
odia.com.br  I  SEXTA-FEIRA, 9/7/2021  I  Nº 25.213  I  R$ 1,50

Ex-BBB explica sucesso em 
reality e comenta estreia 
no quadro ‘Tá Lascado’, no 

‘Mais Você’, da Globo.  P. 15

‘Sou gente 
como todo 
mundo’, diz 
Gil do Vigor

PLANO DE 
INTEGRIDADE DA 
POLÍCIA CIVIL 
DO RIO SERÁ 
PUBLICADO 
EM BREVE. 
SERVIDOR, P. 10

RETOMADA 
GOVERNADOR, 
PREFEITOS E 
PARLAMENTARES 
SOMAM FORÇAS 
EM FRENTE ÚNICA 
POR EMPREGO  
INFORME DO DIA, P. 2

Segundo a polícia, foi encon-

trado com os suspeitos con-

teúdo pornográfico em com-

putadores e celulares. P. 4 

Três presos 
em ação 
contra a 
pornografia 
infantil

Saiba como se proteger do 
golpe do pente-fino do INSS 
Bandidos se aproveitam das revisões de benefícios que o órgão realiza para roubar dados dos segurados.  ECONOMIA, P. 9 

TOME CUIDADO!

PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS TÊM REDUÇÃO DE 8,19%. P. 9

FÁBIO COSTA

FLA: BRUNO HENRIQUE TEM ESTIRAMENTO.  P. 8
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Veja o segredo Veja o segredo 
da beleza da beleza 

de Deborah de Deborah 
Albuquerque.Albuquerque.  

P. 12P. 12

ESTRELA ESTRELA 
DO ‘POWER DO ‘POWER 
COUPLE’COUPLE’

COVID REGINALDO PIMENTA

MARCOS PORTO

Procon, MJ, ANP e polícia fiscalizam qualidade da gasolina e possíveis irregularidades nas bombas. P. 5

Postos de combustíveis do Rio são 
alvos de operação contra fraudes

PROBLEMA 
COM O CPF 
QUASE IMPEDE 
VACINAÇÃO
A cabeleireira Ozelia Mendes, 

de 40 anos, levou um susto ao 

descobrir que alguém utilizan-

do documento com o mesmo 

número já havia se vacinado em 

um posto no Paraná. Após o erro 

ser constatado, ela conseguiu 

receber a dose no Centro de Saú-

de Heitor Beltrão, na Tijuca. P. 3

MAIS DE 63% 
DOS CARIOCAS 
JÁ RECEBERAM 
A 1ª DOSE DA 
VACINA. P. 3

AS NOVAS 
REGRAS PARA 
IMUNIZAÇÃO 
DE GRÁVIDAS E 
PUÉRPERAS. P. 3
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ATAQUE
Vasco aposta Vasco aposta 
em Cano para em Cano para 

derrotar o derrotar o 
Sampaio Sampaio 

Corrêa na Corrêa na 
Série B.Série B.

 P. 8 P. 8
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O substituto 
de Dr. Jairinho 
na Câmara

Marcelo Diniz (Solidariedade) as-

sume o mandato no lugar do ex-ve-

reador, preso por homicídio, e nega 

envolvimento com milicianos. P. 6
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Oito de julho de 2021, 9h44.
Ontem eu fui vacinada... Vacinada 
por ela, uma mulher da linha de fren-

te, a técnica de enfermagem Priscila.
Ela agora faz parte da minha vida e tenho 

certeza que de tantas outras!
Como eu sonhei com esse momento... 

Eu me emocionei muito com cada foto de 
amigos, família e colegas vacinados. Con-
fesso que sou chorona e achei que iria só ser 
lágrimas quando esse dia chegasse... Mas 
também sorri sem parar.

Enfrentei uma fila gigantesca de mulhe-
res de 40 anos... Algumas com seus filhos 

E ali aguardando a minha vez, eu me 
concentrei em cada rosto que estava ali à 
minha volta... Gente saindo, fazendo ora-
ção, comemorando como se fosse um gol e 
gente reflexiva.

Cada um tem a sua história de tudo isso, 
e nesse momento, eu repito, só me resta 
agradecer.

Obrigada, do fundo do coração, aos 
heróis da ciência, dos hospitais, médicos, 
porteiros, motoristas... Todos aqueles que 
fazem essa engrenagem chamada mun-
do rodar, pra que a gente mantenha a 
esperança.

Ainda não acabou, mas a gente vai 
virar esse jogo, porque o ser humano é 
gigantesco.

Dias melhores virão, acredite!

PINGO NO I
 n E na fila, eu conheci o Keller Eduardo Marins, mo-

rador de São Cristóvão.
Puxamos conversa e a primeira coisa que ele 

me falou foi: “Finalmente eu vou poder abraçar a 
minha mãe!”

Ele está há dois anos sem vê-la, só pela internet. 
Na carteira de identidade, tem uma foto 3x4 dela, 
coladinha nele.

“São dois aniversários meus, dois aniversários 
dela. É um alívio e satisfação saber que ela, meu pai 
e meu padrasto, que moram em São Gonçalo, estão 
bem”, contou ele.

Tão perto e ao mesmo tempo tão longe, né? Mas 
fica tranquilo, Keller! Já já você vai poder atravessar 
a ponte e reencontrar todo mundo que te ama.

Bora colocar o Pingo no I...
Curar a dor da saudade... Até pra isso a vacina é 

importante.

TÁ BONITO!
 n Que poder o jornalismo tem...

O dia não poderia ter sido melhor! Ainda sob a euforia 
da vacinação, eis que chega uma mensagem da Bárbara, 
mãe do Bernardo, que há mais de 2 anos luta para conse-
guir uma cirurgia de fimose.

“Cirurgia marcada para o dia 23! Não sei nem o que 
dizer, só agradecer.”

Ufa! Quem acompanha a coluna, sabe o quanto a gen-
te cobrou pra que essa situação tivesse seu melhor fim.

E a gente conseguiu! 
No mesmo dia, no meu programa de rádio, vem um 

apelo de um pai que precisa de um óculos pro filho espe-
cial. Mais uma missão dada, mais uma cumprida!

E quem tem que agradecer nessa história? Eu, por usar 
a profissão que eu escolhi, tão poderosa, para prestar ser-
viço e ser a voz daqueles que não são ouvidos.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A 
corrente do bem tá mais firme do que nunca, e tenho dito.

Enfim, meu dia
n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

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

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, políti-
cos de grande influência e os prefeitos das cidades 
mais importantes do estado formaram uma frente 

informal contra o desemprego e em busca de meios que 
gerem renda para a população fluminense. Castro acredita 
que os recursos obtidos pela concessão da Cedae trarão o 
primeiro grande alento ao trabalhador desempregado. O 
presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Cecilia-
no, é outro que se empenhou na aprovação da ajuda emer-
gencial estadual. Todos os dias, ele recebe vários empresá-
rios e representantes de setor que sinalizam que precisam 
de poucos incentivos para voltarem a contratar. Mas é ne-
cessária uma nova costura política. E é nisso que apostam 
Castro e Ceciliano, ainda que em partidos antagonistas na 
disputa presidencial do ano que vem.

PREFEITURAS
Na mesma batida por emprego estão os municípios de 
Maricá e Campos dos Goytacazes. Dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério 
da Economia, apontam que Maricá gerou, apenas no mês 
de maio de 2021, quase mil novos postos de trabalho. Nos 
últimos 12 meses (entre maio de 2020 e abril deste ano), 
Maricá ofereceu 2.651 oportunidades de trabalho a mais, 
numa variação positiva de 15,45%. O prefeito de Campos 
dos Goytacazes, Wladimir Garotinho (PSD), por sua vez, 
acredita que injetando recursos na economia local o co-
mércio e os serviços ganharão musculatura para a transição 
para a normalidade. Ele anunciou a antecipação do paga-
mento de metade do 13º salário. Campos é o município do 
Norte Fluminense que mais gerou emprego: 1.488 apenas 
em maio. Também no acumulado de 2021, Campos ultra-
passou o município de Macaé e voltou a liderar a geração de 
empregos: 3.256 contra 2.645 da cidade vizinha.  

RETOMADA

Frente única pelo emprego

 n Elton Cristo (PRP) perdeu 
vaga de deputado estadual 
na dança das cadeiras do go-
verno e, agora, será subsecre-
tário de Urbanização de Max 
Lemos na Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura e Obras. 
Antes da posse, Cristo já arti-
cula ações para Nova Iguaçu. 
E, ano que vem, ele pretende 
vir candidato a deputado es-
tadual, fazendo dobradinha 
com Max Lemos, que deverá 
concorrer a federal.

 n O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro in-
gressou na Justiça cobran-
do reposição salarial para 
os servidores do município 
de Itaguaí que estão sem au-
mento desde 2016. O MPRJ 
quer a concessão do aumen-
to dos anos de 2017, 2018, 
2019 e 2020 pelo índice do 
INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor). 

REPOSIÇÃO 
SALARIAL DOS 
SERVIDORES

DIVULGAÇÃO

DUPLA DE NOVA 
IGUAÇU

Cláudio Castro e André Ceciliano formam frente informal contra o desemprego

As mais lidas
Online

Ladrão que aterrorizava 
moradores da Zona Sul 

é preso tentando roubar 
viatura da Polícia Civil

RIO DE JANEIRO

Vídeo! Mulher choca 
internet após admitir 

que deixa o marido 
transar com a sogra

MUNDO & CIÊNCIA

‘Marcius tentou 
reproduzir e se deu mal’, 

diz Hélio de la Peña sobre 
assédio na Globo

FÁBIA OLIVEIRA

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

A confirmação do carnaval em 2022, feita pela Liesa, é ótima para 
o Rio. Claro, não se pode pensar no evento da forma que era antes. 
O importante é planejar para que a festa ofereça segurança e tra-
ga alegria. Acredito que reinventar é a palavra de ordem no setor 
de eventos.

Fechar a semana com o anúncio de um protocolo entre ministérios 
da Saúde e Educação para a volta às aulas em agosto mostra que 
estamos perto de uma retomada mais segura. Além do prejuízo 
acadêmico já causado, a escola é lugar de segurança e alimenta-
ção para muitos estudantes.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Cláudio 
Castro e André 
Ceciliano 
apostam em 
nova costura 
política”

RAFAEL CAMPOS

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

pequenos no colo, outras já até vovós! (para 
minha surpresa, risos) 

E olhando tudo aquilo eu pensei: como 
temos que agradecer.

Quantas pessoas queriam estar vivas 
para receber uma dose da vacina, essa dose 
de esperança.

A gente passou pela história de uma pan-
demia que levou milhares de brasileiros a 
não ter essa oportunidade!

