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VEJA COMO 
ENCERRAR A 
POUPANÇA 
SOCIAL DIGITAL 
DA CAIXA POR 
TELEFONE. 
ECONOMIA, P. 9

NA ALERJ 
DEPUTADOS 
CONSTRANGIDOS 
COM CASOS 
POLICIAIS 
ENVOLVENDO 
PARLAMENTARES 
INFORME DO DIA, P. 2

Aterrorizado 
por traficantes 
Motorista de aplicativo é seques-

trado, baleado e queimado por 

bandidos ao aceitar uma corrida 

de Caxias, na Baixada Fluminense, 

para Paraty, na Costa Verde. P. 5

Justiça suspende fiança 
de R$ 1 milhão e manda 
soltar Pastor Everaldo. P. 6

Festival ‘Coreia in Rio’ tem 
programação gratuita no 
Museu Naval. P. 15 

Chefe do tráfico no 
Complexo do Lins é 
preso a caminho de 
uma churrascaria
RIO DE JANEIRO, P. 6

Rio prorroga a vacinação 
contra a gripe até agosto  
Campanha da prefeitura será estendida à população em geral a partir do dia 14. Confira o calendário.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

PARA TODAS AS IDADES

Mulher acusa funcionários 
de casa noturna em Cabo 
Frio, na Região dos Lagos. 
O local tem como sócios o 
deputado Fillipe Poubel 
(PSL) e o policial militar 
Diogo Souza.  P. 5 

Polícia 
investiga 
estupro 
em boate

Foragido há três anos, 
Gerel Lusiano Palm foi 
condenado por tentativa 
de homicídio e responde  
por outros crimes. P. 6 

Assassino 
holandês 
capturado 
na Barra

Tricolor para Tricolor para 
nas boas nas boas 
defesas do defesas do 
goleiro do goleiro do 
Ceará e não Ceará e não 
sai do 0 a 0 em sai do 0 a 0 em 
São JanuárioSão Januário

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
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Rubro-Negro não joga bem e perde Rubro-Negro não joga bem e perde 
a quarta partida pelo Brasileiro: a quarta partida pelo Brasileiro: 
Atlético-MG 2 a 1 no MineirãoAtlético-MG 2 a 1 no Mineirão

FLA LEVA ‘BICADA’ FLA LEVA ‘BICADA’ 

DO GALODO GALO

Internado com covid no 
Hospital Samaritano, 
Luciano Szafir passou por 
uma cirurgia abdominal. P. 12

COMPLICAÇÕES 
COM A SAÚDE  

FábiaOliveira
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Niterói: marido de vítima de 
acidente em estado grave.  P. 4

Mais de 5 toneladas de resíduos

ATAQUE

Página 8

COVID: SECRETARIA DE SAÚDE DEVE ESPAÇAR REPESCAGEM. P. 3

DIVULGAÇÃO

Operação já retirou Operação já retirou 
lixo e desobstruiu lixo e desobstruiu 

166 bueiros em 166 bueiros em 
cinco vias da cidade cinco vias da cidade 

para prevenir de para prevenir de 
alagamentos e alagamentos e 

bolsões d’água. bolsões d’água.  P. 4 P. 4

FLU FICA FLU FICA 
NO EMPATENO EMPATE
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 N Na Rua dos Diamantes, 
em frente ao número 1.147, 
em Rocha Miranda, tem um 
vazamento de esgoto há 
mais de um mês! A Cedae 
precisa tomar providências 
e vir aqui resolver nosso 
problema. Não podemos 
ficar com esgoto a céu 
aberto, assim desse jeito.

 > Joel Cella
Rio de Janeiro

Vazamento de esgoto 
em Rocha Miranda

Moradores do K11 
pedem túnel no bairro

 NOs moradores do bairro K 
11, em Nova Iguaçu, pedem 
que a prefeitura da cidade 
construa um túnel ligando o 
bairro ao centro da cidade, o 
que daria mais mobilidade 
ao trânsito, acabando com os 
engarrafamentos e facilitando 
o acesso dos moradores ao 
centro de cidade.

 > Mário Sodré
Nova Iguaçu

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

As mais lidas
Online

Após polêmica, Bruno 
Gagliasso se recusa a 

falar sobre relação com 
Marina Ruy Barbosa

CELEBRIDADE

Criminosos fazem 
funcionária de  
loja refém em 
tentativa de  

assalto em  
Angra dos Reis

RIO DE JANEIRO

Assassino mais 
procurado da  

Holanda é preso  
pela PF na  

Barra da Tijuca
RIO DE JANEIRO

Deputados 
estariam de 
saco cheio 
desse tipo de 
incidente que 
joga nome 
da Alerj nas 
páginas 
policiais”

Deputados estaduais da Alerj vivem um ambiente de 
constrangimento com sucessivos casos policiais en-
volvendo parlamentares da Casa. Dessa vez, o depu-

tado Filippe Poubel (PSL) teve seu nome citado no caso de 
suposto estupro que teria ocorrido em boate em Cabo Frio, a 
qual ele é sócio. A vítima conta que, alcoolizada, sofreu abu-
so sexual de dois funcionários da casa noturna. Uma teste-
munha disse ainda que o deputado estava na boate naque-
la noite. Na Alerj, segundo relata um deputado que não quis 
ser identificado, Poubel quase não aparece. De acordo com 
outro parlamentar, deputados estariam de “saco cheio des-
se tipo de incidente que joga o nome da Alerj nas páginas 
policiais, anulando todos os esforços para manter o poder 
legislativo numa agenda positiva”.

HISTÓRICO
Em fevereiro deste ano, o deputado comunicou a órgãos de 
Segurança Pública que teria recebido ameaças de morte 
após denunciar um show de MC Poze. Em 2020, Poubel 
invadiu hospital de campanha de São Gonçalo dizendo que 
objetivo era fiscalizar as instalações. O parlamentar teria se 
exaltado e intimidado funcionários da unidade. Em 2018, 
durante seu mandato como vereador por Maricá, Poubel foi 
acusado de ter agredido sua ex-sogra com um soco na cabe-
ça, segundo boletim de ocorrência feito pela ex-mulher do 
político. Na época, ele refutou a acusação e disse que “não 
participou da confusão” que havia ocorrido em sua casa.

 N Sexta edição do Fórum Cul-
tura + Diversidade, que re-
torna ao Rio em setembro, 
traz propostas para uma ci-
dade mais acessível e inclu-
siva, com iniciativas de em-
preendedores com enfoque 
na diversidade. 

InformedoDia

 N A oposição ao atual gover-
no de Japeri anda reclaman-
do que há 7 meses a Prefei-
tura não atualiza o Portal da 
Transparência, como deter-
mina a lei. O que eles dizem é 
que a prefeita Fernanda On-
tiveros, no período, assinou 
contratos, atas de registro 
de preços e editais de licita-
ção. Nos próximos dias será 
formalizada reclamação do 
“não procedimento” ao TCE. 

RECLAMAÇÃO 
AO TRIBUNAL 
DE CONTAS

DIVULGAÇÃO

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O

CIDADE MAIS 
INCLUSIVA

DE CARLOS 

MINC PARA 

SIRKIS

Deputado publi-

cou vídeo para 

Alfredo Sirkis, que 

morreu há 1 ano. 

“A falta que você 

faz nesse momen-

to, desmontaram 

toda a área am-

biental. Breve-

mente a gente 

vai derrubar esse 

safado do Bolso-

vírus”, disse.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Filippe Poubel viu seu nome envolvido em mais um escândalo

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Município de Japeri

A antecipação do 13° para os servidores do Rio é um alento 
para eles, que tanto sofreram  com os atrasos, e para a econo-
mia. Além do pessoal ativo, aposentados e pensionistas tam-
bém foram beneficiados. Isso significa cerca de R$ 25 bilhões 
circulando.

O programa Rio em Harmonia, que regulariza e organiza locais 
para os ambulantes, garante segurança para esses trabalha-
dores e ordem na cidade do Rio. É bom para eles, para a cidade 
e para os turistas. Agora é fiscalizar para ver implementado 
nos locais estratégicos.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Detran-RJ disponibiliza 
mais de 8 mil vagas
No mutirão de sábado, serão oferecidos serviços em 136 unidades no estado

DIVULGAÇÃO/DETRAN.RJ

O 
Detran-RJ promove, 
no sábado, o 32º mu-
tirão desde o início 
da pandemia. Serão 

oferecidas 8.090 vagas para 
serviços de identidade, ha-
bilitação e registro de veícu-
los, em 136 unidades distri-
buídas em todas as regiões 
do Estado do Rio. Para evi-
tar aglomerações, o atendi-
mento será apenas mediante 
agendamento prévio.

Para ser atendido, o 
usuário deve marcar os 
serviços pelo site do Detran 
(www.detran.rj.gov.br) ou 
pelo teleatendimento, nos 

números (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042, 
das 6h às 21h. As vagas co-
meçaram a ser disponibili-
zadas ontem.

“Nosso objetivo é criar 
novas oportunidades para 
suprir a demanda da popu-
lação. Com as 32 edições es-
peciais, ou seja, com os muti-
rões realizados aos sábados, 
teremos oferecido aos cida-
dãos fluminenses mais de 147 
mil vagas extras”, afirmou o 

SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO

 N Os serviços de habilitação, 
como primeira habilitação, re-
novação de CNH, mudança ou 
adição de categoria, alteração 
de dados ou troca da permis-
são para dirigir (PPD) para a 
carteira definitiva, serão dispo-
nibilizados, das 10h às 16h, nos 
seguintes postos: Sede (Centro 
do Rio); Angra dos Reis; Ara-
ruama; Barra da Tijuca; Barra 
do Piraí; Belford Roxo; Campos 
dos Goytacazes; Campos dos 
Goytacazes (Shopping Estra-
da); Cantagalo; Ceasa; Copa-
cabana; Guadalupe; Ilha do 
Governador; Itaboraí; Itaocara; 

Itaperuna; Jacarepaguá (Rio 
Shopping); Magé; Niterói (Fon-
seca); Niterói Shopping; Nova 
Friburgo; Nova Iguaçu; Paraí-
ba do Sul; Paracambi; Parque 
Maré; Resende; Rio Bonito; São 
Fidélis; São Gonçalo (Neves); 
São Gonçalo (Rocha); São 
João de Meriti; São Pedro da 
Aldeia; Sulacap; Teresópolis; 
Três Rios; Unamar; Vaz Lobo; 
Via Brasil; Volta Redonda e 
West Shopping.

Também estará disponível 
o serviço de emissão de cartei-
ra de identidade, em diversas 
unidades no estado. 

Confira os postos disponíveis

Serão oferecidas 8.090 vagas para serviços de identidade, habilitação e registro de veículos

presidente do Detran.RJ, 
Adolfo Konder.

Serviços de veículos, 
como transferência de pro-
priedade, 2ª via de CRV, al-
teração de características, 
mudança de cor, transfor-
mação de combustível, bai-
xa e inclusão de alienação, 
alteração de nome/razão 
social, inclusão de ANTT, 
blindagem e intenção de 
venda poderão ser feitos 
das 8h às 13h, nos seguin-
tes postos: Infraero; Nova 
Iguaçu; Reduc; Itaboraí; 
Haddock Lobo; Nilópolis; 
Mesquita; Valença; Cordei-
ro; Volta Redonda; Barra 
Mansa; Vassouras; Bom 
Jesus de Itabapoana; Ma-
cuco; Barra do Piraí; Re-
sende; Miguel Pereira.

