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ELEIÇÕES 
PROPOSTA DO 

DISTRITÃO MISTO 
ESTÁ EM DEBATE 

NA CÂMARA EM 
BRASÍLIA  

SIDNEY 

REZENDE, P. 2

ESTADO ENTREGA 
RAIO-X DA 
SITUAÇÃO FISCAL 
À SECRETARIA
DO TESOURO 
NACIONAL. 
SERVIDOR, P. 10

Suspeita de 
maus-tratos e 
morte da filha

Sem assistência 
para internas 
do Degase

Presa, Vanessa Rodrigues passa 
por audiência de custódia. P. 4

Vistoria aponta falhas em uni-
dade socioeducativa na Ilha. P. 6

Diagnosticada com pedra na vesí-
cula em 2015, Deldina Costa Alves, 
63 anos, descobriu em uma consulta 
na Clínica da Família da Tijuca que 
sua operação tinha sido marcada 
em 2018, mas não foi avisada. Ela 
aguarda ser chamada de novo.  P. 4 

Na fila de 
espera por 
cirurgia há 
seis anos

SHOPPINGS DÃO ATÉ 70% DE DESCONTOS EM AÇÕES DE INVERNO. P. 11

PREFEITURA LIBERA 10% DE 
PÚBLICO NO MARACANÃ NA 
FINAL DA COPA AMÉRICA. P. 3

VARIANTE DELTA: JOVEM 
PODE TER SE CONTAMINADO 
EM CAMPO GRANDE. P. 3

REPRODUÇÃO

GL
O

BO
/J

O
ÃO

 M
IG

U
EL

 JÚ
N

IO
R

Secretário de Secretário de 
Saúde, Daniel Saúde, Daniel 
Soranz diz que Soranz diz que 

repescagem repescagem 
pode pode 

voltar após voltar após 
imunização do imunização do 
grupo dos 30 grupo dos 30 

Atual campeão Atual campeão 
da Copa América, da Copa América, 

Brasil decide contra Brasil decide contra 
a Argentina.a Argentina.  P. 8P. 8

Funkeira Funkeira 
fecha com a fecha com a 
Record para Record para 
participar de participar de 
reality.reality.  P. 12P. 12

QUEBRA QUEBRA 
BARRACO NA BARRACO NA 
‘FAZENDA’‘FAZENDA’
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REGINALDO PIMENTA

Rio suspende a 
repescagem de 
vacinação por 
faixa etária
Medida da Secretaria Municipal de Saúde tenta inibir o comportamento 

de pessoas que querem escolher o imunizante.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

COVID

ATAQUE

Gigante derrota o Sampaio 
Corrêa por 1 a 0 e fica próximo 
do G-4 da Segundona. P. 8 

GOL DE 
CANO DÁ A 
VITÓRIA AO 
VASCÃO

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

OUTROS JOGOS

19h - Ilha do Retiro

16h - Nilton Santos 

Ação da Polícia 
Civil visa cortar 
fontes de renda do 
grupo chefiado por 
Tandera. P. 6 

12 milicianos presos 
e lojas interditadas 
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Babu Santana fala de 
seu retorno às novelas 
em ‘Salve-se Quem 
Puder’ após o ‘BBB’. P. 15

‘FELICIDADE 
IMENSA AO 
VOLTAR A 
TRABALHAR’
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Não sou de dar conselhos. Muito me-
nos, palpites. Cada um sabe do seu 
cada um. Diante de tanta inflação, 

resolvi quebrar a regra para mostrar às 
amigas e amigos uma maneira que ajuda 
a enfrentar a disparada dos preços que 
assola a nação. Antes, porém, devo explicar 
como cheguei até a conclusão. Devo alertar, 
entretanto, que não é muito conveniente 
fazer certas compras. Pode dar problemas 
jurídicos e acarretar o incentivo a crimes 
previstos no Código Penal. Diante do aviso, 
vamos ao assunto. Não esqueçam o aviso-
-alerta. Muito bem: em busca do médico 
perfeito, o doutor Salvador (já falei dele por 
aqui), cheguei até a Zona Oeste, mais pre-
cisamente em Campo Grande, logo ali, um 
pouquinho antes de Santa Cruz. A bordo de 
um trem da Supervia (Joana Costa entende 
muito bem dos trens. Ela esteve na fábrica, 
na China, acho que foi em 2017). Então, parti 
da estação do Engenho de Dentro. Ah, como 
sou idoso, não precisei pagar a passagem. 
Maravilha de prioridade que a idade propor-
ciona aos velhinhos que ainda sobrevivem 
à Covid. Incrível, me ofereceram lugar para 
viajar sentado. Fenomenal.

Antes de chegar a Piedade, já tinha vis-
to, e ouvido, as promoções dos mascates 
ferroviários. Tudo baratinho. Até a cerveja. 
Resisti à tentação. Pô, eu estava a caminho 

mesmo bordão: caminhão tombado, nada é 
roubado! Todos aceitam cartões de débito, 
crédito e pix. Que facilidade. Não morro sem 
antes levar a Lilian Newlands, e o Fernando 
Foch, para uma esticada ferroviária. Todos 
de bermudas e sandálias de dedo!

Para vocês terem ideia de valores de algu-
mas mercadorias, gravei na memória alguns 
produtos. A forma de queijo tipo Minas, 
com uns 400 gramas, custa R$ 5. A linguiça 
defumada de fabricante conhecidíssimo, o 
pacote de meio quilo sai por R$ 5. O porta-
-documentos Louis Vuitton, R$ 5. Barras de 
chocolate são vendidas por R$ 3 levando 
duas delas, e R$ 5 levando cinco. A mobili-
dade dos vendedores, mesmo em vagões 
cheios de passageiros, é incrível. Eles têm 
um jogo de cintura de dar inveja. Circulam 
com facilidade, mostram que são cordiais e 
não vi um único entrevero entre eles. Lem-
brem, eu ainda estava indo. Desembarquei 
em Big Field pouco antes do meio dia. Ainda 
teria que atravessar o calçadão. Lá, claro, 
tem congestionamento de ambulantes, 
misturados com as mercadorias de lojistas, 
nas calçadas. Bancas e barraquinhas são 
vizinhas com geladeiras, aparelhos de TVs e 
móveis. E, sem esquecer o congestionamen-
to de pessoas, num vaivém incrível, em or-
questrada aglomeração. Mas, confesso que, 
no regresso, pensei em encontrar alguém, 
no trem, vendendo terrenos. Afinal, todos já 
ouvimos as histórias das imobiliárias clan-
destinas, tipo da Muzema e Rio das Pedras. 
Vacinas ainda não são ofertadas. Calma...

do médico. Já em Madureira, fechei os olhos 
para não ver a quantidade de chocolates 
ofertados. Empadinhas quentinhas, recusei. 
Detesto frango. Equipamentos eletroeletrô-
nicos, pentes inquebráveis, escovas dentais, 
carteiras Louis Vuitton de couro sintético 
(os vendedores afirmam ser couro legítimo 
), filhotes de gatos e de cães, cocadas das 
pretas e das brancas, iogurtes variados, 
biscoitos, leite em pó e, finalmente queijos, 
goiabada e linguiças oferecidas em pacotes 
lacrados de fábricas. Foram os quarenta 
minutos de viagem em que mais ofertas 
recebi. Tudo com valores abaixo do mercado 

formal, bem menos que 60 ou 70 por cento, 
conforme os vendedores pregoavam. Es-
queci dos produtos de beleza...baratinhos, 
também. Incrível foi a unanimidade dos 
mascates nos anúncios verbais: validade 
até o mês 11 ! Outro detalhe que notei, im-
portante em ressaltar, é que não há disputa 
de mercado. Parece que os produtos, todos, 
são tabelados. Que união...Para explicar 
o preço baratinho, os vendedores têm o 

Deflação perigosa no 
shopping ferroviário

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

A mobilidade dos vendedores, 
mesmo em vagões cheios de 
passageiros, é incrível. Eles têm 
um jogo de cintura de dar inveja

Mudanças no sistema de votação estão entre as dis-
cussões dos políticos. Uma das propostas é o distritão 
misto, uma alternativa ao chamado distritão puro, 

e que foi apresentada pela deputada federal Renata Abreu 
(Podemos). A proposta anterior, do distritão puro, tem resis-
tência de partidos de centro-esquerda, como PT e PSB, ao 
estabelecer que são eleitos os mais votados, como acontece 
em eleições do executivo. Até o PSL, em sua maioria, é con-
trário à proposta. No distritão misto, metade das vagas é des-
tinada aos mais votados, e a outra metade seria preenchida 
pelos partidos, em lista preordenada. Segundo a deputada, a 
manutenção para o atual sistema proporcional está descar-
tada. Caso não haja consenso pelo distritão misto, o distritão 
puro será posto em votação. Nos moldes do sistema apre-
sentado pela relatora, no caso do Rio de Janeiro, como são 46 
deputados federais, seriam eleitos os 23 mais votados e os 
outros 23 ganhariam com a regra do sistema proporcional.

COMO É HOJE
Sistema proporcional de lista aberta leva em conta coeficien-
te eleitoral, junto com partidário, em que são divididos os vo-
tos para definir o número de eleitos. Para o advogado Carlos 
Frota, do IBRAPEJ , “o distritão puro é o pior sistema eleitoral 
do mundo, pois aniquila partidos e privilegia personalismo 
político. O ideal é que fosse implementado distrital misto 
de lista aberta, pois nele há divisão em distritos elegendo os 
mais votados, combinando como sistema proporcional”. 

DISTRITÃO

A discussão 
na Câmara 
sobre eleições

 n Pesquisa da Fecomércio RJ 
com empresários mostra que 
59,1% esperam manter o nú-
mero de colaboradores pelos 
próximos três meses. Outros 
26,8% devem aumentar seu 
quadro de funcionários no 
mesmo período.

 n Projeto de lei do deputado 
Júlio Lopes (PP), aprovado 
na Câmara, estabelece novas 
regras para sistema brasilei-
ro de registro de marcas. Le-
gislação aprovada permite 
que marcas estrangeiras pos-
sam competir sem reserva 
de mercado no Brasil e, ao 
mesmo tempo, cria normas 
e regras para que marcas na-
cionais disputem mercado 
em condições de igualdade 
com indústrias dos mesmos 
ramos no exterior. 

COMPETIÇÃO 
ENTRE AS 
MARCAS

PABLO VALADARES/ CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputados têm discutido sobre distritão puro ou misto para 2022

EMPRESÁRIOS 
OTIMISTAS

O distritão 
puro é o pior 
sistema 
eleitoral do 
mundo”
CARLOS FROTA,
Advogado

PICADINHO

Concurso literário “Mulheres que Transformam”, promovido pela 
Árvore, tem inscrições abertas até dia 5 e vai premiar professores. 

Condenados pela Lei Maria da Penha não poderão ter cargo 
comissionado no Rio. Lei segue para sanção de Eduardo Paes.

Defensoria Pública registrou 45 atendimentos na 1ª semana de fun-
cionamento de suporte a pessoas que tiveram o SuperaRJ negado.

Júlio Lopes

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

CONTRA OS SUPERSALÁRIOS
 n Deputado Paulo Ganime (Novo) falou sobre supersalários 

no setor público. “Não é justo que população sofra com 
crise econômica, enquanto elite do funcionalismo público 
continue recebendo salários injustificáveis”, disse. 

As mais lidas
Online

Yasmin Brunet e Gabriel 
Medina; um show de 

falta de noção
FÁBIA OLIVEIRA

Prefeitura do Rio 
libera 10% de público 
no Maracanã na final 

da Copa América
RIO DE JANEIRO

Rio pode reduzir intervalo 
da segunda dose após a 

aplicação da primeira em 
todos os adultos

RIO DE JANEIRO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

PREFEITURA SUSPENDE

REPESCAGEM
Mudança acontece após uma preocupação de reduzir o comportamento de pessoas 
que tentam optar por não se vacinar na data correta para escolher o imunizante

A 
prefeitura do Rio 
apresentou o calen-
dário de vacinação 
contra a covid-19 da 

próxima semana, que será 
realizado de maneira diferen-
te das anteriores, sem a previ-
são de repescagem por idade. 
A mudança acontece após 
uma preocupação do muni-
cípio de reduzir o comporta-
mento de pessoas que tentam 
optar por não se vacinar na 
data correta, como estratégia 
para escolher o imunizante.

Durante a apresentação 
do 27° Boletim Epidemio-
lógico do Rio, o secretário 
municipal da Saúde, Daniel 
Soranz, explicou que pode 
acontecer uma futura re-
pescagem após a prefeitura 
completar o esquema vaci-
nal de toda a faixa etária.

“A gente acelerou o ca-
lendário e por isso não há 
período de repescagem na 
próxima semana. Esse é um 
padrão que estamos utili-
zando na secretaria, a gen-
te aumenta a frequência de 
repescagem no final de cada 
grupo então muito provavel-
mente no final do grupo dos 
30 a gente também deve ter 
repescagem”, afirmou.

O calendário planejado 
até o fim da próxima sema-
na atende a pessoas de até 37 
anos. De segunda-feira (12) a 
sábado (17), além da vacina-
ção por idade, será feita ape-
nas a repescagem para pes-
soas com deficiência. Ges-
tantes, puérperas e lactantes 
também podem se vacinar 
na próxima quinta-feira.

O superintendente de Vi-
gilância em Saúde do Rio, 
Márcio Garcia, alertou que é 
preciso ampliar a vacinação 
contra a covid-19 entre pes-
soas com deficiência, que po-
dem se vacinar preferencial-
mente no horário da tarde, a 
partir da próxima segunda-
-feira até sábado.