E que filme passa na cabeça... O medo de 
perder quem amamos, do amigo que não 
conseguiu conhecer a filha, da amiga que 
lutou muito para salvar seu pai.

Keller Eduardo, morador de São Cristóvão

IGOR PERES



RIO DE JANEIRO

CARIOCAS ESPERTOS! 
MAIS DE 63% DA POPULAÇÃO 
FOI VACINADA COM A 1ª DOSE
Segundo o ‘Vacinômetro’, o percentual da população da cidade do Rio de 
Janeiro com o ciclo completo da imunização contra covid está em 22,6%

D
ois terços (63,4%) da população 
carioca já foram aos postos de 
saúde pelo menos uma única 
vez para tomar a vacina contra a 

covid-19. De acordo com o Painel Rio CO-
VID-19, disponibilizado pela Prefeitura 
do Rio, até esta ontem, 3.346.641 pes-
soas tomaram a primeira dose e 110.783 
receberam a dose única da Janssen.

Segundo o ‘Vacinômetro’, o percen-
tual da população com o ciclo comple-
to da imunização está em 22,6%. Até 
o momento, 4.427.037 doses já foram 
aplicadas.

O município bateu o recorde de 
aplicações da vacina contra a covid-19 
em um único dia. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, mais 
de 81,3 mil cariocas compareceram 
aos 280 postos nesta quarta-feira e a 
maioria recebeu a Janssen.

A prefeitura do Rio de Janeiro vinha 
imunizando uma média de 40 mil pes-
soas por dia, mas os postos tinham ca-
pacidade para atender 80 mil.

“PAQUETÁ VACINADA”
A Secretaria de Saúde do Rio divulgou 
os resultados preliminares da pes-
quisa “PaqueTá Vacinada”, realizada 
em parceria com a Fiocruz. De acor-
do com os dados, houve grande ade-
são da população, com mais de 2,3 
mil exames de sangue realizados. A 
análise das amostras coletadas mos-
trou 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 adul-
tos não vacinados antes da pesquisa 
e 21% das crianças e adolescentes já 
haviam tido contato prévio com o ví-
rus e apresentavam anticorpos. 

“Com isso, é possível afirmar que a 
vacinação já contribui de forma signi-
ficativa para a proteção da população 
a partir da primeira dose - o que não 
descarta a importância da dose de re-
forço para completar a imunização”, 
informou a secretaria.

A Ilha de Paquetá realizou no dia 
20 de junho a vacinação em massa 
de toda a população adulta local. A 
iniciativa faz parte do projeto “Paque-
Tá Vacinada”, uma ação da prefeitura 
com a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), que completa a distribuição do 
imunizante Oxford/AstraZeneca a to-
dos os 3.530 moradores maiores de 
18 anos cadastrados na Estratégia de 
Saúde da Família. Ao todo, a ilha tem 
4.180 residentes, segundo a Prefeitura 
do Rio de Janeiro.

Município bateu 
o recorde de 

aplicações da vacina 
contra a covid-19 em 

apenas um dia

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

 > Durante a campanha de vacina-
ção contra a covid-19 no Centro 
Municipal de Saúde Héitor Bel-
trão, na Tijuca, na Zona Norte do 
Rio, foi registrado um problema 
de registro no CPF que causou 
um susto e quase interrompeu a 
imunização da cabeleireira Ozelia 
Mendes, de 40 anos, que era uma 
das mulheres que aguardavam na 
fila para receber primeira dose na 
manhã de ontem. Ela compareceu 
ao posto conforme a data prevista 
no calendário, mas foi identifica-
do no sistema de saúde que ela já 
teria se vacinado em uma unidade 
de saúde no Paraná. O problema é 
que a cabeleireira nunca visitou o 
estado da região sul do país.

Os funcionários em um pri-
meiro momento não vacinaram 
Ozelia, pois já constava o número 
do CPF dela como pessoa já imu-
nizada, inclusive informando o 
nome da unidade de saúde em que 
ela teria recebido a primeira dose. 
Surpreendida e assustada, a cabe-
leireira tentou verificar qual era 
essa unidade que teria registrado 
a sua vacinação. Ela também re-
cebeu ajuda da equipe do Centro 
de Saúde Heitor Beltrão e, após o 
imbróglio, foi identificado que se 
tratava de um posto no Paraná.

“[Os funcionários] falaram que 
alguém colocou o meu número 
do CPF errado. Saiu errado o meu 
nome porque o número pode ter 
sido digitado de forma errada lá 
[Paraná]. Na administração do pos-
to eles me responderam que pode 
ter acontecido esse erro de digita-
ção”, afirmou Ozelia.

Após a verificação do problema, 
ela foi autorizada a receber a dose 
da vacina Jansen.

CPF: Erro no 
registro quase 
para vacinação

VACINAÇÃO

 N Após reincluir grávidas e puérperas 
(mulheres no período pós-parto, de 45 
dias) entre os grupos prioritários para 
receber a vacina contra a covid-19, o Mi-
nistério da Saúde alertou que isso deve 
ser feito com os imunizantes da Pfizer 
(ComiRNAty) ou da Sinovac/Butantan 
(Coronavac e Butanvac).

“Os imunizantes que podem ser uti-
lizados em mulheres grávidas são os da 
Pfizer e da Coronavac. AstraZeneca e 
Janssem não”, declarou o ministro, Mar-
celo Queiroga, esta manhã.

A exceção à recomendação ministe-
rial é para as grávidas e puérperas que já 
tenham recebido uma primeira dose da 
vacina da AstraZeneca. Nestes casos, o 
ciclo vacinal deve ser completado com a 
aplicação da segunda dose com o imuni-
zante do mesmo fabricante.

Novas regras para 
gestantes e puérperas

Rio de Janeiro 
segue vacinando 
com rapidez todos 
os cariocas

A recomendação é 
de que as grávidas 
sejam vacinadas com 
a Coronavac ou com a 
vacina da Pfizer

Prefeitura vinha 
imunizando uma média 
de 40 mil pessoas por dia, 
mas os postos tinham 
capacidade para 80 mil
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Mãe de Kathlen Romeu 
desabafa sobre a morte
A mãe de Kathlen Romeo, 
Jaqueline Oliveira, publi-
cou nas redes sociais um 
desabafo sobre a morte da 
filha que foi alvo de tiro de 
fuzil quando iria visitar a 
avó, no Lins de Vasconce-
los. O incidente que viti-
mou a designer de 24 anos 
que estava grávida com-
pletou 30 dias. 

“Escrevo para não mor-
rer (...). Minha filha, mi-
nha única filha, hoje faz 
30 dias que vocês nos 

deixaram e tudo mudou pra 
pior! Tão agressivo o que 
fizeram conosco! Sinto um 
enorme privilégio em ser sua 
mãe, mesmo que agora de 
uma forma diferente...Mas 
confesso que essa batalha 
está sendo doída demais!”, 
comentou Jaqueline.

A marca jovem segue na 
postagem falando da falta 
que a filha faz na vida da fa-
mília. Ela comenta que o na-
morado da jovem, Marcelo 
Ramos, tem sofrido.

Sócio teria 
desviado mais de 
R$ 3 milhões 

Investigação apura 
desvio em hospital

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio do Gru-
po de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Or-
ganizado (GAECO), cum-
priu dois mandados de bus-
ca e apreensão, na investi-
gação que apura crimes de 
estelionato, apropriação 
indébita, além de uma pos-
sível corrupção e lavagem 
de dinheiro de um hospital 
em Corrêas, em Petrópolis. 
As buscas tiveram como ob-
jetivo reunir novas provas 

para as investigações. Manda-
dos foram expedidos pela 1ª 
Vara Especializada da Capital.

A investigação do MP apura 
uma denúncia de que o sócio 
do Hospital Clínico de Corrêas 
(HCC), teria desviado mais de 
R$ 3 milhões da unidade para 
o Hospital Nossa Senhora Apa-
recida (HNSA), administrado 
por seu filho. Ainda segundo 
o MP, o homem também teria 
feito remessas indevidas de ali-
mentos e usado a estrutura do 
HCC para lavar roupas hospi-
talares do HNSA e da Casa de 
Saúde Santa Mônica (CSSM). 
Ele também é suspeito de ter 
usado recursos do HCC para 
pagamento de salários de fun-
cionário desses dois hospi-
tais, que ficam em Petrópolis.

Polícia Civil faz operação 
contra pornografia infantil
Agentes cumpriram mandados em endereços de cinco cidades do Rio de Janeiro

REGINALDO PIMENTA

Operação 
mirou 

suspeitos de 
armazenar 

pornografia 
infantil

A 
Polícia Civil realizou 
a operação ‘Revela-
ção’, com objetivo de 
cumprir mandados 

de busca e apreensão para 
identificar suspeitos de arma-
zenar e compartilhar material 
digital contendo pornogra-
fia infanto-juvenil. Agentes 
da Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente de 
Niterói, com o apoio de ou-
tras delegacias cumpriram 
mandados em nove endere-
ços em cinco cidades: Rio de 
Janeiro, Niterói, São Gonça-
lo, Tanguá e Cachoeiras de 
Macacu. Três pessoas foram 
presas em flagrante e outras 
seis levadas à delegacia para 
prestar esclarecimentos e 
liberadas.

De acordo com a Polícia, 
as prisões em flagrante ocor-
reram no Jardim Catarina, 
Itaúna e São Francisco, por-
que a polícia encontrou con-
teúdos com pornografia in-
fanto-juvenil com esses ho-
mens. Na ação, computado-
res, celulares e fotos foram 
apreendidos.

“As investigações aponta-
ram que os suspeitos são res-
ponsáveis por efetuar o down-
load e upload de centenas de 
materiais digitais, tais como 

fotos e vídeos com imagens de 
crianças com meses de idade 
até adolescentes praticando 
ativamente e/ou passivamen-
te cenas de sexo explícito ou 
de cunho pornográfico, tendo 
para seu combate, sido repre-
sentado pela Autoridade Po-
licial e expedidos pela 2ª Vara 
Criminal de Niterói os manda-
dos de busca e apreensão para 
os endereços identificados 
pelo setor de busca eletrônica 
da Unidade Especializada”, ex-
plicou a delegada Carina Bas-
tos, diretora da DPCA Niterói. 

Bastos explicou que crimi-
nosos que armazenam ma-

teriais contendo pornogra-
fia infantil não mantêm um 
perfil especifico e que a idade 
varia entre jovens e idosos: “É 
preciso explicar que o simples 
fato de baixar esse material 
já é crime. Não é apenas quem 
faz o vídeo que está cometen-
do o delito. As pessoas preci-
sam entender que isso é algo 
muito sério, grave e perigoso”.

De acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescentes, 
oferecer; trocar; disponibili-
zar; transmitir; distribuir; pu-
blicar ou divulgar por qual-
quer meio; inclusive por meio 
de sistema de informática ou 

telemático; fotografia, vídeo 
ou outro registro que conte-
nha cena de sexo explícito 
ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente é con-
siderado crime. A pena varia 
de três a seis anos de prisão e 
multa.

Também comete crime a 
pessoa que possuir ou arma-
zenar, por qualquer meio, fo-
tografia, vídeo ou outra forma 
de registro que contenha cena 
de sexo explícito ou pornográ-
fica envolvendo criança ou 
adolescente .A pena para essa 
modalidade varia de um até 
quatro anos de prisão e multa. 

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br
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Ação visava verificar qualidade dos 
combustíveis e possíveis irregularidades. 
Agentes atuam no Rio de Janeiro

MARCOS PORTO

Agentes se reúnem na Barra da Tijuca para a Operação Petróleo Real

U
ma operação con-
junta do Ministé-
rio da Justiça com o 
Procon-RJ, Polícia 

Civil e Agência Nacional de 
Petróleo fiscalizou postos 
de combustíveis da Região 
Metropolitana e do interior 
do estado do Rio. O objetivo 
da Operação ‘Petróleo Real’ 
era apurar a qualidade dos 
combustíveis, possíveis ir-
regularidades nas bombas 
e também nos protocolos 

funcionamento dos postos, 
como a falta de itens obri-
gatórios como extintores de 
incêndio. Foram fiscalizados 
264 bicos de combustível em 
26 postos: Auto Posto Mon-
teiro (Araruama), Auto Posto 
Portal de Búzios (São Pedro 
D’Aldeia), Posto Várzea (Te-
resopolis), Posto Direcional 
(Teresopolis), Posto Girassol 
(Jacarepaguá), Posto Impe-
rador da Costa Verde (Man-
garatiba), Posto Chataltaya 

(Recreio dis Bandeirantes).
Cássio Coelho, presidente 

do Procon-RJ, diz em vídeo 
que equipes fizeram uma 
operação nesta quinta em 
bairros do Rio para apurar a 
qualidade dos combustíveis 
e possíveis irregularidades 
nas bombas dos postos.

A operação começou por 
volta das 9h30. Na capital, os 
agentes atuaram na Barra da 
Tijuca e em Jacarepaguá, em 
bairros como Gardênia Azul 

e Cidade de Deus.
Ao todo, 120 servidores 

participaram da ação. Além 
da Região Metropolitana, a 
operação também aconteceu 
na Região Serrana, Região 
dos Lagos, Norte Fluminense 
e Costa Verde, com o apoio dos 
Procons Municipais de São Pe-
dro Da Aldeia, Rio das Ostras, 
Cabo Frio, Arraial do Cabo, 
Araruama, Macaé, Campos 
dos Goytacazes, Friburgo, Ni-
lópolis e Rio de Janeiro.

REPRODUÇÃO

Agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão

Polícia Federal deflagrou operação que 
mira fraudes em contratos da UFRJ

Presos por fraude em 
contratos da UFRJ

Os dois empresários pre-
sos pela Polícia Federal, 
investigados em esquema 
de fraudes em processos 
de licitação no Instituto de 
Psiquiatria da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(IPUB/UFRJ), são também 
suspeitos de irregularida-
des por reformarem gal-
pões do Ministério da Saúde 
sem licitação, durante a ges-
tão do ex-ministro Eduar-
do Pazuello. As informações 
são da ‘TV Globo’.

As prisões acontece-
ram em Niterói e na Bar-
ra da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio. Agentes também 
cumpriram nove manda-
dos de busca e apreensão. 
Na casa de um dos alvos, 
em Copacabana, a Polí-
cia Federal encontrou R$ 
70 mil em espécie. Tam-
bém foram apreendidos 
aparelhos celulares e 

computadores.
Celso Fernandes de Mattos 

e Fábio Tonassi são sócios da 
Lled Soluções, escolhida para 
a reforma de galpões do Minis-
tério da Saúde na Zona Norte 
do Rio, a preço de mais de R$ 
8 milhões, durante a gestão 
do ex-ministro Pazuello. Não 
houve processo de licitação à 
época, com o argumento de 
que eram obras urgentes por 
conta da pandemia.

Desta vez, a Polícia Federal 
aponta que Mattos e Tonassi 
direcionaram processos de li-
citação do Instituto de Psiquia-
tria da UFRJ. Os investigados 
devem responder por organi-
zação criminosa, peculato e 
fraudes em licitação. A Polícia 
Federal investiga servidores 
que, em troca de recebimen-
to de valores indevidos, se as-
sociavam a empresários que 
eram favorecidos em contratos 
com o Instituto de Psiquiatria.

Técnico de enfermagem é esfaqueado
Um técnico de enfermagem 
de 42 anos foi esfaqueado 
durante uma tentativa assal-
to na Rua Osório Costa, no 
Colubandê, em São Gonça-
lo, Região Metropolitana do 
Rio. A vítima chegava para 
trabalhar no Hospital Esta-
dual Alberto Torres quando 
foi abordada. Segundo rela-
tos, a região é alvo frequente 
de assaltos.

De acordo com a PM, o 
homem caminhava pelo lo-
cal quando dois homens se 
aproximaram em uma moto 
e anunciaram o assalto. O téc-
nico de enfermagem foi esfa-
queado no braço e os crimino-
sos fugiram sem levar nada. 
Ele foi até a unidade de saú-
de para receber atendimento 
médico e já recebeu alta.

Um dos profissionais que 

trabalha no hospital, e não 
quis se identificar, conta 
que os criminosos sabem 
até mesmo o período de pa-
gamento dos funcionários. 
“Seria interessante termos 
uma patrulha, um carro, 
realmente pra pra desesti-
mular esses mau elementos. 
Nesse momento de entrada e 
saída de funcionários e sem-
pre bem próximos ao ao pa-

gamento, eles ficam ligados 
nessa questão de datas. Infe-
lizmente, nossos colegas não 
fazem a realização do bole-
tim de ocorrência”, conta.

Segundo ele, os profissio-
nais acabam esperando ou-
tros colegas para saírem da 
unidade de carona até um lo-
cal menos perigoso. “Há um 
sistema, uma questão de com-
panheirismo entre colegas”.

Operação 
mira postos de 
combustíveis 
no Estado
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Homem afirma ter sido perseguido após 
trabalhar de máscara com o Orixá Ogum

Ex-locutor denuncia 
mercado em Ramos

Um ex-locutor dos Super-
mercados Mundial acusa 
a unidade de Ramos, na 
Zona Norte do Rio, de in-
tolerância religiosa, após 
ter sido demitido. Rafael 
da Silva Oliveira, de 37 
anos, é sacerdote de cul-
to afro-brasileiro e afirma 
ter sido perseguido depois 
de ir trabalhar com uma 
máscara estampada com 
o Orixá Ogum, símbolo 
das religiões de matriz 
africana, no último dia 17. 

“O gerente começou 
a me questionar e gritar 
sobre a máscara, dizen-
do que não era o padrão. 
Porém, havia outras pes-
soas usando máscaras de 
time e outras escrito ‘’fé’’. 

Depois disso fui transferi-
do, mudaram meu horário 
e agora me mandaram em-
bora após a minha denúncia 
ao RH da empresa” contou o 
ex-funcionário. 

Em nota, o Mundial infor-
mou que não compactua com 
qualquer ato de discrimina-
ção ou intolerância religiosa, 
e respeita todas as crenças. 
Segundo o Supermercado, 
desde o início da pandemia, 
segue rigorosamente todos 
os protocolos de segurança 
contra a covid-19, sendo um 
deles a obrigatoriedade do uso 
de máscaras por todos os co-
laboradores, que “precisam 
respeitar as normas técnicas 
dos órgãos oficiais de saúde 
e um bom estado de higiene”. 

Diniz assume o mandato 
no lugar de Dr. Jairinho
Vereador Marcelo Diniz esclareceu ao DIA não ter envolvimento com os milicianos

FÁBIO COSTA

Com eleitorado 

da Zona Oeste, 

ele disse quais 

suas propostas 

para áreaE
m meio a polêmicas 
e a histórica cassação 
por quebra de decoro 
parlamentar, o recém 

empossado vereador Marcelo 
Diniz (Solidariedade) chega à 
Câmara de Vereadores do Rio 
para assumir o mandato no 
lugar do ex-vereador Dr. Jai-
rinho, que foi acusado e preso 
pelo envolvimento na morte 
do menino Henry Borel.

Evangélico, pai de uma 
menina de 4 anos, o agora 
vereador tem 35 anos e foi, 
de 2019 a 2020, presidente 
da Associação de Moradores 
da Muzema, onde nasceu e 
mora até hoje. Se candida-
tou pela primeira vez e teve 
6.315 votos. Empossado há 
uma semana, Diniz recebeu 
a equipe do O DIA para uma 
entrevista exclusiva, a pri-
meira após sua posse. Ele 
falou sobre projetos para o 
futuro, sobre polêmica de 
entrar no lugar de Jairinho 
e esclareceu não ter envolvi-
mento com milicianos. 

“Primeiramente, eu nun-
ca fui intimado e nunca res-
pondi nenhum processo. 
Tenho uma certidão do Mi-
nistério Público que me ga-
rante isso. Eu não devo nada 
a ninguém. Eu sou a favor 
do Estado presente. Se tem 
milícia ou tráfico é porque o 
Estado não se fez presente. 
Eu vou trabalhar, pode ser 

área de milícia, área de tráfi-
co de drogas, área que tenha 
qualquer coisa, eu não quero 
saber o que acontece. Eu es-
tou aqui para trabalhar com 
o povo. As mazelas que tem 
em todas as comunidades do 
Rio de Janeiro são por falta 
do poder público e estou vin-
do para me fazer presente”. 

Com eleitorado da Zona 
Oeste, ele disse quais são as 
propostas para região. “A 
Zona Oeste tem muitas de-
mandas, principalmente nes-
tas regiões. Tem muita coisa 
pra fazer e tenho bom diálogo 
com o prefeito Eduardo Paes, 
ele já me recebeu muito bem 
e tenho certeza que juntos po-
demos melhorar as condições 
de vida da Zona Oeste”.

 NA vereadora Verônica Lima 
(PT) registrou um boletim 
de ocorrência contra o parla-
mentar Paulo Eduardo Gomes 
(PSOL) após uma discussão na 
câmara de Niterói. Segundo ela, 
o vereador a intimidou, a agre-
diu verbalmente e chegou a ser 
contido por colegas no momen-
to da briga. O caso aconteceu 
durante a reunião do colégio de 
líderes sobre um projeto de lei 
apresentado por Gomes que te-
ria um teor parecido com outro já 
apresentado anteriormente por 
Verônica. A PL da parlamentar 

está parada para ser julgada 
pela Comissão de Saúde, a qual 
é presidida pelo vereador. 