POLÍCIA

Deputados 
enrolados na 
Assembleia

O atendimento 
será mediante 
agendamento 
prévio, para evitar 
aglomerações



RIO DE JANEIRO

VACINA CONTRA GRIPE PARA PESSOAS DE

TODAS AS IDADES
Após prorrogar campanha, Prefeitura do Rio divulga calendário que abrange a população  
em geral. Bebês e jovens com até 17 anos serão imunizados a partir da próxima quarta-feira

A 
Prefeitura do Rio 
divulgou, ontem, o 
calendário de vaci-
nação contra a gripe 

para todas as faixas etárias. 
A campanha foi prorrogada 
até agosto e a vacina será es-
tendida para a população em 
geral. De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
as datas respeitam o escalo-
namento por faixas etárias 
para evitar aglomerações 
nas unidades de saúde. 

A  par t i r  da  próx ima 
quarta-feira (14), começa 
a imunização contra gripe 
para os bebês a partir de 
6 meses até os jovens de 
17 anos. Entre os dias 21 e 
30 de julho, será a vez dos 
adultos de 51 a 60 anos. 
Depois do grupo de 51 a 60 
anos, as faixas etárias vão 
diminuindo e a imunização 
contra o vírus da influenza 
encerra no dia 30 de agos-
to, beneficiando pessoas 
entre 18 e 30 anos.

A prefeitura ressalta, tam-
bém, que a população deve 
respeitar o intervalo entre as 
vacinas. É necessário aguar-
dar 14 dias entre a vacina de 
covid-19 e a da gripe.

No último sábado, o Mi-
nistério da Saúde autori-
zou os estados e municípios 
a ampliarem a vacinação 
contra gripe para outras 
pessoas além das já incluí-
das nos grupos prioritários 
iniciais. A recomendação é 
que a imunização seja fei-
ta em pessoas a partir de 6 
meses de idade. De acordo 
com o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, o objeti-
vo da campanha é diminuir 
os casos graves da doença 
que pressionam o sistema 
de saúde do país.

Segundo dados da pasta, 
dos 79 milhões de brasilei-
ros que se enquadram nos 
grupos prioritários, cerca de 
34,2 milhões já foram vaci-
nados contra a influenza, o 
que representa 42% do pú-
blico-alvo em geral.

Aqueles que forem se 
imunizar devem ficar aten-
tos aos cronogramas divul-
gados por seus respectivos 
municípios. Para se vacinar, 
basta consultar um local de 
imunização mais próximo e 
comparecer portando a ca-
derneta de vacinação e um 
documento com foto, para 
que os profissionais de saú-
de localizem o cadastro no 
sistema de informação. Caso 
a pessoa não possua ou não 
encontre sua caderneta, os 
agentes de saúde preenche-
rão uma nova.

A pasta também recomen-
da que aqueles que estive-
rem prestes a serem vacina-
dos contra covid-19 tomem 
primeiramente o imuni-
zante contra o coronavírus. 
Após 4 dias, todos devem re-
ceber a dose contra a gripe. 

A partir do dia 14, 
Prefeitura do Rio 
vai aplicar vacina 
da gripe em bebês 
e em jovens com 
até 17 anos

ALERTA

 N Após a repercussão dos 
casos em que cariocas es-
tariam escolhendo vacina 
contra a covid-19, os cha-
mados “sommeliers de va-
cina”, o secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, 
informou que a repescagem 
dos sábados vai permane-
cer até o próximo 17 e que a 
chamada ampla durante a 
semana não vai se repetir. 
De acordo com o secretário, 
há uma preocupação com 
as pessoas que trabalham 
ou estão doentes e por isso 
não conseguem compa-
recer aos postos de saúde 
para receber o imunizante.

Na próxima semana, 
haverá somente a repes-
cagem no sábado. A ten-
dência é que as repesca-
gens fiquem cada vez mais 
espaçadas.

Bem menos 
repescagens

Só vacinamos (contra 
gripe) um pouco 
mais de 1 milhão de 
pessoas. A procura 
está muito baixa”

DANIEL SORANZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE

 > Diante da baixa pro-
cura pela vacina da gri-
pe, a Prefeitura do Rio 
está fazendo um traba-
lho de busca ativa pelos 
grupos prioritários. 

“A gente está fazen-
do a vacinação contra 
a gripe em domicílio 
para os idosos acama-
dos. Os agentes comu-
nitários e as clínicas 
da família estão ba-
tendo seus cadastros e 
chamando as pessoas 
dos grupos prioritá-
rios para estarem se 
imunizando”, disse o 
secretário municipal 
de Saúde, Daniel So-
ranz, que alertou: “Os 
sintomas podem se 
confundir com os sin-
tomas de covid e ainda 
tem muita gente que é 
internada e vai a óbi-
to por causa da gripe, 
principalmente os ido-
sos e grupos prioritá-
rios. É importante que 
os mais jovens tomem 
a vacina. Nossa meta 
é vacinar 2,2 milhões 
pessoas, mas até o mo-
mento só vacinamos 
um pouco mais de 1 
milhão. A procura está 
muito baixa”.

Busca ativa 
pelos grupos 
prioritários

DIVULGAÇÃO

Eduardo Paes defende mistura de imunizantes 
 > O pre fe i to  do  R io , 

Eduardo Paes, afirmou, 
ontem, que defende mis-
turar vacinas diferentes 
da covid-19 entre as pri-
meiras e segundas doses. 
No entanto, segundo in-
formações do jornal ‘Ex-
tra’, ele ressaltou que a de-
cisão não compete a ele, 
mas às autoridades médi-
cas. Paes falou sobre a va-

cinação durante um evento 
no Porto Maravilha.

“Estamos vendo várias ex-
periências pelo mundo em 
que há sim primeira dose 
de Astrazeneca e segunda 
de Pfizer. Isso é possível, a 
gente defende na prefeitura 
que seja assim. Mas é uma 
decisão do PNI (Programa 
Nacional de Imunizações), 
do Ministério da Saúde e da 

Secretaria municipal de Saú-
de”, afirmou.

Paes também falou so-
bre a necessidade da popula-
ção continuar com medidas 
como usar máscara de pro-
teção e evitar aglomeração, 
em decorrência do surgi-
mento de mais uma varian-
te, a delta. “As ações mais 
tradicionais de controle de 
fronteiras, em geral, são em 

aeroportos, com a Anvisa, 
ou em rodoviárias, ações 
mais a nível estadual e 
federal. Mas chamamos 
a atenção para a popula-
ção. As variantes existem, 
provavelmente com trans-
missão comunitária. Esta-
mos muito otimistas com 
a vacinação, mas é impor-
tante que as pessoas ainda 
tomem cuidado”.

Após tomar vacina 
da covid, é preciso 
aguardar ao menos 
14 dias para receber 
dose contra gripe

PARCERIA COM A FIOCRUZ

Experiência em Paquetá alcançou bons resultados, revela Secretaria

 N A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio divulgou, ontem, 
os resultados preliminares da 
pesquisa ‘PaqueTá Vacinada’, 
realizada em parceria com téc-
nicos da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). De acordo com 
os dados, houve grande ade-
são da população, com mais 

de 2,3 mil exames de sangue rea-
lizados. A análise das amostras 
coletadas mostrou que, dentre 
as pessoas residentes da ilha que 
já haviam sido vacinadas contra 
covid-19 antes da imunização em 
massa, 90% apresentaram anti-
corpos para a doença.

Além disso, cerca de 40% dos 

adultos não vacinados antes da 
pesquisa e 21% das crianças e ado-
lescentes já haviam tido contato 
prévio com o vírus e apresentavam 
anticorpos. “Com isso, é possível 
afirmar que a vacinação já contri-
bui de forma significativa para a 
proteção da população a partir da 
primeira dose - o que não descarta 

a importância da dose de re-
forço para completar a imuni-
zação”, informou a secretaria.

A Ilha de Paquetá realizou 
no dia 20 de junho a vacinação 
em massa de toda a popu-
lação adulta local. Ao todo, 
a ilha tem 4.180 residentes, 
segundo a prefeitura.
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Ralos: 5,4 toneladas  
de resíduos são retiradas
Operação já 
desobstruiu 
166 pontos. 
Até setembro, 
50 vias serão 
contempladas 

EDUARDO KAPPS

Operação ajuda na prevenção de alagamentos na cidade do Rio

A 
Operação Ralo Lim-
po 2021, lançada 
na última segunda-
-feira, resultou na 

limpeza e desobstrução de 
166 ralos em cinco vias com 
maior recorrência de alaga-
mentos e bolsões de água no 
Rio. Ao todo, em dois dias, já 
foram removidas 5,4 tonela-
das de resíduos. Coordena-
da pelo Centro de Operações 
Rio (COR), a iniciativa é par-
te do planejamento estraté-
gico para o período chuvoso 
de novembro a abril.

Com 16 garis e o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Conservação, a Comlurb 
limpou 83 ralos na Avenida 
Presidente Vargas, no Cen-
tro; 60 na Avenida Armando 
Lombardi, na Barra da Tiju-
ca; 15 na Rua Silva Freire, e 

oito na Rua Vinte e Quatro 
de Maio, entre a Alzira Val-
detaro e a Gregório Neves, 
no Engenho Novo. As equi-
pes também vão intensificar 
a limpeza dessas caixas com 
o objetivo de facilitar o servi-
ço de desobstrução das gale-
rias feito pela Conservação.

O roteiro contemplará 50 
vias da cidade até setembro, 
com base em mapeamento 

feito pelo Centro de Ope-
rações. O trabalho envol-
ve, ainda, equipes da Rio 
Águas, da CET-Rio, da Guar-
da Municipal e de todas as 
subprefeituras.

A novidade do planeja-
mento deste ano é a ante-
cipação em dois meses do 
calendário de limpeza, per-
mitindo não só a conclusão 
do trabalho antes do período 

chuvoso como o desenvolvi-
mento de projetos e soluções 
a longo prazo. Além disso, 
as operações vão ocorrer em 
horários alternativos, fora 
dos períodos de rush, para 
minimizar os impactos no 
trânsito.

“O objetivo é investir cada 
vez mais em ações preventi-
vas. Além de anteciparmos 
a operação, estamos reali-
zando inspeções em busca 
de soluções não paliativas 
para melhorar o escoamen-
to em cada região”, ressaltou 
o chefe-executivo do Centro 
de Operações Rio, Bruno 
Ramos.

A secretária de Conser-
vação, Anna Laura Secco, 
enfatizou a importância da 
parceria com o COR e com os 
outros órgãos da Prefeitura 
no combate aos alagamentos 
e bolsões. “Fazemos, cons-
tantemente, manutenção 
e limpeza dos sistemas de 
drenagem em vários pontos 
da cidade. Ações de plane-
jamento, como a Operação 
Ralo Limpo, são fundamen-
tais para garantir a circula-
ção da população no período 
mais intenso de chuvas”, afir-
mou Anna Laura.

Marido de idosa está 
em estado grave

REGINALDO PIMENTA

Carro do casal ficou destruído após acidente em via de Niterói

José Gilson Mendonça, 
um dos 15 feridos no aci-
dente entre um caminhão, 
dois ônibus e três carros 
na noite da última terça-
-feira, em Niterói, segue 
internado em estado gra-
ve no Hospital Estadual 
Azevedo Lima, em Nite-
rói. A esposa de José, San-
dra Gomes Gouveia Cor-
rêa, de 70 anos, foi a única 
vítima fatal do acidente. 
Ela chegou a ser levada 
até a unidade, mas não 
resistiu. Eles estavam em 
um dos veículos atingidos 
pelo caminhão, que trafe-
gava pela Alameda São 
Boaventura. 

Segundo testemunhas, 
o motorista perdeu o con-
trole e atravessou a pis-
ta. O carro onde estava o 

casal ficou destruído.
Na manhã de ontem, fami-

liares estiveram no hospital 
onde José Gilson segue inter-
nado. O corpo de Sandra foi 
encaminhado para o Insti-
tuto Médico Legal (IML) do 
município. 

