes para os re-
sultados positivos.

Na parte ofensiva, o Bota-

fogo não poderá contar com 
o bom momento de Chay. O 
meia-atacante tem se desta-
cado na temporada e é um 
dos artilheiros do time na Sé-
rie B, com três gols, ao lado 
de Rafael Navarro. Foi dele, 
inclusive, o gol da vitória da 
última quarta-feira, diante 
do Vitória. No entanto, o jo-
gador recebeu terceiro car-
tão amarelo e será desfalque. 
A tendência é que Marco An-
tônio entre na equipe.

Caso consiga ganhar o 
jogo contra o Avaí, o Botafo-
go, que atualmente ocupa a 
7ª posição, chega a 14 pontos 
e passa a “secar” os adversá-
rios que estão à sua frente na 
tabela. O Sampaio Corrêa, 
primeiro colocado do G-4, 
aparece com 15 pontos.

FLAMENGO FLUMINENSE

Desfalque por até 
três semanas

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Diego: estiramento leve

O exame realizado no joelho 
esquerdo do meia Diego Ribas 
descartou a possibilidade de 
rompimento. Porém, segun-
do uma pessoa importante do 
Flamengo, o camisa 10 sofreu 
estiramento “leve” no liga-
mento. Com isso, o atleta deve 
ser desfalque de duas a três se-
manas para Rogério Ceni.

O jogador se machucou na 
vitória do Flamengo sobre o 
Cuiabá por 2 a 0 na Quinta-
-feira. Diego será desfalque 
no clássico diante do Flumi-
nense, no domingo, e irá fi-
car de fora de mais partidas 
do clube carioca no Campeo-
nato Brasileiro. 

Além dele, o Rubro-Negro 

deverá ter outros desfalques 
para o clássico. Gabigol e 
Everton Ribeiro estão com a 
Seleção, na disputa da Copa 
América. Arrascaeta está 
com a seleção uruguaia. Fla-
mengo e Fluminense se en-
frentam no domingo, às 16 
horas, em São Paulo.

Reforços 
para o 
clássico
O Fluminense pode ter a 
volta de Samuel Xavier e 
Caio Paulista para o Fla-
-Flu de domingo, em São 
Paulo, na Neo Quimi-
ca Arena. Os jogadores 
que vinham desfalcan-
do o time por problemas 
musculares treinaram no 
campo do CT Carlos Cas-
tilho, ontem.

Após a derrota para 
o Athletico, na última 
quarta, o treinador Ro-
ger Machado disse que 
esperava ter o retorno de 
alguns dos jogadores que 
ficaram fora do duelo. 
Uma certeza de retorno é 
Abel Hernandéz, que es-
tava suspenso.

EUROCOPA: ITÁLIA X ESPANHA NA SEMI
Após empate em 1 a 1 no tempo normal, mantido na prorrogação, a Espanha 

venceu a Suíça nos pênaltis por 3 a 1, na Rússia. E vai enfrentar na semifinal a 

Itália, que derrotou a Bélgica por 2 a 1, em Munique, na Alemanha.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

 I 2ª EDIÇÃO

Lucas Paquetá comemora o seu gol ao lado de Neymar

AFP

to logo no primeiro minuto. O 
meia recebeu na entrada da 
área, tabelou com Neymar, 
ganhou da marcação e mar-
cou um belo gol para abrir o 
placar. Mas o Brasil não teve 
muito tempo para comemo-
rar. Gabriel Jesus levantou de-
mais a perna, acertou o rosto 
de Mena e foi expulso, com o 
vermelho direto. 

Tite armou a equipe no 
4-4-1, com Neymar como 
referência no ataque, e Pa-
quetá, Richarlison, Fred e 
Casemiro no meio. Na base 
da velocidade e habilidade, 
o Brasil segurava a o time 
chileno que, mesmo com 
um a mais, não conseguia 
dar pressão no adversário. 
A Seleção segurou a vitória e 
a classificação para a semifi-
nal, contra o Peru, na segun-
da-feira, às 20h, novamente 
no Nilton Santos.
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ECONOMIA

Bombeiros: concurso libera edital 
com 3 mil vagas temporárias
Vagas são para cargos de soldado e oficiais do quadro da Saúde; salários vão de R$ 1,2 mil até R$ 7,9 mil

REPRODUÇÃO

O 
edital para o con-
curso Bombeiros 
RJ 2021 foi publi-
cado ontem,  no 

Diário Oficial do Estado. 
Ao todo, serão oferecidas 3 
mil vagas temporárias em 
todo o estado do Rio, den-
tre as quais 2.548 são para 
soldados e 452 para oficiais 
do quadro da Saúde. Os sa-
lários são de R$ 1.226,94, 
para soldado no primeiro 
ano, e de R$ 3.452,55 no se-
gundo ano. Para o tenente 
(oficial), o valor do ganho é 
de R$ 7.940,78.

Para se candidatar às 
vagas de soldado temporá-
rio, o candidato precisa ter 
o ensino médio completo. 
Nos casos das oportuni-
dades para técnicos de en-
fermagem, o curso técnico 
na área é exigido. O oficial 
deve ter nível superior com-
pleto, com graduação na 
área de interesse. 

No caso dos médicos espe-
cialistas, é exigida também 
a especialização correspon-
dente. Além da escolaridade, 
o candidato deve ter a idade 
máxima para ocupar o pos-
to de praça temporário — 25 
anos. No caso de oficial tem-
porário, o limite é de 35 anos.

As vagas de soldado es-
tão abertas para os postos 
de combatente, motorista 
combatente (com exigên-
cia de Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria 
B), guarda-vidas e técnicos 
de enfermagem e socorris-
ta. As oportunidades para 
oficial temporário são para 
a área de Saúde, nos cargos 
de médico, enfermeiro, as-
sistente social, nutricionis-
ta, psicólogo, fisioterapeuta 
e fonoaudiólogo.

à condição de carência so-
cioeconômica, definida 
como renda bruta média 
mensal familiar menor ou 

igual a R$ 1.567, podem soli-
citar a isenção do valor.

A avaliação será dada em 
três etapas, sendo a primei-
ra uma prova objetiva — que 
ainda terá a data confirma-
da. O exame contará com 50 
questões para soldados e 60 
para oficiais temporários. 
As disciplinas irão variar 
conforme a carreira e espe-
cialidade escolhidas pelo 
candidato

A avaliação será aplica-
da nas seguintes cidades: 

Rio de Janeiro, Petrópo-
lis, Magé, Nova Friburgo, 
Teresópolis, Volta Redon-
da, Barra Mansa, Resende, 
Barra do Piraí, Vassouras, 
Campos dos Goytacazes, 
Itaperuna, Miracema, Ma-
caé, Cabo Frio, Duque de 
Caxias, Nova Iguaçu, São 
João de Meriti, Nilópolis, 
Angra dos Reis, Itaguaí, Ni-
terói, São Gonçalo, Maricá 
e Itaboraí.