Vêronica também acusa 
Paulo Eduardo de ataques 
lesbofóbicos ao dizer que ela 
“queria ser homem”. Procurado 
pelo DIA, Gomes pediu descul-
pas pelo ocorrido e alega que 
suas palavras não foram ditas 
como tem sido divulgadas e 
que foi um erro de sua parte. 
Ele também alegou que não 
houve menção ou ameaça de 
violência e que todos estavam 
exaltados no momento.

CÂMARA DE NITERÓI

Vereadora denuncia homofobia

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br

Luz Maravilha promete 
reduzir consumo no RJ
A Prefeitura do Rio alcan-
çou a marca de 100 mil 
lâmpadas de LED insta-
ladas pelo programa Luz 
Maravilha – parceria pú-
blico-privada que tem o 
objetivo de modernizar 
todo o sistema de ilumina-
ção pública da cidade. A 
marca foi alcançada quan-
do a instalação chegou à 
Autoestrada Lagoa-Barra, 
importante via pela qual 
trafegam cerca de 80 mil 

veículos por dia. O trecho, de 
aproximadamente 5km, vai 
desde a saída do Túnel Zuzu 
Angel até a entrada do Túnel 
do Joá e recebeu a nova ilu-
minação nesta madrugada.

O programa Luz Maravi-
lha já pode ser visto em to-
das as regiões. Até o final de 
2022, toda a cidade estará 
iluminada com 450 mil lu-
minárias de LED, o que vai 
gerar uma economia de cer-
ca de 60% na conta de luz. 
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O desmonte da Polícia Federal tam-
bém se inscreve nesse quadro de Es-
tado mínimo com prejuízos evidentes 
para o combate à corrupção, prevari-
cação e favorecimentos ilegais. 

Até o agronegócio acordou para os 
prejuízos causados pelo Estado mí-
nimo e para uma política ambiental 
de relação entre custo e benefício 
negativa. 

No momento em que a administra-
ção de Joe Biden retorna ao Estado 
de bem-estar social, o atual governo 
brasileiro caminha na direção oposta. 

A política ambiental é prioridade 
nos Estados Unidos, Europa e China, 
mas o Governo Federal prefere a mi-

MIOPIA IDEOLÓGICA

E
m razão de uma miopia ideológica e de interesses políticos de curto pra-
zo, o Executivo federal insiste na desmontagem progressiva do Estado, 
adotando a teoria do Estado mínimo. 

Assim tem sido durante a crise sanitária, marcada, desde o início, por uma 
preocupação reduzida com a vida das pessoas, mas crescente com os obstá-
culos que podem dificultar a reeleição. 

Pouco importa dar prioridade à saúde, educação, meio-ambiente, seguran-
ça pública e alimentos visto que são considerados por Brasília temas irrelevan-
tes diante da importância da reeleição e, por isso, relegados a segundo plano. 

A DESMONTAGEM 
DO ESTADO OU O 
ESTADO MÍNIMO

Assim tem 
sido durante a 
crise sanitária, 
marcada, desde 
o início, por uma 
preocupação 
reduzida com 
a vida das 
pessoas...”

litarização do sistema ambiental ao 
sancionar a nova operação de garan-
tia da lei e da ordem na Amazônia. 

A primeira operação batizada de 
Verde Brasil terminou em abril últi-
mo, consumindo, em duas fases, mais 
de 530 milhões de reais e apresentan-
do poucos resultados. Essa quantia 
representa oito vezes o orçamento do 
Ibama para conter crimes ambientais 
em um ano inteiro e poderia permitir 
o contrato de cinco mil fiscais para o 
órgão que hoje possui apenas cerca 
de 500 fiscais. 

Na teoria desse Estado mínimo se 
inclui não só a redução de atividades 
essenciais mas também a substitui-
ção progressiva de quadros civis por 
militares. 

O uso das estruturas estatais para 
beneficiar financeiramente os mili-
tares que apoiam o governo está se 
intensificando com a aproximação 
das eleições de 2022. A desmontagem 
do aparelho estatal produz mais po-
breza, mais criminalidade e desespe-
ro na população brasileira. Mas esse 
tipo de preocupação não existe para 
a atual administração em Brasília, 
insensível a temas de desigualdade e 
de justiça social. 

O aumento da miséria, da fome, 
da inflação e do desemprego provoca 
um desalento crescente no país com 
o risco de racionamento de energia 
cuja conta será paga pela população 
e por diversos setores econômicos 
afetando o comércio, a indústria e a 
agricultura. 

Mas essa situação não aflige os 
atuais donos do poder, que preferem 
concentrar todos os seus esforços com 
o dinheiro dos contribuintes nos pla-
nos de reeleição.

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

coluna-do-embaixadorembaixador
Cesário Melantonio Neto

Diplomata

Coluna do

ARTE O DIA

Coluna publicada às sextas-feiras

O desmantelamento de órgãos do 
Governo federal não é um acaso ou 
descuido, mas parte de um projeto 
deliberado de retirar o apoio do Es-
tado dos mais desfavorecidos na so-
ciedade brasileira. 

Corrupção, prevaricação e favore-
cimentos indevidos constam no recei-
tuário desse projeto para alimentar 
em 2022 a campanha pela reeleição. 

Cada vez mais acuado com as inves-
tigações, o Governo federal se encon-
tra fragilizado interna e externamen-
te com a suspeita de que teria feito 
vistas grossas às denúncias de nego-
ciação atípica na compra de vacinas 
da indiana Covaxin. 

Os efeitos desastrosos da política 
ambiental com a desmontagem dos 
mecanismos de fiscalização resulta-
ram no pedido de 29 grandes fundos 
de investimento, que administram 
4,1 trilhões de dólares para que o Bra-
sil pare com o desmatamento amazô-
nico e no Pantanal. 

Os gestores desses fundos acusa-
ram o Brasil de usar a crise sanitária 
para pressionar pela desregulamen-
tação ambiental. 

O afrouxamento da fiscalização 
ambiental multiplicou os danos au-
mentando a falta de chuvas e a crise 
hídrica com um prejuízo de 5,7 bi-
lhões de reais por ano até 2050. 
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 LUCAS MERÃ�ON / FLUMINENSE F.C

Fred tem edema na coxa

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Um ônibus que transpor-
tava o time do Umuarama 
Futsal tombou na BR-376, 
em Guaratuba, no litoral do 
Paraná, ontem pela manhã. 
O acidente teve duas vítimas 
fatais, além de uma em es-
tado grave e outras 20 que 
sofreram ferimentos leves. 
A equipe do Umuarama via-
java para Jaraguá do Sul, em 
Santa Catarina, para atuar 
contra a equipe da casa, pela 
Copa do Brasil de Futsal. Em 
virtude do acidente, o jogo foi 
cancelado.

ACIDENTE DEIXA 
FUTEBOL DE LUTO

ARQUIVO O DIA

ATÉ SEGUNDA ORDEM

A
pesar da pressão imensa da torcida 

do Flamengo e de alguns dirigentes, 

o técnico Rogério Ceni permanecerá 

no comando técnico da equipe — pelo me-

nos nesse primeiro momento. A derrota 

para o Atlético-MG escancarou proble-

mas crônicos do time treinado por Ceni, 

como a volta do intervalo em uma rotação 

muito abaixo e a falta de intensidade na 

pressão pós-perda. Além disso, as escolhas 

por Bruno Viana e por um esquema com 

Arrascaeta como falso nove não deram 

certo. Já são quatro derrotas nos últimos 

seis jogos, um número expressivo para 

um time que está habituado a conquistar 

títulos. Por enquanto, Ceni permanece. Só 

não sabemos até quando...

Rogério Ceni permanece no comando, apesar da pressão

 nA Conmebol até que ten-
tou, mas a Secretaria Muni-
cipal de Saúde do Rio vetou 
a presença de torcedores no 
Maracanã para a decisão da 
Copa América. A ideia era 
ter, pelo menos, 10% da ca-
pacidade do estádio para 
os torcedores. A medida foi 
rejeitada pela prefeitura do 
Rio, e apenas alguns convi-
dados estarão presentes na 
decisão. Nunca é demais 
lembrar que a final da Li-
bertadores entre Santos e 
Palmeiras teve, pelo menos, 
5 mil pessoas in loco.

APENAS PARA 
CONVIDADOS

A VOLTA DO PÚBLICO EM MINAS

 nO Governo de Minas Gerais liberou a presença de torce-
dores nos estádios de cidades que estão na Onda Verde. 
Restando o aval da Federação Mineira de Futebol, Ipatinga 
já se programa para receber público no Ipatingão, já no 
fim de semana. Os bons números relacionados à covid-19 
permitem que Ipatinga receba público em eventos espor-
tivos. Segundo a prefeitura, os índices estão controlados. 
Já estádios como Mineirão e a Arena Independência, em 
Belo Horizonte, ainda não têm autorização para receber 
público. A capital mineira está na Onda Vermelha, impos-
sibilitando a flexibilização.
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SELEÇÃO OLÍMPICA
Reunida em São Paulo desde a semana passada, a Seleção olímpica ganhou reforços 

ontem com a apresentação dos jogadores que atuam no país. Hoje, a delegação 

embarca para o Japão. A estreia na Olimpíada será no dia 22, contra a Alemanha. 

SELEÇÃO BRASILEIRA

Richarlison promete 
‘provocar’ argentinos
Richarlison participou da 
entrevista virtual realizada 
ontem pela CBF. Ao abor-
dar a final da Copa América 
contra a Argentina, o ata-
cante afirmou que os brasi-
leiros irão provocar os rivais 
na partida de amanhã, no 
Maracanã.

“Provocação de lá, provo-
cação de cá, mas dentro de 
campo a gente sabe que o bi-
cho pega, a gente dá conta do 
recado, não vai falar por falar. 
A gente vai falar e botar dentro 
de campo. Tem que ganhar to-
dos os jogos e é o que a gente 
está fazendo. A gente vai pro-
vocar sim, vai acontecer, o que 
vale mesmo são os três pontos 
dentro de campo e quem le-
vantar a taça”, afirmou.

Richarlison contou ter 

Richarlison: sem peso na Seleção

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

se sentido à vontade defen-
dendo o país: “Tenho baga-
gem, experiência. Quando 
cheguei à Seleção, já sabia o 
que queria. Todo mundo fala 
que a camisa da Seleção pesa 
para alguns, mas para mim 
não foi assim, não pesou”.

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Chay: exame não aponta lesão
Chay realizou ressonância 
magnética que não apontou 
lesão na região posterior da 
coxa direita, local onde o 
atleta sentiu desconforto na 
partida contra o CRB. O Bo-
tafogo informou na tarde de 
ontem que o meia-atacante 
segue em tratamento inten-
sivo para possivelmente ficar 
à disposição nos próximos 
compromissos.

