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PESQUISA 
MOSTRA QUE 
PREÇO DA CESTA 
BÁSICA SUBIU 
20,57% EM 12 
MESES NO RIO. 
ECONOMIA, P. 9

PRODUÇÃO 
PRESIDENTE DA 
CÂMARA DO RIO 
DESTACA 
AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE 
DOS VEREADORES 
INFORME DO DIA, P. 2

Para pegar embalo, 
Fluzão recebe o Ceará 
em São Januário. P. 8

Botafogo perde de 
virada para o CRB na 
Segundona: 2 a 1. P. 8 

 CERCA DE 20 MIL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO 
RIO TERÃO QUE VOLTAR A FAZER PROVA DE VIDA EM SETEMBRO. P. 10

DOIS CASOS DA VARIANTE DELTA NA 
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO. P. 3

A modelo Renata Dávila, 
ex-’BBB’, acusa Humberto 

Pentagna de não pagar 
pensão e mandar cortar a 

luz de sua casa. P. 12

BARRACO COM BARRACO COM 
EX-MARIDOEX-MARIDO
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Ministério Público Federal quer saber se as 
polícias do Estado do Rio descumpriram decisão 
do Supremo, que restringiu operações policiais 
em comunidades durante a pandemia. P. 6

MPF vai investigar 
ações em favelas

Matheus e 
Kauan se 

adaptam aos 
tempos de 

restrições e 
lançam EP com 

apenas seis 
músicas. P. 15
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Presidente de 
CPI quer Witzel 
em programa 
de proteção

Um morto e dois 

feridos em troca 

de tiros no Morro 

dos Prazeres 

BRASIL, P. 7

RIO DE JANEIRO, P. 5

Secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe explica que 
a ação tem objetivo de impedir casos graves, devido à dificuldade 
de acesso a leitos na região. Ao todo, 2,5 mil moradores da ilha 
acima de 18 anos receberão a dose única da Janssen.  P. 3 

População da 
Ilha Grande 
será vacinada 
no sábado 

‘É um absurdo ter 
que passar por isso’
O consultor de vendas José Bento, 53 anos, criticou 
a aplicação de doses vencidas em Nilópolis ao 
comparecer ao Posto Central para se ‘revacinar’. P. 3 

COVID

Colisão envolveu dois ônibus, um caminhão, um guindaste e um veículo de 

passeio na noite de ontem na Alameda São Boa Ventura, em Niterói. P. 4 

Acidente deixa um 
morto e 11 feridos 
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Com Rogério Ceni questionado pela campanha irregular do time, 
Flamengo pega o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Brasileiro. P. 8 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Sentado no chão, de pernas cruzadas e 
olhar atento para ouvir, o Soldado Gomes 
mudou a história de uma mulher que teve 

um surto no meio de um supermercado.
Quando as pessoas assustadas chamaram a 

polícia, todo mundo esperava que ela fosse deti-
da, simplesmente por estar sem controle...

Mas a atitude do policial mostrou que, em vá-
rios casos, preparo, paciência e empatia é o que 
muita gente precisa.

“Perguntei se poderia me aproximar e o que 
estava acontecendo. Assim que cheguei próxi-
mo a ela, entreguei a minha arma para o colega 
que estava poucos metros realizando a minha 
segurança, a fim de conseguir uma maior aproxi-
mação e tentar fazer com que ela me enxergas-
se de uma outra forma que não fosse repressi-
va”, contou ele à coluna.

A imagem viralizou e chamou a atenção pela 
sensibilidade. Ele acalma a mulher, desesperada 
por estar sem emprego na pandemia... Mas não 
com palavras, só a deixando desabafar.

“Ela não tinha o que comer. Disse que não 

pa do projeto Bairro Seguro. Ele contou também 
sobre o que sentiu ao ver a moça naquela cena, 
pedindo socorro.

“Naquele momento o sentimento que tive 
foi de empatia, amor ao próximo, a sensação de 
cumprir meu dever de servir e ajudar, pois vive-
mos na correria do dia a dia e muitas das vezes 
não escutamos o que o próximo está passando”.

A atitude do soldado foi tão nobre que, depois 
do que aconteceu, a moça se sentiu constran-
gida... E sabe o que ele fez? A levou em outro 
mercado e fez compras!

“Voltei para minha família com a sensação de 
dever cumprido, feliz por ter seguido meu cora-
ção e poder ter ajudado uma pessoa que estava 
passando por problemas. Nunca imaginei que 
aquela atitude teria tanta repercussão!”

Pra gente aqui só resta aplaudir… Uma ver-
dadeira aula de preparo e de coração e caráter 
gigantescos.

TÁ FEIO!
 n“Você tem que ser igual ao Neymar, se recuperar 

naturalmente!”
Foi o que Lidiane Duarte, moradora da Vila Kennedy, 

afirmou ter ouvido de um médico do hospital Albert Sch-
weitzer após tomar um tombo a caminho do trabalho e 
fraturar o pé.

Ela está há 2 meses com dores, pé inchado e até agora 
não tem uma resposta do hospital sobre o que vai ser feito.

“Estou todo esse tempo sem trabalhar, sofrendo muito 
com essa dor insuportável. Eles de início disseram que o 
caso era cirúrgico, até me incluíram no SISREG, mas agora 
dizem que não, que o corpo vai agir sozinho pra calcificar”, 
desabafa ela, com todos os laudos e Raio-X em mãos.

Às vezes só basta ouvir...

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Soldado Gomes ajudou mulher que teve surto 

Entusiasmado com a produtividade dos parlamentares 
ao longo deste ano, o presidente da Câmara de Verea-
dores do Rio, Carlo Caiado (DEM), não notou que em 

política quando se faz comparações com outras legislaturas 
pode-se estar contrariando expectativas de terceiros. “Em 
comparação com o início da Legislatura passada, em 2017, 
tivemos uma produção legislativa 97% maior. Para se ter 
ideia, foram apresentadas, nesse período, 6.842 proposi-
ções, entre projetos, indicações e requerimentos”, disse. Para 
Caiado, a produtividade apresentada é um reflexo do com-
prometimento dos vereadores com a cidade, tão afetada 
pela pandemia. “Em fevereiro, efetivada a composição das 
Comissões Permanentes, além das Comissões Especiais e 
das Frentes Parlamentares, debruçamos, incansavelmente, 
nas discussões das mais diversas matérias, através de reu-
niões, audiências, debates, tanto presencialmente, como de 
forma híbrida, alcançando uma produção, que acredito eu, 
nunca antes vista nesta Câmara Municipal, elevando esta 
Casa como a mais produtiva do País, motivo de orgulho e 
satisfação da nossa parte”, celebrou.

O OUTRO LADO
Para aliados do ex-presidente da Casa Jorge Felippe, que 
por 12 anos consecutivos presidiu a Câmara Municipal do 
Rio, Caiado não precisaria expor a performance da antiga 
gestão com a atual. O próprio Felippe falou sobre o assunto 
à coluna. “A legislatura passada, nos primeiros meses, o rit-
mo fiscalizatório foi maior, pois vivíamos um clima de oposi-
ção mais contundente, com pedidos de CPIs, impeachment 
e requerimentos de informação, vivendo uma legislatura 
mais polêmica. A atual legislatura já iniciou mais comedi-
da, com outro perfil, e com maior sintonia entre os poderes. 
Assim, é natural que a atuação legislativa passe a ter uma 
produtividade diferente, sendo mais propositiva”, disse. 

PRODUTIVIDADE

A reação na Câmara do Rio 

 n Deputada Dani Monteiro 
(PSOL) iniciou projeto Co-
missão de Direitos Huma-
nos Itinerante. Objetivo é 
percorrer o estado para di-
vulgar trabalhos da Comis-
são e formar lideranças lo-
cais. “Nossa meta é que cida-
dãos tenham conhecimento 
de seus direitos e saibam a 
quem e como recorrer”. 

 n Deputado federal Pedro 
Augusto (PSD) protocolou 
na Câmara projeto de lei 
para garantir entrada gra-
tuita de idosos com poucos 
recursos e portadores de 
doença crônica em locais 
que promovam eventos cul-
turais e pontos turísticos. 
“Ficam restritos a comprar 
medicamentos, e por isso, 
impossibilitados de exerce-
rem direito ao lazer”.

GRATUIDADE 
PARA IDOSOS 
SEM RECURSOS

ALEXANDRE MACIEIRA/RIO CVB

COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS ITINERANTE

As mais lidas
Online

Conheça Lunna LeBlanc, 
a Miss Bumbum  

Brasil 2021
DIVERSÃO

Sertanejo morre 
vítima da  
Covid-19

FÁBIA OLIVEIRA

Uma pessoa morre e 
outras duas ficam  

feridas em troca de  
tiros no Morro  
dos Prazeres
RIO DE JANEIRO

InformedoDia

CASOS DE RAIVA 

NO RIO DE 

JANEIRO

VISTORIA 

ESPORTIVA 

NA CAPITAL

Município do Rio 

registrou nove 

casos de raiva em 

morcegos este 

ano. Presidente 

da Comissão de 

Defesa dos Ani-

mais da Câmara, 

vereador Luiz 

Ramos Filho, soli-

citou à prefeitura 

que promovesse 

campanha de 

vacinação.

Para garantir a 

segurança em es-

paços esportivos 

do Rio, foi san-

cionado projeto 

de lei do vereador 

Marcos Braz (PL) 

que estabelece 

realização de vis-

toria periódica em 

edificações para 

fins esportivos.

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

A repescagem da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 
40 anos ou mais no Rio até sábado pode ser um sinal de alerta. A 
prefeitura está fazendo a parte dela ofertando a imunização. É um 
tanto incompreensível que alguém ainda não tenha consciência 
da relevância da vacinação.

Hoje a Alerj levanta um debate fundamental na conferência Desa-
fios e Oportunidades do Complexo do Petróleo e Gás para a Econo-
mia Fluminense. O poder de gerar empregos locais nesse setor é 
imenso e precisa ser aproveitado.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Vereador Carlo Caiado comparou legislativo atual com o anterior

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Lidiane está há 2 meses com o pé fraturado

REPRODUÇÃO

aguentava mais viver daquela forma, e aí nesse 
momento eu percebi que se tratava de uma 
pessoa que necessitava urgentemente de 
ajuda. Foi quando nos sentamos no chão do 
estabelecimento.”

Soldado Gomes, que está na Polícia Militar 
desde 2019, faz parte do 17º BPM (Ilha) e partici-

Ô falta de noção, né? Comparar com o Neymar é até 
sacanagem! Ele consegue ficar sem trabalhar por 2 meses 
ou até mais para se recuperar, mas Lidiane não, nem atleta 
ela é! O trabalho de atleta dela é sustentar 2 filhos sozinha.

A coluna procurou a Secretaria Municipal de Saúde para 
saber sobre a situação de Lidiane. Em nota, afirmaram que 
ela segue em acompanhamento ambulatorial com toda a 
assistência necessária para o seu caso, e recebeu encami-
nhamento para tratamento de fisioterapia.

Informaram também que ela tem ainda uma consulta 
de ortopedia agendada para 20 de setembro na Policlínica 
Rodolpho Rocco.

Lidiane afirmou que sequer foi avisada da consulta.
Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É muito 

descaso com o povo, e tenho dito.



RIO DE JANEIRO

Ilha Grande vai vacinar toda  
a população maior de 18 anos

Cronograma de 
vacinação foi 
separado por 
horários  
e idades.  
Ao todo, 2,5 mil 
moradores da 
ilha participam 
no sábado

A 
Vigilância Sanitária 
do estado do Rio de 
Janeiro vai realizar 
uma vacinação em 

massa da população de Ilha 
Grande, em Angra dos Reis, 
Costa Verde do Rio, no próxi-
mo sábado, contra a covid-19. 
Ao todo, 2,5 mil moradores da 
ilha, maiores de 18 anos, que 
ainda não receberam nenhu-
ma das doses devem se imu-
nizar com a Janssen, que é de 
dose única. Para isso, serão 
mobilizados 60 profissionais 
da secretaria municipal de 
Saúde, além de funcionários 

Erro! ‘Revacinados’ revelam insatisfação em Nilópolis
Até às 16h de ontem, 153 pessoas já haviam tomado a nova dose da vacina anti covid na cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense

Vacinados com lotes vencidos em Nilópolis procuram Posto Central

“Quem aqui tentou me ma-
tar?”, foi o questionamento 
do consultor de vendas João 
Bento, de 53 anos, ao chegar 
no Posto Central de Nilópolis 
para se “revacinar” contra co-
vid-19, após tomar a primei-
ra dose do imunizante As-
traZeneca vencida. Segundo 
O DIA confirmou na unidade 
de saúde, ontem, ele foi uma 
das 620 pessoas que recebe-
ram a dose fora da validade. 
“É um absurdo ter que passar 
por isso. Será que eles não po-
diam ver a data de vencimen-
to antes de aplicar a vacina 
nas pessoas? Falta de respei-
to”, desabafou o homem.