Os aprovados no exame 
objetivo realizarão o Tes-

Pesquisa aponta 
medo de fraude
Grande parte dos brasilei-
ros já sofreu tentativa de 
fraude ou conhece alguém 
que tenha sido vítima e 
está atenta e apreensiva 
em relação a esses crimes 
e violações dos seus dados 
pessoais. Uma pesquisa 
divulgada pela Federa-
ção Brasileira de Bancos 
(Febraban) apontou que 
cerca de 86% dos consu-
midores têm medo de ser 
vítima de fraudes dos seus 
dados pessoais. Embora 
42% alegam perceber uma 
evolução na segurança de 
dados, 33% acreditam que 
estão menos seguros nos 
últimos cinco anos. 

Com a pandemia, 91% 

dos entrevistados avaliam 
que os crimes aumentaram e 
somente 5% acham que dimi-
nuíram. Nos últimos 12 meses, 
os próprios entrevistados ou 
familiares foram vítimas, sen-
do as situações mais comuns 
aquelas envolvendo recebi-
mento de mensagens ou liga-
ção telefônica com solicitação 
fraudulenta, seja de dados pes-
soais ou bancários (43%), seja 
de depósito ou transferência 
de dinheiro para amigo ou pa-
rente (34%).

Outros golpes também fo-
ram identificados, como com-
pras indevidas em seu cartão 
de débito ou crédito (29%); in-
vasão do e-mail ou das redes 
sociais, entre outros.

INSS: confira quais segurados devem 
atualizar dados no banco este mês
Quem se recadastrou em maio e junho de 2020 deve fazer o procedimento até o dia 31

REPRODUÇÃO

Prova de vida por biometria é possível pela plataforma Meu INSS

Os aposentados e pensionis-
tas do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) que não 
fizeram a prova de vida em 
maio e junho do ano passado 
deverão fazer o procedimen-
to até o dia 31 deste mês para 
não terem os pagamentos 
bloqueados. O calendário da 
prova de vida vai até dezem-
bro deste ano. Os segurados 
precisam ficar de olho nos 
prazos para evitarem a sus-
pensão do benefício.  

O recadastramento deve ser 
feito no banco em que os apo-
sentados ou pensionistas re-
cebem o pagamento, mas 
também há possibilidade de 
ser realizado pelo aplicativo 
Meu INSS. Neste caso, os se-
gurados devem ter a biome-
tria cadastrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) ou 
no Departamento de Trânsito 
(Detran). Além do aplicativo, 
há também o site Meu gov.br 
(https://www.gov.br/pt-br/
apps/meu-gov.br).

Para saber se pode realizar a 
prova de vida por biometria, o 
segurado deverá acessar a pla-

taforma Meu INSS. Caso não 
esteja, eles deverão ir até sua 
agência bancária para realizar 
o procedimento. Algumas ins-
tituições bancárias oferecem 
alternativas, como prova de 
vida pelo caixa eletrônico ou 
por aplicativos. O beneficiário 
deve confirmar as opções dis-
poníveis e o horário de funcio-
namento junto ao banco, pois 
algumas instituições oferecem 
horários diferenciados para os 
beneficiários do INSS.

Caso não cumpra o prazo 
para a prova de vida, os se-
gurados devem recorrer às 
plataformas do INSS. Serão 
solicitados documentos pes-
soais, como CPF e identida-
de, além do comprovante de 
residência. Após isso, eles 
precisarão procurar a agên-
cia bancária onde recebem 
o pagamento para desblo-
quear o benefício.

Nos casos em que o benefi-
ciário esteja impossibilitado 

de se locomover ou ausente 
devido a viagem, é possível 
realizar a prova de vida por 
procuração. Para isso, o be-
neficiário deve cadastrar um 
procurador pelo aplicativo 
Meu INSS.

A prova de vida tem a fina-
lidade de comprovar que o 
beneficiário ainda vive, evi-
tando assim fraudes e paga-
mentos indevidos, e deve ser 
realizada anualmente pelos 
segurados do INSS. Entre-
tanto, o procedimento estava 
paralisado desde março de 
2020 por causa da pandemia 
de coronavírus. 

O INSS lembra que não 
entra em contato direto 
com o beneficiário para pe-
dir qualquer informação, 
dados pessoais ou fotogra-
fias para realizar a prova de 
vida. Em caso de dúvidas, 
o cidadão deve procurar os 
canais de atendimento re-
moto como a assistente vir-
tual (chatbot Helô), disponí-
vel no site (gov.br/meuinss) 
e aplicativo do Meu INSS. 
Também pode ligar para o 
telefone 135, que funciona 
de segunda a sábado das 7h 
às 22h (horário de Brasília).

As inscrições para o concurso serão abertas no site da FunRio, a banca organizadora, porém o cronograma ainda não foi divulgado

te de Aptidão Física (TAF). 
Posteriormente, será apli-
cado o Teste de Habilidades 
Específicas (THE), para a 
vaga de soldado guarda-
-vidas, e o exame de saúde 
para os habilitados nos tes-
tes anteriores. O prazo de 
validade da seleção será de 
um ano, podendo ser pror-
rogado por igual período. 
Já os aprovados serão con-
tratados pelo período de 
um ano, cabendo prorro-
gação por até oito anos.

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

INSCRIÇÕES E PROVAS
As inscrições para o concur-
so serão abertas no site da 
FunRio, a banca organiza-
dora, porém o cronograma 
ainda não foi divulgado. A 
taxa de inscrição será de R$ 
71,53 para concorrer a sol-
dado e R$ 95,31 para oficial. 
Ao se inscrever, será preciso 
informar a vaga para a qual 
deseja concorrer, a região 
(localidade) e a cidade onde 
deseja realizar a prova.

Candidatos que atendam 

No caso dos 
médicos 
especialistas, é 
exigida também 
a especialização 
correspondente
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Avaliação de desempenho 
ganha força no Congresso

NAJARA ARAUJO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Relator da reforma administrativa, deputado Arthur Maia defende que discussão seja enfrentada

A 
avaliação de desem-
penho de servidores 
não está prevista na 
reforma adminis-

trativa (PEC 32), mas é um 
braço desse amplo projeto de 
reestruturação do setor pú-
blico brasileiro. O texto para 
regulamentar a medida será 
enviado posteriormente ao 
Congresso, assim como ou-
tras propostas específicas re-
lacionadas à reforma. Mas 
o assunto já está ganhando 
força no Parlamento e apoio 
do relator da PEC 32 na co-
missão especial, deputado 
Arthur Maia (DEM-BA).

O parlamentar deixou 
claro ontem o seu posicio-
namento. Para Maia, trata-
-se de uma medida que deve 
ser enfrentada e regulamen-
tada pelo Legislativo. “Essa 
avaliação precisa ser feita, 
senhores. Temos que ter co-
ragem pra botar o dedo na 
ferida e dizer que esse tipo 
de avaliação precisa ser fei-
ta”, afirmou o relator durante 
reunião do colegiado.

O deputado também de-
monstrou apoio ao fim das 
promoções automáticas por 
tempo de serviço. Segundo 
ele, é necessário acabar com 
esse mecanismo de ascensão 
na carreira e, em seu lugar, 
premiar o profissional que 
for bem avaliado.