Substituído com ape-

nas cinco minutos em campo, 
o atacante Ronald realizará 
novo exame de ressonância 
magnética do tornozelo direi-
to hoje. Deixando o Rei Pelé 
carregado após a última parti-
da, o atacante preocupa e deve 
ser desfalque no duelo diante 
do Cruzeiro, amanhã.

O departamento médico 
do Botafogo ainda conta com 
Gatito Fernández, Diego Ca-
valieri, Jonathan e Joel Carli. 

Fred vira 
desfalque 
no Tricolor
O Fluminense não poderá 
contar com Fred no primei-
ro jogo das oitavas de final 
da Libertadores, contra o 
Cerro Porteño, em Assun-
ção, na próxima terça-feira. 
O clube confirmou na noi-
te de ontem que o exame 
apontou um edema mus-
cular na coxa direita.

Fred foi substituído após 
sentir a coxa sozinho na par-
tida contra o Ceará, na últi-
ma quarta-feira, em São Ja-
nuário. O artilheiro tricolor 
ficou apenas 17 minutos em 
campo e deu lugar a Lucca.

Sem o camisa 9, o téc-
nico Roger Machado pode 
ter problemas para esca-
lar a equipe. Abel Her-
nández e Bobadilla, com 
problemas físicos, ficaram 
de fora da última partida. 
John Kennedy, outro jo-
gador da posição, está en-
tregue ao departamento 
médico.

VASCO FLAMENGO

Cruzmaltino recebe o 
Sampaio de olho no G-4
Time de Marcelo Cabo encara duelo contra concorrente direto como uma decisão

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Cano não balança a rede há duas rodadas, mas é a esperança de gol

N
o ‘caldeirão’ de São 
Januário, o Vasco 
recebe o Sampaio 
Corrêa hoje, às 19h, 

sem muita lenha para quei-
mar. Com quatro derrotas 
na Série B do Brasileiro, o 
Cruzmaltino, sexto coloca-
do, com 13 pontos, tem oito 
de desvantagem para o líder 
Náutico. A conta para in-
gressar no G-4, no entanto, 
é mais simples, mas aumen-
ta a obrigação de vencer em 
casa o concorrente direto, 
que com 18 pontos, ocupa o 
terceiro lugar.

A vitória não é suficien-
te para garantir um lugar 
no G-4, pois o CRB, quar-
to, soma quatro pontos a 
mais. Vencer, contudo, é 
fundamental para diminuir 
o prejuízo ou, no mínimo, 
não deixar os adversários 
se distanciarem na zona de 

classificação para a Primeira 
Divisão. O resultado positivo 
pode garantir a segunda vi-
tória seguida na competição, 
algo que os comandados de 

Marcelo Cabo não consegui-
ram em nove rodadas. Co-
brado pela irregularidade e 
limitação tática, o Cruzmal-
tino terá mais um teste para 

convencer o torcedor de que 
está no caminho certo.

“São adversários diretos e, 
portanto, a gente não pode 
deixar eles se distanciarem. 
São jogos que vão mostrar 
a nossa força, a gente vem 
crescendo na competição. 
Todo o jogo vale três pontos. 
A gente oscilou no começo e 
não tem mais margem para 
perder pontos. Se a gente 
quer coisa grande na tabe-
la, tem de ter sequência de 
vitórias”, destacou o goleiro 
Vanderlei.

Marcelo Cabo não poderá 
contar com Ricardo Graça, 
convocado para as Olimpía-
das de Tóquio, mas terá a 
volta de Bruno Gomes, Ga-
larza, Morato e Léo Jabá, que 
cumpriram suspensão na vi-
tória por 1 a 0 sobre o Con-
fiança, no último sábado, em 
São Januário. 

Atacante é dúvida para jogos do Brasileiro, 
no domingo, e da Libertadores, na quarta

Bruno Henrique tem 
estiramento na coxa 
diagnosticado

Uma notícia ruim para os 
torcedores do Flamengo: 
o atacante Bruno Henri-
que realizou exames on-
tem e teve um um estira-
mento muscular na coxa 
esquerda constatado. 
Com isso, o jogador se tor-
na dúvida para a partida 
contra a Chapecoense, no 
domingo, pelo Brasilei-
ro, e também para o con-
fronto diante do Defensa 
y Justicia, da Argentina, 
pela Libertadores, na pró-
xima quarta-feira.

O jogador se lesionou 
na derrota do Flamengo 
para o Atlético-MG, em 
Belo Horizonte, por 2 a 
1. O Rubro-Negro vem vi-
vendo um momento deli-
cado, com duas derrotas 
consecutivas no Brasilei-
ro. Além do Galo, o clube 
carioca perdeu o clássico 

para o Fluminense no último 
domingo.

Na partida contra o clube 
mineiro, o Rubro-Negro teve 
o retorno de Isla e Arrascae-
ta, que estavam disputando 
a Copa América por suas se-
leções e puderam estar nova-
mente à disposição de Ceni. 
Everton Ribeiro e Gabigol se-
guem com a delegação da se-
leção brasileira até amanhã.

O clima não é dos me-
lhores para Rogério Ceni. 
Após o jogo contra o Galo, 
o treinador foi questionado 
sobre a escalação de Bruno 
Viana como titular na zaga 
ao lado de Rodrigo Caio. “O 
motivo de começar com ele 
foi porque ele tem condução 
de bola, passes entre linhas 
e eu queria colocar o Rodri-
go (Caio) com o Hulk. Nem 
sempre você está numa noite 
feliz”, afirmou Ceni.
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INSS: veja como se prevenir de golpes
Abordagens ilegais se aproveitam das revisões na tentativa de obter os dados pessoais dos beneficiários

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

A pessoa deve usar os canais oficiais para cumprir solicitação do INSS

G
olpistas estão se 
aproveitando das 
revisões que o INSS 
realiza em alguns 

benefícios para tentar ob-
ter dados pessoais dos be-
neficiários. As abordagens 
podem ocorrer por carta, 
e-mail, telefonema ou men-
sagem de celular.

Para evitar cair nesse tipo 
de golpe, é importante ficar 
atento às seguintes dicas:

— mantenha sempre atua-
lizados os seus dados de con-
tato, como telefone, e-mail e 
endereço. Isso deve ser feito 
pelo Meu INSS ou pelo tele-
fone 135;

— caso alguém faça qual-
quer comunicação pedindo 
dados ou fotos em nome do 
INSS, não atenda a solicita-
ção, desligue a ligação e blo-
queie o contato;

— o INSS nunca entra em 
contato direto com a pessoa 
para solicitar dados, nem 
pede o envio de fotos de 
documentos;

— o número do SMS usa-
do pelo INSS para informar 
os cidadãos é 280-41. O INSS 
nunca manda links nem 
pede documentos pelo SMS.

— sempre que o INSS con-
voca o cidadão para apresen-
tar documentos, essa convo-

cação fica registrada no Meu 
INSS e pode ser verificada 
também pelo telefone 135.

— a pessoa deve utilizar 
apenas os canais oficiais 
de atendimento para cum-
prir qualquer solicitação do 
INSS, seja para agendar um 
serviço, seja para entregar 
algum documento: aplicati-
vo/site Meu INSS ou agência 
da Previdência Social (com 
agendamento);

— é bom saber que, quan-
do alguém liga para o tele-
fone 135 ou é atendido pelo 
chat humanizado da Helô, o 
atendente pode pedir algu-
mas informações. Esse é um 

procedimento de segurança 
para confirmar a identidade 
de quem telefonou ou aces-
sou o chat;

O QUE FAZER

Se sofrer uma tentativa de 
golpes, é possível fazer uma 
denúncia à Ouvidoria pela 
internet, em https://falabr.
cgu.gov.br/, ou também pelo 
telefone 135.

Caso tenha sofrido um 
golpe, registre um Boletim 
de Ocorrência e comunique 
aos órgãos envolvidos (por 
exemplo, o próprio INSS e o 
banco em que recebe o bene-
fício, se for o caso).

Redução 
nos planos 
de saúde 
individuais

Pela primeira vez, o índice de 
correção anual das mensalida-
des dos planos de saúde indi-
viduais sofreu uma redução e 
diminuirá em 8,19%. A deter-
minação foi divulgada ontem, 
após uma reunião da mesa di-
retora da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) e 
será válida até abril de 2022. A 
medida aguarda publicação 
no Diário Oficial da União.

A redução na taxa de rea-
juste foi motivada pela queda 
das despesas ocorrida no setor 
no ano de 2020 em virtude da 
pandemia de covid-19. Na prá-
tica, a medida reduzirá o valor 
pago pelos consumidores. En-
tretanto, o reajuste não se apli-
ca aos planos coletivos, como 
os corporativos, contratados 
por empresas para seus fun-
cionários, ou aqueles chama-
dos de adesão, em que o consu-
midor se vincula a um grupo 
para fazer parte do contrato.

KARILAYN AREIAS
karilayn.areias@odia.com.br
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

O governo estadual paga hoje o salário de junho a todo o funciona-
lismo fluminense. O depósito sai antes do prazo oficial — que é o 10º dia útil —, 
alcançando os mais de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas.

NA CONTA

Aumento da margem 
do consignado é vetado

AGÊNCIA O DIA

Margem do consignado é de 35% para os servidores estaduais 

O 
governo estadual 
vetou o projeto de 
lei 4.107/21 que am-
plia para 40% a mar-

gem para a contratação de 
empréstimos consignados 
por servidores ativos, apo-
sentados e pensionistas — o 
percentual no Rio é de 35%. 
A proposta adequa os parâ-
metros adotados em solo flu-
minense aos previstos na Lei 
Federal 14.131/21, que aumen-
tou a margem em decorrência 
da pandemia. A validade da 
regra nacional é até 31 de de-
zembro deste ano. 

O veto do governador 
Cláudio Castro (PL) foi pu-
blicado na última quarta-fei-
ra em edição extraordinária 
do Diário Oficial. Castro ale-
gou que “a proposição de 
normas tendentes a reger o 
regime jurídico dos servido-
res públicos depende de ini-
ciativa legislativa reservada, 
de forma privativa, à Chefia 
do Poder Executivo”.

“Ainda que elogiáveis os 
propósitos que inspiraram o 
projeto, que tenciona deter-
minar a majoração do per-
centual máximo de remune-
ração ou de benefício previ-
denciário que pode ser des-
contado na folha, para fins 
de pagamento de operações 
de crédito, não posso acolhê-
-lo com a sanção”, declarou.