O consultor se negou a en-
tregar o cartão com a informa-
ção da dose vencida para os 
profissionais da triagem no 
local de aplicação. “Não vou 
entregar a prova de que me va-
cinaram errado. Se eles qui-
serem, podem ficar com uma 
cópia, mas o original é meu”.

A insatisfação com a falha 
na checagem dos lotes foi a 
mesma compartilhada pela 
profissional de educação Ma-
noela de Souza, de 40 anos. 
“É estranho eles não terem 
checado isso da primeira vez.

O universitário Dimitrius 
Leventis, de 31 anos, conta 
nem desconfiou da condição 

FÁBIO COSTA
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Serão mobilizados 
60 profissionais da 

secretaria municipal de 
Saúde para ação que 
acontece no sábado

da vacina por ter apresenta-
do sintomas leves de resfria-
do após a ‘imunização’. “Che-
guei a ter febre, dor de cabe-
ça e um pouco de coriza por 
três dias depois que tomei. 
Tudo indicava que não tinha 
nenhum problema, mas deu 
no que deu”, lamentou. 

Segundo informações ob-
tidas pela reportagem, Ni-
lópolis aplicou 620 doses 
vencidas do imunizante As-
traZeneca. Desse total, 450 
teriam sido no Posto Central, 
48 na maternidade Domin-
gos Lourenço e 122 no Hos-
pital das Clínicas Antônio 
Paulino, o Pronil. 

Oficialmente, a Secretária 
Municipal de Saúde de Niló-
polis informou que 727 casos 
suspeitos de vacinação com 
as doses vencidas são inves-
tigados. Contudo, parte des-
se grupo pode ter recebido a 
vacina dentro do prazo.

Questionada pelo DIA, a 
Prefeitura de Nilópolis atra-
vés da SMS não justificou a 
falha na aplicação das vaci-
nas contra covid-19. O Go-
verno do Estado também foi 
procurado para comentar a 
situação, mas informou que 
as doses foram entregues aos 
municípios com prazo sufi-
ciente para a administração. 

de outras secretarias parcei-
ras e da Secretaria de Estado 
de Saúde.

De acordo com o secretá-
rio estadual de Saúde, Ale-
xandre Chieppe, a ação tem 
o objetivo de impedir casos 
graves, devido à dificulda-
de de acesso a leitos graves 
na região. Além disso será 
um estudo epidemiológico. 
“Iremos avaliar o comporta-
mento da epidemia em um 
ambiente mais controlado, 
com a população vacinada”, 
afirmou Chieppe ao DIA.

Haverá pontos de vacina-

ção fixos na Casa da Cultu-
ra da Vila do Abraão, ESF 
Provetá, ESF Marítima, ESF 
Araçatiba e ESF Enseada 
das Estrelas. As praias que 
não possuem unidades de 
saúde serão contempladas 
com vacinação volante. A 
orientação da Secretaria de 
Saúde é que os moradores 
entrem em contato com os 
seus agentes comunitários 
de saúde (ACS) para obter 
mais informações.

Para receber o imunizante 
o morador deve apresentar 
documento de identificação 

com foto, CPF e comprovan-
te de moradia na Ilha Gran-
de. Para evitar aglomeração, 
a vacinação será organizada 
por faixa etária, conforme o 
cronograma abaixo.

Cronograma de vacina-
ção: 9h30 às 10h30 - 39 a 35 
anos, 10h30 às 11h30 - 34 a 30 
anos, 11h30 às 12h30 - 29 a 27 
anos, 12h30 às 13h30 - 26 e 25 
anos, 13h30 às 14:30 - 24 a 20 
anos, 14h30 às 15h30 - 19 e 18 
anos e 15h – maiores de 40 
anos ainda não vacinados.

A ação lembra a que ocor-
reu na ilha de Paquetá, mas o 

Governador Cláudio 
Castro é vacinado com a 
primeira dose da vacina 

contra a covid-19

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

PREOCUPAÇÃO

 NA Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio (SES) confir-
mou que identificou dois 
casos da variante delta de 
covid-19 na Região Metro-
politana. Um homem de 30 
anos em São João de Meri-
ti e uma mulher de 22 anos 
em Seropédica foram iden-
tificados com a variante de 
origem indiana. Segundo a 
SES, os sequenciamentos fo-
ram confirmados a partir de 
amostras de casos registra-
dos nos dias 16 e 17 de junho. 

“Os municípios já foram 
comunicados e estão rea-
lizando a investigação epi-
demiológica para identificar 
se são casos importados 
ou autóctones, ou seja, ad-
quiridos dentro do estado. 
Importante esclarecer que 
o sequenciamento do vírus 
não é um exame de rotina 
nem de diagnóstico, é feito 
para vigilância genômica”, 
explicou em nota.

Pelo menos dois óbitos no 
Brasil ocorreram por compli-
cações da variante delta. O 
primeiro óbito foi registrado 
no Paraná, uma gestante 
de 42 anos, e o segundo foi 
um um homem de 54 anos, 
tripulante de um navio que 
ficou atracado no Maranhão. 
Esta variante é considerada 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) como a mais 
transmissível, desde o início 
da pandemia. Os dados do 
monitoramento mostram 
ainda que a linhagem P.1 
(Brasil) continua sendo a 
mais frequente no estado. 

SES identifica 

dois casos da 

variante delta 

no Rio

Iremos avaliar o 
comportamento 
da epidemia em 
um ambiente mais 
controlado, com a 
população vacinada
ALEXANDRE CHIEPPE, 
secretário estadual de 
Saúde

O estado tem feito 
seu papel e vem 
trabalhando com os 
municípios, fazendo 
as entregas da 
vacina e de insumos
CLÁUDIO CASTRO, 
governador

 N O governador do Rio de Ja-
neiro, Cláudio Castro, recebeu 
a primeira dose da vacina con-
tra a covid-19, na manhã de 
ontem, no quartel do Corpo 
de Bombeiros de Copacabana, 
na Zona Sul do Rio. Nas redes 
sociais, Castro registrou o mo-
mento e defendeu que “vacina 
protege”. 

“Estou muito feliz hoje. 
Sempre acreditei no Plano 
Nacional de Imunizações, e 
no Rio de Janeiro, não discu-
timos que vacina seria dispo-
nibilizada. O estado tem feito 

seu papel e vem trabalhando 
com os municípios, fazendo 
as entregas da vacina e de 
insumos”, falou Castro.

Castro, de 42 anos, foi imu-
nizado respeitando o calendá-
rio de vacinação da Secreta-
ria Municipal de Saúde do Rio. 
“Vacinei aqui hoje no dia da 
minha idade e vou vir tomar a 
segunda dose. É uma emoção 
viver esse momento. É a espe-
rança de que, em breve, esta-
remos vivendo a normalidade 
novamente no estado, país e 
no mundo”, disse.

GOVERNADOR

Cláudio Castro é vacinado no Rio

secretário garante que não é 
a mesma. Em Paquetá, o ob-
jetivo era avaliar os efeitos da 
imunização em larga escala e 
como a vacinação em massa 
atua na proteção também de 
pessoas que não foram vacina-
das, como é o caso das crian-
ças e adolescentes. O projeto 
“PaqueTá vacinada” foi reali-
zado pela secretária de Saúde 
do Rio com apoio da Fiocruz. 
A ilha tem uma população de 
4.180 moradores, dos quais 
3.530 fazem parte do grupo 
elegível cadastrado na Estra-
tégia Saúde da Família.
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Acidente em Niterói deixa um morto
Choque envolvendo caminhão guindaste, ônibus e articulado aconteceu na Alameda

REPRODUÇÃO/TWITTER

Oito vítimas foram identificadas como leves, três graves e um óbito na Alameda São Boa Ventura

Um acidente grave deixou 
pelo menos uma pessoas 
morta e 11 feridas, na noite 
de ontem, na Alameda São 
Boa Ventura, em Niterói, Re-
gião Metropolitana do Rio. 
Segundo relatos de mora-
dores, dois ônibus, um ca-
minhão, um guindaste e um 
veículo de passeio colidiram 
próximo à subida da comu-
nidade da Caixa-D’água. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, os quartéis do 3º 
GBM (Niterói) e 20º GBM 
(São Gonçalo) foram acio-
nados para a ocorrência por 
volta das 18h30. Oito vítimas 
foram identificadas como 
leves, três graves e um óbito 
no local. Os três feridos com 
maior gravidade já foram re-
movidos do local. Ainda não 
há confirmação para qual 
unidade de saúde, mas a ex-
pectativa é que todos sejam 

levados para o Hospital Es-
tadual Azevedo Lima (Heal).

Segundo registro do corpo 
de Bombeiros, às 18h52 to-
das as vítimas já haviam sido 
retiradas dos veículos en-
volvidos no acidente. Duas 

vítimas graves teriam sido 
removidas por ambulâncias 
da rede pública e uma de ser-
viços particulares.

Por conta do acidente, A 
NitTrans informou que veí-
culos que seguem em direção 

a subida da Caixa D’água es-
tão sendo orientados a en-
trar na Rua São José, e seguir 
o fluxo em direção ao Cara-
mujo pela Avenida Gerôni-
mo Afonso e Rua Dr. Nilo 
Peçanha, saindo na RJ-104.

Seop exonera diretores de presídios no Rio
Diretor de uma  

das unidades que 

teria usado carro 

oficial para ir ao 

motel também 

perdeu o cargo

A Secretaria Estadual de 
Administração Penitenciá-
ria (Seap) exonerou direto-
res e subdiretores dos pre-
sídios Romeiro Neto, em 
Magé, e Nelson Hungria, no 
Complexo de Gericinó, em 
Bangu. As mudanças, que fo-

ram publicadas no boletim 
interno da secretaria, acon-
teceram após a morte de um 
preso durante rebelião na úl-
tima sexta-feira. 

O diretor do presídio Ro-
meiro Neto, André Luiz de 
Jesus foi exonerado na se-

gunda-feira. Em seu lugar, 
assume o inspetor peni-
tenciário Demétrio Pereira 
Martins Junior. O subdiretor 
da unidade, André Luiz Ro-
lim Pinto também perdeu o 
cargo. Alex Sander da Silva 
Suriano foi designado para 

Delegado assumirá a apuração das mortes 
de Marielle Franco e Anderson do Carmo

Delegado do caso 
Henry em novo posto

REGINALDO PIMENTA

Edson Damasceno se torna o quarto a conduzir a investigação

O delegado Edson Henri-
que Damasceno, respon-
sável pela investigação do 
assassinato do menino 
Henry Borel, deixou o car-
go na 16ª DP (Barra da Ti-
juca). De acordo com a Po-
lícia Civil, Edson foi des-
locado para a Delegacia 
de Homicídios da Capital 
(DHC), onde assumirá a 
apuração das mortes da 
vereadora Marielle Fran-
co e do motorista Ander-
son do Carmo.

O delegado Leandro 
Gontijo de Siqueira Alves, 
que estava lotado na 18ª 
DP (Praça da Bandeira), 
assume a 16ª DP (Barra da 
Tijuca). O delegado Moy-
sés Santana, que foi o titu-
lar da DHC por um perío-
do de dez meses, agora vai 
comandar a 18ª DP (Praça 
da Bandeira).

Com a mudança, Da-
masceno se torna o quarto 
delegado a conduzir a in-
vestigação das mortes de 
Marielle Franco e Ander-
son Gomes. 