“Nós faremos uma repes-
cagem durante a semana 
toda exclusiva para as pes-
soas com deficiência. Preci-
samos ampliar a vacinação 
neste público, então pessoas 
com deficiência podem se va-
cinar preferencialmente no 
turno da tarde”, disse.

Hoje é dia de repescagem 
por idade e pessoas de 40 
anos ou mais podem se pro-
teger contra a covid-19. 

O município do Rio pas-
sou por uma semana deci-
siva em relação a vacinação 
contra a covid-19. Na quarta 
(7), foram vacinadas 81 mil 
pessoas, o que mostra o rit-
mo acelerado da campanha 
na cidade. A média de apli-
cação de doses até o final de 
maio era 30 mil por dia. 

Hoje é dia de 
repescagem por 

idade e pessoas de 
40 anos ou mais 

podem se proteger

RESTRIÇÕES

 NA prefeitura do Rio decre-
tou a prorrogação das me-
didas restritivas para con-
ter o avanço da covid-19. De 
acordo com o texto, as mes-
mas regras se mantêm até 
o dia 26 de julho. Boates e 
salões de festa continuam 
proibidos, assim como a 
realização de eventos que 
necessitem de autorização 
transitória, em áreas públi-
cas e particulares.

Algumas medidas conti-
nuam flexibilizadas, como a 
permissão de ônibus freta-
dos, também não há mais 
limite de horário para músi-
ca ao vivo em bares e restau-
rantes; nesses locais, a dis-
tância entre mesas deve ser 
de 1,5 metro. Nas academias 
e piscinas ficam permitidas 
as aulas em grupos, com 
ocupação dos ambientes li-
mitada a um indivíduo cada 
quatro metros quadrados.

Boates 
proibidas

 > A contaminação pela 
variante Delta da co-
vid-19 da jovem de 22 
anos de Seropédica 
pode ter acontecido 
em Campo Grande, 
na Zona Oeste do Rio. 
Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde do 
município, a paciente 
visitou uma amiga no 
bairro e pouco depois 
testou positivo para a 
doença. Este foi o único 
local fora do município 
em que ela esteve. 

Seropédica investi-
ga outras pessoas com 
quem a mulher teve 
contato no ambiente 
de trabalho. Ainda de 
acordo com a secreta-
ria, as pessoas não via-
jaram e a transmissão é 
não local. A pasta des-
carta que a transmissão 
da variante Delta tenha 
tido origem no muni-
cípio, já que a mulher, 
que até o momento é 
único caso confirma-
do na região, realizou 
exame para identificar 
o contágio pelo novo 
coronavírus antes de ir 
a Campo Grande, tendo 
resultado negativo. 

A Secretaria infor-
mou que alertou a SMS 
do Rio e disse que a in-
vestigação do caso está 
sendo feita de forma 
conjunta, com troca de 
informações. A Secreta-
ria Municipal de Saúde 
do Rio informou que 
recebeu uma comuni-
cação da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) 
sobre uma pessoa, con-
tato de um caso confir-
mado da variante Delta 
da covid-19 que esteve 
em Campo Grande.

Na segunda-feira (5), 
a SES confirmou outro 
caso da mesma varian-
te, dessa vez em São 
João de Meriti, em um 
homem de 30 anos. 

Contaminação 
pela Delta 
pode ter sido 
na Zona Oeste

DIVULGAÇÃO. 

A gente 
acelerou o 
calendário 
e por isso 
não há 
período de 
repescagem 
na próxima 
semana

DANIEL 
SORANZ, 
secretário

Calendário 
planejado até o 
fim da próxima 
semana no 
Rio de Janeiro 
atende a 
pessoas de até 
37 anos

REGINALDO PIMENTA

Prefeitura libera 10% de público no Maraca na final da Copa América 
 > A Prefeitura do Rio 

atendeu ao pedido da 
Conmebol e irá permitir 
a entrada de um público 
restrito na final da Copa 
América, no Maracanã, 
hoje, entre Brasil e Argen-
tina, às 21h. A entidade so-
licitou que a pasta autori-
zasse a presença de pes-
soas credenciadas e testa-
das para a covid-19, com 
distanciamento entre os 
lugares e com menos de 
10% da capacidade de 
cada setor do Maracanã. 
O pedido foi realizado du-
rante uma reunião, nes-
ta quinta-feira. Estavam 
presentes a área técnica 

da SMS, a Secretaria de Es-
tado de Saúde e a Secretaria 
Municipal de Esportes.

O secretário municipal de 
saúde, Daniel Soranz falou 
sobre a decisão durante a 
apresentação do 27º Boletim 
Epidemiológico de Covid-19. 
Ele lembrou que o pedido ini-
cial era realizar o evento com 
50% do público. “A gente con-
sidera que ainda não é ade-
quado colocar 50% do públi-
co no Maracanã e reforçamos 
algumas exigências”, disse. 

SEM PRESSÃO
O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, negou que houvesse 
qualquer pressão por parte 

da organização e explicou 
que a flexibilização do públi-
co serve como uma oportuni-
dade para a realização de um 
evento-teste no município.

“Eu não recebi pressão 
nenhuma, ninguém da Con-
mebol me ligou, me procu-
rou, aliás eu não conheço 
ninguém da Conmebol nem 
da CBF, e quem eu conhecia 
saiu. Aliás, eu soube pela 
imprensa que houve uma 
solicitação e consultei o se-
cretário da Saúde. Eles ava-
liaram com toda a liberdade 
do mundo, decidiram e me 
informaram ontem que não 
havia um problema de libe-
rar”, afirmou Paes.

Paes ressaltou que é um 
evento importante e também 
serve como uma oportunida-
de de aprendizado para que 
a prefeitura possa organizar 
eventos-testes controlados. 
A expectativa, segundo Paes, 
é que a Conmebol faça o con-
vite apenas para organizado-
res próximos. A capacidade 
liberada é a de 10% por setor, 
o que pode chegar a totaliza-
ção de 6,5 mil pessoas dentro 
do estádio.

Todas as pessoas que par-
ticiparem do evento irão 
realizar testes RT-pcr antes 
de entrar no Maracanã para 
verificar a possibilidade de 
risco de contaminação pela 

covid-19.”Se eles forem 
usar todos os setores ca-
bem 6.500, se eles não 
usarem todos os setores, 
vai ser 10% por setor. A 
partir daí vamos fiscali-
zar, e todo mundo será de-
vidamente testado e não 
deixa de ser uma possibi-
lidade de evento-teste”.

O Flamengo não acei-
tou bem a confirmação 
de público na final. A di-
retoria acha que houve 
um tratamento diferen-
ciado por parte da Prefei-
tura do Rio entre o clube 
a Conmebol.

Mais Copa América na página 8
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Mãe passa por audiência após ser 
acusada de maus-tratos com a filha
Larissa Rodrigues tinha manchas roxas no corpo e estava desidratada e desnutrida

FAUSTO MAIA/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

Mulher é moradora da Rocinha, onde vive em uma casa humilde

Presa em flagrante na quin-
ta-feira (8) sob a suspeita 
de maus-tratos contra a fi-
lha de 4 anos, que morreu 
ao dar entrada na Unidade 
de Pronto Atendimento da 
Rocinha, na Zona Sul, Va-
nessa Rodrigues da Silva, 
de 32 anos, passa hoje por 
audiência de custódia na 
Justiça do Rio.

O corpo da criança está 
sendo submetido a exames 
de perícia no Instituto Mé-
dico Legal (IML) da Região 
Central e ainda não foi libe-
rado para enterro. 

A mulher é moradora 
da Rocinha, onde vive em 
uma casa humilde no alto 
da comunidade com quatro 
filhos. Testemunhas disse-
ram que a moça é boa mãe 
e que se desdobrava para 

cuidar dos filhos. 
A família era acompanha-

da pelo Conselho Tutelar. 
Representantes do Conse-
lho disseram que a menina 
era bem cuidada pela mãe. 
A criança tinha microcefalia 
e dermatite atópica.

Para a conselheira Heloisa 

Helena, com mais de 30 anos 
de experiência no Conselho, 
essas duas doenças podem 
ter contribuído para as ca-
racterística apresentadas no 
corpo da menina. Ela acre-
dita que a criança não tenha 
sido vítima de maus tratos. 

“Todos os vizinhos rela-

tam que ela é uma boa mãe e 
que cuidava muito bem dos 
filhos. Ela apresentava as-
pectos de uma criança por-
tadora desse tipo de doença. 
Espero que essa situação seja 
esclarecida o mais rápido 
possível”, disse a conselheira. 

Vanessa foi presa em fla-
grante por agentes da 11ª DP 
(Rocinha) depois que pro-
fissionais da UPA da Roci-
nha acionaram a polícia por 
encontrar hematomas pelo 
corpo da filha dela. A peque-
na Larissa Rodrigues da Sil-
va tinha manchas roxas no 
corpo e estava desidratada e 
desnutrida.

Em nota, a Polícia Civil in-
formou que a mãe da criança 
foi indiciada por suspeita de 
maus-tratos. A pena varia de 
4 a 12 anos de prisão.

Subtenente do Corpo de 
Bombeiros é baleado
Um subtenente do Corpo 
de Bombeiros, identificado 
como Antônio Carlos dos 
Santos Sidure, foi baleado na 
quinta-feira, durante um as-
salto a um coletivo, próximo 
ao metrô de Irajá, Zona Nor-
te da cidade. Policiais do Irajá 
Presente, em patrulhamen-
to, foram informados sobre a 
ocorrência. A vítima foi socor-
rida para o Hospital Estadual 
Getúlio Vargas, na Penha.

O Corpo de Bombeiros in-
formou que ele passou por 
uma cirurgia e segue inter-

nado na unidade. De acordo 
com a Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), o militar está 
em estado grave. 

Tainá Romão sofreu tentativa de 
feminicídio quando ia para o trabalho

Mulher esfaqueada 
segue internada

REPRODUÇÃO

Tainá foi 
vítima de uma 
tentativa de 
homicídio

A promotora de vendas 
Tainá Romão, que sofreu 
uma tentativa de femini-
cídio pelo ex-namorado 
em Jacarepaguá, no últi-
mo sábado (2), segue in-
ternada em um hospital 
particular da Tijuca. Se-
gundo a família, ela apre-
sentou uma pequena com-
plicação bacteriana nos 
últimos dias, mas o qua-
dro é estável e Tainá con-
versa normalmente com 
os acompanhantes. Ela 
foi atingida por 12 perfu-
rações de faca. Felipe Ma-
riotti, o autor do crime, foi 
preso pela polícia.

Tainá Romão sofreu o 
ataque a caminho do tra-
balho, em Jacarepaguá, 
na manhã do último sá-
bado (2). Segundo teste-

munhas, Felipe estava de 
carro e fugiu em direção à 
Cidade de Deus. Ela sofreu 
12 perfurações de faca no 
braço esquerdo e no colo e 
foi socorrida por pessoas que 
passavam no local. Tainá foi 
encaminhada ao Hospital 
Municipal Lourenço Jorge, 
na Barra, e de lá transferida 
novamente para uma unida-
de particular. 

Felipe Mariotti Gomes da 
Silva, suspeito de ter tenta-
do matar a ex-namorada, se 
entregou à polícia na noite 
de domingo (4). Ele já ha-
via praticado ataques con-
tra Tainá e tinha inclusive 
uma medida protetiva que o 
impedia de se aproximar da 
jovem. O caso está na Dele-
gacia de Atendimento à Mu-
lher de Jacarepaguá.

Espera há seis anos por cirurgia no Rio
Cirurgia tinha sido marcada, em 2018, no Hospital Federal da Lagoa, mas aposentada não foi comunicada

REGINALDO PIMENTA

Deldina Costa Alves foi diagnosticada em 2015 com pedra na vesícula e, desde então, está esperando ser chamada para fazer a cirurgia

U
ma senhora de 63 
anos vive o drama 
da espera por uma 
c irurgia  há  se is 

anos. A aposentada Deldina 
Costa Alves foi diagnostica-
da em 2015 com pedra na 
vesícula e, desde então, está 
cadastrada no Sistema de 
Regulação (SISREG) espe-
rando ser chamada para fa-
zer a cirurgia. Em uma con-
sulta na Clínica da Família 
da Tijuca, na Zona Norte do 
Rio, ela descobriu que tinha 
uma cirurgia marcada em 
2018 no Hospital Federal da 
Lagoa, no Jardim Botânico, 
Zona Sul, mas não foi comu-
nicada a respeito.

Apesar da cirurgia ter sido 
marcada há três anos e ela 
não comparecer, o nome de 
Deldina continuou no SIS-
REG, sem precisar dar nova 
entrada no sistema. No ano 
passado, ela foi comunicada 
que precisaria fazer novos 
exames para a cirurgia. Se-
gundo Deldina, ela realizou 
todos os procedimentos pré-
-cirúrgicos e entregou os exa-
mes no dia 30 de novembro 
de 2020, mas ainda não há 
previsão de quando a cirur-
gia irá acontecer.

“Veio um pedido do SIS-
REG, em 2020, para eu poder 
comparecer ao Hospital Ro-
naldo Gazolla, em Jacari. Aí 
levei todos os exames, risco da 
cirurgia. No dia 30 de novem-
bro, fui lá e pediram que eu 
aguardasse. Já estou há qua-
se um ano esperando”, contou.