IMUNIZAÇÃO CONTRA A GRIPE

 n A Sepol está vacinando 
os policiais civis da ativa e 
colaboradores contra a In-
fluenza H1N1. A imunização 
acontece até o próximo dia 
21 no ambulatório do Iaserj, 

no Maracanã, Zona Norte do 
Rio de Janeiro. A vacina está 
sendo aplicada por profis-
sionais da Policlínica José da 
Costa Moreira, sempre das 
11h às 15 horas.

Policiais recebem dose no Iaserj

 n O Plano de Integridade da 
Secretaria de Estado de Polí-
cia Civil do Rio de Janeiro (Se-
pol) está pronto e será publi-
cado em breve no portal da 
instituição. 

Trata-se de um documen-
to que reúne condutas de éti-
ca, transparência e prestação 
de contas. O fortalecimento e 

aprimoramento da estrutura 
de governança, a gestão de 
riscos e medidas de preven-
ção de atos ilícitos também 
fazem parte do instrumento, 
que ficará disponível para 
conhecimento, comentários 
e sugestões dos servidores 
e da população em geral na 
página da Sepol.

SAINDO DO FORNO

Compliance da Polícia Civil do Rio

Plano de Integridade reúne condutas de ética e transparência

DIVULGAÇÃO

CONFIRA

40% LEI 14.131

Proposta ampliava para até 

40% margem consignável do 

funcionalismo fluminense

Medida foi apresentada 

por conta das dificuldades 

vivenciadas na pandemia

 > Ainda na justificati-
va, Castro citou que, de 
acordo com a Consti-
tuição Estadual, são de 
iniciativa privativa do 
governador “as leis que 
disponham sobre ser-
vidores do Estado, seu 
regime jurídico, provi-
mento de cargos, esta-
bilidade e aposentado-
ria de civis, reforma e 
transferência de milita-
res para a inatividade”. 

Autor da proposta, 
o deputado Luiz Pau-
lo Corrêa (Cidadania) 
tentará pautar o veto 
assim que as ativida-
des legislativas forem 
retomadas, em agosto. 
“Vou lutar para que o 
veto seja pautado logo 
após o recesso e para 
que possamos derru-
bá-lo”, afirmou. Tam-
bém assinam o texto 
a deputada Lucinha 
(PSDB) e o presidente 
da Comissão de Servi-
dores, Rodrigo Amo-
rim (PSL).

Alerj pode 
analisar logo 
após recesso
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FOTOS REPRODUÇÃO INTERNET 

Deborah Albuquerque é, sem 
dúvida, ao lado do marido, 
Bruno Salomão, o grande acerto 
da produção da Record nessa 
edição do ‘Power Couple Brasil’. 
É praticamente impossível 
imaginar o programa sem ter o 
casal como personagens 
centrais do jogo. Antes de entrar 
no confinamento, Deborah 
Albuquerque aderiu ao chip da 
beleza. “É um implante com 
níveis de testosterona um 
pouco mais altos, progestorona, 
que é o hormônio feminino, e o 
principal e muito benéfico para 
mulheres, a gestrinona. Tudo 
essa mistura gera o chip da 
beleza, que retarda o 
envelhecimento e, para mim, 
também serve como método 
contraceptivo”, declarou 
Deborah antes de entrar no 
reality.

FábiaOliveira

DE DEBORAH 

O SEGREDO DA BELEZA 

NA JUSTIÇA

Iris Bruzzi aceita transação penal 

em processo movido por Castrinho

Dez dias depois de passar um final de semana com os outros casais 

também eliminados do ‘Power Couple’, com direito a juras de amor e 

promessas de união para todo sempre, acabou o casamento de Me-

drado e Clayton. A cantora revelou para a coluna que teve uma briga 

feia com DJ por conta de ciúmes. O ex-companheiro não suportou ao 

saber que ela estava recebendo mensagens do ex-namorado de Jojo 

Todynho e ficou furioso ao ter conhecimento da conversa através de 

uma notai dada em primeira mão por esta humilde colunista.

 “Ele terminou comigo. Saiu daqui de casa me xingando e disse 

que o povo na rua estava zoando ele por causa das mensagens que 

eu vinha recebendo do ex da Jojo. Clayton reclamou que as pessoas 

mandavam ele tomar cuidado. Um absurdo”, desabafa Medrado. 

‘SAIU DE CASA ME XINGANDO’, 

DIZ MEDRADO SOBRE FIM DO 

CASAMENTO

REPRODUÇÃO

A 
atriz Iris Bruzzi aceitou transação 
penal proposta pelo Ministério 
Público do Rio, no processo movido 

por Castrinho, no qual ela figura como ré. O 
acordo prevê que Bruzzi realize o paga-
mento de dois salários mínimos em cestas 
básicas. Acusado de estupro por Iris, duran-
te uma entrevista dela ao canal de Antônia 
Fontenele, em dezembro de 2018, Castri-
nho abriu uma queixa crime e moveu um 
processo criminal contra a artista. 

Como Iris entrou em acordo com o MP, o 
processo deve ser extinto assim que ela 
cumprir com a transação penal proposta. No 
entanto, o advogado do humorista estuda 
agora a possibilidade de entrar com uma 
ação cível contra ela. “Temos uma reunião 
marcada. Já tínhamos conversado sobre isso 
no início do problema e ficamos de aguardar 
o desfecho. A gente vai alinhar isso nos próxi-
mos dias”, diz Caio Prado, advogado de 
Castrinho.

Já no caso de Antônia Fontenelle, que tam-
bém foi processada por Castrinho, não houve 
acordo de transação penal proposta pelo MP, 
porque a influenciadora digital recusou cumprir 
com o pagamento de dois salários mínimos em 
cestas básicas. Sendo assim, o processo crimi-
nal contra a Youtuber deve seguir adiante. Vale 

SAMUEL MELIM

ALBUQUERQUE 

lembrar que Antônia já cumpre uma transação 
penal desde junho de 2018, em ação de número 
0013450-04.2016.8.19.0209, pelos crimes de 
ameaça e injúria. Sendo assim, por lei, mesmo 
que aceitasse a proposta do MP, ela não teria 
como fazer outro acordo como este. 

Na polêmica entrevista, Iris Bruzzi contou à 
Antônia Fontenelle sobre uma noite com Cas-

trinho em um hotel de Recife, após uma 
gravação dos dois para uma TV local. 
Na ocasião, ela teria tomado  “cinco 
daiquiris” e que teria sofrido abuso do 
humorista. “Fizemos nosso número, foi 
tudo bem. Quando acabou, o dono da 
televisão nos chamou para jantar. Eu que 
não bebo nada, tomei cinco daiquiris 
seguidos. Não sabia o que era daiquiri, [a 
bebida] estava chegando aqui, eu pensei 
que era um refresco e mandei cinco. 
Fiquei sabendo no dia seguinte que tinha 
saído carregada pelos pés pelo dono da 
TV”, contou.

“Tinha pedido que meu apartamento 
desse comunicação com o dele. Deixamos 
a porta aberta, porque éramos muito 
amigos. A verdade é que o Castrinho me 
comeu a noite inteira. Eu acordei e senti 
como se tivesse uma colmeia de abelha, 

um pouco melada, achei muito esquisito. O que 
está acontecendo? Ele falou: ‘Olha, Bruzzi, eu 
não resisti e tive que te comer. Você é linda 
demais, não ia dar em sã consciência para 
mim’, aí ficou por isso mesmo”, lembrou ela, que 
mesmo após relatar o suposto episódio de 
estupro, ainda revelou que adora Castrinho: “E 
continuei, apesar de tudo, gostando muito 
dele”, confessou a atriz.
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KAYSAR NÃO DESCARTA 
NAMORO COM GLEICI
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Ninguém entendeu bem por que o ator Luciano Szafir precisou 

passar por uma cirurgia abdominal na última quarta-feira, du-

rante sua internação no Hospital Samaritano, na Barra da Ti-

juca, para tratar complicações causadas pela Covid-19. Mas a 

coluna conta o que aconteceu: ele teve uma diverticulite (uma 

inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o 

intestino. Os médicos também identificaram um tromboem-

bolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias 

pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).

 O quadro de saúde de Szafir já não era dos melhores, mas 

agora a situação dele é considerada gravíssima, apesar de no 

momento o ator já não transmitir mais o novo coronavírus. 

Só que essas últimas complicações foram em decorrência 

da Covid-19. Ontem, Szafir  teve uma nova piora, foi intu-

bado os médicos optaram por uma transferência para o 

Hospital Copa Star, em Copacabana. Sasha Meneghel, que 

ainda estava em lua de mel com o marido João Figueiredo 

em Nova York, decidiu até antecipar a volta depois que 

recebeu as últimas notícias do estado de saúde do pai.

A REAL SITUAÇÃO

BANCANDO TUDO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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ZILU ALFINETA ATUAL MULHER DE 
ZEZÉ DI CAMARGO

Esta coluna procurou Kaysar, através de sua assessoria, para tentar sa-
ber um pouco mais sobre o affair dele com a também ex-BBB e ex-No 
Limite, Gleici Damasceno. Ao ser questionado se teria a possibilidade 
desse relacionamento, que teve início após os dois deixarem o reality de 
resistência, vingar e evoluir para algo mais que um ‘lance’, o ator e cantor, 
apesar de sucinto, foi claro e direto: “Tudo pode acontecer, estamos nos 
conhecendo melhor”, se limitou a dizer. Então tá!

Léo Stronda assume namoro D
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U
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Após alguns meses vivendo um affair com a modelo Yasmin Afonso, de 18 
anos, o ex-Fazenda Léo Stronda engatou um namoro com a moça. “Eu a 
conheci numa gravação para o meu canal no Youtube, há mais ou menos um 
ano. Nós gravamos dicas para treino em casa em meio à pandemia. Dali 
ficamos amigos e a paixão foi surgindo. Quando fomos dar conta, já 
estávamos nos vendo todo dia”, disse o fortão, que está todo derretido pela moça. “Ela me ajuda em 
tudo e nesse clipe não foi diferente. Ela montou figurino e catering”, disse o cantor sobre o clipe de ‘X’, 
que teve apoio da maior produtora de esteroides anabolizantes legalizados do mundo.