PROVA DE VIDA

 nAntes prevista para voltar a 
ser exigida pelo Estado do Rio a 
partir de agosto, a prova de vida 
será retomada somente em se-
tembro. O procedimento será 
obrigatório para inativos e pen-
sionistas vinculados ao Riopre-
vidência que nasceram também 

em setembro. Os segurados de-
verão comparecer a qualquer 
agência do Bradesco do país, en-
tre os dias úteis de 11 a 25. Quem 
tem cadastro biométrico na 
instituição financeira também 
poderá fazer o procedimento no 
terminal de autoatendimento.

Estado retoma a partir de setembro

 nA Fundação Cecierj, vinculada à 
Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, está com 
edital aberto para formação de 
cadastro reserva para coorde-
nador de área; coordenador de 
tutoria; coordenador de disci-
plina / professor formador; con-
teudistas de material didático / 
professor conteudista dos cursos 
de graduação oferecidos pelas 
instituições de ensino superior 
do Consórcio Cederj.

Podem se inscrever professores 
ativos — e também e aposentados 
— dessas instituições que atendem 

às especificidades indicadas no 
edital. A inscrição é gratuita e rea-
lizada exclusivamente pelo site 
https://inscricao.cecierj.edu.br/
editais/ até o dia 30 de julho. 

O processo de seleção, condu-
zido pela Diretoria Acadêmica da 
Fundação Cecierj e pelas coorde-
nações de área das instituições 
de ensino superior consorciadas, 
será constituído de avaliação 
do projeto de ação pedagógica 
na disciplina; avaliação de ex-
periência em ensino a distância; 
avaliação de formação em EaD e 
produtividade acadêmica.

FUNDAÇÃO CECIERJ

Edital aberto para cadastro reserva

Inscrições devem ser feitas na página da Fundação Cecierj

DIVULGAÇÃO

CONFIRA

PEC 32

Proposta de emenda 
constitucional estabelece 
mudanças no serviço 
público. Mas governo 
diz que a ampla reforma 
abrange outros projetos 
específicos, entre eles, o de 
avaliação de desempenho

O governo federal atin-
giu a marca de 3 mil ser-
viços digitalizados. O 
Auxílio Emergencial e 
a Prova de Vida digital 
do INSS são alguns dos 
principais serviços on-li-
ne oferecidos durante a 

pandemia da covid-19 e 
apontados como exem-
plo pelo Ministério da 
Economia. O PIX, lançado 
pelo Banco Central, é ou-
tro destaque: segundo a 
pasta, popularizou ainda 
mais essa política pública.

3 mil serviços digitalizados 



BRASIL

PGR instaura 
inquérito contra 
Jair Bolsonaro 
Procuradoria-Geral vai investigar se presidente 
prevaricou no caso da compra da vacina Covaxin

AFP

A 
Procuradoria-Geral 
da República (PGR) 
solicitou a abertura 
de inquérito no Su-

premo Tribunal Federal (STF) 
para investigar o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
por um suposto crime de pre-
varicação no caso da compra 
da vacina Covaxin. Segundo 
a denúncia do deputado Luis 
Miranda, Bolsonaro teria sido 
avisado sobre um esquema 
de corrupção no Ministério 
da Saúde, no dia 20 de março. 
Nesse contexto, o inquérito 
deve apurar se o presidente 
prevaricou, ou seja, deixou de 
tomar as medidas necessárias 
diante do caso. 

A notícia-crime contra Bol-
sonaro foi protocolada no STF 
pelos senadores Randolfe Ro-

drigues (Rede-AP), Fabiano 
Contarato (Rede-ES) e Jorge 
Kajuru (Podemos-GO), na úl-
tima segunda-feira, e encami-
nhada à PGR pela ministra do 
STF Rosa Weber. Na quinta-
-feira, ela chegou a negar um 
pedido da procuradoria que 
suspenderia a investigação 
até o final da CPI da Covid. 

Na decisão, Rosa Weber de-
fendeu que a PGR “desincum-
biu-se de seu papel constitu-
cional” ao pleitear o adiamen-
to da decisão sobre autorizar a 
abertura de investigação con-
tra Bolsonaro ou não.  

No pedido de abertura do 
inquérito, o vice-procurador-
-geral da República, Humber-
to Jacques de Medeiros alegou 
que as circunstâncias do aviso 
que Bolsonaro teria recebido 

devem ser analisadas.
“A despeito da dúvida acer-

ca da titularidade do dever 
descrito pelo tipo penal do 
crime de prevaricação e da 
ausência de indícios que pos-
sam preencher o respectivo 
elemento subjetivo específico, 
isto é, a satisfação de interes-
ses ou sentimentos próprios 
dos apontados autores do 
fato, cumpre que se esclareça 
o que foi feito após o referido 
encontro em termos de ado-
ção de providências”, escreveu 
Medeiros.

Tanto o presidente Jair Bol-
sonaro, quanto os irmãos Mi-
randa, devem prestar depoi-
mento para o esclarecimento 
de fatos. Cabe ao STF decidir 
se esses depoimentos serão es-
critos ou presenciais.

Jair Bolsonaro teria sido avisado sobre esquema de corrupção no Ministério da Saúde e não fez nada 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

MPF entra com ação contra Pazuello por negligência 

 NO Ministério Público Federal 
entrou com ação de improbi-
dade administrativa contra o 
ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello, atribuindo ao aliado 
do presidente Bolsonaro uma 
série de omissões relacionadas 
ao combate à pandemia, entre 
elas a “negligência” na compra 

de vacinas para imunizar a popu-
lação ainda em 2020 e a “adoção 
ilegal” do chamado “tratamento 
precoce” (medicamentos sem efi-
cácia comprovada cientificamente) 
“como principal ação de política pú-
blica para enfrentar o coronavírus’. 
A Procuradoria aponta quase R$ 
122 milhões de dano ao erário.

Na peça enviada à 20ª Vara 
de Justiça Federal em Brasília, a 
Procuradoria também ressalta 
que Pazuello foi “injustificada-
mente omisso na ampliação de 
testes para a população e na dis-
tribuição de milhares de kits de 
testes PCR, a ponto de perderem 
a sua validade”.

Apenas 9 familiares 
estiveram no 
sepultamento do 
criminoso em Goiás 

Cerimônia 
restrita no 
enterro 
de Lázaro 

O corpo de Lázaro Barbosa foi 
entregue por uma funerária 
em um cemitério em Goiás, no 
Entorno, para ser sepultado 
pela família na tarde da últi-
ma quinta-feira. A cerimônia 
foi restrita e, por medidas de 
segurança, o local não foi di-
vulgado. As informações são 
do portal Metrópoles.

Lázaro foi morto na manhã 
de última segunda-feira após 
troca de tiros com policiais. O 
homem era procurado havia 
20 dias por uma equipe com 
quase 300 pessoas, após co-
meter uma chacina em Cei-
lândia (DF) e outros crimes. 

O carro da funerária che-
gou ao local do enterro escol-
tado por uma viatura da Polí-
cia Militar de Goiás (PMGO). 
De acordo com o jornal, ape-
nas nove pessoas participa-
ram da cerimônia, que durou 
cerca de 30 minutos, devido às 
restrições da covid-19.