Deldina disse que foi até 
a Clínica da Família da Tiju-
ca, onde se consulta regular-

 > O Banco de Olhos, in-
tegrante do Banco Mul-
titecidos do Instituto 
Nacional de Traumato-
logia e Ortopedia (Into) 
no Rio de Janeiro, re-
gistrou queda de mais 
de 60% nas doações de 
tecido ocular em 2020, 
comparado com o ano 
de 2019, provocando 
redução no número de 
transplantes. Segundo 
a entidade, um doador 
de órgãos pode salvar 
até dez vidas, além de 
restituir qualidade vi-
sual, no caso de doa-
ção dos tecidos ocu-
lares, principalmente 
córneas. 

O médico responsá-
vel pelo Banco de Olhos 
do Into, Gustavo Bonfa-
dini, explica que, apesar 
do reforço das campa-
nhas de doação, o índice 
de recusa familiar ainda 
é fator principal para o 
número reduzido de 
doações e, consequen-
temente, aumento da 
fila de espera. Para ele, 
o transplante de córnea 
é a chance de uma nova 
vida para muitas pes-
soas. No Brasil, a auto-
rização para doação de 
órgãos é dada pela famí-
lia do doador. 

Banco de 
Olhos: queda 
nas doações

mente, para cobrar uma data 
da cirurgia, mas comunica-
ram que ela deveria procurar 
o hospital para se informar 
a respeito. No Hospital Ro-
naldo Gazolla, a informaram 
que a clínica da família é res-
ponsável pela cirurgia.

“Eu já não sei mais o que 
fazer, fica nesse jogo de em-
purra. Eu já gastei dinheiro 
com todos os meus exames 
e eles já devem ter perdido 
a validade. Eu não posso 
comer nada. Na última vez 
que fiz a ultrassonografia, a 
médica disse que estou com 

muita pedra. Quando estou 
em crise, vou na UPA da Tiju-
ca e eles me dão remédio na 
veia. Eu não tenho como pa-
gar plano de saúde, dependo 
do SUS. Eu não posso pagar 
um médico particular”.

Apesar de aposentada, Del-
dina ainda trabalha como dia-
rista duas vezes na semana na 
casa de uma família na Tijuca. 
Quando está na crise das do-
res, ela passa noite insones vo-
mitando e com enjoos devido 
à pedra na vesícula. 

“Há muito tempo eu des-
cobri uma pedra na vesícula. 

Meu filho me levava na UPA 
da Tijuca e ‘aí’ a médica des-
cobriu que eu tinha pedra 
na vesícula. Ela falou que 
eu teria que fazer a cirurgia. 
Então, entrei no SISREG e 
fiquei naquela luta”.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio 
(SMS), a equipe do Centro 
Municipal de Saúde Hei-
tor Beltrão está em contato 
com a paciente para agen-
damento de nova consulta 
para reavaliação e encami-
nhamento do caso ao serviço 
especializado.

Desaparecido, filho de 
atriz é encontrado no Rio
Após 23 dias de buscas, o 
escritor Hercolys de Aze-
vedo, de 25 anos, foi en-
contrado na Ilha do Go-
vernador, na Zona Nor-
te do Rio. Filho da atriz 
Márcia Assumpcção, a 
Márcia Mística, de 50 
anos, Hercolys sumiu, no 
último dia 16 de junho, 
ao sair de casa, com uma 
mala de roupas, em Pa-
raty, no Sul Fluminense. 
O fato de estar sem docu-
mentos e não portar apa-
relho celular dificultou a 

localização.
Diagnosticado com es-

quizofrenia, o escritor teria 
sofrido um surto psicótico. 
A família ainda não sabe as 
circunstâncias que o leva-
ram à Ilha do Governador. 
Sem dinheiro e com a saúde 
debilitada, Hercolys estava 
se mantendo com a ajuda 
de pessoas solidárias da re-
gião, que lhe davam comi-
da e abrigo. O escritor esta-
ria dormindo em um barco 
abandonado e passava o dia 
perambulando pelo bairro.

REPRODUÇÃO

Subtenente foi atingido em Irajá

Eu já gastei dinheiro 
com todos os meus 
exames e eles já 
devem ter perdido 
a validade. Eu não 
posso comer nada

DELDINA COSTA ALVES, 
aposentada
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 > Desde a sua criação, 
em 1999, delegacia tem 
como atribuição princi-
pal o combate ao crime 
organizado. Mas, mesmo 
investigando todo tipo de 
quadrilha, atualmente, a 
maior missão da Draco é 
desestruturar as milícias. 

“É uma estratégia do 
governo. Focamos, prin-

Maior missão da Draco é desestruturar as milícias

Draco se muda para a Cidade da Polícia  
para agilizar combate ao crime organizado

A 
Delegacia de Re-
pressão às Ações 
Criminosas Organi-
zadas e Inquéritos 

Especiais (Draco-IE) adotou 
uma nova identidade visual, 
com alterações em sua logo. 
Além desta mudança, a es-
pecializada também está de 
casa nova. Depois de mais 
de uma década na Central 
do Brasil, no Centro do Rio, 
a unidade trocou de ende-
reço e desde o dia primeiro 
está na Cidade da Polícia, no 
Jacaré, Zona Norte. 

Mais do que uma repagi-
nada, o principal objetivo 
em sair do antigo prédio e 
retornar às instalações da 
Polícia Civil é unificar o tra-
balho da Draco com as de-
mais delegacias que com-
põe o Departamento Geral 
de Polícia Especializada 
(DGPE), também localiza-
das na Cidade da Polícia. 
Desde outubro de 2020, 
as unidades trabalham na 
força-tarefa da Polícia Civil 
criada para combater a mi-
lícia em todo Estado do Rio. 

“Houve uma determi-
nação do governador para 
fazer uma asfixia tanto na 
parte financeira quanto de 

captura da milícia, e a Draco 
integrou essa força-tarefa. A 
gente começou alimentan-
do as delegacias especializa-
das com as informações que 
temos, porque toda infor-
mação relacionada à milí-
cia no Rio chega para a gen-
te. Então muda a rapidez, a 
agilidade. Se eu tiver uma 
informação, por exemplo, 
que eu precise tramitar para 
a Decon, a delegacia está 
aqui do lado. As reuniões 
que a gente rotineiramen-
te faz aqui no DGPE, antes 
tínhamos que fazer deslo-
camento, e agora estamos 
aqui inseridos”, explicou o 
delegado Willian Pena, titu-
lar da Draco. 

A mudança não aconteceu 

apenas no endereço. A logo 
também ganhou uma nova 
roupagem. A águia, símbo-
lo da corporação, continua, 
mas com um outro desenho, 
todo na cor preta e apenas 
com o olho em amarelo. 
Além disso, a marca conta 
apenas com as cores azul e 
branca, que representam do 
Estado do Rio, e preta e ama-
rela, da Polícia Civil. Os raios 
em volta representam o dis-
tintivo dos agentes. 

Para Pena, o símbolo foi 
renovado para inaugurar a 
nova etapa. 

Há um ano na Draco, ele 
conta que aumentou em 
mais de 100% os números 
operacionais da especiali-
zada. Desde junho de 2020, 
já são quase 200 prisões. A 
delegacia está com mais de 
300 inquéritos contra or-
ganizações criminosas em 
andamento. 

“Aumentamos em 1100% 
os  pedidos  de  busca  e 
apreensão, em 136% as pri-
sões, em 433% as medidas 
de interceptação telefônica 
e dados telemáticos, e em 
200% a análise de apare-
lhos eletrônicos apreendi-
dos. Entre cumprimentos 
de mandados e flagrantes, 
também temos cerca de 200 
prisões”, declarou. 

Toda informação 
relacionada à 
milícia no Rio  
chega para a gente. 
Então muda a 
rapidez, a agilidade. 
PENA, Willian 

THUANY DOSSARES 

thuany.dossares@odia.com.br

ARTE O DIA/FOTO

NOVO VISUAL, 

NOVA CASA

cipalmente, no combate à 
criminalidade violenta des-
sas organizações crimino-
sas, não focamos muito na 
asfixia financeira”. 

Quando a força-tarefa foi 
criada, o principal alvo era o 
Wellington da Silva Braga, o 
Ecko - morto durante a Ope-
ração Dia dos Namorados, 
deflagrada pela corporação. 

Agora, a Draco tem 
novos alvos: Danilo Dias 
Lima, o Tandera, Edmil-
son Gomes Menezes, o 
Macaquinho, e Luis An-
tonio da Silva Braga, o 
Zinho. 

Os três são apontados 
por Pena como os chefes 
das três maiores milícias 
do estado. 

Laudo revela trajetória de disparo 
que matou jovem grávida no Lins
Necropsia comprova que o tiro partiu de cima para baixo e do local onde policiais estavam

REPRODUÇÃO

Comissão também destacou que há indícios de fraude processual

Sayonara diz que implorou 
por socorro à uma equipe 
da Polícia Militar que esta-
va atuando na região e que 
não havia confronto entre 
traficantes e policiais no mo-
mento dos disparos.

Segundo a Polícia Militar, 
12 agentes envolvidos na 
operação no Complexo do 
Lins, que resultou na mor-
te de Kathlen Romeu foram 
afastados das ruas, cinco de-
les prestaram depoimentos 
duas vezes. Também foram 
apreendidas as armas dos 
policiais: 10 fuzis calibre 
7.62, dois fuzis calibre 5.56 
e nove pistolas .40.

A Comissão de Direitos Hu-
manos da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) teve 
acesso ao laudo cadavérico 
da jovem grávida Kathlen 
Romeu, morta com um tiro 
de fuzil no último dia 8 de 
junho. A jovem foi baleada 
durante uma ação policial 
no Complexo do Lins, na 
Zona Norte do Rio. Segun-
do a entidade, a necropsia 
comprova que o disparo que 
atingiu a designer de inte-
riores partiu de cima para 
baixo e do local onde os poli-

ciais estavam posicionados.
A Comissão também des-

tacou que há fortes indícios 
de fraude processual já que a 
cena do crime teria sido des-
feita antes da perícia chegar. 
“Agora no dia 14 haverá re-
constituição do crime e espe-
ramos sinceramente que to-
dos os policiais que partici-
param dessa operação este-
jam presentes e contribuam 
para a investigação”, disse a 
vice-presidente da comissão 
da OAB, Nadine Borges. 

As investigações do Minis-
tério Público do Rio de Janei-
ro sobre a circunstâncias da 
morte da jovem já aponta-

vam fortes indícios de altera-
ção na cena do crime, como 
a mudança na posição dos 
cartuchos no local, o que ca-
racteriza fraude processual. 
A informação foi divulgada 
pelo promotor do MPRJ jun-
to à auditoria militar, Paulo 
Roberto Mello Cunha Jú-
nior, durante o depoimento 
da avó de Kathlen, Sayonara 
Fátima, no último dia 29. O 
promotor irá acompanhar a 
reprodução simulada mar-
cada para o dia 14 de julho.

A avó de Kathlen, uma das 
testemunhas do caso reafir-
mou o que já havia dito nos 
primeiros depoimentos. 

JENIFER ALVES

jenifer.alves@odia.com.br

Professor se acorrenta para conseguir remédio do filho
Desespero de Leonel Coutinho foi tamanho que o levou a se acorrentar na frente da unidade onde o medicamento é distribuído

DIVULGAÇÃO

Pai luta para conseguir pegar medicamento para o seu filho

ficar ligando para um monte 
de gente que nunca atende o 
telefone.

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), por meio da Su-
perintendência de Assistên-
cia Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos, informou que 
o medicamento Infliximabe 
está disponível para os pa-
cientes cadastrados no esta-
do. No entanto, só é possível 
pegar no período de dois me-
ses, tempo que a dose é inge-
rida para pacientes com esta 
doença. 

Após 73 dias de peregrina-
ção, o professor do estado 
do Rio, Leonel Coutinho de 
Abreu, 59 anos, conseguiu 
pegar um medicamento 
fundamental para que o seu 
filho, Cristiano Melo Cou-
tinho, 26 anos, que tem a 
doença de Crohn, pudesse 
sobreviver. O remédio Infli-
ximabe custa em torno de R$ 
18 mil e ajuda no tratamento 
dessa doença rara que atinge 
o intestino e, se não ingerida 
a cada dois meses, pode levar 
à morte. Leonel deveria ter 
pego o remédio, como sinali-
zado em um documento emi-
tido pela própria SES, no dia 

25 de junho, mas só chegou 
na quinta-feira (8).

“Ou seja, esperaram pas-
sar o prazo de 60 dias que ti-
nham, e só providenciaram 
o medicamento treze dias 
após os 60 dias que tiveram 
para providenciar”, explicou 
o professor que tentou mui-
to antes ter notícias se havia 
o medicamento no estoque.

Mesmo após conseguir o 
medicamento, o professor 
fez um protesto na frente da 
RioFarmes, na Cidade Nova, 
no Centro do Rio, temendo 
uma nova luta para os pró-
ximos meses, mas foi impe-
dido. “Ia me acorrentar, sem 

atrapalhar a passagem de 
ninguém, mas os seguran-
ças queriam me tirar à força. 
Não aguento mais viver isso, 
eu só queria ter a garantia 
que esse medicamento vai 
estar disponível para o meu 
filho. Se ele não tomar na 
data correta a coisa compli-
ca muito. Não pode atrasar 
sequer um dia na medicação. 
É Doença de Crohn na forma 
agressiva”.