BASTIDORES DA GLOBO

‘LIBERTINAGEM’ NOS 

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Em entrevista a um podcast, o ator 
Hélio de la Peña, ex-Casseta e Pla-
neta, revelou, sem papas na língua, 
que os bastidores da Globo há alguns 
anos era tomado por profissionais as-
sediadores de mulheres contratadas 
para fazer figuração na programação. 
O artista cita, inclusive, que Marcius 
Melhem tentou reproduzir a postura 
essa postura assediadora, mas se deu 
mal por conta da acusação de assédio 
Dani Calabresa que veio à tona em 
reportagem da Revista Piauí.
“Outra coisa que tinha na época e que 
o Marcius Melhem tentou reproduzir 
e se deu mal, é que tinha o teste do 
sofá. Pra menina fazer uma figuração, os diretores 
e produtores assediavam. Eu não via, mas ouvia 
falar, porque era corriqueiro. Tinha produtor que 
tinha contato com cafetina e botava as meninas 
como figuração. [...] Eu não tinha contato com a 
produção do Marcius, não tinha ideia do que estava 
acontecendo. Fui saber quando veio à tona com 
a Revista Piauí. Depois, conversando com alguns 
amigos lá dentro, me falaram que era isso mesmo, 

que a coisa era estranha”, conta o ator. 
Ainda segundo De la Peña, até mudar a direção, 
o assédio nos bastidores da emissora era algo já 
institucionalizado. “Tinha uma libertinagem, um 
abuso, um assédio e quem não cedesse, de fato, 
não subia (na carreira). Era uma coisa instituciona-
lizada. Tanto que depois que mudou a direção da 
emissora eles foram atrás e demitiram os produto-
res que faziam esse tipo jogada, pra criar um am-
biente mais correto e mais descente pra televisão”. 

A cantora Japinha lança o álbum ‘Na Cama Maltrata’, hoje, em todas as plataformas digitais. 
No repertório escolhido a dedo pela artista, que saiu da Feira de São Cristóvão, estão músicas 
inéditas e seus sucessos como ‘Romance Desapegado’, ‘Saudade de Mim’, ‘Arranhãozinho’ e 
‘Garrafa Virada’. “Este é o meu primeiro projeto e estou muito feliz e animada”, diz Japinha.

PRIMEIRO ÁLBUM DE JAPINHA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Larissa Manoela embarcou com a amiga Bianca Pa-
lheiras para uma viagem e deixou para os seguidores 
adivinharem o destino. A coluna descobriu que a atriz 
está indo para Las Vegas, nos Estados Unidos, onde 
deve assistir ao show do Justin Bieber, hoje. Segundo 
fontes da coluna, os dois ingressos foram financiados 
pela Larissa Manoela (o equivalente a cerca de R$10 
mil cada), além das despesas da viagem. Segundo 
comenta-se nos bastidores, um dos motivos da briga 
de Larissa Manoela com a mãe Silvana seria porque a 
matriarca não tem curtido ver a filha bancando tudo 
do bom e do melhor pra amiga. Xiiiii!
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Zilu Godoi fez um desabafo ontem, contra o ex-marido, Zezé Di Camargo. Ela não gostou nada de 
ver o cantor comemorando a vitória no processo que ela movia contra o cantor e ainda 
aproveitou para dar uma alfinetada em Graciele Lacerda. A atual do sertanejoe também vibrou 
com a decisão a favor do autor do clássico ‘É o Amor’, que aliás, ele fez para Zilu. A influenciadora 
acabou revelando que a atual de Zezé passou nove anos escondida e que os dois não têm sete 
anos juntos. São 16 anos no total. “O problema é quando a pessoa não te deixa em paz né? Está 
há 16 anos fazendo inferno, e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu 
escondida por 9 anos infernizando, e ainda fala que a verdade prevalece”.

Tudo começou com o desabafo de Zilu publicado no Instagram e também no Youtube. A mãe dos 
três filhos de Zezé disse que o ex estava se vangloriando: “Estou vendo rolar nas redes o meu ex-
marido se vangloriando (...). Ele ganhou o processo, mas lá em cima Deus sabe quem está certo e 
quem está errado. A Justiça do homem, prevaleceu, mas a Justiça de Deus, ele sabe que ela virá”.
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OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. 
Venda de fotos e textos: 2222-8021, 2222-8560 e  
2222-8265. 
Fax Diretoria: 2507-1038.  
Parque Gráfico: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara,  
164 Benfica. Gerência Industrial: 3891-6002. 
Gerência de Circulação e Logística: 3891-6005.

Preço de venda em banca: RJ, MG, SP e ES: R$ 1,50 (dias 
úteis) e R$ 3 (domingos). Distrito Federal:  
R$ 3,60 (dias úteis) R$ 4,40 (domingos).  
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 N Abandonado por aliados, longe dos Palácios e sem 
o brilho do cargo, Wilson Witzel voltou a ser um 
simples morador da Zona Norte do Rio de Janeiro, 
mas o espírito de governador não sai da sua cabeça. 
Alvo de processos, ele tem dois alvos na manga do 
paletó caso opte por delatar ou contar algo à CPI da 
Pandemia, de onde saiu por vontade própria quan-
do xingado. Um deles é o atual governador, Cláudio 
Castro, hoje inimigo. E outro é um poderoso parla-
mentar fluminense.  

Poltrona? Não 
 N Tem cacique mui ami-

go MDB sugerindo a Lula 
da Silva sair candidato a 
senador pela Bahia e Fer-
nando Haddad a presi-
dente. Mas quem já foi rei 
não senta em poltrona.  

Encosto 
 NUm ministro nordesti-

no de Bolsonaro levou um 
balde de água fria há dias 
ao descobrir os números 
de uma pesquisa que enco-
mendou para intenção de 
votos para Governo. O apoio 
do presidente Bolsonaro o 
deixa em último lugar. 

Em tempo 
 N Essa onda de denun-

ciantes de esquemas de 
compra de vacina só re-
mete ao que a Coluna já 
publicou: no Brasil, he-

rói é o que estava no lu-
gar certo, mártir é o que 
não teve tempo de fugir, e 
denunciante é o que.. não 
levou sua parte. 

Na fila 
 N Damares Alves que abra 

os olhos no cargo. A de-
putada estadual Clarissa 
Tércio (PSC) e sua equipe 
tiveram reunião com Bol-
sonaro. As pautas foram 
valores da família e cris-
tãos; preservação da vida. 
Clarissa é conhecida em 
Pernambuco como a Bol-
sonaro de saias. 

Reforço de palanque
 N Bolsonaro ainda não 

tem um ministro forte no 
reduto eleitoral de Lula da 
Silva, onde o ex-presiden-
te e o PT ganham de lava-
da nas eleições há anos. 

Mais conversas 
 NA quarta-feira em Brasília 

foi cheia de políticos per-
nambucanos. O deputado 
Renildo Calheiros (PCdoB) 
e a vice-governadora do Es-
tado tiveram uma reunião 
com Lula para debater pa-
lanques estaduais.  

E nós? 
 NO governador João Doria 

Jr, de São Paulo, renovou 
isenção fiscal para as San-
tas Casas e Hospitais esta-
tais. Secretários de Fazenda 
de outros Estados vão re-
clamar, porque continuam 
a pagar caro por produtos 
hospitalares comprados de 
empresas do Estado.  

Refúgio...
 N O PTB de Roberto Jef-

ferson corre para filiar o 
máximo de ‘celebridades’ 
para a disputa do ano que 
vem. O mais recente é o 
artista baiano Emerson 
Mitoshow – ele foi um dos 
presos pela Polícia Fede-
ral acusado de ataques ao 
STF. Outra ‘estrela’ será o 
deputado federal Daniel 
Silveira que, pelo andar 
da situação, está prestes a 
perder o mandato.

...dos encrencados
 NDos militantes bolsona-

ristas investigados e que 
cumpriram medida restri-
tiva com tornozeleira, quase 
todos foram abrigados no 
PTB e serão candidatos ao 
Congresso Nacional: Oswal-
do Eustáquio (PR), Emer-
son Mitoshow (BA) Daniel 
Ativista (DF), Arthur Castro 
(RJ), Renan Sena (DF). A ca-
minho da legenda está Sara 
Winter (DF).

O de sempre
 N Há mais de 20 anos um 

assunto sem consenso no 
Congresso e no Conselho 
Nacional de Política Fa-
zendária, a reforma tribu-
tária não seria diferente 
nessa nova proposta de 
Paulo Guedes. Mais de 
100 entidades de diferen-
tes setores encaminharam 
ofício aos líderes e ao pre-
sidente da Câmara, Ar-
thur Lira, alertando para 
os impactos negativos na 
economia das propostas 
contidas no PL 2337/2021. 
Criticam em especial as 
alterações propostas no 
imposto de renda das 
empresas e tributação de 
dividendos.

DOIS ALVOS

OUTRA BAIXA 

 N Maior expoente do PT carioca, Benedita da Silva teve um papo 
com Lula da Silva e Haddad.  Foi acertar a filiação do ativista dos di-
reitos humanos Douglas Belchior. Pode ser outra baixa para o PSOL.  

Entre as diversas formas pelas 
quais se expressa a atual grave 
crise na democracia brasileira, 

destaca-se a situação de vulnerabili-
dade do Estado Democrático de Di-
reito. Este se define, essencialmente, 
pela separação entre os poderes e a so-
berania popular. E o que vivemos ago-
ra, pelo contrário, é o atropelo dos 
mecanismos de representatividade e 
de participação na política. A demo-
cracia, que nunca chegou a alcançar 
a saúde plena, definha a olhos vistos.

Por exemplo, apesar de 27% das 
mulheres no país se declararem ne-
gras (Pnad/ IBGE), mulheres ne-
gras representam 2% do Congresso 
e menos de 1% da Câmara federal, 
onde homens brancos ocupam 62% 
das cadeiras. No Mapa Mulheres na 
Política 2019, o Brasil ocupa a 134ª 
posição entre os 193 países do ran-
king de representatividade feminina 
no Parlamento. Somos 15% no Legis-
lativo, segundo a ONU/ União Inter-
parlamentar. Na Câmara, há 77 depu-
tadas entre 513 parlamentares e, no 
Senado, 12 senadoras de 81. Na As-

Os tempos pandêmicos são in-
suportáveis para a advocacia. 
É claro que há razões de saúde, 

da manutenção do afastamento, do 
aperfeiçoamento do teletrabalho, do 
tal do home office. Mas o Tribunal da 
Cidadania — com todo o respeito — 
está fechado, com a chave passada. Um 
ou outro gabinete funciona algumas 
horas, mas na esmagadora maioria 
está todo mundo em casa. O advogado 
está banido desse ambiente.

E sem nenhuma crítica pessoal, sem 
ressentimento, pois sou produto des-
se ambiente, estreei no júri em 1965. 
Vivo a advocacia há quase 60 anos e 
vou morrer fazendo aquele sonho do 
advogado: morrer na tribuna fazendo 
a grande defesa. Sou um auxiliar da 
justiça, me sinto colaborando, par-
ticipando em tudo que faço na vida. 
Mas não me conformo dessa maneira 
com que a defesa está sendo banida 
do exercício dessa profissão magnífi-
ca. Me tira o sono imaginar que tem 
resolução do Conselho Nacional de 
Justiça dispondo sobre o júri virtual. 
Como é que os nossos antepassados, 
a democracia ateniense construída na 
Ágora — e o júri tem essa construção 
física, necessária para o embate, para 
o debate — como é possível imaginar 
que isso vai ser feito virtualmente? 
Com o réu em casa ou no presídio?. 
Com o juiz em home office e o advo-
gado também? E os jurados? Por que 
não pode aglomerar e os sete cidadãos 
quando o júri entra pela noite? Não 
há a incomunicabilidade assegurada.