O caso aconteceu em 2018. 
Em março, a Polícia Civil e o 
Ministério Público anuncia-
ram a criação de uma nova 
força-tarefa para tentar res-
ponder a pergunta que há 
três anos ecoa: ‘quem man-
dou matar Marielle?’. 

CASO HENRY

O menino Henry Borel mor-
reu na madrugada do dia 8 
de março depois de ser leva-
do pela mãe Monique Me-
deiros, e o padrasto, Dr. Jai-
rinho, para o Hospital Barra 
D’Or, na Barra da Tijuca. O 
casal alegou um acidente do-
méstico, mas teve a versão 
desmentida no percurso do 
inquérito policial. Ambos es-
tão presos preventivamente 
pela morte do menino.

A causa da morte de Hen-
ry Borel foi por “hemorragia 
interna e laceração hepática 
- danos no fígado - causada 
por uma ação contundente”. 
No entanto, o que chamou a 
atenção da polícia foram as 
anotações feitas pelo legista 
Leonardo Huber Tauil.

Rio de Janeiro tem 31,8% do público 
prioritário vacinado contra a gripe
Em relação a outros estados, o Rio de Janeiro é o sexto com o menor índice de cobertura vacinal

DIVULGAÇÃO

Campanha tem mais de 80 milhões de doses de vacinas influenza contra a gripe produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo

O 
Ministério da Saúde 
(MS) divulgou dados 
que apontam para a 
baixa cobertura vaci-

nal da gripe no estado do Rio. 
A pasta mostra que apenas 
31,8% do público prioritário 
foi imunizado contra a doen-
ça. De um total de 5,8 milhões 
de doses do imunizante, en-
viadas ao estado, somente 
2,2 milhões foram aplicadas. 
Em relação a outros estados, 
o Rio é o sexto com o menor 
índice de cobertura vacinal. 

A campanha tem mais de 
80 milhões de doses de va-
cinas influenza produzidas 
pelo Instituto Butantan. Cer-
ca de 79 milhões de brasilei-

ros fazem parte do público-al-
vo, que foi contemplado em 
três etapas.

Fazem parte dos grupos 
prioritários: pessoas aci-
ma dos 60 anos, professo-
res, crianças de seis meses a 
menores de 6 anos de idade 
(5 anos, 11 meses e 29 dias), 
gestantes e puérperas (até 45 
dias após o parto), povos indí-

 > O Ministério da Saú-
de  autorizou os estados 
e municípios a amplia-
rem a vacinação con-
tra gripe para outras 
pessoas além das já 
incluídas nos grupos 
prioritários iniciais. A 
recomendação é que a 
imunização seja feita 
em pessoas a partir de 
6 meses de idade. De 
acordo com o minis-
tro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, o objetivo 
da campanha é dimi-
nuir os casos graves da 
doença que pressionam 
o sistema de saúde do 
país. De acordo com da-
dos da pasta, dos 79 mi-
lhões de brasileiros que 
se enquadram nos gru-
pos prioritários, cerca 
de 34,2 milhões já fo-
ram vacinados contra a 
influenza, o que repre-
senta 42% do público-
-alvo em geral. Aqueles 
que forem se imunizar 
devem ficar atentos aos 
cronogramas divulga-
dos por seus respecti-
vos municípios.

Ampliação 
da vacinação 
contra a gripe

genas, trabalhadores da saú-
de, pessoas com comorbida-
des e outras condições clíni-
cas especiais, com deficiência 
permanente, caminhoneiros, 
trabalhadores do transporte 
coletivo rodoviário, urbano e 
de longo curso, trabalhadores 
portuários, membros das for-
ças de segurança e salvamen-
to, Forças Armadas, funcio-

nários do sistema de privação 
de liberdade e população pri-
vada de liberdade.

Na Clínica da Família Está-
cio de Sá, o pequeno Davi, de 
9 meses, recebeu nesta terça-
-feira a primeira dose da va-
cina da gripe. Com ele, estava 
a mãe, Camile Vitória, de 18 
anos, que contou sobre a falta 
de informação em relação ao 

imunizante contra influenza.
“Cheguei lá no posto para 

que ele tomasse a vacina dos 
9 meses e a profissional me 
perguntou se já havia tomado 
a vacina da gripe. Foi assim 
que eu fiquei sabendo dessa 
vacinação. Eu não estava sa-
bendo de nada, só fiquei sa-
bendo quando eu fui lá [na 
clínica]”, explicou a mãe.

Cerca de 79 milhões 
de brasileiros 
fazem parte do 
público-alvo, que 
foi contemplado em 
três etapas

GOOGLE MAPS 

Presídio Romeiro Neto, em Magé, na Baixada Fluminense

O DIA procurou as secre-
tarias de saúde para tratar 
sobre o novo planejamento 
de vacinação contra gripe, 
que passará a incluir a popu-
lação em geral. A Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) in-
formou que “irá seguir a re-
comendação do Ministério 
da Saúde e ampliar os grupos 
a serem vacinados”.

assumir o seu lugar.
Em Bangu, o diretor e o 

subdiretor do presídio Nel-
son Hungria, onde também 
houve rebelião na última 
sexta, foram exonerados.

Outra troca ainda aconte-
ceu na direção do Instituto 
Penal Edgard Costa, em Ni-
terói. Essa mudança foi feita 
após denúncia de que o di-
retor da unidade, Anderson 
Leone Teixeira, estaria usan-
do um carro oficial da secre-
taria para ir ao motel duran-
te o horário do expediente. 

Ele nega a acusação. Para 
o cargo, foi designado o 
também inspetor Ricardo 
Eduardo Custódio.
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Motorista Gabriel Leite da Silva está 
desaparecido desde a última sexta-feira

Vigário Geral: Família 
busca desaparecido

REPRODUÇÃO

Motorista de aplicativo de transporte de passageiros Gabriel Leite

Familiares do motorista 
de transporte de passa-
geiros por aplicativo Ga-
briel Leite da Silva Mon-
teiro, de 25 anos, buscam 
desesperadamente por 
informações sobre o seu 
paradeiro. O jovem está 
desaparecido desde a últi-
ma sexta-feira (2), quando 
foi sequestrado por crimi-
nosos de Vigário Geral, na 
Zona Norte do Rio.

A mãe de Gabriel, Célia 
Regina, diz que o filho aten-
dia uma passageira, quan-
do teve seu carro cercado 
por bandidos e foi levado 
por eles. O sequestro foi fla-
grado pelas pessoas que es-
tavam na rua. Gabriel esta-
va na Praça Dois, na região 
do Polo Industrial.

“O que eu sei é isso que 
me contaram. Que ele 
atendia a passageira e es-
ses homens o colocaram 

dentro de um carro. Chaga-
ram falando é ele, é ele. Não 
levaram nem o carro, apenas 
meu filho. Estou desespera-
da”, desabafou a mãe.

As investigações estão sob 
responsabilidades da 38ª DP 
(Vista Alegre). A Polícia Civil 
realiza diligências do caso. A 
motivação do crime ainda é 
desconhecida.

Testemunhas relatam que 
o local é monitorado por cir-
cuito de segurança e podem 
ter flagrado o sequestro. 

De acordo com a família, 
Gabriel não tem passagem 
pela polícia e nunca foi en-
volvido com o tráfico de dro-
gas. A informação foi confir-
mada pela Polícia Civil. 

O rapaz mora com a mãe e 
tem uma filha de 5 anos e a na-
morada está grávida de 8 me-
ses. O nascimento do segundo 
filho de Gabriel está marcado 
para o próximo mês.

Coronel do TCP estaria 
doente e foragido na Maré
Civil tem a informação de que 01 da facção está em tratamento por HIV em clínica

DIVULGAÇÃO

Em foto, Bruno, o Coronel do TCP, aparece mais magro e debilitado 

U
ma foto obtida pela 
Polícia Civil mos-
tra Bruno da Silva 
Loureiro, o Coro-

nel, quilos mais magro. Há 
a informação de que ele es-
taria em tratamento por ter 
sido infectado com o vírus da 
Imunodeficiência humana 
(HIV) e, por isso, se encontra 
em tratamento em uma clí-
nica do Complexo da Maré.

O traficante é apontado, em 
um inquérito da Dcod (Dele-
gacia de Combate às Drogas), 
como um dos fornecedores de 
ferro para os pilotis das cons-
truções irregulares de milicia-
nos em Rio das Pedras e Muze-
ma. Conforme O DIA revelou, 
na segunda-feira, o metal tem 
origem em trilhos roubados 
da Supervia.

Além disso, Coronel pos-
sui nove anotações crimi-
nais e seria o chefe máximo 
da facção, acima mesmo de 
Álvaro Malaquias, o Peixão, 
na hierarquia do tráfico. Pei-
xão é conhecido como líder 

do chamado Complexo de 
Israel, na Zona Norte.

Uma das investigações em 
curso conseguiu identificar 
a possível presença de Co-
ronel no carro utilizado por 
bandidos que executaram o 

sargento Círio Damasceno 
Santos, de 51 anos. O agen-
te foi morto com um tiro na 
cabeça, no dia 12 de outubro 
do ano passado, enquanto 
estava dentro da viatura, na 
Avenida Brasil, na altura do 
Muquiço.

O carro utilizado para o 
ataque, um Jeep, foi aban-
donado quilômetros depois. 
No veículo, uma digital de 
Coronel foi encontrada.

Desde que saiu da prisão, 
Coronel ostenta joias nas 
redes sociais, inclusive um 
cordão que, se verdadeiro, 
estaria estimado entre R$ 
500 mil e R$ 1 milhão.

Além disso, há testemu-
nhos de que ele fuzila e con-
creta os corpos de desafetos, 
jogando os blocos em rios.

Prazeres: Um morto em troca de tiros
Uma troca de tiros entre 
policiais e criminosos no 
Morro dos Prazeres, no Rio 
Comprido, deixou uma pes-
soa morta e outras duas fe-
ridas, na manhã de ontem. 
Os três baleados foram so-
corridos para o Hospital 
Municipal Souza Aguiar, no 
Centro do Rio. Um dos feri-
dos, sem identidade revelada 
até o momento, não resistiu 
aos ferimentos e morreu na 
unidade. A segunda vítima, 
identificada como Lucas Ro- Dia de conflito no Rio Comprido

REPRODUÇÃO

dolfo, de 19 anos, tem estado 
de saúde estável. Entre os fe-
ridos está também o porteiro 
José Francisco, de 55 anos, 
que passou por uma cirurgia. 
As informações são da Secre-
taria de Saúde (SMS).

Segundo a Polícia Militar, 
equipes da Unidade de Po-
lícia Pacificadora (UPP) Es-
condidinho/Prazeres esta-
vam em patrulhamento pelo 
Morro dos Prazeres, quando 
foram atacadas em três pon-
tos distintos da comunida-

de e houve confronto. Após 
a troca de tiros, policiais fo-
ram até a unidade de saúde 
para verificar se algum dos 
feridos participou dos ata-
ques. Procurada, a PM não 
detalhou se um deles estava 
envolvido no tiroteio.

Nas redes sociais, mora-
dores desabafaram sobre os 
confrontos na região. “Nós 
moradores pedimos paz!!!! 
Até quando vamos viver esse 
dia de inferno? Morro dos 
Prazeres pede paaaz!!”.
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Operações: MPF investiga 
se Rio descumpriu decisão
Após ordem do STF, as operações só podem ocorrer em situações excepcionais

REGINALDO PIMENTA

Inquérito foi aberto por determinação do ministro Edson Fachin

O 
Ministério Público 
Federal (MPF) no 
Rio de Janeiro vai 
investigar se as po-

lícias do estado descumpri-
ram a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
restringiu operações poli-
ciais em comunidades do 
Rio, liberando apenas em 
casos ‘excepcionais’, duran-
te a pandemia da Covid-19. 
O inquérito foi aberto por 
determinação do ministro 
Edson Fachin. 

O MPF recebeu a ordem 
para a abertura do proce-
dimento na sexta-feira (2). 
Nesta segunda, o órgão fez 
a distribuição para o Núcleo 
de Controle Externo da Ati-
vidade Policial.

Fachin tomou a decisão 
de forma cautelar no âmbi-
to da chamada ‘ADPF das Fa-
velas’. O ministro concedeu, 

aos representantes da ação, 
o acesso às comunicações 
das ações policiais e tam-
bém aos relatórios finais das 
incursões. 