“Antes de acabar o estoque 
tem que ter medicamento, 
mas como são vidas, eles dei-
xam acabar e pedem para 
voltar outro dia e não en-
tram em contato e tem que 

Reportagem da estagiária Thalita Queiroz, 

sob supervisão de Thiago Antunes
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Operação ‘sufoca’ renda 
do miliciano Tandera
Na ação, em bairros das zonas Oeste, Norte e Baixada, 12 pessoas foram presas

DIVULGAÇÃO

Entre os presos está um miliciano foragido da Justiça do Rio apontado como o responsável por extorsões

A
gentes da Polícia Civil 
realizaram uma ope-
ração para ‘sufocar’ 
as principais fontes 

de renda da milícia que é che-
fiada por Danilo Dias Lima, 
o Tandera, apontado como 
um dos criminosos mais pro-
curados no Rio. Na ação, que 
aconteceu em bairros das 
zonas Oeste, Norte e Baixa-
da Fluminense, 12 pessoas 
foram presas. A Polícia Civil 
não especificou os locais onde 
os agentes estiveram.

Entre os presos está um 
miliciano foragido da Justi-
ça do Rio apontado como o 
responsável por extorsões, 
sequestros e cobranças em 
Nova Iguaçu e Seropédica. 

Contra ele havia mandado 
de prisão por extorsão me-
diante sequestro. Outro ho-
mem apontado como o exe-
cutor da milícia também foi 
capturado. 

Durante a operação, agen-
tes interditaram depósitos 
de gás clandestinos, lojas de 
roupas que servem para la-
vagem de dinheiro da milícia 
e salas usadas para distribui-

ção de internet e TV clandes-
tina. A operação contou com 
o apoio de várias delegacias 
especializadas. 

A polícia informou que 
“esse tipo de operação vem se 
repetindo desde o início do 
ano na região e comandada 
por diferentes delegacias do 
Departamento Geral de Po-
lícia Especializada (DGPE): 
Delegacia de Defesa dos Ser-

viços Delegados (DDSD); 
Delegacia de Repressão aos 
Crimes Contra a Proprieda-
de Imaterial (DRCPIM); De-
legacia do Consumidor (De-
con); Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente (DPMA); 
Delegacia de Roubos e Fur-
tos de Automóveis (DRFA) e 
Divisão de Capturas da Polí-
cia Interestadual (DC-Polin-
ter), DESARME, DRFC, DRF, 

Delfaz, Dcod e da Draco, com 
apoio de informações do 
Disque-Denúncia”.

Ainda segundo a Polícia 
Civil, investigações colo-
cam Tandera no topo da mi-
lícia do Rio, após da morte 
de Wellington da Silva Bra-
ga, o Ecko. Atualmente a re-
compensa por informações 
que levem à sua prisão está 
em R$ 5 mil.

Vistoria aponta número insuficiente de 
agentes mulheres e falta de assistência 

Internas estão sem 
assistência adequada

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Civil montou 
uma Força-tarefa 
para investigar as 
denúncias 

Representantes da Co-
missão de Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te (CDCA) da Ordem dos 
Advogados do Brasil no 
Rio afirmam que o Centro 
de Socioeducação Gelso 
de Carvalho Amaral, na 
Ilha do Governador, não 
é adequado para atender 
as 19 meninas transferi-
das unidade socioeduca-
tiva feminina Professor 
Antônio Carlos Gomes 
da Costa, no último fim 
de semana, após denún-
cias de abuso sexual na 
unidade do Degase. Se-
gundo foi  observado 
em vistoria, número de 
agentes mulheres é insu-
ficiente e não há acompa-
nhamento educacional e 
psicológico.

“Esse local não tem 
estrutura de acompa-
nhamento, é um centro 
de triagem. Assim que 

começou a pandemia, fo-
ram criadas algumas salas 
para servir de quarentena 
para esses menores. Essa 
situação só é sustentável 
por poucos dias”, explicou a 
conselheira do CDCA Mar-
garida Prado. 

O advogado Rodrigo Mon-
dego, da Comissão de Direi-
tos Humanos da OAB, re-
forçou que o número de 
agentes do sexo feminino é 
insuficiente para atender às 
meninas. “A decisão judicial 
de transferência é temporá-
ria. O que nos foi passado é 
que existe uma quantidade 
muito pequena de agentes. 
O que precisam aqui é de, no 
mínimo, 80 agentes mulhe-
res para atender essas meni-
nas, mas o número atual é de 
32, apenas. 

Procuradas, as direções 
do Degase e a Secretaria Es-
tadual de Educação (Seduc) 
ainda não se pronunciaram. 

Operação da 
Polícia Civil contou 
com o apoio de 
várias delegacias 
especializadas

Preso por aplicar golpes 
nas mulheres em sites
A Polícia Civil prendeu 
um homem que aplicava 
golpes em mulheres em 
aplicativos de relaciona-
mento. Paulo Cesar Dan-
tas da Mota foi encon-
trado entrando em um 
condomínio de luxo, em 
Jacarepaguá, Zona Oeste. 

Segundo a investigação 
da 77ª DP (Icaraí), o suspei-

to conquistava as vítimas atra-
vés de sites de relacionamen-
to. Durante o namoro, ele usa-
va os cartões da parceira para 
fazer saques e compras pela 
internet. Logo depois do gol-
pe, ele abandonava o relacio-
namento e deixava a vítima 
com diversas dívidas. Paulo 
Cesar mais de dez passagens 
criminais por estelionato.

Blogueira e amigas são presas por golpes
Uma blogueira, identificada 
como Anna Carolina de Sou-
sa Santos, levava vida boa até 
quando policiais da 40ª DP 
(Honório Gurgel) a prende-
ram junto a mais quatro ami-
gas em flagrante por estelio-
nato e organização criminosa.

De acordo com a polícia, 
além de Anna (camisa ver-
de), Yasmin Navarro, Maria-
na Serrano de Oliveira, Ra-
yane Silva Sousa e Gabriela Blogueira Anna Carolina Santos

REPRODUÇÃO

Silva Vieira foram presas em 
um apartamento no Recreio 
dos Bandeirantes, na Zona 
Oeste do Rio, onde funciona-
va uma “central de telemar-
keting”, que servia para apli-
car golpes em suas vítimas.

Segundo investigações, as 
criminosas entravam em con-
tato fingindo ser da adminis-
tradora do cartão de crédito, e 
conseguiam dados bancários 
de vítimas. O golpe consistia 

em dizer que uma fraude ha-
via sido detectada nas compras 
feitas no cartão, e a vítima de-
veria passar alguns dados para 
resolver o problema. Elas ain-
da mandavam um suposto mo-
toboy até a casa da pessoa a ser 
lesada para recolher o cartão.

Com todos os dados e o 
cartão das vítimas em mãos, 
elas faziam compras, saques 
em contas bancárias e até 
empréstimos.
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

ser amado em 7 dias”. O fato é que isso 
lembra o que ocorre com a covid: al-
guns são imunes e outros não. Exis-
tem pessoas em que essas energias ne-
gativas não causam nem cócegas, en-
quanto outras sentem a negatividade 
física e mentalmente. Para quem não 
tem desvios de comportamento, para 
quem nunca atingiu alguém de forma 
prejudicial, é impossível se sofrer por 
causa de uma força negativa.

Os que têm uma “imunologia” alta 
sempre estarão melhor protegidos. Ou-
tros, não obstante, sentem imediata-
mente essa vibração ruim. É assim que 
funciona com nosso espírito, sempre 
preservado nas boas atitudes, jamais 
nos valendo de más escolhas que permi-
tem o acesso de maus fluidos. Por isso, a 
importância de nossas escolhas. Quando 
prejudicamos alguém, nos colocamos na 
lista dos que podem ser prejudicados.

LIVRE ARBÍTRIO

‘AMARRAÇÃO’ 
FUNCIONA?

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

alemdavida

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

Coluna publicada aos sábados

F
anáticos religiosos julgam os seguidores dos cultos afro-brasileiros — e até 
mesmo da Doutrina Espírita de Kardec — como praticantes de feitiçaria, 
rótulo de uma antiga prática da magia. A crença é de que o feitiço atingiria 

não apenas o corpo, mas como também a mente a quem ele se dirige.
Não tenho dúvida de que até mesmo não fanáticos religiosos podem olhar en-

viesados para os que se revelam umbandistas ou candomblecistas, já que os ri-
tuais facilitam essa equivocada interpretação. Em primeiríssimo lugar, Deus ja-
mais daria o poder a alguém para afetar um semelhante através de uma magia 
maligna. Se assim fosse, como diz o ditado popular, “campeonato baiano de 
futebol terminaria sempre empatado”, tamanha a quantidade de terreiros por lá.

Por isso, a 
importância 
de nossas 
escolhas. 
Quando 
prejudicamos 
alguém, nos 
colocamos na 
lista dos que 
podem ser 
prejudicados”

PAULO MÁRCIO 

Quando me perguntam se “macum-
ba pega”, costumo rir. Mediunidade 
não é propriedade dos que creem no 
mundo espiritual. O que existe é a ação 
dos agentes das sombras, os espíritos 
ruins, atraídos para fazer o mal, mas 
que não têm o poder de criar o mal. No 
máximo, apenas alimentam o mal que 
já existe dentro de nós mesmos.

O absurdo é detectado numa pos-
sível “amarração”, esquecendo o(a) 
autor(a) do pedido da “empreitada”, 
que está agindo egoisticamente, sem 
qualquer preocupação se fará mal a 
terceiros, até mesmo a crianças. O fato 
é que — graças literalmente a Deus — 
nem o(a) autor(a) do pedido, nem o 
médium e nem o espírito evocado vão 
exercer qualquer influência irresistí-
vel sobre o “ser amado”, pois não é essa 
a função dos espíritos. 

O livre arbítrio existe para isso: se 
alguém sugerir que você mergulhe 
numa piscina sem água, cabe a você 
decidir se irá fazê-lo. Nenhum espíri-
to irá empurrá-lo. Um espírito ruim 
pode estar por trás da sugestão, mas 
a decisão é sua. O que fazer, então, ao 
sentir-se alvo de energias negativas? 
A fórmula é de Jesus: “Vigiai”. É preci-
so estar vigilante muito mais em nós 
mesmos, do que nos outros.

Como salienta nosso irmão Renato 
Mayrink, é importante vigiar nos-
sos impulsos, nossas ideias, nossos 
desejos, para que sempre estejam 
voltados para uma existência equi-
librada e feliz. E Deus, que criou o 
Bem, nos ajudará para que ninguém, 
aqui ou no além, induza-nos a fazer 
o que não deve ser feito. Deus não 
interfere em nosso livre arbítrio. Ele 
deixa para nós escolhermos o cami-
nho que desejarmos trilhar. Isto cha-
ma-se livre arbítrio.

Vamos por partes. Quem é praticante 
de uma fé religiosa, se acha que está sob 
um manto divino de proteção. Engano! 
“Fé sem obras é morta” (apóstolo Thia-
go). De nada adianta frequentar mis-
sas, cultos e sessões espíritas se não se 
tem um comportamento coerente com 
aquilo em que se acredita. O que não dá 
é para se pregar a caridade numa ses-
são, e na rua, pregar o contrário. Nossa 
fé tem que fazer a diferença.

A magia, afinal, existe? E esse papo 
de ‘amarração’ que promete trazer 
seu amor em uma semana? Existe, 
sim, a magia mental, que se materia-
liza como magia verbal. Quando pro-
ferimos palavras ruins, carregadas de 
ressentimento, palavras destrutivas, 
estamos influindo as vidas de terceiros. 
Até que ponto, contudo? 

É impressionante como, para punir 
alguém, o ser humano busca os cami-

nhos da magia, acreditando que atin-
girá seus objetivos. Muitos perguntam: 
“alguém fez uma macumba para mim?”. 
Pode-se chamar de macumba, feitiço 
ou “trabalho”, o fato é que tem gente 
que entra em pânico quando crê que 
está tudo dando errado por conta de 
alguma magia que lhe é dirigida.

Evidentemente, nem tudo são flo-
res, não existem apenas boas energias 
no mundo. Energias negativas cam-
peiam nosso planeta, em menor núme-
ro do que as positivas. Causam danos? 
Sim, mas até que ponto? Ninguém é 
dono da fórmula de manipulação des-
sas energias, que podem interferir em 
nossas vidas. Por isso, é possível preca-
ver-se dessas energias negativas, pre-
caver-se de uma interferência no amor, 
nos negócios, na família, na saúde.

Por maior que seja a energia nega-
tiva, ninguém tem poder de “trazer o 
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COPA AMÉRICA FLUMINENSE

No Maraca, Brasil busca 
o bi contra a Argentina
Nas finais das edições de 2004 e 2007, a Seleção levou a melhor sobre os hermanos

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Thiago Silva 
comanda a defesa 
brasileira na 
decisão de hoje 
contra a Argentina

A
pesar da falta de 
prestígio inicial da 
Copa América, o 
Maracanã será pal-

co hoje de mais um grande 
momento do futebol mun-
dial. Brasil e Argentina de-
cidem a competição, às 21h. 
Enquanto a equipe de Tite 
tenta manter a “freguesia”, 
os hermanos buscam dar fim 
a um jejum de títulos que já 
dura 28 anos.

Atual campeão da Copa 
América, o Brasil busca o bi-
campeonato e quer aumen-
tar ainda mais o retrospecto 
favorável em decisões do tor-
neio contra os hermanos. Nas 
últimas duas finais da compe-
tição entre as duas equipes, a 
seleção brasileira levou a me-
lhor nas duas, em 2004 e 2007.