Quando o corpo chegou, 
foi possível ouvir a como-
ção e choro dos familiares, 
informou o Metrópoles. A 
pedido da família, a reporta-
gem acompanhou o velório 
de longe. 

A viúva de Lázaro, uma tia e 
outros parentes estavam pre-
sentes. A representante fune-
rária Bom Samaritano, Lívia 
Nunes, disse que foi tudo acor-
dado com o advogado da famí-
lia, Wesley Lacerda, e o diretor 
da empresa, Everton Sacci. “A 
funerária de Brasília esteve no 
IML em Goiás, fez a remoção 
do corpo, levou para a clínica, 
preparou o corpo e trouxe ao 
cemitério para a realização do 
velório”, detalhou.
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FábiaOliveira

APÓS OITO MESES DE RELAÇÃO

O
ito meses após o icônico pedido 
de namoro que fez Rafa Kali-
mann e Daniel Caon virarem um 

dos assuntos mais comentados da 
internet, chegou ao fim o relaciona-
mento do casal. Segundo a coluna 
apurou, o término aconteceu nesta 
semana, e se deu em comum acordo. 
Mas segundo pessoas próximas aos 
dois, Rafa tem sentido bastante e está 
mal o fim da relação. 

A ex-BBB foi pedida em namoro em 
10 de novembro e com direito a fogos 
de artifício. Mas ela e Caon já estavam 
juntos desde poucos meses após ela 
deixar o ‘BBB 20’, como esta colunista 

já havia antecipado no início de junho 
do ano passado. 

Rafa e Caon se reencontraram após ela 
deixar o reality. Eles já haviam ficado 
alguns anos antes, mas o relacionamen-
to não rendeu. Os dois moram em goiâ-
nia e por pouco não se esbarraram nova-
mente na casa mais vigiada do Brasil. 
Caon disputava uma vaga na mesma 
edição de Rafa, na Casa de Vidro, com o 
brother Daniel Lenhardt, que acabou 
sendo escolhido pelo público para entrar 
no reality ao lado de Ivy Moraes.

Procurada pela coluna, a assessoria 
de Rafa Kalimann confirma o término 
do namoro.
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Já entrando na reta final da gravidez de Cris, a ex-BBB 

Bianca Andrade fez algumas fotos e compartilhou os 

cliques nas redes sociais. A youtuber também mos-

trou em vídeos parte do enxoval já completo como as 

toalhinhas bordadas com o nome do bebê.

“O sextou da mamãe”, disse ela ao mostrar a cama 

cheia dos itens de Cris. Na sequência, Bia mostrou 

Fred babando e escreveu: “Quem diria, né, mozão? e 

a gente tá muito pronto, filhote”. 

Autor da novela ‘Pantanal’, que a Globo prepara um rema-
ke para 2022, Benedito Ruy Barbosa revelou que aceitou 
a decisão da emissora de apostar uma jovem atriz para 
fazer a nova Juma Marruá. Mas no lugar de Alanis Guillen, 
ele tinha a sua preferida para o papel. “Juma Marruá é 
uma das melhores personagens femininas que escre-
vi. Eu tinha indicado a Vanessa Giácomo, mas a Globo 
decidiu fazer com outra atriz. Confio na escolha deles”, 
conta. A nova trama está sendo adaptada pelo neto 
de Benedito, Bruno Luperi, e quem fez a mocinha da 
primeira versão foi Cristiana Oliveira.

OUTRA ATRIZ

NA RETA FINAL DA 

GRAVIDEZ

REPRODUÇÃO DE INTERNET

Gyselle Soares apresentará um programa 
na Band Piauí. A atriz e apresentadora 
comandará a atração ‘Tour da Cajuína’, 
onde viajará, em busca de talentos. “Há 
muito tempo queria um programa nesse 
formato, meio nômade, de ir ao encontro 
do desconhecido, dando vozes aos nossos 
artistas. Serão seis temporadas e tudo 
gravado em dois meses. Serei uma ‘caça-
talentos’, dando oportunidade as pessoas 
de mostrarem sua arte. Começaremos 
pelo Piauí. Viajar enriquece a alma, ainda 
mais poder rodar o Brasil, conhecendo 
nossa história, pessoas cheias de talento, 
muitas vezes, esquecidas em algum lugar 
do país. Estou muito animada e ansiosa 
para começar a gravar. A estreia é em 
setembro!”, comenta Gyselle.

GYSELLE SOARES 

ESTREIA NA TV

Termina namoro 

de Rafa Kalimann 

e Daniel Caon 
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TATUAGEM ÍNTIMA 

PARA ZEZÉ DI CAMARGO

Pessoas 
próximas 
afirmam que 
a ex-BBB 
está mal por 
conta do 
término 

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo deixaram a fazenda em 

Araguapaz, Goiás, para passar uns dias em Campos do Jordão, 

em São Paulo. Durante a viagem entre as duas cidades, a noiva 

do cantor resolveu interagir com seus seguidores no Instagram. 

Depois de contar que o casal ainda não se vacinou contra a 

Covid-19 porque Zezé está esperando chegar o dia da idade da 

amada para tomarem a vacina juntos, Graciele surpreendeu os 

fãs com uma curiosidade. A influenciadora tem uma tatuagem 

íntima com as iniciais do dois. Ao ser questionada sobre o dese-

nho, ela revelou e ainda postou uma foto: “Eu fiz essa tatuagem 

há sete anos para ele e com as nossas iniciais”, escreveu.

REPRODUÇÃO
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E MÃE DA FILHA DE KEVIN

BARRACO ENTRE EX-NOIVA 

REPRODUÇÃO INSTARAMQuase dois meses após 

a morte de Mc Kevin, a 

ex-namorada e mãe da 

filha dele, Evelin Gus-

mão e a então noiva do 

cantor, Deolane Bezerra, 

resolveram trocar farpas 

na internet. Tudo come-

çou com uma indireta de 

Deolane para ‘falsas e fin-

gidas’. A advogada citou 

que não quer nada de nin-

guém, apenas o que é dela.

 “Deixa eu dar recado: o 

ser humana, você é digna 

de dó. Para de ser louca, fal-

sa, fingida, de achar que amor se compra. Pa-

rem, você e quem anda rodeado de você, pra querer 

algo. Parem de dormir e acordar pensando em mim. 

Eu não quero nada de ninguém, só o que é meu. E vo-

cês sabem o que é meu. Retardada, doente mental. E 

quando falar de mim, me marca. E pare de ser sonsa. 

Você quer que as pessoas tenham pena de você? Eu 

não tenho. Até porque eu nem quero que tenham 

pena de mim, porque eu nunca tive dom pra ser 

vítima. Bando de falsas e fingidas. O Kevin tava vivo 

e ninguém falava um A da Dra, né? Era todo mundo 

lambendo e babando”, desabafou a advogada.

 Em seguida, Evelin foi aos stories, para mandar 

um recado à Deolane. “Você chegar em mim, xingar 

a mim, meter a língua em mim, é uma situação, 

porque eu sou mulher. Mas a minha filha (mais 

velha, fruto de outro relacionamento antes de 

Kevin) tem 14 anos. Veja bem porque isso aí vai 

dar um processo feio. Mexe comigo, mas com os 

meus filhos menores, não mexe, porque se mexer 

com meus filhos menores, porque até agora eu não 

abri minha boca pra falar do filho de ninguém, aí o 

bagulho vai ficar louco. Eu 

tô avisando”, disse Evelin, 

momentos antes de citar 

Deolane nominalmente. 