O júri é assegurado na Constitui-
ção Federal e ele lá está inscrito entre 

A covid era a ditadura

Na luta em defesa da democracia
Renata Souza 

É deputada estadual 
(PSOL), doutora 
em Comunicação e 
Cultura

Técio Lins e Silva 

É advogado, jurista, 
professor, ex-
secretário de  
Justiça do Rio 

sembleia do Rio, dos 70 deputados, 
12 são mulheres.

Essa sub-representação tem corte 
de gênero, de raça e de classe. Nessa 
realidade, não é usual que eu ocupe 
a política. Mulher preta, cria da fave-
la, faço parte de ínfima minoria. Um 
pós-doc faz de mim avis rara. Não de-
veria ser assim. Inovar na promoção 
da participação popular na política é 
uma necessidade.

É o povo pobre que fica do lado de 
fora do Parlamento. A casa do povo 
ainda é a rua. É desse chão que vem a 
força que gera o movimento que faz 
acontecer o improvável, como a mi-
nha eleição. “A cabeça pensa a par-
tir de onde os pés pisam”, ensina Frei 
Betto. Apesar do vírus e com todo 
cuidado, voltamos a ocupar as ruas 
porque temos um governo que mata 
mais do que a Covid-19. Mas precisa-
mos ocupar também as redes a servi-
ço dessa luta nas ruas.

Enfrentar o incremento de toda 
forma de violação de direitos exigiu 
da nossa Mandata operar também 
online. Assim, criamos o nosso Con-
selho Político e escutamos especialis-
tas e organizações dedicadas à inte-
gração entre redes e à realização de 
campanhas virtuais para a criação, 
enfim, do nosso Gabinete Digital Po-
pular. Em grupos de trabalho, movi-
mentos sociais, estudiosos e ativis-

os direitos e garantias do artigo 5º e 
Inciso 38. Como pode essa mudança 
nos ritos? E esse botãozinho de cortar 
o som e que a ditadura, muitas vezes 
imposta por aqueles que não têm res-
peito de defesa, aperta e tira do ar, 
seja o advogado, o Ministério Público.

Com a experiência de quem passou 
20 anos advogando nas Cortes Mili-
tares na ditadura militar, que durou 
até 1985, sou testemunha do quanto 
de respeito ali nós conquistamos, os 
poucos advogados que se atreveram 
enfrentar a defesa dos perseguidos 
políticos. O ato institucional nº 5, de 
13/12/1968 tirou o habeas corpus. 
Cassaram três ministros do Supremo 
e muitos juízes. A covid era a ditadu-

ra. Eram tempos inacreditáveis e ago-
ra a gente tem até medo que voltem.

Sou um rábula que vive o dia a dia 
da justiça, que sofre com a pandemia, 
não com o vírus, que eu já tive e o ven-
ci, mas sofre com o que ele está cau-
sando e pelo pretexto que muitos se 
utilizam para: não receber advogado, 
para trabalhar menos, para disfarçar 
a sua incompetência, sobrecarregan-
do juízes. Tenho um respeito imenso 
pela magistratura, mas tenho visão 
crítica em relação a uma parte, que 
não assume os compromissos.

Espero viver para defender a de-
mocracia, sobretudo no momento 
em que ela está sofrendo agravos 
muito sérios.

tas podem interagir entre si sobre 
educação, segurança alimentar, arte 
e cultura, juventude, favelas, saúde 
mental, saúde da mulher, direitos 
humanos e educação antirracista. 
Com o apoio da nossa Mandata, será 
possível a construção coletiva de co-
nhecimento e de ação direta, com 
campanhas de mobilização e plená-
rias abertas, oficinas de capacitação, 
criação e fortalecimento de núcleos 
territoriais, mapeamento e impulsio-
namento de lutas locais.

No sentido tradicional, o gabinete 
de um parlamentar é o seu espaço fí-
sico de trabalho e o seu corpo técnico 
de confiança. Em tempos de pande-
mia, aprendemos sobre a necessida-
de emergencial de romper barreiras 
ao diálogo com a população. Reivin-
dicamos a subversão da ideia restrita 
de um espaço físico, com uma ação 
para além dos limites do legislativo.

Ainda que conscientes do dever 
de fazer avançar políticas de com-
bate à exclusão digital, seguimos 
no rumo da inquietude e da inova-
ção nas formas de ocupar a política. 
Precisamos contribuir na defesa de 
uma democracia que, embora frágil 
e ameaçada, ainda respira e precisa 
ser salva para ter a chance de fazer 
acontecer um Estado de justiça social 
e igualdade de direitos, com a efetiva 
soberania popular.

RICARDO STUCKERT

ESPLANADEIRA

 N# A TIM  encerrou ontem sua convenção anual de vendas de forma virtual, 
com transmissão em 5G, para mais de 15 mil  colaboradores. # Podcast 
Vozes da Lei recebe a advogada Lúcia Frias para falar sobre mercado imo-
biliário. # NeuralMed participa do Programa de Inovação em Governo do 
IdeiaGov para combate à Covid-19. # Travelex Brasil  entra no mercado 
de seguros, com lançamento da Travelex Corretora de Seguros. # Res-
taurante Churrasqueto Lareira Original promove “Sábados de Jazz”, com 
saxofonista Ronaldo Martins.

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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MALHAÇÃO

 n Duca tira Nat de dentro de sua 
casa. Wallace e Lincoln expul-
sam Simplício e não o deixam 
falar com Bete. Cobra tenta aju-
dar Nat. Dalva percebe a tristeza 
de Duca. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Iná diz a Moema que Laudelino 
precisa mudar para que ela volte 
a se relacionar com ele. Laudeli-
no pensa em compartilhar com 
Iná o resultado de sua terapia. 
Ana conta que reatou com Lúcio.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Luna conta a Téo que foi obri-
gada por Úrsula a dizer que se 
aproximou dele por interesse, e 
revela ao ex-namorado que se 
envolveu com Alejandro. Téo de-
cide viajar com Helena e Luna.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Marian diz para Gabriela que se 
ela adotar Mili nunca irá lhe amar 
como filha. Helena encurrala 
Neco e pede para ele confessar 
que entrou em sua casa.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo lembra do médico 
que salvou sua vida na mata e 
pede que Josué o encontre. Sil-
viano cuida de Maria Marta. Cora 
avisa a Jairo que precisará dele.

 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. Ele é abençoado 
por Isaque. 

21h | RECORD | 12 anos 
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Gil do Vigor estreia quadro 

no ‘Mais Você’; o ex-BBB 

com Ana Maria Braga

M
AURICIO FIDALGO

E
nquanto o PhD nos 
Estados Unidos não 
chega, Gil do Vigor tem 
aproveitado para desfilar seu 

talento aqui mesmo, no Brasil. Ontem, o ex-BBB 
estreou seu novo quadro no ‘Mais Você’. No ‘Tá Lasca-

do’, Gilberto faz uso de seu conhecimento como economista 
para tirar dúvidas do público a respeito de assuntos que afetam 

o bolso dos brasileiros de um jeito simples e divertido.
“Acho que as pessoas querem ouvir e aprender. A maioria pensa que 

economia e finanças são coisas impossíveis de entender, de ter na práti-
ca, mas não é. Como economista, eu vou dar algumas dicas básicas e de um 

jeitinho simples. O público pode esperar muito sorriso, alegria e descontração. 
E também aprendizado de coisas simples que as pessoas sabem, mas não sabem 

que sabem (risos)”, brinca Gilberto.
Figurinha repetida nas ações publicitárias desde que saiu do ‘BBB 21’, Gil comemora 

mais essa conquista profissional. “Eu acho que o sucesso se deu porque as pessoas são 
iguais a mim. Isso me deixa muito honrado e feliz. As pessoas viram que dá para você ser 

normal, ser sincero, errar, acertar, ser doido da cabeça e ainda assim ter um coração bom. O 
brasileiro se sente representado pelo que ele é: pobre de marré-de-si, lá do Janga, sofrido... É 

gente como a gente... eu acho que o sucesso veio disso. Eu sou gente como todo mundo. E quando 
você vê na televisão a pessoa que passou o mesmo perrengue que você passa, você se identifica. 
Sou muito grato a todo mundo que de alguma forma é igual a mim, que luta, batalha. Essas pessoas 
me fizeram ter tanto sucesso, tanta alegria de viver tudo o que eu estou vivendo hoje em dia. É só 
regozijo, só alegria”, se diverte o economista. 

PARCERIA MATINAL
Afastada do ‘Mais Você’ enquanto se recupera da covid-19, Ana Maria já tinha uma participação gra-
vada com o ex-BBB e fez questão de deixar suas boas-vindas ao novo colega de trabalho. “Como o Gil 
é economista, poderá falar desses temas do jeito dele, leve e divertido, mas levando informação im-
portante para as famílias. Vai ser um ‘regozijo’ tê-lo no programa. Tenho certeza que ele não vai deixar 
de soltar a ‘cachorrada’ quando for preciso diante de tanta gente ‘lascada’ nesse nosso país”, brinca a 
apresentadora, que também recebe elogios de Gil.

“Eu sou muito fã da Ana, me sinto extremamente lisonjeado de ter essa oportunidade, de ser esco-
lhido, de estar perto de uma pessoa que é tão especial para mim e que eu acompanhei a vida inteira. 
A Ana é uma pessoa que tem tanta sabedoria, que vai poder me ensinar tanto. Eu estou querendo 
aprender e usar um pouquinho do meu conhecimento para ajudar as pessoas. Vai ser uma parceria 
muito leve, num quadro super legal. Estou confiante de que ela vai me dar essa força, essa ajuda. Eu 
amo demais essa mulher e estou muito feliz”, exalta o economista.

FUTURO
Mas é claro que esse é só mais um dos projetos de Gil. Como ele mesmo gosta de lembrar, seu maior 

sonho continua sendo o PhD nos Estados Unidos e, por isso, os estudos ainda ocupam a maior parte da 
sua rotina. “Eu vou separar um dia na semana para fazer o quadro. Meu foco vai ser 24 horas no PhD, mas 

eu vou tirar um dia para produzir e trabalhar no quadro para poder vigorar”, declara o economista.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

Ex-’BBB’ Gil do 
Vigor comemora 
estreia de quadro 
‘Tá Lascado’, no 
‘Mais Você’, em 
que dá dicas de 
economia de um 
jeito simples e 
divertido
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