Comandada por Lionel 
Messi, a Argentina tenta que-
brar um incômodo jejum. No 

Maracanã, os hermanos vol-
tam ao palco da derrota mais 
doída recente, para a Ale-
manha, na final da Copa do 
Mundo de 2014. Uma vitória 

na casa do maior rival signi-
ficaria um momento históri-
co para o futebol argentino.

A última derrota do Bra-
sil no Maracanã aconteceu 

justamente para a seleção da 
Argentina. A partida aconte-
ceu em 1998, antes das equi-
pes embarcarem para a dis-
puta da Copa da França.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nA Conmebol conseguiu a li-
beração, junto à Prefeitura do 
Rio, permitindo a presença de 
público no Maracanã. O está-
dio terá 10% da sua capacidade 
total disponibilizada, dividida 
entre todos os setores. Serão 
pouco menos de 7.000 pessoas 
acompanhando a decisão da 
Copa América. E surge, nova-
mente, o questionamento: se a 
Conmebol pode levar público 
ao Maracanã, por qual motivo 
os campeonatos nacionais ain-
da estão com portões fecha-
dos? Vale a reflexão.

PÚBLICO NA FINAL 

DA COPA AMÉRICA

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

CENI NA CORDA BAMBA

O 
Flamengo encara a Chapecoense, ama-
nhã, no Maracanã. A fase do Rubro-Ne-
gro não é nada boa. Nos últimos seis jo-

gos, foram quatro derrotas. O técnico Rogério 
Ceni está cada vez mais pressionado no cargo 
e se vê cada vez mais isolado no dia a dia. Algu-
mas pessoas dizem que o ciclo de Rogério Ceni 
à frente do Flamengo está com os dias conta-
dos. Os jogadores já não têm o mesmo apreço 
pelo treinador como tinham no início de sua 
trajetória no clube. Os questionamentos são 
muitos e sua permanência passa, diretamente, 
pelo jogo contra a Chape. Se vencer, Ceni terá 
uma sobrevida. Do contrário, provavelmen-
te, o Flamengo será comandado por Maurí-
cio Souza, treinador do sub-20, nos jogos da 
Libertadores.

Pressionado, Rogério Ceni comanda o Flamengo amanhã

 nHoje, o Botafogo de Chay 
(foto) e Cruzeiro se enfren-
tam pela Série B. As duas 
equipes estão separadas 
por apenas dois pontos na 
tabela e buscam uma regu-
laridade maior. O jogo será 
no Nilton Santos, onde o 
Botafogo conquistou as 
suas três vitórias. Já o Cru-
zeiro venceu apenas uma 
partida atuando longe do 
Mineirão. Um duelo que, 
muitas vezes, foi de Série 
A hoje adoece na Segunda 
Divisão. Nada diferente do 
que os clubes procuraram 
nos últimos anos.

JOGO DE SÉRIE A 

NA SÉRIE B

FIM DE SEMANA DE DECISÕES

 nHoje já tem a primeira final de um fim de semana re-
cheado de jogos importantes. A primeira decisão é no 
Maracanã. Logo mais, às 21h, Brasil e Argentina medem 
forças pra saber quem será o campeão da Copa América. 
Os brasileiros buscam o bicampeonato consecutivo e a 
Argentina quer sair de uma fila que já dura quase 30 anos 
— a última conquista dos hermanos foi em 1993. Se tem 
decisão na América do Sul, na Europa não é diferente. 
Amanhã, Inglaterra e Itália se enfrentam na final da Euro-
copa. Se os italianos vão atrás do bicampeonato europeu, 
os ingleses querem a sua primeira conquista. Dois jogos 
de tirar o fôlego!
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Sem Fred, Hernández, Bobadilha e John 
Kenndy, Fluzão procura opções

À procura de um 9, 
Tricolor visita o Sport, 
na Ilha do Retiro 

Procura-se um camisa 
9. Com os problemas físicos 
de Fred, Abel Hernández e 
Bobadilla, Roger Machado 
não escalará a força máxi-
ma do Fluminense contra 
o Sport, hoje, às 19h, na Ilha 
do Retiro, pelo Brasileiro, 
mas buscará uma solução 
de emergência visando 
ao confronto com o Cerro 
Porteño, na próxima terça-
-feira, às 19h15, no La Olla 
Azulgrana, pelas oitavas da 
Libertadores.

No momento, Lucca, que 
não jogava há mais de um 
mês, é a única opção 100% 
para o jogo em Assunção. 
Para ganhar ritmo e con-
fiança, ele deve ser titular 
contra o Sport. Ele voltou a 
ser aproveitado no segundo 
tempo contra Flamengo e 
substituiu Fred, que sofreu 
uma lesão na coxa direita, 

no primeiro tempo do empate 
sem gols com o Ceará.

Nos bastidores, a ‘força-
-tarefa’ para recuperar Abel 
Hernández para o duelo em 
Assunção segue a todo vapor. 
Os departamentos médico, de 
fisioterapia e preparação físi-
ca trabalham para acelerar o 
processo de recuperação do 
uruguaio, com uma lesão no 
calcanhar direito.

Após quase dois meses de 
recuperação, John Kennedy 
volta a treinar com o gru-
po amanhã. Diagnosticado 
com o novo coronavírus, o 
atacante, de 19 anos, apre-
sentou sintomas mais fortes 
da doença e teve uma recu-
peração mais lenta. Devido à 
escassez no ataque, sua pre-
sença no embarque para As-
sunção não está descartada, 
assim como a de João Neto, 
de 17 anos.

VASCO

BOTAFOGO FLAMENGO

Alvinegro encara o 
Cruzeiro pela Série B

ALDO CARNEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Chamusca está pressionado

Pressionado na Série B do 
Campeonato Brasileiro, o Bo-
tafogo precisa se reencontrar 
com a vitória para dar uma 
resposta à sua torcida. Hoje, o 
Glorioso, enfim, volta a man-
dar um jogo no Nilton Santos, 
que estava à disposição da 
Conmebol para a Copa Amé-
rica, e logo em um duelo de 
gigantes. O adversário será o 
Cruzeiro, às 16h.

O técnico Marcelo Chamus-
ca tem sido alvo de críticas e 
precisa de um resultado posi-
tivo. A equipe conseguiu ape-
nas uma vitória nas últimas 
seis partidas e o desempenho 
em campo tem gerado muitos 
questionamentos a seu traba-
lho. Uma derrota no confronto 
de hoje resultar na demissão 
do treinador.

Em meio à pressão, Cha-
musca terá desfalques para 
o confronto. O técnico não 

poderá contar com o volante 
Luís Oyama, que sentiu um 
desconforto no púbis. Com 
isso, o meio-campo deve ser 
formado por Barreto, Ma-
theus Frizzo e Pedro Cas-
tro. O atacante Ronald, que 
sentiu o tornozelo direito na 
derrota para o CRB, também 
está fora. A boa notícia é o 
retorno de Chay, destaque do 
time na temporada.

Cano garante vitória cruzmaltina
Nos embalos da sexta-feira à 
noite, o Vasco recebeu o Sam-
paio Corrêa, em São Januário, 
e bateu o time maranhense 
por 1 a 0, com gol de Germán 
Cano, logo no primeiro minu-
to de jogo. A equipe de Marce-
lo Cabo conseguiu a segunda 
vitória seguida na Série B e se-
gue firme em busca do acesso 
à elite do futebol brasileiro.

O Vasco não fez um pri-
meiro tempo brilhante, mas 
foi o suficiente para ir ao ves-
tiário com a vitória parcial 
por 1 a 0. O gol foi marcado 
logo no primeiro minuto. Em 
uma bobeada na saída de bola 
do Sampaio, Cano desarmou 
no meio e puxou o contra-a-
taque. Léo Matos recebeu na 
direita, foi para o meio e en-
fiou na área para o atacante 

Autor do gol, Cano é festejado

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

argentino aparecer, chutar de 
primeira e abrir o placar.

O Vasco, com vantagem no 
placar, administrava o resulta-
do, e o Sampaio Corrêa tentava 
reagir. No segundo tempo, o 
jogo foi apático, com um Vas-

co seguro na parte defensiva, 
mas devagar no setor ofensi-
vo. A partida ficou chata de as-
sistir, com poucas jogadas de 
perigo, mais arrastado, muito 
brigado no meio de campo. O 
Vasco se fechou por inteiro na 
intenção de segurar o resulta-
do, enquanto o Sampaio não 
conseguia agredir.

Aos 31, a equipe maranhen-
se balançou a rede, mas o ár-
bitro anulou. Ciel foi lançado 
no ataque, dominou dentro 
da área e deu um toquezinho 
por cima de Vanderlei. A bola 
entrou mansa no gol, mas o 
impedimento do atacante do 
Sampaio foi marcado.

O Vasco chegou a 16 pon-
tos e volta a campo na terça-
-feira, para pegar o Coritiba, 
no Couto Pereira.

Reforços 
da Seleção 
à vista
Precisando de uma vitó-
ria amanhã para aliviar a 
pressão, o Flamengo pode-
rá contar com o retorno de 
Gabigol e Everton Ribeiro 
contra a Chapecoense. O 
Rubro-Negro já teria dei-
xado os atletas da seleção 
brasileira de sobreaviso. As 
informações são do portal 
“globoesporte.com”.

A participação dos jo-
gadores na partida de-
pende da utilização deles 
na final da Copa América 
contra a Argentina, hoje, 
no Maracanã. 

Vivendo uma situação 
ruim, com duas derrotas 
consecutivas, o Flamengo 
acredita que o retorno dos 
jogadores poderá ajudar a 
equipe carioca a retomar 
o caminho das vitórias.

TORNEIO DE WIMBLEDON

Novak Djokovic venceu o canadense Denis Shapovalov, por 3 sets a 0, com 

parciais de 7/6, 7/5 e 7/5. Assim, o sérvio está na final do torneio de Wimbledon, 

contra o italiano Matteo Berrettini, que venceu o polonês Hubert Hurkacz.
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BRASIL

é de reclusão de um a cinco 
anos e pode ser aumentada 
em um terço por ser pratica-
do contra o Poder Público. 

Um dos casos que serão 
investigados ocorreu em Vi-
çosa (MG), onde um homem 
de 61 anos tomou três doses 
de vacinas. No município, 
ele foi imunizado com duas 

doses da Coronavac e uma 
da Pfizer. A quarta dose, pro-
duzida pela Astrazeneca, foi 
aplicada no Rio de Janeiro. 
O caso foi descoberto após o 
homem ter procurado uma 
equipe de aplicadores ape-
nas com o número do CPF e 

Lula e João Dória 
não contam com o 
apoio de 37% da 
população

Datafolha 
indica 
rejeição de 
59% para 
Bolsonaro

Seguindo a tendência de pro-
porção de brasileiros que re-
jeitam o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) — pouco 
mais da metade da população 
(51%) —, pesquisa Datafolha 
divulgada ontem pelo jornal 
“Folha de S. Paulo” mostra que 
59% da população não vota-
ria no atual chefe do Executi-
vo. Esse índice era de 54% no 
levantamento anterior, feito 
entre 11 e 12 de maio.

Em uma análise da rejei-
ção eleitoral dos adversá-
rios políticos do presidente, 
levantamento mostra que 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e o gover-
nador paulista, João Doria 
(PSDB), ficam empatados 
em 37% de rejeição. Na se-
quência, vem Ciro Gomes, do 
PDT, com 31%, e o ex-minis-
tro Luiz Henrique Mandetta, 
do DEM, com 23%.

Sobre a possibilidade de 
Bolsonaro e de Lula disputa-
rem um segundo turno nas 
eleições do ano que vem, pes-
quisa de citação espontânea 
mostra que o petista ganha-
ria o pleito por 58% dos votos, 
ante 31% de Bolsonaro.

O novo levantamento do 
Datafolha foi realizado na 
quarta e na quinta-feira. 
Nele, 2.074 eleitores foram 
ouvidos presencialmente 
pelo Brasil. A margem de erro 
da pesquisa é de dois pontos 
percentuais, para mais ou 
para menos.

MP investiga quem burlou esquema 
de vacinação contra a covid-19 
A medida foi tomada após denúncias de pessoas que tomaram até quatro doses de imunizantes

ARQUIVO O DIA

O MP reforçou que a revacinação deve ser coibida porque compromete o Plano Nacional de Imunização

O 
Ministério Públi-
co de Minas Ge-
rais (MPMG) infor-
mou ontem que vai 

investigar denúncias sobre a 
prática da chamada revaci-
nação. A medida foi tomada 
após denúncias de que pes-
soas chegaram a tomar até 
quatro doses de vacinas con-
tra a covid-19. 

Em nota técnica emitida 
aos promotores do estado, o 
MP reforçou a necessidade 
de coibir a prática, que, se-
gundo o órgão, compromete 
o Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI), “desviando do-
ses que deveriam ser direcio-
nadas ao restante da popula-
ção ainda não vacinada”. 

De acordo com o Ministé-
rio Público, quem pratica a 
revacinação pode ser respon-
sabilizado por estelionato ao 
enganar os profissionais de 
saúde para tomar mais doses 
que o indicado pelos labora-
tórios que produzem os imu-
nizantes. A pena para o crime 

ter informado que não sabia 
a data correta de sua vacina-
ção. Bastam duas doses da 
mesma vacina para comple-
tar a imunização. 

Em nota, a prefeitura de 
Viçosa repudiou a atitude 
do cidadão e afirmou que 
está reforçando a conferên-
cia dos dados da população 
para evitar novos casos de 
revacinação. 