As outras 11 pessoas que 
foram encaminhadas ao 
Hospital Azevedo Lima após 
o acidente já foram libera-
das. Outras três, levadas ao 
Hospital Estadual Alber-
to Torres, em São Gonçalo, 
também receberam alta.

Um inquérito foi aberto 
pela 78ª DP (Fonseca), que 
apreendeu o caminhão e vai 
periciá-lo. O motorista do ca-
minhão prestou depoimen-
to, e testemunhas e vítimas 
seguem sendo ouvidas pela 
Polícia Civil.

Maristela Maciel 
causa comoção nas 
ruas antes de fazer 
a última quimio

Após vencer 
o câncer, 
mulher 
decora carro 
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A tosadora de animais Ma-
ristela Maciel Gonçalves, de 
53 anos, fez a sua última ses-
são de quimioterapia contra 
o câncer de mama na última 
segunda-feira (5), no Institu-
to do Câncer de Vila Isabel. 
Com a ajuda de seu filho, Vic-
tor Maciel, ela escreveu “últi-
ma quimioterapia” no vidro 
traseiro do carro e instalou 
alguns balões antes de sair 
de sua casa, em Bangu, com 
o objetivo de compartilhar 
a sua felicidade por estar 
curada. Durante o caminho, 
ela recebeu o carinho de inú-
meras pessoas e descreveu o 
momento como um dos mais 
emocionantes de sua vida.

“Eu conversei com o meu 
filho e ele encheu as bolas e 
ajudou com a pintura do car-
ro. Foi muito maravilhoso. 
Eu fui da minha casa até o 
hospital chorando, mas fo-
ram lágrimas de emoção e 
surpresa pelas pessoas esta-
rem mandando um carinho 
tão grande. Só quem passa 
por aquele momento conse-
gue sentir. É comum receber 
carinho dos familiares, mas 
ser acolhida por pessoas que 
eu nunca vi é uma experiên-
cia que não consigo nem des-
crever”, contou.
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Recompensa 
boa pelo 
paradeiro de 
Coronel

DIVULGAÇÃO / DISQUE DENÚNCIA

Coronel é o líder do TCP no Rio

O Disque Denúncia divulgou 
um cartaz com recompensa 
para quem tiver informações 
sobre o paradeiro de Bruno 
da Silva Loureiro, o Coronel. 
Ele é foragido da Justiça e 
apontado como a liderança 
máxima da facção crimino-
sa Terceiro Comando Puro 
(TCP). O bandido possui 
nove anotações por tráfico, 
roubos a transeuntes, homi-
cídio, formação de quadri-
lha, porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito, recep-
tação, roubo de veículo e le-
são corporal. A recompen-
sa é de mil reais, com infor-
mações via WhatsApp (21) 
98849-6099; (21) 2253-1177; 
e aplicativo. 

O DIA teve acesso com ex-
clusividade a um inquérito 
da Delegacia de Combate às 
Drogas (Dcod) que aponta 
que Bruno também fornece 
ferro para os pilotis das cons-
truções da milícia na Zona 
Oeste. Segundo as investi-
gações, o metal vendido por 
Bruno é feito a partir de tri-
lhos roubados da Supervia.

O apelido Coronel não se 
limita ao nome: apesar de 
nunca ter sido militar, ele 
gosta de usar farda e até co-
locar roupa camuflada em 
um macaco. Para ostentar 
em bailes, encomendou um 
cordão, que aparenta ser de 
ouro maciço e cravejado de 
pedras preciosas. 

Polícia investiga suposto 
estupro em boate 
Estabelecimento em Cabo Frio é de deputado estadual e de policial militar

REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW 

Mulher diz que crime ocorreu na ‘área vip’ da boate, em Cabo Frio

U
ma mulher acusa de 
estupro funcionários 
da Buda Beach, em 
Cabo Frio, na Região 

dos Lagos, boate cujos sócios 
são o deputado estadual Fili-
ppe Poubel (PSL) e o policial 
militar Diogo Souza, conheci-
do como Capitão Diogo. O es-
tupro teria ocorrido em maio, 
durante evento no estabeleci-
mento. A Polícia Civil investi-
ga o caso.

Em relato ao ‘RJ2’, da TV 
Globo, a mulher contou que 
tomou drinks alcóolicos e foi 
para o segundo andar da boa-
te. “Eu tinha uma ideia que o 
segundo andar era tipo uma 
espécie de área VIP, camarote. 
Não lembro realmente como 
fui parar lá. Lembro quando 
uma amiga chegou lá em cima 
tentou me acordar, não con-
segui e vi um vulto, um deles 
estava de uniforme”, disse ela. 

Diogo, sócio da casa, nega 
a acusação e afirma que os 
dois funcionários citados não 
trabalhavam na Buda Beach, 

mas em outro espaço, que 
também é do grupo.

Um amigo da mulher que 
denunciou o estupro afirmou 
ter sido agredido pelos se-
guranças da boate ao tentar 
ajudar. O homem disse que o 
próprio deputado, que estava 
no local, chegou a gritar ofen-
sas homofóbicas “Tinha cer-
ca de sete seguranças ali dele 
(Filippe Poubel) mesmo, eles 
me seguraram, tentando me 
agredir, me deram como se 
fosse um mata-leão. Estavam 
o tempo todo usando palavras 
de injúria e homofobia. E ele 
gritava, dava pra ouvir perfei-
tamente”, contou.

O deputado Poubel gravou 
vídeo em que afirma não ter 
visto “qualquer tipo de agres-
são”, e que não é homofóbico. 
“Tenho pessoas no meu gabi-
nete que são homossexuais”, 
disse. Poubel disse não ter sido 
notificado para depor, mas 
que irá procurar a polícia para 
esclarecimentos. “Estava no 
local, sim, cuidando de ques-
tões administrativas. Não pre-
senciei qualquer tipo de agres-
são e repudio violência”.

DNA

 N A Polícia Civil coletou mate-
rial genético do casaco usado 
pela mulher que denunciou o 
suposto crime de estupro nas 
dependências da boate Buda 
Beach. O caso está com a De-
legacia de Atendimento à Mu-
lher (Deam) de Cabo Frio. “Os 

agentes coletaram o casaco 
que a mulher usava no dia do 
fato, onde foi encontrado ma-
terial genético que será con-
frontado com o DNA dos ho-
mens”, disse a polícia, em nota. 
Imagens de câmeras também 
estão sendo analisadas.

Coleta de material genético

Motorista de aplicativo é sequestrado e 
baleado por bandidos na Costa Verde

Momentos de terror  
a caminho de Paraty

REPRODUÇÃO TV RIO SUL

A 167ª (Paraty) investiga caso

A Polícia Civil investiga 
um sequestro seguido de 
tentativa de homicídio 
contra um motorista de 
aplicativo. O caso ocorreu 
na madrugada da última 
terça-feira (6), quando a 
vítima aceitou uma corri-
da de Caxias, na Baixada, 
até Paraty, na Costa Verde. 

Em depoimento à po-
lícia, a vítima contou que 
aceitou a corrida e que 
apenas um passageiro 
embargou no carro, ain-
da em Caxias. No trajeto, 
parou para abastecer em 
um posto  já em Paraty. O 
motorista percebeu que 
o carona agia de forma 
estranha. 

O destino final da cor-
rida era o bairro Man-
gueira, onde três homens 
armados aguardavam a 
chegada do veículo. Lá, o 
motorista foi surpreendi-
do pelos bandidos.

De acordo com a víti-
ma, após ser rendido, ela 
foi levada para a região 
conhecida como Ilha das 

Cobras, área dominada pelo 
tráfico. Antes de entrarem 
na comunidade, os bandidos 
atiraram contra o motorista, 
que foi atingido por um tiro 
na mão e de raspão na nuca e 
no ombro. Os traficantes ain-
da jogaram álcool no corpo 
da vítima, que conseguiu fu-
gir se jogando em um riacho 
e, logo depois, pediu ajuda 
para moradores da região. 

O homem foi atendido 
pelo Corpo de Bombeiros e 
levado para o Hospital Mu-
nicipal Hugo Miranda. Seu 
estado de saúde é estável. 
A 167ª (Paraty) investiga. 

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br
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PF prende assassino gringo na Barra
Gerel Lusiano Palm era o criminoso mais procurado da Holanda, afirma Interpol

O assassino mais procura-
do da Holanda, identificado 
como Gerel Lusiano Palm, 
foi preso por agentes da Po-
lícia Federal, ontem, na Bar-
ra da Tijuca, na Zona Oes-
te. O holandês, de 38 anos, 
faz parte da lista de Difusão 
Vermelha da Interpol.

O preso foi condenado 
pelo Tribunal de Oos-Bra-
bant, em 14 de janeiro de 
2021, à pena de 20 anos de 
prisão por tentativa de ho-
micídio doloso (quando há 

intenção de matar) e por-
te ilegal de arma de fogo. 
Palm também responde ou-
tro processo pelo crime de 
homicídio, no ano de 2015. 
Ele estava foragido há três 
anos após escapar de uma 
prisão no Suriname. Na oca-
sião, o criminoso conseguiu 
desarmar um dos agentes 
penitenciários e o forçou a 
ajudá-lo na fuga.

Além do histórico de ho-
micídios, Palm era procu-
rado por tráfico de drogas 

pelo Drug Enforcement Ad-
ministration (DEA), órgão 
de polícia federal do Depar-
tamento de Justiça dos Es-
tados Unidos.

O pedido de prisão pre-
ventiva para fins de extra-
dição foi formulado pelo 
Escritório Central Nacio-
nal da Interpol, em Brasí-
lia, com base nas informa-
ções da Difusão Vermelha 
incluídas pelas autoridades 
da Holanda.

A localização e prisão do 

Chefe do tráfico no Lins é preso 
a caminho de churrascaria
Polutão pode ajudar nas investigações da morte de jovem grávida, diz delegado 

E
quipes da 32ªDP (Ta-
quara) prenderam, 
na noite de terça-fei-
ra (6), Gleison Mar-

tins Meirelles, conhecido 
como São ou Polutão, chefe 
do tráfico da comunidade 
do Gambá, no Complexo do 
Lins, na Zona Norte. A po-
lícia informou que Gleison 
possui 32 anotações crimi-
nais e estava a caminho de 
uma churrascaria para jan-
tar quando foi abordado. Se-
gundo o delegado Alessan-
dro Petralanda, Gleison pode 
ajudar com as investigações 
da morte de Kathlen Romeu, 
jovem grávida morta por um 
tiro no dia 8 de junho.

Agentes abordaram Glei-
son na Estrada Miguel Sa-
lazar, na Taquara, quando 
ele estava a caminho de uma 
churrascaria para jantar, 

após participar de uma reu-
nião com um dos líderes do 
tráfico da Cidade de Deus, 
Edvanderson Leite, o Deco.

“Ele veio para uma reu-
nião aqui na Cidade de Deus, 
com integrantes da organi-
zação criminosa da Cidade 
de Deus, que é a nossa área. 
A gente estava monitorando 
a Cidade de Deus, a movi-
mentação de membros dessa 
organização criminosa. Após 
a reunião, quando ele saiu, 
ele ia para uma churrasca-
ria para jantar e quando ele 
estava chegando, a gente 
fez a abordagem, conseguiu 
montar um cerco e prendê-
-lo”, contou o delegado.

De acordo com as investi-
gações, Gleison é responsá-
vel por ordenar os roubos na 
Autoestrada Grajaú-Jacare-
paguá, além de ser o chefe 
do tráfico no Gambá, onde 
Kathlen morreu. Segundo 
o delegado Petralanda, é 
possível que Gleison tenha 
algo a acrescentar às inves-
tigações. “A gente investiga 
os roubos praticados por 
membros dessa organiza-
ção e ele era nosso alvo. Mas 
a DH, que está a par dessa 
investigação, vai trabalhar 
ele”, afirmou.