 “Dona Deolane, dona 

mundo, dona da inter-

net, senhora dos status, 

rainha da internet, como 

você mesmo diz... Você se 

acha a ricaça, gosta de pisar 

nas pessoas, certo? Xingou 

minha filha lá atrás de pio-

lhenta, falou que a perna da 

minha filha era torta, falou 

dos olhos da minha filha, 

sendo que minha filha fez 

um tratamento e eu provo. 

Você falou das pernas da minha filha, que ela foi 

no médico e o médico riu da sua cara, porque você 

não é médica, você é advogada”, continuou ela, 

que ainda acusou Deolane de afastar a pequena 

Soraya do pai famoso.

 Depois, foi a vez de Deolane citar Evelin nomi-

nalmente e confirmar tudo que falou sobre a filha 

de Kevin. “Eu falei, sim, da Soraya, pra você levar 

ela no oftalmo, porque ela estava com o olhar 

desviado. Falei pra você levar ela ao ortopedista, 

porque ela tem a perna torta e tem que usar bota 

ortopédica. Falei pra você lavar as roupas dela en-

cardidas, porque dava nojo e vergonha e toda vez 

tinha que comprar roupa pra sair com ela. Falei, sim, 

dos piolhos dela pra você tirar, porque ela não dor-

mia de noite com calor coçando a cabeça. Inclusive 

eu e minha filha pegamos dela e em uma semana 

eu tirei. E você disse que era normal. Você é porca. 

Para de dar uma de vitima e de ser sonsa”, disse a 

advogada, que acabou voltando atrás e apagou 

essa parte de seu pronunciamento. 

RODRIGO FARO TESTA 
POSITIVO PARA A COVID-19
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A internet ficou em polvorosa na noite da última quin-

ta-feira, quando o governador Eduardo Leite resolveu 

falar sobre sua homossexualidade no programa de 

Pedro Bial, na Globo. Não é segredo pra ninguém que 

a coluna não entende de política, mas de fofoca... 

Então vamos lá! Descobrimos quem é o namorado do 

belo rapaz: trata-se do não menos belo Thalis Bolzan. 

O rapaz é pediatra, se formou em Medicina em uma 

faculdade federal e mora no Espírito Santo. Segundo 

consta, ele até morou um tempo em São Paulo, mas 

se sentiu sozinho e voltou para Vitória. 

 Eduardo e Thalis se conheceram através das re-

des sociais. Detalhe: o estado do Rio Grande do Sul 

e principalmente Porto Alegre, onde ele fica, estava 

em bandeira vermelha, que é de alto índice de risco de 

contágio já em outubro de 2020 e ficou assim novem-

bro e dezembro. Eduardo começou a namorar com o 

pediatra, que mora em Vitória, em novembro, período 

onde o próprio governador pedia publicamente que 

as pessoas evitassem se deslocar ou sair de casa... 

O influenciador Alê Oliveira se pronunciou, após a repercussão negativa 
das declarações dele e de amigos em um podcast, sobre as intimidades 
do rapaz com Juliette. “Eu acabei de acordar com meu direct lotado de 
coisas e as páginas postando um negócio de beijo grego. Isso é mentira, 
foi uma brincadeira de mal gosto. Eu e Ju ficamos antes do programa, que 
não tem nada a ver hoje. Os meninos comentaram do nada isso e eu nem 
esperava, espero que parem de postar sobre isso, por favor”, escreveu Ale.
 Em entrevista a um podcast, Alê Oliveira resolveu contar intimidades 
de quando ficou com Juliette. O influencer disse que o encontro aconte-
ceu durante a época das lives do ano passado: “Foi na house (casa) dela. 
Tomamos um vinho. Depois fomos para o motel”, contou Alê. Um ami-
go entrou no podcast e deu mais detalhes: “Rolou língua lá…”, atiçou. 
Alê confirmou que Juliette fez o beijo grego, mas disse que não queria 
biscoito em cima disso. O apresentador perguntou se ele gostou e ele 
respondeu que ‘contra fatos não há argumentos’.

FOI MAL, FOI PÉSSIMO!

BOY DO GOVERNADOR
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 n O cantor Be 

lança, hoje, em 
todas as plata-
formas digitais a 
música e o clipe 
de ‘Universo 
Paralelo’

 n O cantor DG Ri-
beiro, a nova pro-
messa do pago-
de , se apresen-
tar pela primeira 
vez no Bahamas  
Steak House , no 
Recreio dos Ban-
deirantes, Zona 
Oeste do Rio, 
amanhã, a partir 
das 19h.

A RecordTV cancelou as gravações do programa ‘Hora do Faro’, ontem, depois 

que Rodrigo Faro testou positivo para o novo coronavírus. O apresentador de 

47 anos já tinha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 

25 de junho. O compromisso do dia do apresentador seria a sabatina com 

Filipe Duarte e Nina Cachoeira, eliminados da semana do ‘Power Couple 

Brasi’l, mas foi suspenso e a equipe de produção da atração acabou sendo 

também dispensada. A coluna procurou a assessoria da emissora para saber 

mais detalhes da saúde Faro, mas não obteve resposta.

PRIMEIRA TATUAGEM DE POETA

Patrícia Poeta, de 44 anos, fez sua primeira tatuagem. O desenho, uma singela 
estrelinha, a apresentadora do ‘É de Casa’ mostrou no Instagram. “A primeira 
tattoo a gente nunca esquece… (risos). Registro desse dia de tatuagem com o 
filhão, Felipe Poeta! Obrigada pela paciência, Luana! A pessoa aqui não é das 
mais corajosas!…”, brincou Poeta. Enquanto Patrícia fez uma estrelinha no pulso 
direito, Felipe, de 18 anos, desenhou uma casinha em chamas.

REPRODUÇÃO DE INTERNET

Atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios acaba de lançar seu novo trabalho musical, intitulado de 
‘Basta Sentir Deus’, que é uma extensão de livro ‘Basta Sentir’, publicado no ano passado. O projeto in-
cluirá quatro faixas inéditas e clipes de ‘orações em forma de música’ como classifica a própria Mariana. 
“Não é uma realização profissional, é uma realização pessoal, num lugar muito íntimo”, explica.

PROJETO MUSICAL

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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OPINIÃO

Lázaro, propriedade 
pública e militares

O mar é uma vocação natural 
do Rio de Janeiro. Com 635 
quilômetros de costa, o esta-

do tem 27% de seus municípios vol-
tados para um mar exuberante, que 
vai de São Francisco de Itabapoa-
na, na Região Norte Fluminense, 
a Parati, na Região da Costa Verde, 
passando, no total, por 20 municí-
pios, com população estimada em 11 
milhões de pessoas (67% do estado). 
Isso, sem considerar a região do in-
terior da Baía de Guanabara, onde 
estão os municípios de Duque de 
Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí 
e São Gonçalo.