“A Prefeitura de Viçosa, 
imediatamente após a consta-
tação do fato, acionou sua Pro-
curadoria Geral, para a toma-
da de medidas de cunho cível 
e administrativo, e também o 
Ministério Público, para fins 
criminais. O município está 
agora dando total suporte ao 
caso, para que todas as pro-
vidências necessárias sejam 
tomadas em consonância com 
os princípios da legalidade e 
devido à gravidade do mo-
mento que a população mun-
dial está passando”, declarou.

A prática é 
conhecida como 
revacinação. A 
pena para o crime 
é de reclusão de 
um a cinco anos

Com  Estadão Conteúdo

Com Agência Brasil
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Tesouro recebe raio-x do 
quadro fiscal fluminense

THIAGO LONTRA/ALERJ

Documento foi enviado ontem pelo governador Cláudio Castro

O 
governo estadual 
cumpriu ontem a pri-
meira etapa que en-
volve o novo Regime 

de Recuperação Fiscal (RRF) 
— previsto na LC 178/21 — e 
entregou o diagnóstico das fi-
nanças fluminenses à Secreta-
ria do Tesouro Nacional. En-
viado pelo governador Cláu-
dio Castro (PL), o documento 
explica os problemas fiscais a 
partir da trajetória de desen-
volvimento do Rio e confirma 
a necessidade de suspensão 
temporária do pagamento do 
serviço da dívida com a União.

Com mais de 100 páginas, 
o material ajuda a enten-
der como o estado chegou 
à atual situação. O estudo 
também deixa evidente o 
que vem sendo colocado por 
economistas: há uma crise 
de arrecadação tributária 
associado a um problema de 
desenvolvimento.

Em um trecho desse ‘raio-
-x’ das contas, fala-se que o 
Rio tem uma “estrutura pro-
dutiva oca”, apesar de ser 
uma das principais econo-
mias do Brasil — é o 3º maior 
PIB per capita do país. Ela-
borado sob o comando do se-
cretário de Fazenda, Nelson 
Rocha, o diagnóstico teve 
coordenação geral do eco-
nomista Bruno Sobral (sub-
secretário de Política Fiscal).

SANEAMENTO BÁSICO

 nA Procuradoria Geral do Muni-
cípio do Rio, por meio do Centro 
de Estudos, inicia na próxima se-
gunda-feira mais um curso para 
os seus residentes jurídicos. Des-
ta vez, sobre o Novo Marco Legal 
do Saneamento Básico. “É sem 
dúvida um assunto atual que 
precisa ser pensado, estudado e 
compreendido. Trazer essa nova 

modelagem, essa nova forma de 
pensar saneamento para a sala 
de aula é mais do que preparar 
esses residentes para o ofício da 
advocacia, é garantir a defesa 
do acesso ao saneamento para 
todos. É uma questão de direi-
tos fundamentais”, declarou o 
procurador-geral do Município, 
Daniel Bucar.

PGM inicia curso sobre marco legal

 n Depois de avançar com a 
abertura de duas novas agên-
cias — uma na Região dos La-
gos e outra na Costa Verde —, o 
Rioprevidência trabalha agora 
para inaugurar, ainda este ano, 
uma unidade de atendimento 
em Macaé. Segundo o presi-
dente da autarquia, Sérgio 
Aureliano, o município tem um 
grande número de segurados.

“Estamos na iminência de 
fechar a abertura de uma nova 

agência em Macaé, onde te-
mos um público grande. Es-
tamos negociando. Será em 
um prédio do Estado do Rio, 
sem gerar mais custos”, disse 
Aureliano. 

O gestor informou ainda 
que, em Campos, a agência 
mudará de endereço: “O pré-
dio onde tínhamos agência 
em Campos está interditado. 
Vamos para outro local, será na 
Faetec, também no município”.

RIOPREVIDÊNCIA

Abertura de agência em Macaé

Aposentados contam com agências do órgão pelo estado

REPRODUÇÃO

 > A adesão do esta-
do ao regime reflete 
diretamente no dia a 
dia do funcionalismo. 
Com esse acordo fis-
cal, o pagamento das 
parcelas da dívida 
que o Rio tem com a 
Secretaria do Tesou-
ro Nacional fica sus-
penso no primeiro 
ano. Nos nove anos 
seguintes, o governo 
volta a quitar de for-
ma gradual. 

Segundo cálculos 
da Secretaria de Fa-
zenda, a medida ga-
rantirá alívio de caixa 
ao estado de R$ 40,2 
bilhões de 2022 até o 
fim do RRF, que deve 
durar 10 anos. 

Na prática, isso traz 
mais garantias para o 
depósito em dia dos 
salários: a folha bruta 
mensal é de R$ 2,4 bi-
lhões. Ou seja, em um 
ano, para bancar 13 fo-
lhas, é preciso desem-
bolsar 31,2 bilhões.

Pagamento 
de salários 
em dia



Shoppings fazem ações de inverno
com descontos de até 70%
Consumidores podem encontrar promoções em roupas, calçados, tecnologia, entre outras categorias

DIVULGAÇÃO

Barra Shopping faz parte da Liquidação do Lápis Vermelho, que dará início à sua edição de inverno no dia 15

A
lguns shoppings da 
cidade já promovem 
ações de inverno, 
com descontos para 

atrair os consumidores nes-
te início do mês de julho. As 
promoções incluem não ape-
nas roupas, mas produtos de 
outras categorias, como na 
área de tecnologia.

Entre elas, está a Liqui-
dação do Lápis Vermelho, 
realizada pelos shoppings 
Multiplan (Barra Shopping, 
New York City Center e Park 
Shopping Campo Grande), 
que dará início à sua edição 
de inverno a partir do dia 15, 
indo até o dia 18. Os consu-
midores poderão encontrar 
descontos de até 70% em cate-
gorias como roupas, calçados, 
tecnologia, perfumaria, aces-
sórios, produtos para casa, en-
tre outras.

As ofertas estarão dispo-
níveis nos shoppings e onli-
ne. No superapp Multi, será 
possível comprar direta-
mente pelo aplicativo, com 
a ajuda de um shopper. Na 
modalidade de compra on-
line, os clientes terão frete 
grátis usando o código “FRE-
TELLV” e as entregas são 
realizadas em até 2 horas.

Os clientes contam ainda 
com o canal de venda direta, 
disponível no app ou pelos 
sites dos shoppings, para fa-
cilitar o contato com as lojas 
via WhatsApp e combinar o 

recebimento das compras 
por drive-thru ou pelo deli-
very de cada lojista.

O superapp Multi conta-
rá ainda com página dedi-
cada à campanha reunindo 
as melhores ofertas, além 
de cupons com descontos 
presenciais.

“Essa é uma das mais tra-
dicionais campanhas que 
temos, tanto para nossos 
parceiros lojistas, que vi-
vem um momento sensível 
devido a pandemia, quanto 
para nossos clientes. E com 
a aceleração das nossas ini-

ciativas de inovação, é o se-
gundo ano que a fazemos a 
Liquidação do Lápis Verme-
lho de forma omnichannel, 
ou seja, integrando o digital 
e o físico. Assim, o cliente 
escolhe o canal que prefe-
rir, com garantia de entrega 
rápida no endereço selecio-
nado ou a experiência com-
pleta que nossos shoppings 
oferecem”, afirma Rodrigo 
Peres, Co-Head de Marke-
ting, Inovação e Negócios 
Digitais da Multiplan.

O Américas Shopping, no 

JUVRio abre inscrições para 
ciclo de capacitação de jovens 
Objetivo da iniciativa é habilitar 300 jovens para o mercado de trabalho

BERNARDO CORDEIRO

Projeto desenvolve habilidades como comunicação e cultura digital

Jovens de 16 a 24 anos que 
moram na cidade do Rio pu-
deram se inscrever a partir 
de ontem, no ciclo formativo 
de orientação e capacitação 
sobre o mercado de trabalho 
do programa Emprega Juv. A 
iniciativa é da Secretaria Es-
pecial da Juventude Carioca 
(JUVRio) em parceria com o 
Instituto Brasileiro Pró-Edu-
cação, Trabalho e Desenvol-
vimento (ISBET) e tem como 
objetivo capacitar 300 jovens 
em habilidades essenciais 
para o mercado de trabalho, 
tais como comunicação, cul-
tura digital, pensamento cria-
tivo, cooperação e empatia. As 
inscrições vão até o dia 18 de 
julho e os interessados podem 
se inscrever no link.

O evento de lançamento 
ocorreu ontem, no Complexo 
do São Carlos. A JUVRio mon-
tou uma tenda no local para 
orientar e fazer a inscrição 
de mais de 100 jovens do ter-
ritório no ciclo formativo do 
Emprega Juv. O secretário da 

pasta, Salvino Oliveira, expli-
cou que o programa prevê pos-
teriormente a inserção desses 
jovens no mercado de traba-
lho. “Estamos fazendo um mo-
vimento forte de empregabi-
lidade da juventude carioca. 
Vamos capacitá-los com o ciclo 
formativo e, depois, a ideia é 

encaminhá-los para o Progra-
ma Jovem Aprendiz, atenden-
do a demanda das empresas 
que necessitam cumprir as co-
tas estabelecidas por lei”.

A parceria prevê o encami-
nhamento de uma parcela dos 
participantes para o Programa 
Jovem Aprendiz, que já é rea-

lizado pelo ISBET desde 2008, 
de acordo com as vagas dispo-
níveis. Com isso, a proposta é 
que essa experiência positiva 
acarrete na continuidade da 
execução do Emprega Juv, 
promovendo a inserção pro-
fissional da juventude cario-
ca e a possibilidade de maior 
empregabilidade. Está pre-
visto ainda um selo intitulado 
“Amigo da Juventude” para as 
empresas parceiras.

O projeto será gratuito e 
realizado de forma virtual. 
O ciclo formativo é composto 
por 8 módulos ministrados 
ao longo de dois meses, sen-
do uma disciplina por sema-
na, com dois encontros de 2h 
de duração cada, e o projeto 
final com mais três encon-
tros, quando os jovens terão 
a oportunidade de colocar 
em prática tudo o que apren-
deram ao longo da capacita-
ção. Ao término, os alunos 
vão ganhar um certificado 
emitido pelo ISBET em par-
ceria com a JUVRio.

Uma ameaça financeira é identificada 
a cada seis segundos no Brasil

Saiba como se 
proteger de golpes

Somente no primeiro se-
mestre de 2021, mais de 
2,3 milhões de golpes fi-
nanceiros foram detec-
tados, conforme revelou 
uma pesquisa do dfndr 
lab, laboratório especia-
lizado em segurança di-
gital da PSafe, divulgada 
na quinta-feira. Na prá-
tica, o número significa 
que, a cada seis segun-
dos, criminosos tentam 
roubar informações de 
cartões de crédito das ví-
timas. Dentre as ameaças 
mais identificadas nesta 
categoria estão os golpes 
que utilizam indevida-
mente nomes de lojas vir-
tuais, nomes de bancos e 
a temática Pix.

Segundo Emilio Simo-
ni, diretor do dfndr lab, 
os golpes financeiros são 
especialmente dissemina-
dos através de SMS. “Cos-
tumamos identificar mui-
tos golpes de phishing en-
viados por SMS, em que 

o cibercriminoso se passa 
por um banco solicitando o 
bloqueio ou desbloqueio de 
um cartão de crédito atra-
vés de um link, ou pedindo 
a confirmação de dados ban-
cários supostamente para 
bloquear uma compra não 
autorizada. A vítima, aflita 
e com medo de estar sofren-
do uma fraude, é convencida 
a informar dados sensíveis 
que serão utilizados nos gol-
pes”, explicou. 

Como os SMS são os prin-
cipais meios utilizados para 
disseminar golpes financei-
ros, um bom começo para se 
proteger é utilizar soluções 
de segurança no celular, que 
disponibilizam proteção 
em tempo real contra links 
maliciosos compartilhados 
através de SMS, WhatsA-
pp, Facebook Messenger e 
no navegador. Também é 
importante evitar utilizar 
redes de internet públicas 
ou sem senha para realizar 
transações bancárias.

Superintendente do 
Américas Shopping, 
Geraldo Lima diz que 
é uma chance de a 
economia circular

Recreio, e o West Shopping, 
em Campo Grande, tam-
bém oferecem promoções 
até amanhã na liquidação 
de inverno, com descontos 
de até 70% em produtos de 
diversos segmentos. A cam-
panha “Liquidação dos Mi-
nipreços” visa movimentar 
o varejo e oferecer descon-
tos atrativos aos consumi-
dores, não apenas no setor 
de vestuário de inverno, 
mas em eletrodomésticos, 
eletrônicos e em peças de 
decoração para a casa.

Entre as promoções do 
Américas Shopping, há sa-
pato masculino, da loja Mr 
Cat, de R$ 329,90 por R$ 
229,90, prancha alisadora, 
na loja Bel Cosméticos, de R$ 
119,90 por R$ 99,90 e blusa 
de malha, da Track & Field, 
de R$ 109,90 por R$ 89,90.

Já no West Shopping, des-
taque para cropped Jeans de 
R$ 99,99 por 19,99 e calça de 
R$ 199,99 sai por R$79,90, 
ambas da loja Hering, além 
da blusa, da loja Marisa, de 
R$59,95 por R$16,99, entre 
outras promoções.