Tribunal suspende 
fiança de R$ 1 milhão 

DIVULGAÇÃO

Everaldo foi preso em 2020

O Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região (TRF-2) 
revogou a decisão do pa-
gamento de R$ 1 milhão 
de fiança para liberar o 
pastor Everaldo Dias Pe-
reira (PSC-RJ) e deter-
minou a soltura do par-
lamentar com o uso de 
tornozeleira eletrônica. 
A decisão foi tomada na 
terça-feira (6) pela juíza 
Simone Schreiber. Everal-
do está preso desde agosto 
do ano passado. 

No último dia 2, a Justiça 
Federal do Rio de Janeiro 
aceitou o pedido de revo-
gação de prisão preventiva 
da defesa do pastor. Com 
a decisão da juíza Caroli-
ne Vieira Figueiredo, da 7ª 
Vara Federal Criminal do 
Rio de Janeiro, o parlamen-
tar só poderia ser liberado 
depois do pagamento da 
fiança de R$ 1 milhão.

A juíza Simone Schrei-
ber acatou o pedido de li-
minar do advogado de de-
fesa, Marcos Crissiuma, e 
determinou a revogação 
do pedido de fiança, man-
tendo as medidas cautela-
res já impostas pela juíza 
Caroline Vieira Figueire-
do. A decisão ressalta que 
o pastor precisará usar 
tornozeleira eletrônica; 
não mantenha contato 
com outros investigados; 
não preste consultoria, 
administre ou frequente 
empresas indicadas na 

denúncia, mesmo que infor-
malmente. Ele também não 
poderá deixar o Rio e deverá 
entregar seu passaporte.

O pastor ainda fica proi-
bido de acessar repartições 
públicas e obrigado a com-
parecer à Justiça quando sua 
presença for relevante para o 
processo. Ele também preci-
sa fazer recolhimento domi-
ciliar no período noturno e 
nos dias de folga.

Presidente do PSC, Eve-
raldo foi preso pela Polícia 
Federal em agosto do ano 
passado no Recreio dos 
Bandeirantes, na operação 
‘Tris In Dem’, que mirou um 
esquema de desvio na Saú-
de do Rio. Na mesma ação, 
Wilson Witzel foi denuncia-
do pelo Ministério Público 
como líder do grupo. No dia 
30 de abril deste ano, o go-
vernador, à época afastado, 
perdeu o cargo.

Após soltura, pastor Everaldo (PSC)  
vai ter que usar tornozeleira eletrônica

DIVULGAÇÃO

Polutão possui 32 anotações

estrangeiro foi realizada 
pelos policiais federais lo-
tados no Núcleo de Coope-
ração Policial Internacional 
(Interpol/RJ).

O mandado de prisão pre-
ventiva foi expedido pelo 
Supremo Tribunal Federal. 
Com a captura, o criminoso 
será encaminhado ao siste-
ma prisional até a extradição 
definitiva para a Holanda.

Reportagem da estagiária Karen 

Rodrigues, sob supervisão de Cadu Bruno

Reportagem da estagiária Tatiane Gomes, 

sob supervisão de Thiago Antunes
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NECESSIDADE VITAL

URGÊNCIA 
DA VIDA

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay
Advogado criminal

C
onhecido como uma velha raposa da política mi-
neira, o matreiro Magalhães Pinto dizia: “A política 
é como nuvem. Você olha e ela está lá de um jeito. 

Olha de novo e ela já mudou.”
Concordemos ou não com ele, a capacidade de ana-

lisar os fatos e decidir mudar, em um curtíssimo espaço 
de tempo, dadas as circunstâncias políticas e sociais, é 
que faz a grande diferença na colocação das pedras no 
tabuleiro das eleições. 

ARTE KIKO

a ser uma necessidade vital. 
Não deve ser aprovado no 
Congresso, mas não deixa de 
ser uma necessidade. E vai 
custar muito caro impedir a 
aprovação do processo de im-
pedimento. Quanto mais gra-
ve a situação, mais oneroso 
será para o governo. E quem 
paga a conta é sempre o sofri-
do povo brasileiro.

A verdade é que as vidas dos 
mais de quinhentos mil brasi-
leiros parecem não ter valor 
nesse jogo político. São núme-
ros a serem manipulados, sem 
cara, sem cor e sem dor.

Ainda é cedo para defi-
nir um quadro político para 
2022. Um presidente da Re-
pública, com a chave do cofre, 
jamais perdeu uma reeleição. 
Sem contar que, esperamos 
todos, a doença estará contro-
lada e a economia crescendo, 
os gastos com as programas 
sociais potencializados. O 
fascista, se não sofrer impea-
chment, chegará com muita 
chance à reeleição.

O certo é que a atual situa-
ção é claramente favorável 
à oposição. O quadro ideal 
é, sem dúvida, fomentar o 
antagonismo entre o culto 
à morte, o fascismo e a vida. 
O desgaste do presidente é 
tanto que até mesmo os seus 
apoiadores começam a se 
sentir intimidados. Apoiar o 
atual governo virou sinônimo 
de uma doença, como se o ví-
rus fosse o próprio bolsona-
rismo. E a polarização, neste 

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

momento, não deixa espaço 
para uma terceira via. O que 
interessa é ganhar do vírus, 
que é representado pelo ver-
me no governo.

Daí uma homenagem 
àqueles que fazem a análise 
do afastamento, sob o olhar 
humanista do agora. Que 
assumem que não dá para 
continuar com o governo 
que cultua a morte. Talvez 
para Lula, com o recorte do 
desgaste do fascismo e da 
política do ódio, o ideal fosse 
esperar 2022. Seria possível 
comparar a política dos 37 
milhões de incluídos sociais 
com o meio milhão de mor-
tos? Mas ele, corajosamente, 
veio a público falar que é ur-
gente tirar o presidente. 

Não é a minha urgência, 
não é a urgência da disputa 
presidencial, não é a urgência 
política, mas é a urgência da 
vida. O que precisa unir o país 
são os sentimentos primários 
da empatia, da solidarieda-
de e da compaixão. Aqueles 
sentimentos que fazem existir 
uma nação, muito além de um 
lugar onde se ganha dinheiro 
e poder a qualquer custo. Ou 
fazemos isso, ou ficaremos à 
margem da história.

No caminho de Fernando 
Pessoa: 

“É tempo de travessia: e, se 
não ousamos fazê-la, teremos 
ficado, para sempre, à mar-
gem de nós mesmos.”

Claro que há muito de 
conhecimento político, de 
sentimento do mundo e de 
um bocado de sorte, pois o 
futuro é imponderável. No 
Brasil de hoje, nem o passa-
do é previsível. 

Se fizermos um recorte do 
momento político, numa foto 
3x4, o genocida que preside 
o país é uma mancha pálida 
a caminho do cadafalso com 
apoio dos fascistas, dos reli-
giosos radicais e de um grupo 
que sempre bancou o jogo. Os 
donos das fichas e das apostas 
são quem estabelecem o ver-
dadeiro custo do Brasil. 

A questão é essa. A verda-

de nua é que o Brasil tem pre-
ço. E a cotação não está nas 
nossas riquezas, no nosso 
potencial e no valor do nosso 
povo. O nosso valor é decidido 
pelos mesmos senhores que 
nos mantêm atrelados a um 
atraso que é cúmplice dos fas-
cistas atualmente no poder. 
Cúmplices e sócios.

A política do Bolsonaro de 
culto à morte não poderia ter 
esse protagonismo absoluto. 
Num regime presidencialista, 
o apoio do Congresso deveria 
ser claramente considerado. 
É muito interessante obser-
var o atual movimento sobre 
o impeachment do presiden-

te. Embora seja gravíssimo 
banalizar tal instituto, acom-
panhar a história nos faz bem. 

A manifestação do minis-
tro Barroso, presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
no sentido de que o afasta-
mento da ex-presidente Dil-
ma se deu, sem sombras de 
dúvidas, na ausência de cri-
me comum ou crime de res-
ponsabilidade é verdadeira 
e grave. O próprio vice, que 
assumiu a presidência com o 
impedimento da presidente, 
num lapso de coerência, as-
sumiu que foi um golpe.

O fato é que hoje as provas 
do cometimento de crime de 

responsabilidade do atual 
presidente acontecem em 
profusão. O Bolsonaro é um 
serial killer. Passei a pregar 
a necessidade do impeach-
ment pois em meio à grave 
crise sanitária e à política 
criminosa do não enfrenta-
mento do vírus, cada dia que 
passamos com esse assassino 
no poder significa milhares 
de brasileiros mortos. Sem 
contar a corrupção avassa-
ladora. A família miliciana 
roubava, o que já era grave, 
em rachadinhas estaduais, 
mas, agora, o rombo é fede-
ral. Mudaram de nível.

O impeachment passou 
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FLAMENGO FLUMINENSE

Mengão é derrotado 
pelo Galo no Mineirão
Rubro-Negro tem atuação fraca e sofre o segundo revés seguido no Brasileirão

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O jogo no Mineirão começou agitado, mas o Galo soube definir o duelo

A 
panela de pressão no 
Flamengo esquen-
tou de vez. Diante 
do Atlético-MG, o 

Rubro-Negro sofreu a segun-
da derrota seguida no Bra-
sileiro, com direito a uma 
péssima atuação de Bruno 
Viana, surpresa na escalação 
e substituído no intervalo. O 
Galo venceu o duelo por 2 a 
1, com dois de Savarino, am-
bos na segunda etapa. Arão 
diminuiu para os cariocas.

O primeiro tempo foi agi-
tado, com jogadas de perigo 
para os dois lados. Mas os 45 
minutos iniciais do duelo fica-
rão marcados de forma nega-
tiva na carreira de Bruno Via-
na. Surpresa na escalação de 
Ceni, o camisa 30 errou tudo 
que tentou na partida.

Para a segunda etapa, Ro-
gério Ceni sacou Isla e Bruno 
Viana para colocar Matheuzi-

nho e Hugo Moura, respecti-
vamente. Com as alterações, 
Arão foi recuado para a zaga, 
ao lado de Rodrigo Caio. As 
mudanças não surtiram efei-
to. E a equipe ainda levou dois 
gols em dois lances seguidos.

O primeiro foi aos cinco 
minutos. Zaracho recebeu de 
Mariano, deu um lindo to-
que e achou Hulk na área. Fi-
lipe Luis conseguiu o desar-
me, mas a bola sobrou para 
Savarino, que tocou na saída 

de Diego Alves.
Quando o Flamengo tenta-

va respirar, os donos da casa 
marcaram o segundo e nova-
mente com Savarino. Mariano 
foi lançado na direita, ganhou 
de Filipe Luís na velocidade e 
cruzou rasteiro para o vene-
zuelano, que chegou antes de 
Arão e completou para o gol.

O Flamengo não conseguia 
respirar e se via encurralado. 
Aos 43, quando os atleticanos 
relaxaram em uma jogada 
aérea, o Flamengo diminuiu. 
Após cobrança de escanteio 
de Renê, Arão subiu bonito e, 
de cabeça, estufou a rede. O 
Rubro-Negro foi para cima do 
Galo, em busca do empate, e 
quase conseguiu, aos 45. Ar-
rascaeta recebeu cara a cara 
com Everson, mas finalizou 
mal, em cima do goleiro, e 
desperdiçou grande oportu-
nidade de igualar o marcador.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Na quarta-feira, a CBF de-
finiu a numeração da Sele-
ção que vai à Olimpíada. A 
mítica camisa 10 ficou com 
o ex-atacante do Fluminen-
se Richarlison. Atualmente 
no Everton, da Inglaterra, 
o jogador faz por merecer a 
numeração. Além de estar na 
Copa América com a Seleção 
principal, pediu ao seu clube 
para ir à Olimpíada. Enquan-
to muitos especulam que ele 
possa se transferir para o 
Real Madrid, ele vai buscar 
a medalha de ouro.