O mar do Rio acolhe uma enorme 
cadeia produtiva, que vai do pesca-
dor, que tira do mar seu sustento, às 

A mobilização do aparato repres-
sivo estatal na busca pelo ‘serial 
killer’, Lázaro Barbosa desper-

tou a atenção da mídia e da sociedade 
brasileira e transformou aquela ocor-
rência policial em um espetáculo. Mas 
o que pouco se expôs foi a natureza 
política, econômica e imobiliária de 
toda a trama. Depois de longo perío-
do de perseguição, Lázaro Barbosa 
foi encontrado com armas, munição, 
remédios, materiais de camuflagem, 
comida industrializada, que não se en-
contram no meio da mata, e mais de 
R$ 4 mil em espécie.

Uma faceta do caso é que Lázaro 
Barbosa não era apenas um psicopa-
ta que matava sem critério. Há indi-
cativos de que executava pequenos 
sitiantes a fim de possibilitar que la-
tifundiários pudessem se apropriar 
de suas terras. Igualmente difundia o 
terror, fazendo com que outros, dada 
a vulnerabilidade, vendessem a pre-
ço de banana as suas propriedades. A 
violência como modo de aquisição de 
propriedade no Brasil remonta às pri-
meiras ocupações.

Não vou citar nesta crônica o anar-
quista Mikhail Bakunin, porque a De-
legacia de Repressão aos Crimes de 
Informática/DRCI do Rio de Janeiro 
andou investigando o seu paradeiro, 
quando prendeu manifestantes em 
2013, e pode querer voltar a procurar 
o pensador. Mas, outro pensador, do 
mesmo viés ideológico, Pierre-Joseph 
Proudhon, escreveu uma obra intitula-
da ‘A propriedade é um roubo’. Diante 
da forma de apropriação das riquezas 
nacionais podemos dizer que algumas 
propriedades se fundam em algo simi-
lar a latrocínio, por se tratar de subtra-
ção de coisa alheia mediante violência, 
da qual resulta a morte da vítima.

A Economia do Mar é a alma do Rio de Janeiro

 Vinicius Farah 
sec est de 
Desenvolvimento 
Econômico

 João Batista  
Damasceno 
doutor em Ciência 
Política e desembar-
gador do TJ/RJ

indústrias de petróleo e naval. 
Temos, importantes polos, como 

o Polo da Baía de Sepetiba, o Polo da 
Baía da Ilha Grande, o Polo do Porto 
do Açu, o Polo do Mar de Niterói, além 
do Cluster Tecnológico Naval do Rio 
de Janeiro. São encadeamentos pro-
dutivos com grandes concentrações 
de empresas capazes de trazer desen-
volvimento econômico para o estado.

Estima-se que o complexo da 
Economia do Mar represente cer-
ca de 44% do PIB estadual. Logo, 
este é um setor fundamental no 
Plano de Desenvolvimento do Es-
tado do Rio de Janeiro. E deve ser 
tratado como tal.

E é por isso que o Rio de Janeiro 
será o primeiro do Brasil com uma 
política pública estratégica para o 
fomento aos setores ligados ao mar, 
grande vocação do estado. O foco 
será o adensamento das cadeias 
produtivas locais, utilizando o po-
der de compras público e privado 

A violência no campo vitima os si-
tiantes, cujas propriedades são expro-
priadas pelo latifúndio, que são expul-
sos ou mortos. Igualmente morrem 
seus advogados que defendem suas 
posses e jornalistas que denunciam 
as grilagens e falsificações de escritu-
ras ou registros imobiliários. Até pro-
curadores da República e juízes que 
se dispuseram a garantir o direito de 
quem o tinha já foram assassinados. A 
recente recusa das Forças Armadas em 
apoiar uma decisão do STF relativa à 
garantia de posse de uma comunidade 
indígena, sob o argumento de falta de 
recursos, é emblemática. Faltam recur-
sos para apoiar execução de decisão 
do STF em defesa de indígenas contra 
grileiros. Não faltam para motociatas.

A ocupação das terras públicas no 
Brasil nunca cessou. Da Independên-
cia em 1822 à edição da primeira lei de 
terras em 1850 poucas terras públicas 
foram vendidas ou doadas. Mas, mui-
tas foram irregularmente ocupadas e 
legalizadas com a edição daquela lei. 
Os grileiros nunca agiram sem prote-
ção de agentes estatais.

No presente momento as reservas 
indígenas estão sendo ocupadas por 
madeireiros, garimpeiros e grileiros, 
em mais uma onda de apropriação 
indevida do que é de todos. As terras 
onde se assentam os povos indígenas 
ou originários não são propriedades 
dos ocupantes. Mas da União Federal. 
Os indígenas preservam o que é de 
todos nós, tanto as matas, as nascen-
tes, quanto as riquezas minerais nelas 
existentes. A apropriação das terras 
públicas e das riquezas que nelas se 
encontram é indevida usurpação de 
bem que é de todos. Quando tudo es-
tiver apropriado e privatizado o povo 
brasileiro estará privado de tudo.

Falei do Lázaro Barbosa e da apro-
priação das terras públicas no Brasil. 
Faltou falar dos casos em que mili-
tares ingressam, como sócios mino-
ritários e sem exercício de gerência, 
em empresas cujo objetivo real é a 
apropriação de terras públicas e par-
ticulares. Mas isto demandaria uma 
longa narrativa e o editor limita o 
número de caracteres do texto. Fica 
para uma próxima crônica.

como política pública de fomento 
aos polos marítimos do estado, com 
o objetivo de desenvolver, de forma 
competitiva, fornecedores locais 
de micro, pequeno e médio porte, 
criando emprego e renda no estado.

A medida está alinhada com a 
missão que nos foi dada pelo gover-
nado Cláudio Castro, fazer a Econo-
mia do Rio de Janeiro dar certo de 
Norte a Sul do estado, partindo da 
premissa que estado forte é aquele 
que conta com municípios fortes, e 
tratando os pequenos e médios ne-
gócios com a mesma importância 
que os grandes negócios.

É prioridade para o governador 
Cláudio Castro levar igualdade de 
oportunidade para todos, oportuni-
dades aos quatro cantos do estado 
e em todos os segmentos econômi-
cos. A Economia do Mar é a alma do 
Rio de Janeiro. Logo, faz todo senti-
do tratá-la com carinho e dar a ela 
a devida e merecida importância.

A força da 
indústria 
do Rio

Paulo Hugo Ramos 
diretor industrial  
Braskem no Rio

Embora os dados divulgados 
pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro 

(Firjan) apontem recuo na ativida-
de industrial no primeiro trimestre 
deste ano, em função da pandemia 
de covid-19, sabe-se que as dificul-
dades enfrentadas pelo setor indus-
trial fluminense antecedem esse 
período. Enquanto alguns estados 
brasileiros amargam processo de 
desindustrialização, o Rio anseia e 
luta pela sua reindustrialização.