O ministro do STF expli-
ca que informações de inteli-
gência são exclusivas. “Haja 
informações de inteligência 
que não digam respeito ao 

cumprimento, pelo governo 
fluminense e pelo MPRJ, das 
decisões cautelares proferi-
das no âmbito desta ADPF”.

Desde junho do ano passa-
do, depois da morte do meni-
no João Pedro, no Complexo 
do Salgueiro, em São Gon-
çalo, o STF decidiu restrin-
gir as operações policiais em 
comunidades do Rio. O STF 
determinou que apenas ope-
rações em situações excep-
cionais poderiam ser realiza-
das, mesmo assim com justi-
ficativa ao MPRJ por escrito. 

Em junho do ano passa-
do o ministro decidiu que, 
durante a pandemia de Co-
vid, operações policiais no 
Estado do Rio só deveriam 
ocorrer em “hipóteses abso-
lutamente excepcionais” – e 
com justificativa ao Minis-
tério Público estadual por 
escrito.

Miguel Pinho confessou o crime na DP. 
Ingrid Silva era mãe de duas filhas

Acusado de matar a 
ex-namorada é preso

REPRODUÇÃO

Miguel Ângelo é acusado de feminicídio contra a namorada

Agentes da Polícia Civil 
prenderam Miguel Ângelo 
Maia Pinho, autor do femi-
nicídio de Ingrid Silva, 26 
anos, sua ex-namorada. Ele 
foi localizado em Realengo, 
na Zona Oeste do Rio. A jo-
vem foi encontrada morta 
no último domingo.

O registro de desapare-
cimento foi feito na 35ª DP 
(Campo Grande). A DDPA 
assumiu o caso e encontrou 
o corpo da jovem na Ilha da 
Madeira, em Itaguaí. De 
acordo com a Polícia Civil, 
Miguel atirou o corpo da ví-
tima de uma ponte no Rio 
Guandu e logo depois ele 
foi arrastado até o mar. 

As investigações são 
da Delegacia de Descober-
ta de Paradeiros (DDPA). 
A delegada Ellen Souto, 
diretora da especializada, 
confirma que ele confes-

sou o crime. “Ele declarou em 
depoimento que pagou um 
mototaxista para que levasse 
a Ingrid ao seu encontro. Ele 
não voltou para o bairro onde 
morava porque o crime teve 
grande repercussão e estava 
sendo jurado de morte pela 
milícia”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, In-
grid e Miguel iniciaram um 
relacionamento em janeiro 
deste ano e, em fevereiro, 
passaram a morar juntos. 
Em abril, a jovem optou pelo 
termino do relacionamento, 
mas o namorado não acei-
tava e os dois passaram a se 
encontrar de forma esporá-
dica, após a justiça determi-
nar medida protetiva. 

Ingrid estava desaparecida 
há duas semanas. Miguel vai 
responder pelos crimes de ho-
micídio triplamente qualifica-
do e por ocultação de cadáver. 

Polícia Civil recupera mais de 100 celulares
Com uma simples mensa-
gem enviada para celulares 
roubados, que foram ven-
didos em seguida, a 52ª DP, 
em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense, tem combatido 
este tipo de crime. De acor-
do com informações obtidas 
com exclusividade pelo O 
DIA, a delegacia já recupe-
rou mais de 100 aparelhos, 

de janeiro a junho de 2021, e 
prendeu 15 pessoas por rou-
bo e receptação.

Ao localizar um celular 
roubado, a Polícia Civil envia 
uma mensagem para o apa-
relho e solicita que o usuário 
compareça à delegacia num 
prazo de 24 horas para com-
provar a posse do aparelho.

“Os números de celulares 

que recuperamos é expres-
sivo. Além disso, a partir do 
momento que o usuário en-
trega o celular na delegacia 
ela nos ajuda a identificar os 
receptores e os roubadores”, 
explica Celso Gustavo, dele-
gado titular da 52 DP.

Caso não tenha a nota fis-
cal, mas o usuário tenha se 
prontificado a entregar o ce-

lular, a pessoa evita ser con-
denada por receptação. “Vale 
ressaltar que quem devolveu 
os celulares após o contato da 
polícia solicitando a devolu-
ção do aparelho, por se tratar 
de um celular roubado, não re-
cebeu nenhuma punição. Essa 
pessoa, ao entregar o aparelho 
não será responsabilizada por 
crime de receptação”.

6   RIO DE JANEIRO QUARTA-FEIRA, 7.7.2021  I  O DIA



Aziz pede inclusão de Witzel 
em programa de proteção
Presidente da 
CPI da Covid 
encaminha 
ofício à 
ministra 
Damares Alves

DIVULGAÇÃO

Wilson Witzel diz que pretende revelar “fato gravíssimo” envolvendo o governo federal O 
presidente da CPI 
da Covid, Omar Aziz 
(PSD-AM), encami-
nhou ontem ofício 

à ministra da Mulher, Famí-
lia e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, pedindo a in-
clusão do ex-governador do 
Rio de Janeiro, Wilson Wit-
zel e da família no Programa 
de Proteção a Testemunhas.

Witzel irá prestar nova-
mente depoimento à CPI, to-
davia, desta vez, de forma se-
creta . A data da sessão ainda 
não foi confirmada. O pedido 
de proteção foi feito por ele na 
última segunda-feira, como 
condição para “contribuir” 
com a Comissão Parlamentar. 

“Situação de expressivo 

DEPOIMENTO

 NEm sua fala inicial na CPI, 
a servidora Regina Célia Sil-
va Oliveira, do Ministério da 
Saúde, apresentou uma ver-
são diferente daquela dada 
pelo servidor Luis Ricardo Mi-
randa e pelo deputado Luis 
Miranda (DEM-DF) sobre os 
trâmites da importação da 
Covaxin. “Não seria verdade 
o fato de se ter pagamento 
antecipado para esse contra-
to”, declarou a servidora, res-
saltando que o pagamento 
só seria feito após aprovação 
da vacina na Anvisa.

Em depoimento na CPI, 
no último dia 25, o servidor 
Luis Ricardo Miranda, do Mi-
nistério da Saúde, afirmou 
que a importação da Covaxin 
foi autorizada por Regina Oli-
veira mesmo após irregula-
ridades nas informações da 
negociação. “Não trabalho 
com Luis Ricardo Miranda”, 
rebateu a servidora.

Servidora 
rebate irmãos

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou 
ontem à tarde, a inclusão 
dos bancários e dos traba-
lhadores dos Correios nos 
grupos prioritários da vaci-
nação contra a covid-19. A 
novidade foi divulgada em 
uma coletiva de imprensa 
no Palácio do Planalto, em 
Brasília. Durante o anún-
cio, o ministro ressaltou 
que os bancários e os tra-
balhadores dos Correios 
têm papel essencial para 
que a economia continue 
fluindo no país. “Duas ca-
tegorias importantes que 
também farão parte dos 
grupos prioritários para a 
campanha de vacinação”, 
disse Queiroga. 

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou ontem o início da 
pesquisa clínica da vacina 
contra a covid-19 patroci-
nada pelo laboratório Sano-
fi Pasteur. O estudo clínico 
deve envolver 150 volun-
tários no Brasil, incluindo 
os estados da Bahia, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul 
e Rio de Janeiro. O imuni-
zante é desenvolvido pe-
las empresas Translate Bio, 
que tem sede nos Estados 
Unidos, Evonik Vancouver 
Laboratories, do Canadá, 
e Sanofi Pasteur, sediada 
na França e nos Estados 
Unidos.

DIA A DIA

ESTUDO DE 

VACINA

GRUPO 
PRIORITÁRIO

Regina Célia nega ter pressão em compra
 > A servidora Regina Célia 

Oliveira, fiscal do contra-
to com a Bharat Biotech 
para fornecimento de 20 
milhões de doses da vacina 
Covaxin e responsável por 
autorizar a importação do 
imunizante, prestou de-
poimento à CPI da Covid, 
ontem. Durante inquirição 
do senador Renan Calhei-

ros (DEM-AL), relator da co-
missão, a servidora afirmou 
que nunca sofreu pressões 
para o andamento do proces-
so de importação da Covaxin.

“Caso vossa senhoria tives-
se paralisado o processo de im-
portação da Covaxin, havia o 
risco de ser exonerada da fun-
ção comissionada que exer-
ce atualmente?”, questionou 

Calheiros. “Havia pressão 
sobre o andamento do pro-
cesso?”, reforçou. 

A servidora negou ter 
sofrido pressão para pros-
seguir com o processo de 
importação e também afir-
mou que não houve qual-
quer irregularidade de sua 
parte na fiscalização dos 
contratos de importação.

Com  IG

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Regina Célia na CPI da Covid

risco à sua integridade física”, 
alega Aziz no ofício, pois os 
fatos que o ex-governador flu-
minense irá revelar envolvem 
“agentes dotados de relevante 
poderio político e econômico”.

Afastado em definitivo 
do cargo em abril deste ano 
após processo de impeach-
ment, Witzel diz que preten-
de revelar “fato gravíssimo” 
envolvendo o governo fede-
ral e intervenções sobre o go-
verno estadual do Rio.

Regina Célia diz 
que não trabalha 
com Luis Ricardo 
Miranda

Com Estadão Conteúdo
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BOTAFOGO

COPA AMÉRICA

Alvinegro perde para o CRB
Depois de sair na frente con-
tra o CRB, no primeiro tem-
po, o Botafogo caiu de rendi-
mento e sofreu a virada para 
o Galo na segunda etapa. 
Rafael Navarro abriu o pla-
car para o Alvinegro, mas os 
donos da casa viraram com 
gols de Marthã e Nicolas Ca-
reca, vencendo por 2 a 1, no 
Estádio Rei Pelé.

Aos 29, o Alvinegro abriu 
o placar. Felipe Ferreira arris-
cou de longe, Diogo Silva es-
palmou para o lado, e Rafael 
Navarro pegou o rebote. O ata-
cante tentou na primeira, o go-
leiro espalmou e, na segunda, 
abriu o placar. Depois do gol, 
a partida caiu de nível e não 
teve mais lances de perigo pra 
nenhum dos dois lados. 

No segundo tempo, o CRB 
começou a todo vapor e che-
gou ao empate no primeiro 
minuto. Hyuri recebeu na 

direita e acertou lindo passe 
para Nicolas Careca, que deu 
um toquinho na saída do go-
leiro do Botafogo. 

Chamusca promoveu três 
mudanças: Rafael Navarro, 
Chay e Barreto saíram e entra-
ram Rafael Moura, Marco An-
tônio e Pedro Castro, respecti-

Gabriel 
Jesus fora 
da final
O atacante Gabriel Jesus 
será desfalque da seleção 
brasileira na final da Copa 
América no sábado, no 
Maracanã, às 21h.

O jogador pegou pu-
nição de dois jogos de 
suspensão pela expulsão 
contra o Chile, nas quar-
tas de final, além de rece-
ber multa de 5 mil dóla-
res, cerca de 26 mil reais. 
Como já cumpriu um, 
diante do Peru, o jogador 
também será ausência na 
final da competição.

Sem Gabriel Jesus, a 
tendência é que Everton 
Cebolinha, que foi titular 
contra o Peru, seja manti-
do na equipe.

FLAMENGO FLUMINENSE

Com clima conturbado, 
Mengão pega o Galo
Campanha do time de Rogério Ceni não agrada e técnico passa a ser questionado

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Rogério Ceni enfrenta forte pressão no comando do Flamengo

E
m momento de oscila-
ção, Rogério Ceni vive 
mais uma fase delica-
da no comando do Fla-

mengo. Com quatro vitórias e 
três derrotas no Brasileirão, 
sendo a última no clássico 
diante do Fluminense, no do-
mingo, o treinador iniciou a 
semana de preparação para 
o duelo contra o Atlético-MG 
sob forte pressão. A bola rola 
hoje, às 19h, no Mineirão. Um 
tropeço em Belo Horizonte 
pode resultar em queda brus-
ca na tabela de classificação.

A equipe vem com uma 
marca notória e que atrapalha 
na busca por resultados me-
lhores na competição: inicia o 
jogo de forma quente, criando 
chances, mas não consegue 
definir em gol. Já na segun-
da etapa, o time de Ceni tem 
uma queda brusca no rendi-

mento e na intensidade, e vê 
os adversários equilibrando 
os duelos. Foi assim nas derro-
tas para Red Bull Bragantino e 
Fluminense.