CAMISA 10 
MERECIDA

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

MAIS UM HISTÓRICO 
BRASIL X ARGENTINA

A 
final da Copa América terá, mais uma 
vez, um Brasil x Argentina pela fren-
te. Esta será a 4ª final desta competi-

ção entre as duas seleções. Nas outras três, 
os hermanos levaram a melhor apenas uma 
vez, em 1937. Os brasileiros venceram nas 
outras duas vezes, em 2004 e 2007. A deci-
são, que acontece no próximo sábado, às 
21h, no Maracanã, tem contornos impor-
tantes para as duas seleções. Para o Brasil, 
vencer significa cumprir uma etapa impor-
tante do trabalho de Tite e, novamente, con-
solidar sua posição como a grande seleção 
sul-americana a ser batida. Já para a Argen-
tina, vencer significa encerrar um jejum que 
vem desde 1993, data da última conquista 
dos hermanos. Além disso, seria o primeiro 
título da Era Messi.

Tite comanda a seleção brasileira contra a Argentina, no sábado

 nA Eurocopa será definida 
entre Itália x Inglaterra. Os 
italianos tiveram muitas 
dificuldades ofensivas con-
tra os espanhóis, que qua-
se sempre estiveram com a 
bola. Mas o jogo terminou 
em 1 a 1 e brilhou a estrela 
do goleiro italiano Donna-
rumma. Já Inglaterra e Di-
namarca fizeram um duelo 
muito equilibrado. No fim, 
o VAR poderia ter impedido 
um erro grosseiro do árbi-
tro e não o fez, confirmando 
a penalidade a favor da In-
glaterra. Com o gol de Kane, 
os ingleses (foto) avança-
ram à decisão.

DECISÃO DEFINIDA

O PESADELO DO INTERVALO

 nO Flamengo não é um time confiável e oscila bastan-
te. Contra o Galo, Ceni testou um time diferente sem a 
bola, com Michael e Bruno Henrique pela esquerda, Pedro 
aberto pela direita e Arrascaeta centralizado. E optou por 
Bruno Viana na zaga. Não deu certo. No intervalo, lançou 
Hugo Moura e Matheuzinho na vaga de Bruno Viana e Isla. 
A mudança piorou o time e, com cinco minutos do segundo 
tempo, o Atlético-MG já vencia por 2 a 0. As atuações do 
Flamengo, principalmente nas etapas finais, preocupam.

A
F

P

Tricolor fica apenas no 
empate com o Ceará
Embalado pela vitória no 
Fla-Flu, o Tricolor não em-
placou a esperada sequên-
cia de vitória contra o Cea-
rá, que contou com atuação 
de gala do goleiro Richard. 
O empate em 0 a 0, na noite 
de ontem, em São Januário, 
frustrou os planos de Roger 
Machado de diminuir a dis-
tância para o G-4 do Brasi-
leiro. Com 14, os cariocas 
caíram para o décimo lugar.  

Com uma formação 
mais ofensiva, o Tricolor 
colocou as cartas na mesa 
desde o início do jogo. Mas, 
aos 17, Fred, com suspeita 
de lesão na coxa direita, 
pediu para ser substituído. 
Com Bobadilla e Abel Her-
nández no DM, a preocu-
pação a seis dias da volta da 
Libertadores era visível no 
semblante dos integrantes 
da comissão técnica. Quar-
ta opção, Lucca entrou no 
jogo com a muita responsa-
bilidade e teve dificuldade 
de desempenhar o mesmo 
papel do camisa 9. 

No intervalo, Roger 
Machado tentou aparar 

as arestas. Caio Paulista co-
meçou o segundo tempo na 
mesma sintonia e, depois de 
bela jogada individual, teve 
o golaço evitado na ótima de-
fesa de Richard. 

Bem organizado, o Ceará re-
sistia à pressão, mas não con-
seguia encaixar o contra-ata-
que. O Tricolor apostou apos-
tou na entrada de Martinelli, 
Nenê e Cazares para melhor 
o passe e poder de criação. A 
cobrança de falta de Nenê, ren-
te ao travessão, foi a melhor 
chance após a série de incrí-
veis defesas de Richard. 

COPA AMÉRICA

VASCO BOTAFOGO

Clube acerta rescisão 
com Bruno César

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Bruno César: fora dos planos

A história entre Vasco e Bru-
no César será encerrada nes-
te fim de semana, quando as 
duas partes se compromete-
ram a assinar o fim do vín-
culo contratual. Na última 
temporada, o meia tinha 
contrato até maio de 2022 
e estava emprestado ao Pe-
nafiel-POR. A informação foi 
veiculada inicialmente pelo 
jornalista Fábio Azevedo.

O jogador, desde a últi-
ma temporada, não estava 
mais nos planos da comissão 
técnica do Vasco. Por isso, a 
diretoria entrou em comum 
acordo com o meia para 
acertar a rescisão de contra-
to. Um dos motivos para en-
cerrar o vínculo é o salário 
do meia, que não estava mais 
adequado ao orçamento do 
Cruzmaltino.

Além disso, o Vasco tinha 
uma dívida com o Bruno Cé-
sar, que não recebia a parte 
de seu salário, cerca de 70%, 
desde dezembro, que cabia 

ao Cruzmaltino. No entan-
to, com o acordo conduzido 
pelo diretor Alexandre Pás-
saro, a negociação foi enca-
minhada com os represen-
tantes do jogador.

O meia Bruno César che-
gou ao Vasco em 2019 e, pelo 
clube da Colina, disputou 
44 partidas e marcou qua-
tro gols. O empréstimo com 
o Penafiel-POR estava vi-
gente desde outubro do ano 
passado.

Estratégia para conter Messi
A conquista do bicampeona-
to do Brasil na Copa América 
passa pela eficiência da estra-
tégia de como parar Messi. Em 
busca do primeiro título pela 
Argentina, o camisa 10 chega 
à final de sábado, às 21h, no 
Maracanã, como destaque 
absoluto no esquema do téc-
nico Lionel Scaloni. E não só 
pelos quatro gols na compe-
tição, mas pela maestria com 
que conduz uma seleção em 
reformulação e carente de cra-
ques do seu quilate. 

“É uma fera (Messi), um 
grande jogador, que pode de-
sequilibrar o jogo, tem que ter 
um cuidado muito grande, 
não só com ele, mas com to-

Marquinhos atento a Messi

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

dos os jogadores. A gente tem 
um respeito grande por ele, 
mas neste momento a gente 
coloca o respeito e a admira-

ção de lado. A gente vai defen-
der o nosso, ele vai defender o 
dele. Em campo vai ser uma 
guerra e o mais forte vai ven-
cer”, avaliou Marquinhos, que 
já mentaliza a sua estratégia 
de marcar o astro argentino.

“Messi é ponto forte da 
Argentina, nosso foco é atra-
palhar o grande jogador que 
eles têm. O professor sabe fa-
zer isso bem, lembro desde a 
minha época de Corinthians, 
quando jogávamos contra o 
Santos de Neymar. É difícil pa-
rar o Messi sozinho, precisa de 
todo o sistema defensivo. Va-
mos colocar nossa estratégia 
para anular as ações dele e de 
toda a seleção argentina”.

Valor para 
Kanu é 
definido
Com uma dívida que 
ultrapassa a casa do bi-
lhão, o Botafogo aposta 
em vendas de jogadores 
para conseguir um alí-
vio. Com isso, o Glorioso 
está disposto a negociar 
o zagueiro Kanu, consi-
derado um ativo impor-
tante e que pode gerar 
uma alta quantia aos co-
fres alvinegros. Para isso, 
já definiu o preço: R$ 10 
milhões para o mercado 
nacional e 2,5 milhões de 
dólares (R$ 13 milhões 
na cotação atual) para o 
exterior. As informações 
são do site “goal”.

O zagueiro de 24 anos 
tem contrato com o clube 
— que possui 80% dos di-
reitos econômicos — até 
dezembro de 2022. Na 
atual temporada, Kanu 
esteve em campo em 25 
oportunidades.

INGLATERRA VAI À FINAL DA EUROCOPA
A Inglaterra vai disputar pela primeira vez a final da Eurocopa, no domingo, diante da 

Itália. Ontem, a seleção inglesa derrotou a Dinamarca, na prorrogação, por 1 a 0, após 

empate no tempo normal, por 1 a 1, em Wembley. 

I  2ª EDIÇÃO

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Ceará soube resistir à pressão
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Pesquisa 
reflete 
situação 
financeira 
dos idosos
A longevidade impõe desafios 
para a população brasileira, 
principalmente no que diz 
respeito à renda e ao susten-
to familiar. A falta de planeja-
mento financeiro e de prepa-
ro para a vida após a aposen-
tadoria impacta diretamente 
na manutenção do padrão de 
vida e das contas das famílias. 

De acordo com levanta-
mento realizado em todas as 
capitais pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil), em parceria com a Offer 
Wise Pesquisas, 54% dos ido-
sos relatam que deixaram de 
pagar ou pagaram com atraso 
alguma despesa nos últimos 
seis meses, um avanço de 17 
pontos percentuais com rela-
ção à pesquisa de 2018.

Entre os principais motivos 
que impossibilitaram o paga-
mento ou geraram o atraso 
das contas estão a diminuição 
da renda (31%), a falta de pla-
nejamento dos gastos (14%) e 
a redução da renda de algum 
familiar (10%). As principais 
contas em atraso destacadas 
pelos idosos entrevistados 
foram luz (24%), cartão de 
crédito (20%), água (17%) e 
IPTU (15%).

Poupança social digital da Caixa 
pode ser encerrada pelo telefone
Mais de 107 milhões dessas contas foram abertas automaticamente para pagamento de benefícios

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Aqueles que preferirem podem comparecer a uma das agências da Caixa para solicitar o encerramento

U
suários da Conta 
Poupança Social Di-
gital, da Caixa Eco-
nômica Federal, que 

desejarem solicitar o encer-
ramento da conta podem fa-
zer a solicitação pelo SAC, ou-
vidoria ou em uma das agên-
cias do banco. De acordo com 
a instituição, 107 milhões de 
contas desse tipo foram aber-
tas automaticamente para 
pagar benefícios como o au-
xílio emergencial e o Bolsa 
Família. No entanto, aque-
les que desejarem encerrar 
a Poupança Social, precisam 
pedir. Vale lembrar, que ou-
tros pagamentos como o do 
seguro DPVAT e o seguro de-
semprego também estão sen-
do feitos por esse meio. 

“É importante esclarecer 
que a manutenção da con-
ta social não implica em 
nenhum tipo de custo para 
o cliente e que a Conta So-
cial Digital pode ser utiliza-
da para receber depósitos e 
transferências, pagar con-
tas, receber salário e realizar 

PIX, sem custos ou burocra-
cia, sendo sua movimenta-
ção realizada de forma digi-
tal”, pontuou a Caixa. 

Para solicitar o encerra-
mento da Conta Poupança 
Social Digital, os usuários 
podem fazer uma ligação 
para a Ouvidoria pelo nú-
mero 0800 725 7474 ou para 
o SAC pelo número 0800 726 
0101. Aqueles que preferirem 
podem comparecer a uma 
das agências do banco. “As 
agências da Caixa abrem as 
portas, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 13h. Não é 
preciso madrugar ou chegar 
antes do horário de abertura. 
Todas as pessoas que procu-
rarem atendimento durante 
o horário de funcionamento 
serão atendidas”, informou a 
instituição.