Porém, pode haver luz, ou melhor, 
gás no fim do túnel. Um ponto de espe-
rança está no novo Marco Regulatório 
do Gás Natural (Lei 14.134, de 2021). 
Com isso, espera-se, segundo a Em-
presa de Pesquisa Energética (EPE), 
investimentos da ordem de R$ 50 bi-
lhões no país e o Rio possui atributos 
para essa disputa. Do ponto de vista 
logístico, por exemplo, o estado tem 
rede modal completa que abrange mi-
lhares de quilômetros em rodovias e 
ferrovias, além de portos e aeroportos.

Mas, se por um lado o empre-
sariado vislumbra uma retomada 
da cena industrial fluminense, por 
um outro, algumas medidas vão de 
encontro a esse movimento. Falan-
do especificamente do setor quí-
mico, o fim do Regime Especial da 
Indústria Química (REIQ), criado 
em 2013 para alavancar a compe-
titividade das empresas instaladas 
no Brasil frente ao mercado inter-
nacional, colocaria o nosso país em 
grande desvantagem.

Já quando trazemos esse cenário 
à realidade do parque industrial, 
onde a indústria química está pre-
sente em todas as suas regiões e re-
presenta 4% do PIB do estado, não 
estamos falando apenas sobre a imi-
nente perda de receita. Há de se con-
siderar o impacto socioeconômico 
direto na força de trabalho de quase 
15 mil empregos formais e, conse-
quentemente, um aumento da fila 
do desemprego que já chega a quase 
1,5 milhão de pessoas. Isso porque, 
de acordo com dados do IBGE, o Rio 
é o quarto estado com maior núme-
ro de desempregados no Brasil.

No caso do Polo Gás-Químico 
de Campos Elíseos, localizado em 
Caxias, segundo município em ar-
recadação de ICMS no estado, a im-
portância do polo é tanta, que ele 
responde por 65% do orçamento 
municipal. Em termos de geração de 
riqueza para todo o estado e conside-
rando apenas a indústria do plástico, 
no ano passado foram arrecadados 
R$ 349 milhões em ICMS.

Diante desse cenário, as empresas 
e o estado poderiam ter mais diálogo 
para a construção de parcerias estra-
tégicas. Já que quando uma indústria 
é instalada, ela passa a ser uma peça 
propulsora para o desenvolvimento 
de toda uma região e das comunida-
des vizinhas, com ações e programas 
sociais. E quando ela fecha as suas 
portas ou reduz postos de trabalho, o 
impacto não chega apenas à adminis-
tração pública, mas também à vida 
de milhares de famílias.

“A violência 
no campo 
vitima os 
sitiantes, 
cujas 
propriedades 
são 
expropriadas 
pelo 
latifúndio, 
que são 
expulsos ou 
mortos”

“E é por 
isso que o 
Rio será o 
primeiro 
no Brasil 
com política 
pública 
estratégica 
para 
fomentar 
setores 
ligados ao 
mar”

PAULO MÁRCIO
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Sofia fica surpresa com a reve-
lação de Ana e decide conversar 
com Marcos. Cris fica inconfor-
mada com a formalidade com 
que Matias a trata. Wilson acon-
selha Laudelino a fazer ciúmes 
em Iná. Manuela não aceita que 
Alice tente falar sobre Ana.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Hugo exige que Dominique 
acabe com a vida de Luna. Ale-
jandro e Téo discutem por causa 
de Luna. Mário acusa Helena de 
traição, mas depois se beijam 
com paixão. Téo dá razão a Úr-
sula e Helena ao concluir que foi 
enganado por Luna/Fiona.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N Maria Marta reclama da demo-
ra de Amanda em acabar com o 
casamento de José Pedro. Maurí-
lio deixa sua caneta cair na mata 
e José Alfredo a encontra. Salva-
dor quebra uma vitrine com seu 
desenho. Começa a audiência 
entre Cláudio e Téo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 
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X
ande de Pilares e Mumuzinho se pre-
param para animar o ‘Dia C - Dia de 
Cooperar’. O encontro dos artistas 
acontecerá durante uma live trans-

mitida hoje, a partir das 18h, pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Cooperativismo 
no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ), 
que tem o objetivo de arrecadar doações fi-
nanceiras para instituições sociais que foram 
afetadas pela pandemia do coronavírus.

Participando de uma live do evento pela 
segunda vez, Xande de Pilares reconhece a 
importância do ‘Dia C’, tan-
to para os artistas quan-
to para as pessoas que 
receberão as doações. 
“Ela tem o objetivo soli-
dário, é a oportunidade 
da gente poder não en-
ferrujar, continuar pra-
ticando música dentro 
das atuais condições e 
tendo o motivo princi-
pal que é ajudar”, expli-
cou o cantor em entre-
vista ao DIA.

Segundo o presiden-
te da Organização das 
Cooperativas do Rio 
de Janeiro (OCB/RJ), 
Vinicius Mesquita, o 
convite a Xande foi 
repetido graças ao su-
cesso da primeira edi-
ção, em 2020. “Xande 
trouxe carisma, ale-
gria e reforçou o es-
pírito da cooperação, 
tão necessário neste 
momento de pande-
mia pelo qual passa-
mos”, afirma Mesquita. 
A novidade para 2021 será a 
participação de Mumuzinho, com quem Xan-
de de Pilares já participou de outros eventos 
e gravações.

“A ideia desta dupla tem muito a ver com 
os valores cooperativistas. Afinal, no coo-
perativismo, ninguém faz nada sozinho. As 
construções são feitas em conjunto, e cada 
um contribui para o sucesso coletivo. Somado 
a isso, Xande e Mumuzinho são grandes ami-
gos. Então, é sucesso garantido e todos estão 
convidados a assistir”, convocou o presidente 
do Sistema OCB/RJ.

Para Mumuzinho, que se diz honrado com 

N site: odia.com.br N e-mail: odiad@odia.com.br N tel.: 2222-8000
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Xande 
de Pilares e 

Mumuzinho se unem 
em live beneficente para 

o ‘Dia de Cooperar’, que 
arrecada doações para 
instituições afetadas 

pela pandemia

SAMBA DA SOLIDARIEDADE

o convite, a live será uma oportunidade de 
proporcionar um momento de lazer para o pú-
blico enquanto se divulga os valores de inicia-
tivas como a Sescoop/RJ. “Espero que através 
das nossas músicas possamos levar sentimen-
tos bons para as pessoas nesse período dificil”, 
disse o pagodeiro que, em seguida, completa: 
“Com certeza irei me divertir muito!”

Xande de Pilares já adiantou que esta live 
será diferente da primeira e contou que gosta 
da liberdade das transmissões online para 
apostar em novidades. “Quando você vai fa-

zer um show, você 

é  p ra t i c a -
mente obrigado a cantar seu repertório, seus 
sucessos. Na Live você pode cantar uma MPB, 
um forró, um maracatu, qualquer coisa. O 
importante é se sentir bem e o momento que 
eu mais gosto na minha vida é com a música”, 
declarou o artista.

‘MOVIMENTO DIA DE COOPERAR’
Vinicius Mesquita esclareceu que o “Movi-
mento Dia de Cooperar” acontece durante o 
ano inteiro, com o objetivo principal de apre-
sentar os princípios das cooperativas que au-

xiliam instituições sociais em todo o território 
nacional. O presidente do Sistema OCB/RJ 
define estes conceitos como: “altruísmo, ajuda 
mútua, solidariedade e cooperação”. Em 2020, 
o “Dia de Cooperar” ajudou cerca de 8 milhões 
de brasileiros, mobilizando mais de 137 mil 
voluntários em 2,8 mil ações diferentes.