O compromisso de hoje é 

contra um dos favoritos ao tí-
tulo do Brasileiro. O Atlético-
-MG ocupa a quarta colocação 
e vem de uma goleada em casa 
sobre o Atlético-GO e uma vi-
tória fora de seus domínios 

Equipe de Roger 
Machado vem de 
vitória sobre o 
Flamengo

Tricolor tenta embalar 
diante do Ceará 

A vitória por 1 a 0 sobre o 
Flamengo, no último do-
mingo, na Neo Química 
Arena, pode ser o com-
bustível que faltava para 
o Fluminense embalar de 
vez no Brasileirão. Hoje, 
o Tricolor tentará mais 
um resultado positivo ao 
receber o Ceará, às 21h30, 
em São Januário, pela 10ª 
rodada do Brasileirão.

Diante do Vozão, a 
equipe de Roger Macha-
do tentará, enfim, mostrar 
uma consistência que ain-
da não foi vista neste Bra-
sileirão. Ao longo de dez 
jogos, o time carioca ain-
da não conseguiu engatar 
duas vitórias seguidas e 
tem oscilado bastante na 
competição.

Além de melhorar a po-
sição do Fluminense na 

tabela, uma boa sequência 
de triunfos seria importan-
te para elevar a confiança da 
equipe antes do jogo mais 
importante da temporada. 
Na próxima terça-feira, o Tri-
color encara o Cerro Porteño 
pelo primeiro jogo das oita-
vas de final da Libertadores.

Atualmente, o Fluminen-
se ocupa a 9º colocação do 
Brasileirão, com 13 pontos. 
Uma vitória pode fazer com 
que o time de Roger entre na 
zona de classificação para a 
Libertadores.

a palinha do apolinho

BRUNO CANTINI/ATLÉTICO-MG

GALO E URUBU NO TERREIRO

GABIBANCO PEDALADAS

 N A seleção brasileira ga-
nhou do possante Peru 
por 1 a 0, na segunda-fei-
ra à noite, no Estádio Nil-
ton Santos, e chegou mais 
uma vez com facilidade a 
uma final de Copa Améri-
ca, fazendo o técnico Tite 
tão feliz que até no pagode 
caiu, mesmo desengonça-
do. Quem não aproveitou 
a chance foi o atacante Ga-
bigol. Tite optou por outras 
soluções e o goleador ru-
bro-negro, habituado a ser 
protagonista, perdeu espa-
ço, passou a coadjuvante e, 
se não entrar e brilhar na 
finalíssima da competição, 
restará guardar a camisa 
como recordação.

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

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

 NPoderia ser um choque de 
gigantes se Cuca (foto) e Ro-
gério Ceni tivessem todos os 
jogadores disponíveis para 
o confronto desta noite, no 
Mineirão. Os desfalques por 
lesões, suspensões, convoca-
ções para seleções e contami-
nação por covid-19 mutila-
ram os elencos, obrigando os 
treinadores a improvisações 
que nem sempre dão certo. 
E, se não bastasse tudo isso, 
ainda pesam os cansaços fí-
sico e mental, causados pelo 
desgaste dessa maratona cri-
minosa com intervalos curtos 

para atender a um calendário 
alucinante. O Galo entra na 
10ª rodada em quarto lugar, 
com 16 pontos, cinco vitórias, 
um empate e três derrotas. O 
Urubu, com dois jogos a me-
nos, está no meio da tabela, 
com 12 pontos, quatro vitórias 
e três derrotas. A rivalidade ga-
rante clima quente, indepen-
dentemente do que mostre o 
termômetro e exigirá controle 
dos jogadores e experiência da 
arbitragem para garantir que 
o espetáculo termine como 
começou, onze de cada lado e 
sem sururu no terreiro.

 N A Eurocopa também 
não foi essas coisas, mas 
está furos acima da Copa 
América. Jogos melho-
res, grandes jogadores 
nas seleções, gramados 
impecáveis, imagens 
mais bonitas. 

 NBom ver a evolução de 

Lucas Paquetá. O meia-ata-
cante do Lyon ganhou força 
física, confiança e personali-
dade. É realmente um outro 
jogador. 

 N O gramado do Maracanã 
está recebendo maquiagem 
para ser palco da decisão da 
Copa América, no sábado.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Dudu está de volta, regis-
trado, nome publicado no 
BID da CBF e pronto para 
entrar em ação. Se reapa-
recer jogando no mesmo 
nível, será um reforço giga 
para o Palmeiras.

 NEssa é das Arábias: ana-
listas de desempenho 
descobriram que o siste-
ma defensivo do Corin-
thians sofre muitos gols 
em casa porque sente fal-
ta da torcida. Ah, então tá.

André fez o gol no clássico

LU
CA
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VASCO

Cruzmaltino revisa 
títulos de sócio
O Vasco está fazendo uma 
revisão nos títulos de sócio 
concedidos pelo ex-presi-
dente Alexandre Campel-
lo. O foco da investigação 
são integrantes da antiga 
gestão que passaram a ser 
considerados Benfeitores 
Remidos. As informações 
são do “GE”.

Segundo Campello, a hon-
raria foi concedida por ele a 
alguns aliados por julgar que 
eles prestaram serviços rele-
vantes ao clube. O ex-presi-
dente definiu a revisão dos 
títulos como “perseguição 
política e dor de cotovelo”.

A diretoria cruzmalti-
na enviou um e-mail para 
pelo menos dez pessoas so-
licitando o comprovante de 
pagamento de R$ 24 mil, va-

lor do título concedido por 
Campello. O entendimento 
da cúpula é que se trata de 
um plano pago.

Até o momento, nenhuma 
decisão foi tomada. O clube 
está fazendo uma análise ju-
rídica e os títulos podem ser 
cancelados, suspensos ou 
mantidos.

A ação de Campello não é 
novidade no Vasco. Seus an-
tecedentes, Roberto Dina-
mite e Eurico Miranda, tam-
bém tiveram a mesma atitu-
de. Eles concederam o título 
a nomes como do ex-jogador 
Edmundo, da jornalista Fáti-
ma Bernardes, do cantor Ro-
berto Carlos, do presidente 
do Benfica Luis Filipe Vieira 
e do vereador do Rio de Ja-
neiro Alexandre Isquierdo.

RUMO A TÓQUIO
A programação de viagem da Seleção olímpica de futebol, na sexta-feira, foi alterada. 

Sendo assim, não passará mais por Doha, no Qatar, antes de ir para Tóquio. A Seleção 

embarcará de São Paulo para Tóquio em voo fretado. A informação é do “UOL”. 

contra o Cuiabá. A última par-
tida envolvendo as duas equi-
pes foi na temporada passada, 
quando o Galo atropelou o Fla-
mengo por 4 a 0, no Mineirão. 
O jogo resultou na demissão 
de Domènec Torrent.

O Flamengo confirmou 
ontem a volta de Arrascaeta 
e Isla para a partida contra o 
Atlético-MG. Além deles, Pi-
ris da Motta, que retorna de 
empréstimo, também estará 
à disposição. O trio foi relacio-
nado para o confronto após 
suas seleções serem elimina-
das da Copa América. 

Além de Éverton Ribeiro e 
Gabigol, que estão com a Se-
leção, Ceni não poderá con-
tar com Vitinho, suspenso, e 
Diego, machucado. O goleiro 
Hugo Souza também foi libe-
rado da partida para resolver 
problemas pessoais.

 I  2ª EDIÇÃO

vamente. As alterações, entre-
tanto, não surtiram efeito, e o 
Botafogo sofreu o segundo gol. 
Renan Bressan cobrou fecha-
do e, na pequena área, Marthã 
cabeceou no canto para virar o 
jogo. O Botafogo volta a campo 
no sábado, contra o Cruzeiro, 
no Nilton Santos.

Botafogo não fez boa partida em Maceió e sofreu a virada

THALITA CHARGEL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
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Preço da cesta básica aumenta
É o que aponta a pesquisa realizada pelo Dieese. A alta foi de 20,57% em 12 meses no Rio

REGINALDO PIMENTA

A pesquisa da cesta básica é realizada mensalmente pelo Dieese

N
a capital fluminense, 
o preço da cesta bási-
ca aumentou 20,75% 
em 12 meses, na com-

paração entre junho do ano 
passado e junho de 2021, de 
acordo com a Pesquisa Na-
cional da Cesta Básica de Ali-
mentos, realizada mensal-
mente pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) e divulgada ontem. 
No mês passado, o valor do 
conjunto de alimentos bási-
cos foi de R$ 619,24 no mu-
nicípio do Rio. Já em maio, 
a cesta custava R$ 622,76 — 
uma alta de 11,44% em 12 me-
ses, referente a maio de 2020.

O levantamento aponta 
que, entre maio e junho des-
te ano, o custo médio da ces-
ta básica subiu em oito cida-
des e diminuiu em nove. As 
maiores altas foram regis-
tradas em Fortaleza (1,77%), 
Curitiba (1,59%) e Floria-
nópolis (1,42%). As capitais 
com quedas mais inten-
sas foram Goiânia (-2,23%), 
São Paulo (-1,51%), Belo Ho-
rizonte (-1,49%) e Campo 
Grande (-1,43%).

Segundo o estudo do Diee-
se, a cesta mais cara foi a de 

Florianópolis (R$ 645,38), 
seguida pelas de Porto Ale-
gre (R$ 642,31), São Paulo 
(R$ 626,76), Rio de Janeiro 
(R$ 619,24) e Curitiba (R$ 
618,57). Entre as cidades do 
Norte e Nordeste, as que re-
gistraram menor custo fo-
ram Salvador (R$ 467,30) e 
Aracaju (R$ 470,97).

Com base na cesta mais 
cara que, em junho, foi a de 
Florianópolis, o Dieese es-
tima que o salário mínimo 
necessário deveria ser equi-
valente a R$ 5.421,84, valor 
que corresponde a 4,93 vezes 
o piso nacional vigente, de 
R$ 1.100,00. O cálculo é fei-
to levando em consideração 
uma família de quatro pes-
soas, com dois adultos e duas 
crianças. Em maio, o valor 
do mínimo necessário deve-
ria ter sido de R$ 5.351,11, ou 
4,86 vezes o piso em vigor.

Quando se compara o 
custo da cesta com o salá-
rio mínimo líquido, ou seja, 
após o desconto referente 
à previdência social (7,5%), 
verifica-se que o trabalha-
dor remunerado pelo piso 
nacional comprometeu, em 
junho, na média, 54,79% 
(média entre as 17 capi-

tais) do salário mínimo lí-
quido para comprar os ali-
mentos básicos para uma 
pessoa adulta. Em maio, o 
percentual foi de 54,84%.

VARIAÇÕES DE PRODUTOS
Entre maio e junho, o litro do 
leite integral subiu em 16 ca-
pitais e o quilo da manteiga, 
em 12 cidades. As maiores al-
tas do leite foram observadas 
em: Belo Horizonte (8,54%), 
Porto Alegre (6,20%), Araca-
ju (5,87%) e Natal (5,82%). 

Para a manteiga, os prin-
cipais aumentos ocorreram 
em Aracaju (5,30%), Brasí-

lia (3,79%), Vitória (3,55%) e 
Florianópolis (3,31%). A bai-
xa oferta de leite no campo e 
os altos custos de produção 
elevaram os preços dos deri-
vados no varejo.

O açúcar apresentou ele-
vação de preço em 15 capi-
tais e as taxas oscilaram 
entre 1,75%, em Vitória, e 
15,41%, em Natal. As quedas 
ocorreram em Belo Horizon-
te (-1,38%) e Belém (-0,68%). 
A menor produtividade nos 
canaviais brasileiros e o 
bom desempenho nas expor-
tações explicam a elevação 
dos preços.

 > O valor médio do quilo 
da carne bovina de pri-
meira registrou alta em 
14 cidades em relação a 
maio. As maiores varia-
ções foram observadas em 
Porto Alegre (6,45%), Flo-
rianópolis (5,19%), Re-
cife (3,97%) e Fortaleza 
(3,19%). A queda mais ex-
pressiva foi verificada em 

Salvador (-1,95%). A forte 
demanda externa chinesa, 
os altos custos de produ-
ção e a oferta enxuta de 
animal para abate são os 
motivos do aumento da 
carne bovina de primeira.