A conta Poupança So-
cial Digital é uma poupan-
ça simplificada, sem tarifas 
de manutenção, com limite 
mensal de movimentação de 
R$ 5 mil. A movimentação 
do valor pode ser realizada 

pelo aplicativo Caixa Tem, 
sem custos, evitando o des-
locamento das pessoas até 
as agências.

Com a utilização do apli-
cativo, é possível realizar 
compras em supermercados, 
padarias, farmácias e outros 

estabelecimentos com o car-
tão de débito virtual e QR 
Code. O beneficiário também 
pode realizar o pagamento 
de contas de água, luz, tele-
fone, gás e boletos em geral 
pelo próprio aplicativo ou 
nas casas lotéricas pela op-

ção “Pagar na Lotérica”.
Os saques podem ser rea-

lizados nos terminais de au-
toatendimento, lotéricas e 
correspondentes Caixa Aqui 
a partir da geração de token 
diretamente no aplicativo 
Caixa Tem.

POUPA TEMPO

 N Desde ontem, as unida-
des do Poupa Tempo pas-
saram a distribuir os cartões 
do SuperaRJ. Os postos de 
Duque de Caxias, São João 
de Meriti e Bangu entre-
gam os cartões residuais do 
primeiro lote do programa 
e iniciam, na semana que 
vem, a de um novo lote.

As unidades do Poupa 
Tempo ficam nos seguintes 
endereços: 

— Bangu, Rua Fonseca, 
240, 2º pavimento, no Ban-
gu Shopping;

—  C a x i a s ,  R o d o v i a 
Washington Luiz, 2.985, 
Caxias Shopping;

— São João de Meriti, 
Rua Maria Soares Sendas, 
111, Parque Barreto, no Sho-
pping Grande Rio.

Distribuição 
do Supera RJ
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Emenda que garante 
estabilidade ganha apoio

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Além das emendas, oposição entregou manifesto contra a PEC 32 ao presidente da Câmara, Arthur Lira

A 
comissão especial 
da Câmara dos De-
putados que analisa 
a reforma adminis-

trativa (PEC 32) ampliou o 
prazo de entrega de emen-
das, possibilitando que os 
parlamentares buscassem 
as 171 assinaturas mínimas 
necessárias para protocolar 
as sugestões. Com isso, 33 
propostas de aditivos foram 
formalmente apresentadas 
— entre elas, uma emenda 
substitutiva global que ex-
tingue pontos do projeto 
considerados mais críticos 
pelo funcionalismo.

De autoria do deputado 
André Figueiredo (PDT-CE), 
secretário-geral da Frente 
Parlamentar Mista em De-
fesa do Serviço Público (Ser-
vir) e coautoria do presiden-
te do bloco, Israel Batista 
(PV-DF), a sugestão recebeu 
180 assinaturas. 

A emenda garante a estabi-
lidade de todos os servidores 
— atuais e futuros, indepen-
dentemente da carreira — e 
segurança aos concursos ho-
mologados, além de acabar 
com a criação do “vínculo de 
experiência”. O texto também 
exclui do projeto da reforma 
novos princípios da adminis-
tração pública e a autonomia 
para o chefe do Executivo ex-
tinguir órgãos. 

IMPACTO DA REFORMA

 n A oposição cobrou do mi-
nistro da Economia a apre-
sentação de cálculos que 
demonstrem o impacto da 
reforma administrativa para 
os cofres públicos. O deputa-
do Rui Falcão (PT-SP) che-
gou a afirmar que enviaria 
um requerimento para Paulo 

Guedes divulgar os dados ao 
Parlamento. O ministro ale-
gou que as informações es-
tão públicas desde 12 de se-
tembro de 2020 — a proposta 
de emenda constitucional foi 
entregue em 3 de setembro. 
Ainda assim, ele disse que 
apresentaria ao Congresso.

Oposição cobra dados do governo

 n A comissão especial recebeu 
ontem o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para debater 
a reforma administrativa. Na 
audiência, Guedes defendeu 
a avaliação de desempenho 
para a melhoria do serviço pú-
blico. Segundo ele, isso “não é 
perseguir funcionários”, mas 
uma demanda da população, 
assim como a modernização 
do setor para garantir mais 
produtividade.

De acordo com o ministro, 
os próprios profissionais vão 

apontar a melhor forma de 
avaliar o funcionalismo. Ele 
ressaltou que as regras atuais 
estão sendo preservadas e re-
bateu críticas de que a PEC vai 
fragilizar o serviço público e 
criar brechas para mais con-
tratações de comissionados. 
“Não queremos fragilizar, pelo 
contrário”, afirmou.

Sobre a modernização da 
administração pública, o minis-
tro reafirmou que pretende in-
vestir na digitalização em subs-
tituição a novos concursos. 

GUEDES DEFENDE

Avaliar servidor e digitalização

Paulo Guedes: ideia é flexibilizar o setor e dar mais produtividade

REPRODUÇÃO

 > A emenda substitutiva 
global foi elaborada em 
parceria com o Fórum 
Nacional das Carreiras de 
Estado (Fonacate), que 
tem elaborado estudos 
sobre a reforma e outros 
materiais.

Presidente do Fonaca-
te, Rudinei Marques con-
sidera que a proposta cor-
rige o texto original do go-
verno: “A emenda permite 
evitar imensos retroces-
sos na prestação de servi-
ços públicos à população”.

‘Correção do texto original’
SUGESTÕES

33

Até o fechamento dessa 
edição, o sistema da 
Câmara apontava a 
entrega formal de 33 
emendas à comissão 
especial. Todas tiveram, no 
mínimo, 171 assinaturas de 
de deputados
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FábiaOliveira

INTERNADO COM COVID

Luciano Szafir 

tem complicações e 

passa por cirurgia 

Como esta coluna antecipou em 
primeira mão, Luciano Szafir 
segue internado no Hospital 

Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio, há duas semanas, para 
tratar a Covid-19. Nesta quarta-feira 
(7), o ator precisou passar por uma 
cirurgia, devido a uma complicação. O 
quadro de saúde dele se agravou re-
centemente e ele precisou ser transfe-
rido para o Centro de Terapia Intensiva 
da unidade (CTI). A assessoria do 
artista confirma a informação. 

“Internado desde o dia 22 de junho e 
diagnosticado com COVID-19, Luciano 
Szafir passa por uma cirurgia abdomi-
nal na tarde desta quarta-feira, dia 7 
de julho. O ator e apresentador seguirá 
internado no hospital Samaritano 
Barra, no Rio de Janeiro”, informa o 
comunicado da assessoria. 

Segundo a coluna apurou, há cerca 
de duas semanas antes da internação 

o pai de Sasha havia ido até a Bahia 
para cumprir agenda de trabalho, 
quando começou a se sentir mal e 
realizou um primeiro exame que deu 
um falso negativo. No entanto, Szafir 
retornou ao Rio com sintomas de fadi-
ga e, ao realizar novo exame de Co-
vid-19, acabou recebendo o diagnósti-
co positivo para a doença. Ele começou 
o tratamento ainda em casa com 
sintomas leves como febre e dor de 
cabeça. Mas no dia 22 de junho, conse-
guiu uma vaga em um quarto do Hos-
pital Samaritano para se internar e ter 
um tratamento mais efetivo contra o 
coronavírus. 

Esta é a segunda vez que Luciano 
Szafir testa positivo para a Covid-19. A 
primeira vez foi no ano passado. O ator 
ainda não se vacinou, pois a campanha 
de vacinação não havia chegado em 
sua faixa etária até o momento em que 
apresentou os primeiros sintomas.

DEMISSÃO POR CAUSA DE SIKERA 

APRESENTADORA PEDE 

A polêmica de homofobia envolvendo o apre-
sentador da RedeTV!, Sikera Jr, ainda vem 
dando o que falar nos bastidores da emis-
sora. Após perder anunciantes por conta dos 
comentários homofóbicos que vem fazendo 
no ‘Alerta Nacional’, Sikera foi o motivo do pe-
dido de demissão da apresentadora Nathalia 
Acuri, do programa ‘Me Poupe Show’. A espe-
cialista em finanças deixou a emissora, após 
perceber que o apresentador não foi punido, 
pois não queria trabalhar no canal que sequer 
o repreendeu por sua postura preconceituosa. 
Com o encerramento do contrato, o programa 
de Nathalia, que estreou em abril, será des-
continuado a partir do próximo dia 20. 
 “Em tudo que eu faço e em todos os proje-
tos da minha empresa, os princípios e valores 
são inegociáveis. A missão da Me Poupe é 
ensinar para libertar!. É sobre ser livre para 
fazer as próprias escolhas. A decisão de ir pra 
TV aberta sempre foi mais um caminho pra 
nosso propósito de levar a educação financei-
ra mais longe, a pessoas que não têm acesso 
à internet, como tantas ainda no Brasil. Sou 
muito grata à RedeTV! e aos profissionais que 
levaram o Me Poupe! Show à casa de milhares 
de brasileiros e quero reafirmar meu compro-
misso em desfuder o Brasil. Seguimos com 
o Me Poupe! em nossos outros canais como 
a rádio, Instagram, YouTube, livros, cursos e, 
em breve, novos projetos”, disse Nathalia em 
comunicado enviado à imprensa.

A menina dos olhos...

Em alta na GloboNews, Aline Midlej está cada vez com mais 
destaque na emissora, tanto que recentemente assumiu a 
bancada do ‘Jornal das Dez’, o principal da grade. E aqui vai 
uma curiosidade que esta coluna descobriu: a jornlista deixou 
a Band há cerca de seis anos, porque percebeu que não teria 
mais como crescer profissionalmente dentro da emissora. O 
motivo? Um grande diretor polêmico e bem conhecido nos 
bastidores por sua postura preconceituosa. Bem fez a 
apresentadora em sair, pois agora, não bastasse o sucesso na 
GloboNews, ela vem sendo preparada para ir para a TV Globo. 
Talento ali é o que não falta! Bobo foi quem perdeu!

REPRODUÇÃO INTERNET

REPRODUÇÃO INTERNET 
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CONVIDADO ILUSTRE

RICARDO RIBEIRO

RAFA DESABAFA SOBRE 

SUPOSTO CASO COM DIRETOR 
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Na última terça-feira, Kaysar foi eliminado do ‘No 

Limite’. Em entrevista para Ana Clara após a elimi-

nação, ele confessou que está rolando algo além de 

uma simples amizade entre ele e Gleici Damasceno: 

“Nós dois estamos nos conhecendo melhor”, admitiu. 

Gleici falou sobre a eliminação de Kaysar: “Não espe-

rava que ele fosse sair, estava torcendo pra ele ir pra 

final. Fiquei bem chocada, e a forma que foi também. 

Assim como a minha. Acho que tinham outras pes-

soas que poderiam ser prioridade nesse momento 

do jogo”.

‘Teus Olhos Tempestade’ é o terceiro single de Bruno Diegues 

- ex-vocalista do grupo Jeito Moleque, que foi gravado em Helió-

polis, com a banda SambaFunkSoul. A nova música é um samba 

romântico e cheio de sensualidade, com uma atmosfera mais 

noturna e provocativa, perfeita para a balada. Com versão adulta 

no OnlyFans, o clipe mostra um jogo virtual de sedução entre o 

cantor e uma atriz, cada um em um ambiente, em uma chamada 

de vídeo picante e cenas quentes. A versão do YouTube chega 

hoje em formato censurado mas, para a alegria dos assinantes 

do OnlyFans, a versão sem cortes e mais ousada chega na pró-

xima semana, na íntegra, na plataforma de conteúdo adulto.

CLIPE ADULTO

É AFFAIR 

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

dade reduzida a 
40% de público, 
o Teatro Claro 
Rio recebe o hu-
morista Renato 
Albani sábado, 
às 20h, para 
apresentação do 
espetáculo ‘Me 
tornei quem eu 
mais temia’.