“Para 2021, estamos esperançosos e conta-
mos com a família cooperativista e com os fãs 
desta grande dupla”, admitiu Mesquita sobre 
as expectativas para a live com Xande e Mu-
muzinho. Até o momento, há seis instituições 
sociais definidas como receptoras das doa-

ções, espalhadas em diferen-
tes municípios do Estado 

do Rio de Janeiro.
O público poderá 

participar da inicia-
tiva e realizar doa-
ções através de um 
QRCode exibido du-
rante toda a trans-
missão deste sábado, 
no canal do Sistema 
OCB/RJ no YouTube. 
O evento faz parte da 
campanha “Transfor-
mando Desafios em 
Esperança”, que tam-
bém está arrecadando 
alimentos que podem 
ser entregues ser en-
tregues na sede do Ses-
coop/RJ, localizada na 
Rua da Quitanda, nº 56, 
no Centro do Rio de Ja-
neiro, de segunda a sex-
ta, das 10h às 16h.

“Durante o evento, 
reforçaremos a cam-
panha ‘Transformando 
Desafios em Esperança’, 

que visa arrecadar recur-
sos a serem doados a insti-

tuições sociais de diversas regiões do esta-
do afetadas pela pandemia. São valores e 
princípios cooperativistas que se misturam 
em uma grande corrente do bem. E neste 
tempo de pandemia, cuja necessidade de 
ajuda mútua é ainda mais necessária, o Dia 
C demonstra todo o seu papel social e com-
prova que atitudes simples podem mudar o 
mundo”, garantiu Mesquita.

Reportagem do estagiário Josué Santos, sob supervisão de 

Juliana Pimenta

FOTO ENY MIRANDA/DIVULGAÇÃO
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Horóscopo

A necessidade de ter segurança material pode pintar 
em sua vida. Mas tenha cautela para não torrar a sua 
grana. Uma conquista instável e precoce pode 
aparecer. Cor: marfim.

Aproveite mais o conforto do seu lar. Curta grandes 
momentos ao lado do seu companheiro. Pode se 
aproximar dos amigos, mas de forma virtual. Cor: 
verde-esmeralda.

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: agrado, árido, asco, brado, briga, copa, dano, dobra, esmagado, 
espiga, espionar, gado, gameta, magia, magro, nado, obra, onda, página, 
pino, posta, rabo, rádio, raia, saga, saia, sóbrio, sódio, tema, tempo.

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

Um clima de desânimo pode aparecer e te dominar. 
Tente concluir as suas tarefas longe dos outros. No 
amor, evite perder o controle e se irritar à toa, não 
valerá a pena. Cor: bordô.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você irá sonhar com compras e bens materiais. Mas vai 
precisar se esforçar para ter essas conquistas em sua 
vida. Na relação, cuidado com a antipatia e o ciúmes. 
Cor: pink.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A necessidade de ser reconhecida vai pintar para você. 
Foque na carreira e tente ser promovida. A sua vida 
amorosa pode desandar e há risco de rompimento. 
Cor: preto.

LEÃO
23/7 a 22/8

A Lua favorece o aprendizado e os estudos. Você 
também estará mais otimista e cativante. Se estiver 
na pista, tenha cautela com a sua franqueza. Cor: 
azul-celeste.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Resolva os seus problemas para não guardar 
sentimentos ruins dentro de si. Ótimo dia para se 
cuidar. Uma paixão pode virar uma grande dor de 
cabeça, cuidado. Cor: carmim.

LIBRA
23/9 a 22/10

Seja sincera nas suas relações. Vai se dar bem com 
colegas e amigos próximos. Pode sentir vontade de 
praticar esporte. Há chance de ruptura com o par, 
atente-se. Cor: preto.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Não se deixe dominar pela preguiça. Pode conquistar 
alguns novos objetivos pessoais. As relações 
familiares ficam mais agradáveis. Brigas podem rolar 
no amor. Cor: rosa-claro.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Evite ser muito exigente consigo mesma. Curta um 
pouco o dia e se jogue nos seus hobbies. Pode iniciar 
uma paquera com alguém comprometido, saia dessa. 
Cor: rosa-claro.

A Lua aumenta a sua vontade de ficar de boa em sua 
casa. Vai ter facilidade para ganhar uma grana 
trabalhando de casa. Curta a paixão e também o lar. 
Cor: dourado. 

Você estará muito acolhedora nesse momento. Seja 
afetuosa e honesta com os outros. Vai agradar a 
família e os amigos. No romance, o clima vai ficar meio 
tenso. Cor: vermelho.

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

Juliette faz 
homenagem 
à irmã, morta 
há 14 anos
Na manhã de ontem, Juliette Frei-
re fez uma homenagem para a sua 
irmã Julienne, que faleceu há 14 
anos por causa de um AVC.

Em uma postagem no Insta-
gram, a campeã do ‘BBB 21’ pu-
blicou uma foto da irmã com um 
emocionante texto sobre a data da 
morte dela. “Era dia 02/07 e você 
virava uma estrela. Prometi que 
te faria sorrir. Espero que esteja 
orgulhosa. Você vive em mim”, 
escreveu.

Julienne faleceu aos 17 anos. No 
primeiro episódio do documentá-
rio ‘Você nunca Esteve Sozinha’, 
da Globoplay, a relação de amor 
e amizade entre Juliette e Julien-
ne é o destaque do registro. Nele, 
ela conta um pouco sobre a rela-
ção das duas e a falta que sente 
da irmã.

Angelina Jolie 
e The Weeknd 
jantam juntos
Tá rolando um clima? A atriz An-
gelina Jolie e o astro do pop The 
Weeknd foram flagrados juntos, 
na noite da última quinta-feira, 
em um restaurante de Los Ange-
les, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal The Sun, Jo-
lie e o cantor Abel Tesfaye (The 
Weeknd é o nome artístico) fica-
ram muitas horas juntos no res-
taurante, mas saíram separados 
do local.

Jolie foi casada com Brad Pitt, 
mas se separou em 2019, quando 
iniciou uma briga judicial com o 
ator pela guarda dos seis filhos. 
The Weeknd tem namoros com es-
trelas em seu currículo amoroso: 
Rosalia, Hadid e Selena Gomez.

Rodrigo Faro 
testa positivo 
para Covid-19
O apresentador Rodrigo Faro, 
apresentador do ‘Hora do Faro’ 
na Record, testou positivo para a 
covid-19 e precisou cancelar todas 
as gravações que teria na sexta-
-feira, segundo o colunista do R7 
Flávio Ricco.

Faro inclusive precisou suspen-
der as gravações com o casal eli-
minado do ‘Power Couple’, Nina e 
Felipe, em decorrência da doença.

As gravações da semifinal do 
‘Canta Comigo’, porém, já foram 
gravadas e irão ao ar amanhã, nor-
malmente. O apresentador fica-
rá afastado do programa até que 
melhore.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
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