“É uma oportunidade de 
fazer a economia circular, 
em que todo mundo ganha 
de alguma forma. O lojista 
movimenta suas vendas e 
os clientes poupam em itens 
que desejam”, pontua o Su-
perintendente do Américas 
Shopping, Geraldo Lima.
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FábiaOliveira

VEM AÍ EM SETEMBRO

E
sta humilde coluna já havia 
antecipado, em primeira 
mão, que a funkeira Tati 

Quebra Barraco era uma das cota-
das que já estavam negociando 
com a produção de ‘A Fazenda’. 
Pois bem. Agora, a gente revela, 
com exclusividade, que a cantora 
assinou contrato para participar 
da próxima edição do reality rural 
da Record TV, que estreia no mês 
de setembro. 

Com um perfil bem semelhante 
ao de Jojo Todynho, campeã da 
edição do ano passado, Tati, assim 
como Jojo, já havia recusado parti-
cipar da atração várias vezes. No 
entanto, ao se dar conta da parti-
cipação bem sucedida de Jojo, que 
foi completamente abraçada pelo 
público por seu jeito espontâneo e 
verdadeiro de ser, características 
que ela também tem, a artista 
resolveu arriscar se aventurar no 
programa. 

Além de Tati Quebra Barraco, a 
coluna também adiantou outros 
nomes que estão em negociação 
com a Record para entrar no confi-
namento. São eles: Maria Júlia 
Mazalli, atual namorada do ex-Fa-
zenda Lipe Ribeiro; a ex-namorada 
do Lipe, Yá Burihan; o ex-’De férias 
com o ex’, Rico Melquiades; o DJ 
Jesus Luz, que inclusive já havia 
sido convidado para participar do 
reality ‘A Ilha’, mas declinou do 
convite; o assistente de palco de 
Celso Portiolli, Luiz Paulo Arashiro 
e o influenciador Ney Lima.

A edição 2022 de ‘A Fazenda’ 
estreia em 14 de setembro, com 
apresentação de Adriane Galisteu, 
que atualmente está à frente do 
‘Power Couple Brasil’.
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A cantora Dulce María acaba de lançar o single ‘Ami-

gos Con Derechos’. A faixa, que é o sexto lançamento 

do projeto mais pessoal de sua trajetória, ‘Origen’, 

marca também a consistência na carreira musical de 

Dulce, que após se tornar mãe, em dezembro do ano 

passado, não deixou de presentear os fãs com traba-

lhos inéditos. Com o trabalho completamente auto-

ral, a ex-RBD alcançou os primeiros lugares de vendas 

digitais em mais de 15 países, liderando importantes 

rankings da indústria da música, como o iTunes.

 A mexicana também vem ganhando destaque na 

carreira como atriz. Estrelando a protagonista Victo-

ria na segunda temporada da série ‘Falsa Identidad’, 

Dulce continua ocupando as posições em alta da 

Netflix em mais de 10 países.

DULCE LANÇA MAIS 
UM SINGLE

DIVULGAÇÃO

As equipes do Hospital Samaritano, na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde 
estava internado o ator Luciano Szafir, 
estão bem chateadas com a postura da 
mãe do artista, Beth Szafir. Fontes da 
coluna que frequentaram o hospital no 
mesmo período em que Szafir esteve 
internado, contaram que a matriarca 
‘rodou a baiana’ para conseguir a 
transferência do filho para o Hospital 
Copa Star, em Copacabana, o mesmo que 
tratou do ator Paulo Gustavo. Beth bateu 
pé dizendo que o filho seria melhor 
assistido no Copa Star e acabou deixando 
o clima pesado no Samaritano, uma vez 
que a unidade de saúde possui o mesmo 
suporte que o hospital da Zona Sul e 
poderia atender o ator tão bem quanto. 
 Szafir deu entrada no Samaritano em 
22 de junho para tratar a Covid-19. Na 
última quarta-feira, precisou passar por 
uma cirurgia abdominal após o 
diagnóstico de diverticulite (uma 
inflamação na parede interna do 
intestino) que perfurou o intestino. Os 
médicos também identificaram um 
tromboembolismo pulmonar (doença em 
que uma ou mais artérias pulmonares 
ficam bloqueadas por um coágulo 
sanguíneo). Antes da transferência o pai 
de Sasha estava no CTI vip da unidade 
intubado.

BETH SZAFIR 
FAZ CLIMA 
PESAR 

Tati Quebra Barraco 

assina com a Record para 

entrar em ‘A Fazenda’
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ALEX ESCOBAR SERÁ ENREDO 

DE ESCOLA DE SAMBA

Carioca, suburbano e espontâneo, o apresentador da Globo, 

Alex Escobar, será tema do samba enredo da GRES Acadêmicos 

da Abolição, intitulado ‘É samba, é popular. É Alex Escobar’.

“Primeiro de tudo é uma grande honra e emoção ser o enredo da 

Acadêmicos da Abolição. Eu nunca imaginei que chegaria esse 

momento de ter a história da minha vida contada no Carnaval. 

Darei tudo de mim para fazer uma linda festa. Será um dos dias 

mais felizes da minha vida”, diz o apresentador. 

DIV
ULG

AÇÃO 

12    SÁBADO, 10.7.2021  I  O DIA



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

AS CORES DAS FAMOSAS

PROFISSIONAL ANALISA 
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REI ROBERTO CARLOS EM 
ISOLAMENTO TOTAL
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Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa que inspirou Glória 
Perez a escrever o trama central de ‘A Força do Querer’ 
foi agredida durante um assalto na sexta-feira (2), 
em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em 
conversa com a coluna, a empresária e autora do livro 
‘Perigosa’ contou que foi abordada por um bandido 
no meio da rua e sofreu a agressão por ter demorado a 
entregar o celular. “Levei um soco no peito com muita 
força que cheguei a cair sentada no chão. Ele sumiu 
no meio do povo e foi horrível porque senti muito dor 
na hora. Continuo com muitas dores, o local está bem 
roxo ainda e ainda assustada com a violência. Mas, é 
aquela coisa, a vida não para”, explicou Fabiana.

BIBI ASSALTADA
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POR AÍ
 n Após reunir uma 

plateia de mais de 
2 milhões de pes-
soas em transmis-
sões on-line e pela 
TV, Maitê Proença 
retoma o projeto 
das transmissões 
de grandes mon-
tagens do teatro 
nacional, agora em 
julho. O primeiro 
espetáculo é ‘O 
Pior de Mim’, texto 
autoral em que 
a atriz revisita a 
história de sua vida 
desde a infância 
até os dias de hoje. 
Apresentação será 
no dia 22 de ju-
lho, às 20h30, nos 
Canais Youtube 
do Sesc em Minas, 
Teatro Claro Rio e 
Pólobh Produtora e 
pelo Canal 264 da 
Claro TV.

O cantor Roberto Carlos, por conta da pandemia, está exatamente há 1 ano e 
4 meses em isolamento social no seu apartamento da Urca, na Zona Sul do 
Rio. Quem está fora não entra e quem está dentro não sai. É possível contar 
nos dedos as vezes que o artista precisou sair de casa. Ele, que já recebeu as 
duas doses da vacina, dispensou seu motorista e foi dirigindo seu próprio pos-
sante até o posto de saúde para ser imunizado. Toda a agenda de trabalho foi 
transferida para o ano que vem, a partir de fevereiro. O cantor tem aproveitado 
este momento para compor e, em breve, teremos novidades.

TEMPERATURA 

FEZ A 

Paolla Oliveira fez a alegria dos fãs, ontem, ao compartilhar uma foto sem 
calcinha no Instagram. Toda de preto e apenas com um tecido tampando sua 
parte íntima, a atriz fez a temperatura subir e arrancou muitos elogios de fãs e até 
de outros famosos. Na legenda da imagem, a atriz provocou ainda mais e 
escreveu: ‘Esquentou de repente. E por aí? Qual a temperatura?”

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Malvino Salvador e Kyra Gracie posaram com o filho, Rayan, que está internado com bronquiolite. O bebê completou seis me-
ses na cama do hospital. “Nosso campeão está melhorando da bronquiolite, graças a Deus! Muito obrigado pelo carinho e o 
suporte de todos que estão vibrando positivamente pela sua recuperação!”, disse o ator. Kyra também comemorou a melho-
ra. “Hoje tivemos uma melhora significativa. Estamos diminuindo o oxigênio do aparelho e ele já acordou mais alegre”.

BEBÊ DE MALVINO TEM MELHORA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Um dia depois de tomar conhecimento de que seria o pivô da se-
paração de Medrado e o Dj Clayton, ex-participantes do ‘Power 
Couple’, o jogador Polidoro Jr resolveu abrir o jogo sobre a polêmica. 
O ex de Jojo Todynho jura de pés juntos que não cantou a cantora e 
revelou que nem sabia quem era ela. 
 “Eu não a conheço e também nunca tinha ouvido falar antes. 
Ela começou a me seguir no Instagram, me mandou mensagens no 
privado e reagiu aos meus stories. Depois, eu reagi a uma postagem 
dela e aí ela veio dizendo que era assessoria e até perguntou se po-
deria ajudar, mas morreu ali. Ela era quem estava me seguindo e me 
acompanhando. Será que uma pessoa realmente comprometida 
faria isso? Será que precisava se colocar em uma posição dessa? 
Para, né?”, conta o jogador. Vixe!

EX DE JOJO EXPÕE MEDRADO

Jô Toledo é consultora de moda faz mais de uma década. No entanto, a análise cromática, um método 
muito utilizado por profissionais desse setor, se tornou o ‘must have’ do momento. Com o aumento de lives 
e reuniões virtuais, a escolha da cor certa pode diminuir rugas de expressão, olheiras e dar um visual mais 
leve e jovial. “O reflexo da cor da pele com a escolha do tom certo de roupa  acaba provocando resultados 
que parecem que a pessoa entrou em uma máquina do tempo. Fica  melhor que a utilização de filtros”, diz 
Jô Todelo, que completa: “a técnica consiste em passar tecidos abaixo do rosto, iluminando e favorecendo a 
beleza  através da cores.

SEPARAMOS ALGUNS FAMOSOS E PEDIMOS O AUXÍLIO DA PROFISSIONAL. VEJA O RESULTADO:
 
ANITTA - Tem tom de pele quente. Dentro de uma análise superficial, a profissional indicaria a cantora em 
lives da poderosa um tom amarelo gema de ovo.
 
JULIETTE - Ela possui um tom de pele frio e dentro da análise, a vencedora do BBB21 é indicada a utilizar pink,
 
MARINA RUY BARBOSA - Ela tem um tom de pele quente. Portanto, fica muito bem de tons avermelhados. 
Entre uma escolha de dourado ou prateado, o dourado fica muito melhor.
 
GRAZI MASSAFERA – A atriz fica classificada quente e por isso fica muito bem com um verde mais 
amarelado.
 
IZA – Normalmente as peles negras são tidas como quentes. No entanto, a Iza, por exemplo, através de 
análise de imagens, demonstra um tom de pele frio. A cantora ficaria muito bem com prata.

SUBIR
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Desde o golpe à presidência 
de Dilma Roussef, em 2016, 
que a democracia brasileira 

vem sofrendo abalos tremendos, 
atingindo principalmente os tra-
balhadores; atingindo quase tudo 
o que foi duramente conquistado 
pelo povo brasileiro, no século pas-
sado até pelo menos 2014, em ter-
mos de direitos sociais, trabalhis-
tas e coletivos.

Em 2017, foi aprovada a refor-
ma da Justiça do Trabalho do en-
tão presidente Temer — lei que 
destruiu os direitos trabalhistas; 
aquela lei acabou inclusive com o 
financiamento dos sindicatos dos 
trabalhadores. Com isso, o movi-
mento sindical foi tremendamente 
fragilizado.

O mesmo governo Temer apro-
vou, também, a famigerada “lei do 
teto de gastos”, proibindo investi-
mentos estatais acima da inflação, 
condenando ao sucateamento os 
serviços públicos em todos os níveis.

Junte tudo isso a um discurso 
proferido, há anos, pelos meios de 
comunicação contra os políticos, 
de forma genérica, criminalizando 
a política, como se todo político 
fosse “corrupto” e “ruim”; discur-
so cooptado pela extrema direita e 
que desaguou na operação deno-
minada “lava jato” — operação que 
visava a destruição da esquerda 
como viabilidade eleitoral — e na 
própria eleição do atual presidente 
da República.

Agora vemos o resultado de todo 
esse processo descrito acima: 15 
milhões de desempregados; cresci-
mento econômico pífio; destruição 
por parte do atual presidente e sua 
base no Congresso de toda e qual-
quer regulação, e não somente a le-
gislação trabalhista, mas também 
aquelas de cunho social, defesa da 
ecologia e direitos coletivos; além 
de meio milhão de mortes de brasi-
leiros pela covid, consequência di-
reta da política negacionista e irres-
ponsável do atual governo federal — 
um governo omisso e disfuncional. 

Quem mais  sofre  com essa 
ofensiva à democracia é o povo 
trabalhador, seja aquele mais po-
bre, seja o de classe média. Assim, 
recolocar o Brasil nos trilhos da 
democracia será recolocar o país 
de volta ao crescimento econômi-
co e social — recolocar o País de 
volta à evolução civilizatória.

Robson Terra 
Coordenador geral 
da Feteerj

OPINIÃO

Agora é a crise do 
transporte urbano

As doenças cardiovasculares são 
a principal causa de morte no 
Brasil e no mundo. Doenças 

como hipertensão, infarto agudo do 
miocárdio, insuficiência e arritmias 
cardíacas, AVC e trombose são res-
ponsáveis por uma média de 340 mil 
mortes por ano. A maioria das doen-
ças cardiovasculares pode ser preve-
nidas se observarmos e trabalharmos 
fatores relacionados a hábitos de 
vida, como o uso de tabaco, alimen-
tação não saudável, obesidade, seden-
tarismo e uso exagerado de álcool.