Após 13 dias internado na UTI por complicações causadas pela Covid-19, Heitor Martinez, 
de 53 anos, já está de volta aos trabalhos em ‘Genesis’, novela bíblica da Record, na qual 
ele interpreta o personagem Labão. Ocorre que o trauma deixado pela doença foi tanto, 
que o ator se recusou a protagonizar uma cena de beijo com a atriz Suzana Alves, que dá 
vida à personagem Salma. Sendo assim, a emissora não teve outra saída se não respeitar 
o medo do ator da reinfecção pelo novo coronavírus e contratar dublês para realizarem a 
cena do beijo. Apesar de Suzana Alves não ter se queixado de fazer a sequência, a 
produção achou por bem contratar uma dublê pra ela também. E assim todos saem 
felizes, afinal, apenas por uma cena de beijo na pandemia os atores contratados estão 
faturando alto: em torno de R$ 1 mil. 

Na noite da última segunda-feira, uma nota cifrada mexeu com os ânimos 

dos famosos. A informação era de que uma ex-BBB recém-separada estaria 

tendo um caso com um diretor da TV Globo que é casado. Rafa Kalimann tra-

tou logo de se pronunciar, negando o episódio depois de ter seu nome citado 

entre as apostas de seguidores: “Vocês são criativos demais, meu Deus, dei 

risada agora, que absurdo”, escreveu Rafa. “Eles postaram no perfil deles, de 

todas as notícias absurdas que as pessoas vem inventando sobre mim essa foi 

a mais cômica de tão ridícula. Dói tanto assim ver uma mulher conquistando 

suas coisas com esforço?”, completou ela.

No último sábado, a coluna noticiou com exclusividade o fim do namoro de 

Rafa e Daniel Caon após oito meses.

Com exclusividade para a coluna, os brasilienses do grupo Menos é Mais 
revelaram a participação especial do cantor Mumuzinho na gravação do projeto 
‘Churrasquinho 2’, que vai acontecer no próximo dia 14, no Rio. Já foram reveladas 
as participações de Belo e Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, que se unem a 
Mumu e aos meninos do grupo. 

APÓS INTERNAÇÃO POR COVID, 
HEITOR MARTINEZ RECUSA 
PROTAGONIZAR BEIJO

BLAD MENEGHEL 

A cantora e ex-BBB Flay comentou sua participação no ‘BBB 20’ ao responder seguinte afirmação de um fã so-
bre episódios de xenofobia no confinamento: “Tudo que dizem que a Juliette sofreu, sobre jeito, voz, sotaque, 
você passou ainda mais. E passavam pano”. Flay se mostrou aliviada por, no caso de Juliette, o público não ter 
deixado o preconceito vencer novamente. “Que bom que pelo menos no caso dela não deixamos isso se repetir”.

FLAY COMENTA XENOFOBIA 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N A Igreja Católica no Ceará se vê diante de um daque-
les casos surreais de venda de paraísos (aqui na Terra). 
O Tribunal de Justiça do Estado vai julgar em breve 
uma ação na qual a Arquidiocese requer a restituição 
de posse de 750 mil metros quadrados, de sua proprie-
dade, de terra negociada por um empresário de Jua-
zeiro do Norte sem o consentimento do arcebispo. O 
problema é que na terra “sagrada” da Igreja já existem 
mais de 700 lotes negociados – e residências – vendi-
dos por este ‘empreendedor’ imobiliário. Ele alega que 
um pároco do Crato o concedeu procuração para isso 
há muitos anos. Os advogados da Igreja discordam e 
apontam que o documento não dá legitimidade sobre a 
posse e que só o bispo poderia ter autorizado o negócio.  

Abençoados 
 N Para não comprar uma 

briga maior – principal-
mente com muitos fiéis 
que investiram nos ter-
renos – a Igreja não im-
petrou ação de pedido de 
despejo. Ainda.  

Autopromoção 
 N Há meses, o portal da 

AGU vem mostrando em 
vídeo sustentações de An-
dré Mendonça em ações 
da União no STF. É como 
um cartão de visitas dele. 
Para os ministros. 

Crime & ganância 
 N Se for comprovado o 

pedido de propina para 
a compra da vacina, pelo 
denunciante PM na CPI 
da Pandemia, o montante 
seria US$ 400 milhões – 
ou mais de R$ 2 bilhões.  

Laços policiais 
 N O Coronel Romualdo, da 

PM de Minas Gerais, cita-
do pelo lobista (e também 
PM) Domingetti na CPI 
como um contato abre-

-portas, é irmão da coro-
nel Cláudia Romualdo, 
que tentou ser vice do bol-
sonarista Bruno Engler na 
disputa pela Prefeitura de 
Belo Horizonte.  

Já sabiam 
 N Nas conversas de what-

sapp reveladas até agora, 
os PMs indicam que sa-
biam do pedido de propi-
na no Ministério da Saú-
de, mas não denunciaram 
– queriam, pelo contexto, 
levantar informações para 
levar ao presidente Bolso-
naro um nome. Engler é 
o aliado mais próximo do 
clã Bolsonaro em BH. 

Cada um por si 
 N A esquerda no Rio de Ja-

neiro, terceiro maior colé-
gio eleitoral do País, segue 
desunida, com expoentes 
de diferentes partidos que 
acreditam terem chances 
para o Palácio Guanaba-
ra. Benedita da Silva (PT) 
repete que o partido não 
fechou apoio a Marcelo 
Freixo – que entra no PSB.  

Bisturi nervoso 
 N O governador paulista 

João Doria enfrenta os 
hospitais e as empresas 
de insumos hospitalares. 
Aumentou em 18% o im-
posto para o setor com o 
fim de benefícios fiscais. 

Piruetas na rampa 
 N A Caixa vai patrocinar 

mais uma modalidade de 
esporte – desta vez radical 
e investimento inédito no 
País. O banco estatal ban-
cará campeonatos e a for-
mação de atletas de skate, 
através da Confederação 
Brasileira de Skate. 

Sustentabilidade virtual 
 N O Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desen-
volvimento Sustentável 
vai realizar edição de seu 
fórum 2021 totalmente 

online, de 28 a 30 de se-
tembro. Haverá parti-
cipação de autoridades 
e empresários, além de 
formadores de opiniões 
estrangeiros.  

Samba maçônico 
 N Longe da Marquês de 

Sapucaí desde 2014, Pau-
lo Costa Alves, o memo-
rável puxador de samba 
Paulinho Mocidade, te-
tracampeão do Carnaval 
carioca, tem novo desa-
fio. Além de se dedicar 
à carreira de cantor, ele 
agora é venerável mestre 
da Loja Maçônica Frater-
nidade de Realengo. Mas 
pelo rito tradicional das 
reuniões, não vale abrir 
as sessões com o seu tra-
dicional “Alôooooo co-
munidade... Chegou a 
Hoooooora!!!”

TERRENOS SAGRADOS

INDIRETA 

 N E o prefeito de 
N i te ró i ,  Ro d r i go 
Neves (PDT), pré-
-candidato do par-
tido na disputa es-
tadual, crava que 
o eleitor não pode 
escolher alguém 
se m  ex p e r i ê n c i a 
n o  E x e c u t i v o  – 
numa cr ít ica ve-
lada ao deputado 
federal Freixo. 

De longa e exitosa trajetória no 
estado do Rio de Janeiro, a 
iniciativa da Fundação para 

Infância e Adolescência com intuito 
de preparar jovens para o mundo do 
trabalho remonta a 1975, tratava-se 
do nacionalmente conhecido “Patru-
lheirismo”. As transformações que o 
programa sofreu ao longo do tem-
po legaram uma rica experiência à 
fundação. Gerações de “meninas e 
meninos FIA” foram formadas pelos 
diferentes cursos que a fundação ofe-
receu ao longo do tempo no que, hoje, 
chamamos de Programa de Trabalho 
Protegido na Adolescência.

Desde a sua implantação até o ano 
de 2020, atendeu cerca de 52.000 ado-
lescentes. As suas linhas de ação in-
cluem o combate à evasão escolar, a 
capacitação para o mundo do traba-
lho e o encaminhamento para estágio 
laboral em diversos órgãos e empre-

Convivi com Oscar Niemeyer 
como bisneto e como seu cole-
ga de profissão. Trabalhei em 

vários projetos e principalmente no 
“Caminho Niemeyer”, em Niterói. Ao 
lado dele, um dia nunca era igual ao 
outro. No seu escritório em Copaca-
bana, era um entra e sai de persona-
lidades, artistas e políticos. Durante 
toda a sua vida, ele trabalhou muito. 
Mesmo centenário, me convocava até 
aos domingos. Na minha infância, me 
lembro de que muitas vezes, quando já 
estávamos de pijamas e prontos para 
dormir, ele seguia lá, trabalhando com 
total dedicação.

A pandemia da covid-19 provocou 
a maior crise econômica, social do 
século, e no Brasil quem mais sofre 
é a população pobre, que vive sem a 
mínima infraestrutura sanitária, sem 
água encanada para se proteger do 
vírus. E essa imensa desigualdade so-
cial no nosso país me faz lembrar do 
meu bisavô, Oscar Niemeyer, o “din-
dinho” — era assim que nós, os netos, 
o chamávamos — e que sempre se re-
feria aos excluídos com fraternidade. 
Prova disso é que posso dizer, mesmo 
carregado de afeto e saudades (em 
2022 marca dez anos de sua morte), 
que a frase que ele mais gostava de 
repetir era: “A vida é bastante injusta 
com os mais pobres”. E em outras pa-
lavras, me dizia: “Meu querido, fudi-
do não tem vez”.

Nas nossas longas conversas, certo 
dia perguntei: Dindinho, que é arte? 
E ele me respondeu com aquela voz 
calma e pausada: “É tudo que cria sur-
presa e beleza, é um objeto, uma fala 
qualquer, que você nunca viu antes, 
nunca ouviu igual, então você se sur-
preende. E se você tem sensibilidade, é 
coisa bonita, você para e aprecia. Arte 
é invenção. A arquitetura é invenção”.

Portanto, nossa vida sempre foi 
atrelada ao Oscar. Durante a ditadura 

Dez anos sem meu bisavô

Programa de trabalho protegido na adolescência

sas públicas e em algumas empresas 
privadas. Este programa é defendido 
pela FIA como uma política pública 
essencial e de largas repercussões 
para os fluminenses.

O PTPA objetiva oferecer Curso 
de Capacitação multidisciplinar de 
quatro meses para adolescentes de 
15 a 16 anos de idade. Formados por 
este curso, os adolescentes podem ser 
encaminhados para o estágio laboral 
com caráter protegido e protagônico, 
permanecendo até completarem 18 
anos. No entanto, a formação e a expe-
riência oferecidas pelo programa da 
FIA influencia positivamente a vida 
adulta dos jovens atendidos.

Desde 2019, a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro se tornou 
parceira da FIA e reelaborou o Curso 
de Capacitação do PTPA. Neste ano, 
a FIA, através do empenho de sua 
presidente, Cléo Hernams, resolveu 
em conjunto com a UERJ, expandir 
o PTPA. Anteriormente, contávamos 
com sete unidades em funcionamen-
to: Santa Cruz, Padre Miguel, Cidade 
de Deus, Ipanema, Maracanã, Niterói 
e Nova Iguaçu. A partir do primeiro 

militar implantada no Brasil, em 1964, 
invadiram a sua editora, que publi-
cava a “Revista Módulo”, dedicada à 
arquitetura e às artes, e a permanên-
cia dele no país tornou-se impossível 
devido às perseguições e prisões que 
atingiram seus amigos. Temendo por 
sua vida, optou por viver seu exílio vo-
luntário em Paris, para onde fugiu em 
1967. Minha mãe, Ana Elisa Niemeyer, 
também arquiteta, o acompanhou e 
acabei nascendo na capital francesa. 
Naturalizei-me brasileiro, mas foi só 
em 2012 que consegui minha certidão 
de nascimento na França.