O preço médio do óleo 
de soja subiu em 14 capi-

tais. As maiores elevações 
ocorreram em Curitiba 
(8,12%), Belém (5,14%), 
Belo Horizonte (3,82%), 
João Pessoa (2,43%) e Re-
cife (2,20%). O custo di-
minuiu em Porto Alegre 
(-2,31%), Rio de Janei-
ro (-1,84%) e Campo Gran-
de (-0,58%). Apesar do re-
cuo nos preços da soja, de-
vido às desvalorizações do 
dólar e à menor demanda 
de óleo para produção 
de biocombustível, no va-
rejo, o produto seguiu em 
movimento de alta.

O quilo da batata, pes-
quisada no Centro-Sul, 
apresentou redução de 
preço em nove das 10 ca-
pitais onde o tubérculo é 
pesquisado. As quedas os-
cilaram entre -30,91%, em 
Vitória, e -12,83%, em 
Florianópolis. A redu-
ção de custos foi causada 
pelo aumento na oferta e 
a menor demanda.

Valor da carne bovina de 
primeira sobe em 14 cidades

Porto Alegre 
apresentou a 
maior variação 
no preço da carne 
bovina (6,45%)
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Mais de 19 mil pessoas 
farão prova de vida

DIVULGAÇÃO

Aposentados poderão fazer o procedimento no autoatendimento

A 
prova de vida será 
retomada em se-
tembro no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Com isso, 19.574 aposenta-
dos e pensionistas que nas-
ceram também no mês de 
setembro terão de compare-
cer a uma agência do Banco 
Bradesco — responsável por 
rodar a folha de pagamentos 
do governo estadual — para 
a comprovação. No mês se-
guinte, será a vez dos aniver-
sariantes de outubro, e assim 
sucessivamente. 

O procedimento é obriga-
tório: quem não fizer a atua-
lização cadastral entre os 
dias úteis de 11 a 25 do mês 
de aniversário corre o risco 
de ter o pagamento do be-
nefício previdenciário sus-
penso até que a situação seja 
regularizada.

Vale lembrar que aqueles 
que têm cadastro biométrico 
no Bradesco poderão reali-
zar a prova de vida no termi-
nal de autoatendimento.

O Rioprevidência não vai 
exigir a comprovação retroa-
tiva para quem nasceu nos 
meses anteriores a setem-
bro. Para esse grupo a me-
dida passa a valer em 2022. 
Ou seja, nascidos em janeiro 
voltarão a fazer o recadastra-
mento no primeiro mês do 
próximo ano.

ESTADO DO RIO

 nO governo estadual vai anteci-
par para esta sexta o pagamento 
do salário de junho. O depósito 
abrange os 463.846 servidores 
ativos, inativos e pensionistas. 
Pelo calendário, os vencimentos 
seriam quitados no 10º dia útil do 
mês, 14 de julho. 

De acordo com a Fazenda, 
o valor líquido da folha é de 
R$ 1,82 bilhão. Os depósitos 

serão efetuados ao longo do 
dia, mesmo após o término do 
expediente bancário.

“É a nossa maneira de refor-
çar o nosso compromisso de 
valorização do funcionalismo”, 
afirmou o governador Cláudio 
Castro. Segundo o secretário de 
Fazenda, Nelson Rocha, a an-
tecipação é resultado de ges-
tão e responsabilidade fiscal.

Pagamento antecipado para sexta

 nA Prefeitura do Rio paga hoje, 
junto com a folha de junho, me-
tade do 13º salário de 2021 para 
200 mil servidores ativos, apo-
sentados e pensionistas. O go-
verno informou que “o retorno 
da antecipação da primeira par-
cela, que deixou de ser realizada 
nos últimos quatro anos, é um 
dos compromissos da gestão 
Eduardo Paes que a Fazenda 
cumpre neste mês de julho”. 

Secretário da pasta, Pe-
dro Paulo declarou que a 

atual administração assumiu 
a prefeitura “com apenas R$ 
18 milhões em caixa e cerca de 
R$ 5 bilhões de restos a pagar”. 
E que a antecipação do abono 
é fruto de boa gestão.

Já no próximo dia 15, o go-
verno inicia o pagamento do 
13º atrasado de 2020: mais 
de 24 mil pessoas com salá-
rio bruto de R$ 4.000,01 a R$ 
4.700,00 receberão os valores 
devidos, que não foram quita-
dos pela gestão anterior.

FUNCIONALISMO CARIOCA

Metade do 13º salário sai hoje

Antecipação será para todos os servidores da Prefeitura do Rio

ARQUIVO O DIA

 > A partir de 2022, os 
mais de 200 mil apo-
sentados e pensionistas 
do Rioprevidência po-
derão fazer a compro-
vação de vida por apli-
cativo de celular, sem 
ter que sair de casa. 

A autarquia está tra-
balhando para implan-
tar o modelo digital no 
estado, seguindo os 
passos da União e do 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), 
que já oferecem essa 
alternativa aos seus 
segurados.

Como a coluna in-
formou na edição de 
ontem, segundo o pre-
sidente do órgão, Sér-
gio Aureliano, todas as 
medidas para viabilizar 
o projeto e a licitação já 
estão sendo adotadas.

Sérgio Aureliano 
diz que a ideia é se-
guir exatamente o que 
o INSS fez, garantin-
do mais agilidade no 
procedimento.

Modelo 
digital no 
próximo ano

CONFIRA

12.451 7.096

São 12.451 aposentados nascidos 
em setembro, segundo o 
Rioprevidência

Pensionistas. O Rioprevidência 
informou que os números podem 
sofrer alteração até setembro



O DIA I QUARTA-FEIRA, 7.7.2021 ECONOMIA   11



FábiaOliveira

A 
influenciadora Thyane Dantas 
cada vez mais investe em sua 
carreira profissional. Depois de 

muitas negociações, a mulher de Wes-
ley Safadão assinou um contrato com 
uma marca de cosméticos internacio-
nal especializada em produtos para 
cabelos: Braé. Criada em Miami e com 
centro de distribuição em São Paulo, a 
empresa vem se tornando a queridinha 
dos salões de belezas em todo o Brasil 
e Thyane não demorou muito para 
associar seu nome à marca.

O valor da negociação também 
pesou na decisão da mãe de Dom e 
Ysis, dois dos três filhos do sertanejo. A 

coluna soube que Thyane vai ganhar 
meio milhão de reais com o contrato de 
embaixadora da marca no Brasil es-
tampando várias campanhas. Uma 
grana bem boa em qualquer conta, 
não é mesmo, minha gente?

Com mais de 3,3 milhões de seguidores 
no Instagram, Thyane deixa claro que 
suas áreas de interesse para trabalhos 
são moda, beleza e lifestyle. Recente-
mente, ela revelou que Wesley apoia seu 
lado empresarial e independente finan-
ceiramente do cantor. Em fevereiro, ela 
lançou sua primeira coleção com a marca 
Bikiny Society e já era proprietária da 
multimarcas Versali desde 2013.
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A cantora Tati Pinheiro, que foi revelada no grupo Os 

Abelhudos, nos anos 1980, está de volta. Prestes a 

completar 40 anos de carreira, ela lança em agosto 

single e vídeo da música ‘La Puerta’, sucesso de Luis 

Miguel. Antes, no dia 18, ela marca presença no júri 

da nova temporada do ‘Canta Comigo Kids, da Re-

cord. “Tive altos e baixos, momentos de glória e de 

ostracismo, ganhei dinheiro e perdi dinheiro. O segre-

do é a persistência”, diz ela, que começou a carreira 

aos 7 anos tendo Roberto Menescal como padrinho.

EX-ABELHUDA ESTÁ 
DE VOLTA

REPRODUÇÃO

Renata Dávila, ex-participante do ‘BBB 12’, 
fez um desabafo na internet acusando o 
ex-marido, Humberto Pentagna 
Guimarães, de não pagar a pensão 
alimentícia e mandar cortar a luz do 
apartamento onde ela mora com a filha. 
Segundo ela, o ex já teve até prisão 
decretada pela Justiça.   
 “Após dois anos de separação, 
finalmente fo decretada a prisão pela 
falta de pagamento de pensão 
alimentícia do pai da minha filha. Na 
matéria que saiu esses dias, ele se 
pronunciou e teve a coragem de falar que 
não estava faltando nada que o juiz não 
tivesse solicitado. [...] Acontece que 
quando demos início ao nosso processo 
de divórcio, lá em 2019, o juiz determinou 
uma pensão provisória em favor da minha 
filha, considerando que o valor da pensão 
era suficiente para arcar com os custos da 
nossa filha e também com uma locação 
de outro imóvel”, disse.

EXPÔS O EX 
QUE NÃO PAGA 
PENSÃO

Thyane Dantas 

assina contrato de 

meio milhão de reais
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BARBARA EVANS FALA DE 

FERTILIZAÇÃO IN VITRO

Em fevereiro, 
ela lançou 
sua primeira 
coleção com 
a marca 
Bikiny 
Society e já 
era 
proprietária 
da 
multimarcas 
Versali desde 
2013

Bárbara Evans compartilhou em suas redes sociais uma fase 

difícil de seu processo de fertilização in vitro. Ela postou um 

vídeo explicando sobre o próximo passo do tratamento: os 

embriões passarem por uma biópsia cancerígena. Bárbara teve 

um câncer de pele aos 22 anos e se mostrou preocupada com o 

possível resultado da biópsia, afirmando que descobrir algum 

gene cancerígeno em seus embriões seria “mais difícil” do que 

não conseguir engravidar mais pra frente. “Acho que pra mim 

vai ser muito mais difícil passar pela biópsia cancerígena porque 

a gente vai ter que descartar vários embriões. Vamos pensar 

positivo: temos oito até agora”, disse.

REPRODUÇÃO

EMBAIXADORA DE PRODUTOS PARA CABELOS
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Depois que Suzy Cortez, 
ex-Miss Bumbum, comen-
tou o resultado do concur-
so, que aconteceu na noite 
da última segunda-feira, e 
alfinetou Andressa Urach 
chamando a apresenta-
dora do evento de ‘bolson-
minion arrependida’, eis 
que Urach rebateu a musa 
do OnlyFans falando que 
não se arrependeu e que vai 
apertar 17 de novo. “Não sou 
bolsominion arrependida. Eu sou bolsominion 
e vou votar nele na próxima eleição. No Lula eu 
nunca vou votar”, escreveu Andressa nos stories 
do Instagram.
A modelo ainda chamou Suzy de mal agradecida. 
“Bolsominion arrependida? Fui chamada assim por 
uma ex-Miss Bumbum que ninguém lembra mais 
quem é. Ela quer os minutos dela de fama. Então 
vamos dar para a coitadinha os minutos pra ela. 
Linda, você é uma mal agradecida, porque só ficou 
conhecida por causa do Miss Bumbum. [...] E a Lunna 
LeBlanc é maravilhosa e mereceu, sim, o primeiro 
lugar. Aceita, amor, já passou teu título. Agora é a vez 
da Lunna LeBlanc”, finalizou Urach.
O ‘Miss Bumbum 2021’, como sempre, contou com 

confusão. Lunna LeBlanc, representante de 
Minas Gerais, foi eleita a campeã entre as 15 

candidatas finalistas. O 
problema foi o jeito que 
ela foi eleita. A coluna ex-
plica: a votação contou 
com um empate em 131 
pontos entre a mineira e 
Juh Campos, candidata de 
Roraima. A apresentadora 
Andressa Urach, que usou 
um colar em homenagem 
ao marido, foi a responsá-
vel por escolher a vencedo-
ra do concurso.
Suzy Cortez, vencedora do 

concurso em 2015, por sua vez, conversou com a 
coluna após o resultado da competição e disse que 
tem vergonha de ter feito parte do concurso após a 
forma como o mesmo terminou: “Eu tenho vergonha 
de ter ganho o ‘Miss BumBum Brasil 2015’ e o ‘Miss 
BumBum World 2019’ depois que aconteceu. Clara-
mente a Ju ganhou o concurso, não teve cabimento 
nenhum depois do empate de 31 pontos a bolso-
minion arrependida Andressa Urach simplesmente 
escolher a vencedora sendo que o certo seria chamar 
os jurados fazer uma nova votação e decidir quem 
ganharia”, disse Suzy.