Oscar valorizava muito a discussão 

sobre as cidades e esse é um dos obje-
tivos das ações do Instituto Niemeyer, 
que fundei para divulgar a sua obra 
e o seu legado e cujos objetivos são: 
promover a cultura, a conservação dos 
patrimônios históricos nacionais; es-
tudos e pesquisas e atividades que vi-
sem o aprimoramento profissional, 
inclusive com edição de livros, revistas 
e material audiovisual.

Já no seu tempo, Niemeyer foi van-
guarda. A escola modernista, com os 
vãos livres, a integração com o meio 
ambiente e as janelas amplas, oferece 
respostas eficientes por questões ago-
ra impostas pela Covid-19.

semestre de 2021, foram agregadas 
as unidades de Nilópolis, São João de 
Meriti e Duque de Caxias. Continuan-
do o processo de expansão do progra-
ma para o segundo semestre foram 
recém-inauguradas as unidades de 
Jacarepaguá e Vila Kennedy e já es-
tando prevista a inauguração de uma 
unidade em Piedade.

O PTPA atende adolescentes e suas 
famílias em situação de vulnerabili-
dade social, estudantes de escolas pú-
blicas e beneficiários de programas 
sociais. A participação dos adolescen-
tes no Curso de Capacitação oferecido 
pela UERJ possibilita o contato com 
diferentes saberes e profissionais, 
abrindo novas perspectivas de vida 
e fortalecendo o seu papel como ci-
dadão. Por meio do acesso à primeira 
experiência no mundo do trabalho, a 
FIA amplia os horizontes profissio-
nais destes adolescentes e os protege 
nesse processo. O estágio é o momen-
to em que os adolescentes experimen-
tam na prática aquilo que aprende-
ram, fortalecendo assim o censo de 
responsabilidade e o entendimento de 
que é possível realizar os seus sonhos. 

DIVULGAÇÃO 

ESPLANADEIRA

 N # Market4u,  rede de mercados autônomos, anuncia aquisição da 
Numenu e passa atender mais de 1.500 condomínios. # Drogaria Nova 
Esperança inaugura primeira loja conceito na região do Pacaembu, em 
SP. # Bike Itaú recebe mil bicicletas azuis personalizadas para anunciar 
chegada do Magazine Luiza ao Rio de Janeiro. # Com apoio do MEC, oito 
novos grupos de pesquisa de universidades federais foram selecionados 
e serão credenciados pela EMBRAPII.

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
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PASSEIO PELA PASSEIO PELA 
CULTURA COREANACULTURA COREANA

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

MALHAÇÃO

 n Vicki provoca Karina, e Cobra 
tenta conter a lutadora. Pedro 
se aconselha com Nando. Cobra 
consola Karina. Henrique espera 
pelo pai, o Heideguer, no escritó-
rio de advocacia. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Lourenço confessa a Rodrigo 
que está com medo da paterni-
dade. Laudelino vai se explicar 
para Iná, mas ela diz que só volta 
a conversar com ele depois que 
ele fizer terapia.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Kyra tenta convencer Rafael de 
que ela está falando a verdade. 
Renzo beija Josimara e diz pra ela 
que sabe que ela é Alexia. Rafael 
declara seu amor por Kyra e de-
pois a beija.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carol vai até a casa de Junior e 
Andreia conta para ela que está 
morando na mansão. Junior apa-
rece e pede para conversarem no 
Café Boutique.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo e Maurílio se 
enfrentam. Maria Clara pede 
para se encontrar com Vicente. 
Ísis ajuda Antônio a fechar o 
restaurante.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Akia dá uma sugestão malicio-
sa a Esaú. Rebeca pede perdão 
a Isaque. Lia sente as palavras 
ditas por Raquel. Rebeca pede 
para Jacó se afastar de Esaú. 
Jacó é surpreendido por Esaú.

21h | RECORD | 12 anos 
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C
omeça, nesta quinta-feira, o festival ‘Coreia in Rio’. Com entrada gratuita, o 

evento tem como principal objetivo aproximar elementos da cultura coreana 

ao público carioca. Sediado no Museu Naval, na Praça XV, o ‘Coreia in Rio’ 

acontece até o dia 15 de agosto e traz diversas atrações como exposição foto-

gráfica e de caligrafias coreanas, apresentação de vestes típicas tradicionais, vídeos 

culturais, tour virtual, além de workshop de K-pop.

Pesquisadora especialista em península coreana e diretora executiva da AsiaCo-

lors, corealizadora do evento, Marcelle Torres explica como a cultura coreana se tor-

nou tão popular no Brasil nos últimos anos. “A Coreia do Sul é um país que investe e 

incentiva o seu setor cultural. Na década de 2000, iniciou o programa Coreia Global 

e mantém a diplomacia pública como um dos seus pilares de política externa. Dessa 

forma, promover a imagem da Coreia ao público estrangeiro por meio de eventos 

culturais e educacionais, filmes e músicas faz com que a Coreia do Sul ganhe adeptos 

e admiradores no mundo todo”, expõe a pesquisadora, que lista as músicas de K-Pop 

e os filmes ‘Parasita’ e ‘Minari’ como exemplos dessa evasão cultural.

NOVAS CONEXÕES

Para Marcelle, o evento também é uma boa oportunidade para que mais pessoas 

conheçam elementos deste universo. “Será uma incrível descoberta para o público 

que não tem nenhum contato com a cultura coreana. Já tivemos essa experiência 

em eventos anteriores da AsiaColors e gostamos da ideia de deixar uma sementinha 

plantada no coração de cada visitante. Muitos, inclusive, nos relatam que conheceram 

e começaram a admirar países da Ásia através de nossos eventos e que estão buscan-

do se graduar no exterior por meio de bolsas de estudo oferecidas por governos de 

países asiáticos”, destaca a pesquisadora que adianta que o evento também é prato 

cheia para quem já se considera expert em cultura coreana.

“Para aqueles que amam a cultura coreana, iremos apresentar a combinação da 

tradição com a modernidade da Coreia do Sul, um marco do legado cultural de um 

país inovador que mantém suas tradições e riquezas culturais. Que os visitantes pos-

sam compreender que tais tradições também fazem parte de uma Coreia do Sul que 

atualmente figura como 12ª maior economia mundial, desenvolve o seu programa 

espacial e vem se tornando um importante player global”, explica Marcelle. 

ATIVIDADES

Além das exposições, o ‘Coreia em Rio’ traz, de quinta a domingo, diversas atividades 

lúdicas para o público. Uma delas é a possibilidade de trajar um hanbok, tradicional 

veste coreana, e aprender um pouco mais sobre a moda no país. Outra atração que 

promete fazer sucesso é o workshop de K-Pop, gênero musical originário da Coreia 

do Sul, que ganhou força no cenário musical mundial. As aulas acontecem nos dias 

24 de julho e 07 de agosto, a partir das 13h.

Apesar da interação com o público, Marcelle reforça o compromisso do evento 

com a manutenção dos protocolos de segurança em relação à covid-19. “O Museu 

Naval adota medidas necessárias para que a visita ocorra de forma segura e sem 

aglomeração, pontos imprescindíveis para nós. O visitante tem sua temperatura 

corporal aferida na entrada do Museu e só pode entrar se estiver usando máscara que 

cubra a boca e o nariz e o uso de álcool em gel é obrigatório. O Museu foi equipado 

também com tapete sanitizante para desinfecção dos calçados e totem de álcool em 

gel”, explica a pesquisadora, lembrando que a visitação só é feita mediante agenda-

mento prévio, justamente para evitar aglomerações. Além disso, a partir de agosto, 

o ‘Coreia em Rio’ ganha um o tour virtual 360º, oferecendo uma outra experiência 

de visitação ao público.

JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br

Com programação 
gratuita, festival 
‘Coreia in Rio’ 
traz exposições, 
vídeos e tour 
virtual, além de 
workshop de K-Pop, no 
Museu Naval

SERVIÇO:
Coreia in Rio

Data: de 08 de julho a 15 
de agosto

Horários de visitação: das 13h às 17h (de quinta a 
domingo)

Entrada franca e com agen-
damento prévio

Local: Museu Naval (Rua Dom Manuel, 15 – Praça 
XV, Centro RJ)

Cultura coreana 

é tema do 

‘Coreia in Rio’



‘No Limite’: 
iguarias exóticas 
no cardápio
O esperado episódio da prova da co-
mida finalmente vai ao ar na próxima 
terça-feira em ‘No Limite’. A Globo di-
vulgou algumas imagens dos partici-
pantes sofrendo bastante para degus-
tar as iguarias, que terão até um inseto 
vivo. O famoso olho-de-cabra também 
não vai ficar de fora. Nas imagens divul-
gadas pela emissora, é possível ver que 
Carol Peixinho e Viegas não gostaram 
nadinha dos pratos.

No episódio da última terça-feira, as 
tribos Carcará e Calango deixaram de 
existir. Todos os participantes, agora, 
fazem parte de uma única tribo, cha-
mada Jandaia. Ainda assim, os ex-par-
ticipantes da Carcará se mantiveram 
unidos. Já Jéssica, que era da Calango, 
arquitetou um plano para eliminar seu 
ex-colega de tribo Kaysar. Ele realmen-
te foi eliminado e Jéssica foi chamada 
de traíra nas redes sociais.

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

Luísa Sonza 

rebate haters
‘A galera inventa plástica para mim’, diz cantora 

REPRODUÇÃO/GLOBOPLAY

L
uísa Sonza abriu o jogo sobre os 
comentários maldosos que re-
cebe na internet. A cantora de 
22 anos participou do ‘Casa Ka-

limann’, em episódio que foi disponibi-
lizado no Globoplay nesta semana, e se 
manifestou sobre os boatos que circu-
lam na internet sobre sua aparência e 
seus procedimentos estéticos.

“Às vezes, fico um pouco zangada 
porque tenho uma coisa um pouco es-
pecial, que é a galera gostar de inventar 
o ‘a mais’ do ‘a mais’ do ‘a mais’, sabe? 
A galera inventa muita cirurgia plásti-
ca para mim, e isso me incomoda”, re-
latou a artista em conversa com Rafa 
Kalimann.

“Por trás de toda a internet, sempre 
tem um ser humano. A gente sente da 
mesma maneira que você, que pode es-
tar estressado um dia e vai lá comen-
tar alguma coisa que acha que a gente 
nunca vai ver, mas a gente vê”, conti-
nuou Luísa, se dirigindo aos autores 
das ofensas que recebe, também conhe-
cidos como “haters”.

A cantora ainda confessou que se 
importa muito com a opinião do pú-
blico, tanto que foi afastada das redes 
sociais após ser constantemente en-
volvida em polêmicas com seu ex-ma-
rido, Whindersson Nunes. Os ataques 
se intensificaram depois da morte do 
filho prematuro do humorista, quando 
internautas passaram a acusar Luísa de 
ser culpada pelo falecimento do bebê.

“Sinto muito medo das pessoas não 
gostarem de mim pelo que eu sou e não 
quero mais sentir esse medo. Já deixei 

muito de falar o que eu sentia, fazer 
o que eu sentia, até pelo ‘hate’ [ódio, 
em inglês] que eu já sofri. Comecei 
a ficar com medo de andar, literal-
mente”, revelou Luísa, que chegou a 
receber ofensas na rua após a morte 
do filho de Whindersson.

“Isso é uma coisa que eu venho ti-
rando bastante na minha vida, de um 
tempo para cá. Principalmente no 
ano de 2020”, disse a artista sobre seu 
medo da opinião pública. “Eu parei 
de me importar com o que as pessoas 
pensavam, e quero me importar cada 
vez menos com isso”, declarou.
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