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

ANDRESSA URACH DE ‘BOLSOMINION

EX-MISS BUMBUM CHAMA 

REPRODUÇÃO DE INTERNET

ZÉLIA DUNCAN ALFINETA 
MARINA RUY BARBOSA
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Na última segunda-feira, morreu o sertanejo Kleber 
Oliveira, da dupla Kleber e Kaue. Infectado com o co-
ronavírus, o cantor foi internado no Hospital Estadual 
de Américo Brasiliense (HEAB). Ele estava intubado 
desde maio.
 Kleber, também conhecido como Klebinho, tinha 
37 anos e era de Araraquara (SP). Desde 2011 fazia 
dupla com o cantor Kaue Tamburus, de Ribeirão Preto. 
Ele deixa mulher e filha. 

Sem contrato com a Globo há mais de um ano, Reynaldo Gianecchi-

ni segue a onda dos artistas que deixaram a emissora dos Marinho e 

anda investindo em projetos autorais para embarcar no streaming. 

Ele, inclusivem já está negociando com algumas plataformas. 

Amazon e Netflix são duas das plataformas que estão na mira do 

ator. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. 

PROJETOS AUTORAIS 

VÍTIMA DA COVID
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 n A Sala Carlos 

Couto, em Nite-
rói, apresenta 
hoje, às 19h, a 
exposição Vir-
tual ‘Interfaces 
Realismo Abs-
trato’, do artista 
CHA. O publico 
poderá conhe-
cer e acompa-
nhar a exposi-
ção através do 
instagram @
salacarloscouto.

Ainda rende a repercussão da festa de três dias que Marina Ruy Barbosa deu 
para comemorar os seus 26 anos, no último final de semana. A badalação 
aconteceu na fazenda de seu namorado, o deputado Guilherme Mussi (PP-
-SP), em Capão Bonito, no interior de São Paulo, e reuniu vários famosos. Entre 
os convidados estava Mônica Martelli, que foi muito criticada na internet. Mas 
a cantora Zélia Duncan resolveu mesmo virar a artilharia contra a ruiva dona 
da festa. Em um comentário no perfil de Hugo Gloss no Instagram, a intérprete 
de ‘Catedral’ ironizou Marina por promover aglomeração em meio a pandemia 
do novo coronavírus. “Três dias de comemorações num momento desses. Sei 
lá, gente... Nem deu uma vergonhazinha? É o fim da picada”, escreveu ela.

NA EQUIPE DE IVETE

 MARI GONZALEZ DE NOVO 

Mari Gonzalez já foi ‘cover’ de Ivete Sangalo há seis anos. Era ela que entrava no 
palco para a equipe testar a luz e as marcações dos movimentos de Ivete antes 
dos shows e a modelo das provas de roupas de Veveta. Pois bem. Ela foi 
contratada para estar na equipe do ‘Música Boa Ao Vivo’, do Multishow, com a 
cantora baiana no comando. “Eu e Gominho, vamos invadir as redes sociais do 
canal para fazer aquela resenha gostosa nos bastidores do programa!”, contou a 
ex-BBB. A estreia da atração vai ser no dia 13, às 20h30. 

REPRODUÇÃO

O destino de José Carlos Machado, que interpretou o protagonista Abraão de ‘Genesis’, da Record TV, 
ainda é incerto na emissora. Com contrato expirando hoje, o artista ainda não recebeu nenhuma de-
finição da direção da casa sobre a possibilidade de renovação. Depois do sucesso do desempenho do 
ator na trama bíblica, será mesmo que a Record vai deixar o profissional escapar assim fácil?

FUTURO INCERTO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Cheguei à Comlurb há cerca de 
seis meses após aceitar o de-
safio de aplicar um choque de 

gestão em uma Companhia pública 
que presta serviço essencial à po-
pulação. Isso tinha em mente desde 
sempre. O que não sabia e descobri 
já nos primeiros dias, foi a enorme 
satisfação de perceber a qualidade 
de todo o corpo operacional e técni-
co da empresa. Venho aprendendo 
com todos, a cada dia, e estimulando 
fortemente o incremento à gestão 
de pessoas na Casa. É fundamental 
valorizar a ponta, onde tudo aconte-
ce, por isso converso muito com os 
garis, nas ruas, para sentir o feeling 
de quem verdadeiramente constrói 
a história da Comlurb e é de fato seu 
maior patrimônio e a razão de ser 
de sua existência. O gari é a essência 
da Comlurb, isso é fato. Mas toda a 
engrenagem é importante, desde os 
encarregados até os diretores, pas-
sando por gerentes e coordenadores. 

Tenho estimulado bastante a troca 
entre os diversos níveis hierárquicos, 
pensando em construir uma história 
de integração capaz de manter coesas 
as diretrizes e metas traçadas. São 
diálogos pertinentes e propícios a um 
desenvolvimento cada vez maior da 
nossa Companhia em um momento 
em que os desafios se multiplicam 
vorazmente. Sem a possibilidade de 
novos investimentos pelas restrições 
orçamentárias impostas pela realida-
de, nada mais importante num mo-
mento como esse do que estarmos 
alinhados, integrados, interagindo 
sempre, por um propósito único: a 
qualificação de ideias que levem a ní-
veis elevados de performance institu-
cional, procurando entregar sempre 
o melhor produto a nosso principal 
cliente, o povo carioca. 

PRESIDENTE
Alexandre Rodrigues

EDITOR-EXECUTIVO
Bruno Ferreira
 
JORNALISTA RESPONSÁVEL
Paulo Ricardo Moreira

EDITORES-ASSISTENTES 
Max Leone e Ana Carla Gomes

EDITOR-ASSISTENTE DE ARTE
Sidinei Nunes
 
DESIGNERS
Amaro Prado, Amaro Prado Junior, Celso Reis,  
Marcela Musse e Thiago Ladeira

INFOGRAFISTAS
Francisco Silva e Paulo Márcio Esper

 NO presidente Jair Bolsonaro deixou nas mãos dos líde-
res neopentecostais o lobby no Senado para aprovação 
do AGU André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. 
Não vai interferir junto à base governista. Prometeu indi-
car um ‘terrivelmente evangélico’ para atender à bancada 
cristã, e só. A missão agora é com a bancada evangélica, 
os donos das igrejas que o apadrinham. Eles têm mais 
poucos dias para as visitas aos gabinetes, antes da apo-
sentadoria do ministro Marco Aurélio Mello.  

Mais um
 N Enquanto Mendonça 

continua com rejeição de 
parte do Senado, ganha 
corpo um plano B para o 
presidente: a indicação do 
juiz Mirko Giannotte. 

Reza & toga  
 N Giannotte é evangélico, 

membro da Igreja Batis-
ta, e com um diferencial: 
chancelado pela Associa-
ção Nacional dos Magis-
trados Estaduais. 

Ainda indeciso 
 N Após flerte com Patrio-

ta, PMB, PRTB e Progres-
sistas, Bolsonaro voltou a 
dar mais atenção ao con-
vite do PTB para se filiar. 
E segue a novela.

Verticalização 
 N Em tempo, Bolsona-

ro não está preocupado 
com as negociações para 
palanques estaduais. Seu 
foco é fortalecer a ala bol-
sonarista no Congresso 
Nacional. 

Cabidão  
 N A TV Escola, que sucum-

biu sob tutela do Ministé-
rio da Educação, confor-
me noticiamos, está de 
migração para a Empresa 
Brasil de Comunicação 
— com o mesmo orça-
mento, com outro nome 
(a definir), mas com o 
propósito bem diferente 
do ensino pelas telas. A 
conferir a programação 
pré-eleitoral.  

Confirmação de leitura 
 N Veja o perigo de resolver 

contratos de trabalho às 
pressas, ou sem a devida 
atenção e respeito: um pa-
trão terá de indenizar em 
R$ 5 mil uma ex-empre-
gada doméstica demitida 
por ele por mensagem de 
whatsapp, em 2016, numa 
mensagem bem ‘seca’. Não 
tem recurso, foi decisão 
do Tribunal Superior do 
Trabalho.  

É só na fé 
 N E por falar em condena-

ção, um pastor da Igreja 
Universal do Reino de 
Deus perdeu ação de in-
denização por danos mo-
rais e materiais por ser 
obrigado a pedir dinheiro 
aos fiéis — o que, na sua vi-
são, não configuraria uma 
tarefa acordada. Ele tam-
bém diz que foi obrigado 
a fazer vasectomia após se 
casar.

Green avança
 N Os Estados Unidos emi-

tem em média 300 mil no-
vos green cards por ano, 
e estes números irão se 
intensificar nos próximos 
meses. Apenas no primei-
ro trimestre de 2021, já 
foram computados mais 
de 110 mil novos pedidos, 
número nunca antes re-
gistrado neste período no 
país. Os dados são de Feli-
pe Alexandre, jurídico da 
AG Immigration, para a 
Coluna. 

Mercado respira 
 N O industrial brasileiro 

está um pouco mais oti-
mista apesar das restrições 
da pandemia, mesmo que 
tímidas. A intenção de lan-
çar produtos pela indús-
tria cresceu 18,5% no 1º 
trimestre, em relação ao 
mesmo período do ano 
passado, de acordo com o 
Índice de Atividade Indus-
trial da Associação Brasi-
leira de Automação-GS1 
Brasil. No acumulado de 
12 meses, o índice apresen-
ta crescimento de 13,1%.

LAVANDO AS MÃOS

SEGUE O TESTE 

 N Institutos de pesquisa que já fazem sondagens nacionais 
nesta semana incluíram o nome do governador gaúcho Eduardo 
Leite (PSDB), com prioridade nos formulários, em confronto em 
cenários só com Bolsonaro ou com Lula da Silva.  

Com as mudanças provocadas 
pela pandemia, entre elas a 
possibilidade de trabalhar em 

casa, fica fácil visualizar o renasci-
mento que o Centro do Rio de Janei-
ro pode viver para vir ao encontro 
do desejo das pessoas por moradias 
maiores. O projeto Reviver Centro, 
liderado pela Prefeitura do Rio de Ja-
neiro com apoio de diversos setores 
da sociedade, é urgente e muito bem-
-vindo. Nenhuma cidade no Brasil 
tem um Centro como o do Rio.

Primeiro, pelas facilidades logísti-
cas. Ali se tem acesso a VLT, barca, ae-
roporto nacional, ônibus intermuni-
cipal e estadual, metrô, ponte Rio-Ni-
terói, túneis ligando as saídas da ci-
dade. E muito rapidamente se chega 
à Zona Sul ou Zona Norte. A Avenida 
Beira Mar, por exemplo, já foi toda de 
prédios residenciais, com aquela vis-
ta lindíssima da baía. E completan-
do as facilidades, é o bairro com um 

Diálogos de uma Comlurb integrada

A revitalização do Centro do Rio

Fernando 
Schneider 
Diretor Superin-
tendente da APSA

perfil histórico inigualável, com suas 
centenas de construções antigas. O 
Centro é a nossa identidade, nossa 
história, palco de muitos aconteci-
mentos importantes para o Brasil.

E é nisso que o Rio precisa apos-
tar. Na valorização da sua cultura, 
do turismo, no Rio dos eventos. De-
vemos fazer do Centro uma nova op-
ção mais democrática de moradia, 
trazendo para ali famílias que hoje 
vivem mais distantes do mar e das 
principais áreas de lazer e consumo 
da cidade.

Esperamos que haja empenho por 
parte do poder público em oferecer 
os melhores subsídios possíveis para 
atrair os investimentos necessários e 
haja também um olhar sensível das 
empresas para a necessidade do pro-
jeto, que tem um cunho social e eco-
nômico louvável para cidade do Rio 
de Janeiro, que merece ser melhor 
cuidada. Sabemos que não é fácil de 
implementar, mas o mais importan-
te, a demanda por melhores mora-
dias, a preços mais acessíveis, certa-
mente é a nossa realidade.

É importante que os atores do 
mercado entendam que esse projeto 

Como forma de estabelecer pon-
tes sólidas com a ponta, começamos 
a trabalhar internamente um novo 
conceito de interação, um bate-pa-
po descontraído com os garis, com 
o objetivo de melhorar a interface 
entre entes de uma mesma corrente, 
e valorizar esse profissional que de-
sempenha funções reconhecidas por 
toda a população carioca, como for-
ma de sedimentar tendências e real-
çar os vínculos. Em toda a minha tra-
jetória profissional, com experiência 
adquirida na iniciativa privada, em 

empresas de médio e grande porte, 
sempre busquei intensificar as rela-
ções interpessoais como forma de 
alcançar excelência nos serviços e 
cacifar os resultados obtidos. Essa 
sempre foi uma obsessão minha, o 
combustível que alimentou conquis-
tas e busca por indicadores cada vez 
mais favoráveis. Vamos, juntos, em 
busca de desafios, e transformá-los 
em grandes conquistas conjuntas, 
sem essa de empregador e emprega-
do, mas sim parceiros de um mesmo 
projeto de sucesso.

é uma questão de sobrevivência, que 
não há outra alternativa. O mundo 
todo caminha nesse sentido. Se não 
houver uma visão conjunta a essa 
transformação, a situação da região 
vai piorar muito. O comércio de rua, 
os shopping centers, os serviços di-
versos, os restaurantes virão ou con-
tinuarão ali existindo por causa da 
revitalização do Centro. O que falta 
para melhorarmos o olhar e identifi-
carmos todo o potencial da região?

Eu vejo o Centro do Rio podendo 
ser ocupado por jovens, os ditos tra-
balhadores nômades digitais, que 
amam viajar ou viver experiências di-
ferentes e temporárias em outras ci-
dades. Jovens de todo o Brasil certa-
mente amam o Rio e não pensariam 
duas vezes em viver aqui. Precisamos 
de moradias bacanas a preços aces-
síveis. E essa tendência se acentua 
agora que muitos podem trabalhar 
de qualquer lugar do mundo. O Brasil 
é um país barato para estrangeiros. 
Porque jovens de outros países não 
viriam para cá? Temos sol o ano todo, 
calor humano, lindas praias, opções 
culturais. Será que somos a bola da 
vez e ainda não percebemos?

REPRODUÇÃO

ESPLANADEIRA

 N # Américas Shopping,  no Recreio dos Bandeirantes (RJ), apresenta 
shows especiais gratuitos no mês do Rock, às quartas-feiras. # FiBrasil 
inicia operações no Brasil. # I Congresso Nacional de Empreendedoris-
mo e Empregabilidade da Juventude Negra acontece de 13 a 15, online e 
gratuito. # Coreia In Rio (Coreia do Sul) promove atrações culturais no 
Museu Naval, a partir do dia 8.

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

Flávio Lopes 
Presidente da 
Comlurb

ARTE O DIA



A 
dupla sertaneja Matheus e Kauan presenteou 
seus fãs, no início deste mês, com o novo EP ‘Expec-
tativa X Realidade’, que marca o primeiro lançamento 
“não-single” dos cantores em 2021. As seis músicas que 

compõem o disco, gravado ao vivo em Goiás, faziam parte de um projeto inicial dos 
irmãos de gravar um DVD com 17 canções. Mas, com a covid-19, o formato teve que mudar 

e os goianos explicaram a estratégia utilizada para entregar novos sucessos para o público, 
considerando as restrições causadas pela pandemia do coronavírus.
“Nesse trabalho específico, a gente resolveu gravar seis faixas. Nós tínhamos um projeto muito 

grande, porém, pela pandemia, não deu certo e a gente resolveu deixar um pouco mais para frente. E, 
aí, a gente apostou nesse novo formato (EP)”, explica Kauan. Antes do EP chegar às plataformas digitais, a 

dupla já havia divulgado uma prévia do que viria pela frente com as músicas ‘Vagabundo’ e ‘Viciado’, que foram 
feitas em parceria com Zé Vaqueiro e Tierry, respectivamente. “Eu acho que, dessa forma, a gente consegue ali-

mentar muito mais a nossa nossa carreira e estar sempre lançando coisa nova”, acrescenta Matheus, sobre os EPs.
Por outro lado, o mais novo trabalho da dupla também indicou que os irmãos ainda são grandes adeptos aos ál-

buns mais longos. “A gente tenta contar o máximo de histórias possíveis e uma música é sempre diferente da outra, 
então a gente se apegou muito no lance do álbum”, confessa Matheus.

Para Matheus e Kauan, a indústria musical está passando por mudanças na forma como artistas lançam suas canções 
e, também, no modo como os fãs consomem o conteúdo. A internet e as redes sociais têm, atualmente, um importante 
papel na divulgação dos trabalhos. Além disso, o público não tem mais o costume de escutar um álbum inteiro como 
acontecia antigamente. Segundo um levantamento feito pela plataforma de streaming Deezer, 60% dos brasileiros en-
trevistados escuta menos álbuns completos do que há cinco ou 10 anos atrás.

Por outro lado, o sertanejo é um dos gêneros que ainda se saem bem com projetos de maior extensão. Em 2019, oito 
dos 10 álbuns mais escutados eram classificados como sertanejo, sendo a lista encabeçada por Marília Mendonça, en-
quanto Matheus e Kauan não ficavam muito atrás, na quarta posição, com o disco ‘Tem Moda Pra Tudo’.

MEME NO TÍTULO E VIRALIZAÇÃO
E a estratégia de trazer uma linguagem da internet, ‘Expectativa X Realidade’, para o nome do álbum deu cer-

to. No dia seguinte ao lançamento do EP, o ex-BBB Arthur Picoli fez questão de publicar um vídeo dançando a 
música e fazendo as coreografias características do vídeos curtos de plataformas como TikTok e Instagram.

Apesar da letra apelativa, os irmãos deixam claro que não escreveram a canção com um foco específico 
nas mídias digitais. “A gente não faz pensando em ser um viral, mas é uma gíria que todo mundo usa, 

faz parte do cotidiano”, explica Kauan. “São coisas que nós podemos usar a nosso favor”, completa 
Matheus, que também acredita no benefício em ter uma canção estourando nas redes sociais, 

assim como nas próprias plataformas de música.
Mais importante que uma letra “chiclete”, Matheus e Kauan querem que músicas 
contem histórias com as quais o público possa se identificar. “A música tem que 

falar do cotidiano das pessoas, o que elas vivem no dia a dia, né? Acho que 
a nossa música tem essa identidade, sempre teve”, afirma Matheus. 

“Eu tenho certeza de que as pessoas que nos acompanham há 
muito tempo vão saber disso: cada música conta uma 

história diferente e ela tem começo, meio e fim. A 
gente se preocupa muito com isso e eu acho que as 
pessoas vão conseguir entender também, mais uma 
vez, nossas narrativas”, garante.

Novelas

o
d

ia
d

n site: odia.com.br n e-mail: odiad@odia.com.br n tel.: 2222-8000

MALHAÇÃO

 n Karina fica frustrada com Pe-
dro, que tenta se explicar para a 
namorada. Duca se despede de 
Alan. Nat pede para entrar no 
esquema que Lobão e Heideguer 
têm.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Rodrigo fica encantado ao ver 
Manuela arrumada. Lourenço 
diz que lutará pela guarda de 
Tiago. Lúcio tenta tranquilizar 
Ana. Manu fica ofendida ao ouvir 
comentário de Nanda sobre Ana.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Hugo se vangloria por ter con-
seguido enganar Helena. Júlia 
convoca Alan a se arrumar e sair 
com ela. Alejandro teme perder 
Luna para Téo, caso ela resolva 
se mudar para a casa de Helena.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Maria pede para a boneca Lau-
ra aparecer como menina para 
que Bárbara acredite que é uma 
boneca e não uma humana de 
verdade.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Érika confidencia para Téo que 
Robertão procurou Giancarlo 
sobre um emprego e o blogueiro 
liga para o publicitário. O porteiro 
cobra de Leonardo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Esaú debocha de Jacó. Jacó fica 
perplexo com a atitude de Rebe-
ca. Lia se decepciona com Labão. 
Bêbado, Esaú tenta caçar. Jacó 
engana seu pai. Esaú descobre 
que o pai foi enganado.

21h | RECORD | 12 anos 
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DEZCARGA

Reportagem do estagiário Josué Santos, sob supervisão de 

Tábata Uchoa

Matheus e Kauan 
lançam EP 

‘Expectativa X 
Realidade’ com quatro 

canções inéditas,
 apostando na 

linguagem da web 

SERTANEJOS CONECTADOS 
COM AS REDES SOCIAIS

A pool party 
do clipe de 
Matheus e 

Kauan



Horóscopo

Você deve se expressar bem. Pode fechar novos 
contratos com clientes. Momento excelente para 
praticar esportes. Se está na pista, vai sofrer um 
pouco. Cor: branco.

Boas chances de iniciar um empreendimento de 
dentro de sua casa. Pode formar um negócio lucrativo. 
No amor, tenha cautela com a possessividade. Cor: 
escarlate. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

O seu astral favorece diálogos e os estudos. Se 
arrisque com novos clientes e se dedique ao 
conhecimento. Fuja da paquera com um colega de 
trabalho. Cor: areia.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Utilize a disposição para perseguir os seus objetivos, é 
um bom momento para isso. Foque em trabalhar 
sozinha.  No romance, corre o risco de se magoar com 
ilusões. Cor: amarelo-ouro.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Reforce o laço com amigos e colegas masi próximos. 
Oportunidades de mudar de negócio podem pintar 
para você. Fique atenta. Pode se frustrar na conquista. 
Cor: rosa.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você vai buscar reconhecimento no dia de hoje. 
Aposte na agilidade e na melhor qualidade do seu 
trabalho. Na vida em casal, o tempo deve fechar um 
pouco. Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Muita animação com os seus planos para si. Seja mais 
ágil e conte com a ajuda dos amigos para se dar bem. 
Uma relação a distância não vai dar tão certo como 
esperado. Cor: marrom.

LIBRA
23/9 a 22/10

Não fique parada hoje. Persiga as suas ambições com 
confiança. Boas chances de melhorar de vida. Na 
paixão, decepções e sofrência à vista, mas tenha 
calma, tudo passa. Cor: goiaba.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Excelente dia para reforçar as relações que você 
cultiva com os outros. Faça chamadas de vídeo com a 
família e os amigos. Na conquista, chance de uma 
paixão surgir.Cor: branco.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você vai ter muita força de vontade na sua profissão. 
Se dedique e seja rápido com as tarefas que lhe são 
entregues. Nos assuntos do coração, clima tenso com 
intrigas. Cor: prata.

Faça um esforço para ter um dia mais gostoso. Se 
junte com as pessoas queridas e colabore mais e 
melhor no trabalho. Vai arrasar e atrair a todos na 
paquera. Cor: terracota. 

Vai se dar bem no trabalho feito em home office. Pode 
até aprimorar a relação com a família. Seja mais 
realista e tenha cautela com as expectativas no amor. 
Cor: branco.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

Porchat paga inscrições 
do ENEM para seguidores 
Fábio Porchat decidiu fazer uma ação solidária para come-
morar seus 38 anos, na última quinta-feira. Para comemo-
rar, o humorista anunciou, nas redes sociais, que pagaria 50 
inscrições do ENEM para seguidores que estivessem com 
dificuldades financeiras. O ato de Fábio acabou servindo de 
inspiração para outros famosos, como Maisa e o deputado 
federal David Miranda.

“GENTE!!! Abrimos o link de novo porque a @maisa e 
o @_guilhermeO_ entraram na nossa rede e mais 50 ins-
crições vão ser pagas!!! Tá com o boleto aí do ENEM e os 
dados? Manda pra gente aqui pelo link!!!”, escreveu Fábio 
no Twitter. “Vocês são demais Maísa e Guilherme!”. 

Na noite da última segunda-feira, Fábio compartilhou 
uma mensagem que recebeu de uma professora. “Como 
professora, já paguei muita inscrição, passagem de ônibus, 
almoço...tudo em nome da permanência dos meus alunos 
na escola. Vejo sua iniciativa como algo transformador. É 
como se você dissesse: Vai! O futuro está em suas mãos, 
mas vou abrir a porta para você”, escreveu uma seguidora 
para Fábio.
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