Exames simples como eletrocar-
diograma e medida da pressão arte-
rial podem detectar alterações e pos-
sibilitar que medidas estratégicas 
sejam tomadas para evitar complica-
ções. É muito importante visitas re-
gulares a médicos para acompanhar 
sua saúde cardiovascular. Durante a 
pandemia, um estudo da Universida-
de Federal de Minas Gerais, do Hos-

A crise financeira dos entes sub-
nacionais se deve, antes de 
tudo, aos altos déficits previ-

denciários. Déficits totais por conta 
disso acarretam, por sua vez, atrasos 
de pagamentos que se amontoam, 
gerando confusão e prejuízos, desa-
fiando a proibição da LRF de que isso 
aconteça impunemente. Por ela, dé-
ficits poderiam até ocorrer nos pri-
meiros anos de um dado mandato, 
mas, no frigir dos ovos, saldos positi-
vos têm de compensar os negativos. 
Tanto assim que alguns tribunais já 
avisaram aos atuais dirigentes que, 
em 2019-22, tais desvios da lei não 
ficarão impunes.

Acabo de discutir esse impor-
tante tema em mais um painel do 
Fórum Nacional com autoridades 
dos tribunais estaduais e outros 
atores importantes desse agitado 
filme, como Guilherme Mercês, até 
recentemente secretário da fazen-
da do Estado do Rio, que relatou 
um grande esforço que capitaneara 
para reduzir os vultosos restos a pa-
gar herdados do mandato anterior. 
(Veja em https://www.youtube.com/
watch?v=PZWTjDyaG0o).

Nos municípios, a estória é um 
pouco diferente, mas principalmen-
te porque sua capacidade de se refi-
nanciar junto à União é bem menor. 
Assim, já têm de travar lutas fron-
tais com os déficits potenciais logo 
no início dos mandatos, inclusive 
em face da crise que estourou há 
pouco de forma dramática nessa 
esfera, a dos transportes urbanos, 

O grande desafio para o SUS no estado do Rio

Rodrigo Oliveira 
Presidente do 
Cosems RJ

Raul Velloso 
Consultor 
econômico 

pital Alberto Urquiza Wanderley e da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
identificou um aumento de mortes 
por doenças cardiovasculares de até 
132%. No Rio de Janeiro o aumento 
foi de 38% e especialistas defendem 
que a diminuição da frequência ao 
acompanhamento médico seria a 
causa deste aumento.

Para cuidar desse agravo é neces-
sária uma rede integrada que acom-
panhe o paciente no decorrer da sua 
vida, desde a atenção básica: preven-
ção, diagnóstico precoce, acompa-
nhamento, cuidados; até interven-
ções de alta complexidade, princi-
palmente cirurgias cardíacas, catete-
rismo etc. Os pacientes com agravos 
mais severos, recorrem às unidades 
de cardiologia intervencionista.

Analisando a Rede de Atenção 
Cardiovascular de Alta Complexi-
dade do estado, podemos observar 
que a grande concentração dos ser-
viços está na região Metropolitana I 
(Rio de Janeiro, Duque de Caxias e 
Nova Iguaçu), devido à rede hospita-
lar federal (hospitais federais ou nos 
institutos e hospitais universitários). 
A segunda região mais populosa é a 

uma de suas principais responsa-
bilidades. No caso, o estouro se deu 
principalmente por conta da pande-
mia, que derrubou a demanda pelo 
serviço e exigiu mais espaço na ocu-
pação dos veículos.

Tomando por base os dados da 
Prefeitura do Rio de Janeiro cujo 
caso andei estudando há algum tem-
po, os dados de 2016 mostram que os 
itens de maior peso no super-rígido 
gasto total são, pela ordem: 1) Ou-
tros Custeios Obrigatórios (39%); 
2) Pessoal Ativo (30%); 3) Inativos e 
Pensionistas (14%); 4) Outros Cus-
teios Discricionários (11%) e 5) In-
vestimentos, o “primo pobre” (6%). 
Dentro do maior de todos os peda-
ços, o item 1, destaca-se Urbanismo, 
que engloba limpeza urbana, ma-
nutenção de logradouros e o citado 
transporte municipal. 

Pandemia à parte, enquanto não 
se atacar a raiz do problema — a 
questão previdenciária —, a cada 

ano que passa os entes de maior 
peso se veem diante de uma encru-
zilhada, pois a adoção da velha fór-
mula (ou seja, fazer quase nada) vai 
empurrá-los na direção de zerarem 
seus investimentos, algo que já vem 
acontecendo, inclusive nos casos 
bem próximos da maioria dos leito-
res deste jornal — os da prefeitura 
da Capital. Isso será obviamente um 
desastre, pois todos conhecem a im-
portância dos investimentos — espe-
cialmente em infraestrutura — para 
o bom desempenho da economia, 
seja pela ampliação dos serviços, 
seja pelo aumento de produtividade.

Concluo com um alerta sobre o 
novo caso específico que está ex-
plodindo nas prefeituras de maior 
dimensão, que é a crise do trans-
porte urbano, onde a destinação de 
recursos para subsídios se tornou 
inevitável, conforme matérias em 
edições recentes de jornais pelo 
País afora.

Metropolitana II (Niterói), que conta 
somente com um serviço habilita-
do (Hospital Universitário Antônio 
Pedro). A Baixada Fluminense, por 
exemplo, com grande densidade 
populacional (3.778.113 habitantes 
— IBGE 2019), possui somente dois 
serviços habilitados.

É importante o aumento de inves-
timentos para a ampliação da rede de 
serviços de atenção cardiovascular no 
estado, principalmente nas regiões 
mais populosas. O Cosems RJ, entida-
de da qual presido, acompanha o ce-
nário de desinvestimento pelo Minis-
tério da Saúde na área, e já mobilizou 
instâncias do Legislativo e do Ministé-
rio Público para pressionar o Governo 
Federal a reverter essa grave crise.

Reforçamos também a responsa-
bilidade dos gestores de trabalhar na 
captação dos usuários e nas ações de 
monitoramento, controle, avaliação 
e auditoria desta rede, seja em pres-
tadores públicos ou contratados, jus-
tificando os aportes financeiros para 
o custeio desses serviços, e garantin-
do uma melhor oferta de procedi-
mentos regulados e acessíveis para 
os usuários SUS.

O ataque à 
democracia 
também é um 
ataque ao 
trabalhador

“No caso, o 
estouro se deu 
principal-
mente por 
conta da 
pandemia, 
que derrubou 
a demanda 
pelo serviço e 
exigiu mais 
espaço na 
ocupação dos 
veículos”

“É importante 
o aumento de 
investimentos 
para a 
ampliação da 
rede de serviços 
de atenção 
cardiovascular 
no estado, 
principal-
mente nas 
regiões mais 
populosas”

PAULO MÁRCIO 

“Quem mais sofre 
com essa ofensiva à 
democracia é o povo 
trabalhador, seja aquele 
mais pobre, seja o de 
classe média”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Ângela e Cléber tentam 
acalmar a fúria de Jonas contra 
Lourenço. Eva sugere que Ana 
escreva sua biografia. Laudelino 
e Wilson ficam impressionados 
com o valor das peças criadas 
por Rodrigo. Cris usa Tiago para 
sair com Matias.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Hugo é surpreendido com a 
chegada de Júlia e esconde Luna, 
desmaiada, no escritório. Renzo 
revela a Dominique que deu uma 
chance para Alexia, Kyra e Luna 
fugirem durante o furacão. Mos-
quito e Queen dizem para Kyra 
que Alan se casará com Júlia.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N Maria Marta afirma a José 
Alfredo que vai ajudá-lo a en-
frentar Maurílio. Josué avisa ao 
comendador que Espinoza está 
a caminho do Rio de Janeiro. 
Elivaldo impede Tuane de ficar 
no lugar de Cristina na loja do 
camelódromo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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comemora papel em comemora papel em 
‘Salve-se Quem Puder’, ‘Salve-se Quem Puder’, 
primeiro trabalho como primeiro trabalho como 
ator após o ‘BBB’. “Uma ator após o ‘BBB’. “Uma 
das minhas maiores das minhas maiores 
preocupações na casa preocupações na casa 
era viver da minha era viver da minha 
profissão”, diz profissão”, diz 

A
inda no ‘BBB 20’, Babu Santa-
na falou sobre suas dificulda-
des financeiras e o desejo de 
voltar às novelas. Pouco mais 

de um ano depois, o ator está no ar em 
‘Salve-se Quem Puder’. Única novela 
inédita no ar na Globo, a trama recebe 
Babu como Nanico, um policial federal 
responsável pela segurança do trio de 
protagonistas: Alexia (Deborah Secco), 
Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana 
Paiva). 

“O convite surgiu através do Daniel 
Ortiz. Uma das coisas que as pessoas 
mais falavam pra mim quando saí da 
casa é que o Daniel puxou uma torcida 
muito grande pra mim publicamente 
com o desejo de ter a minha partici-
pação na novela. Estou muito feliz por 
ter dado vida ao Nanico. É a primeira 
vez na minha vida que tive um autor 
torcendo por mim (risos). Então fiquei 
muito feliz em fazer parte do time”, co-
memora Babu, que fala um pouco sobre 
a sensação de voltar a gravar. 

“Eu senti uma felicidade imensa. 
Uma das minhas maiores preocupa-
ções dentro da casa do ‘BBB 20’ era me 
manter depois e viver da minha profis-
são, ainda mais no meio de uma pan-
demia mundial. Foi um grande recome-
ço. Retomar a rotina de decorar textos, 
estudar, e pisar num ‘set’ novamente. 
Espero que eu tenha conseguido trans-
ferir toda a minha satisfação com este 
trabalho para quem vai me assistir ago-
ra. Foi uma emoção muito grande, com-
parável talvez com as maiores felicida-
des que eu tive na vida”, destaca o ator.

Romance no ar
Apesar de fazer um personagem sé-

rio à primeira vista, a chegada de Babu 
a ‘Salve-se Quem Puder’ traz mui-
to mais comédia e romance à trama. 
Isso porque Nanico vive uma espécie 
de triângulo amoroso com Ermelinda 

JULIANA PIMENTA 
juliana.pimenta@odia.com.br

N site: odia.com.br N e-mail: odiad@odia.com.br N tel.: 2222-8000
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No alto, Babu Santana, que interpreta 
o policial Nanico, com as protagonistas 

Deborah Secco (Alexia), Juliana 
Paiva (Luna) e Vitória Strada (Kyra). 

Abaixo, o ator em cena com João 
Baldasserini (Zezinho) e Grace Gianoukas 

(Ermelinda), diante do trailer 

RECOMEÇO
(Grace Gianoukas) e Marlene (Marian-
na Armellini). “Sou muito fã da Grace, 
então no início fiquei bastante nervo-
so, confesso. Foi um privilégio dividir 
cenas com ela e com todas as meni-
nas. Foi reconfortante demais en-
trar na novela, mesmo com o ‘trem’ 
já andando. Acho que estava com 
tanta vontade de trabalhar que fui 
driblando as dificuldades. Me sinto 
muito honrado de fazer parte dis-
so”, conta Babu que reencontra Fred 
Mayrink, diretor com quem fez o 
primeiro trabalho na Globo, no ‘Li-
nha Direta’. 

RESSACA DE ‘BBB’
Com o fim de mais uma edição de 
‘Big Brother Brasil’, o ator reflete 
sobre o poder do reality de apre-
sentar seu trabalho para novos 
públicos. “O ‘BBB 20’ superou to-
das as minhas expectativas. Por-
que antes era mais um programa, 
mas virou ‘o’ programa porque 
me proporcionou uma projeção 
nacional. O grande ‘Brasilzão’ não me 
conhecia. E o ‘BBB’, por ser um pro-
grama já tradicio-
nal na TV brasilei-
ra, me fez entrar 
na casa de tantos 
brasileiros e agora 
essa mesma galera 
poderá acompa-
nhar meu trabalho 
na novela. O ‘BBB’ 
me fez ganhar ca-
rinho e amor do 
público. E foi dire-
cionado a mim, não 
para nenhum perso-
nagem. Isso é muito 
lindo. Espero ser re-
presentante dessa ga-
lera simples por um 
bom tempo. Eu amo 
fazer o que faço”, des-
taca o ator.
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Horóscopo

Vai se interessar por mistérios de todos os tipos. 
Assista uma boa série sobrenatural. Se trabalha em 
casa, não vai ter sossego. Muito entusiasmo no amor. 
Cor: amarelo.

O seu signo estará mais aberto ao diálogo com os 
outros. Fortaleça os seus laços com as pessoas 
queridas. Evite ser muito ciumenta para não estragar 
a relação. Cor: rosa.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: ainda, anodo, anta, cerda, cifra, cigano, cinto, cofre, coifa, 
condor, cota, doce, figa, frio, garra, gerânio, gerar, gráfico, grande, grifo, 
iodo, nódoa, odor, onde, praia, pranto, preá, recinto, rico, rifa.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Há sinal de mudanças financeiras vindo por aí. Pode 
faturar uma graninha. Aproveite o grande momento 
na profissão. A sua animação pode conquistar o crush. 
Cor: lavanda

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A vontade de entrar em contato com as pessoas 
próximas vai surgir. Faça várias chamadas de vídeo e 
envie muitas mensagens. Ostente um pouco na vida a 
dois. Cor: castanho.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A sua intuição se destaca e melhora o seu 
desempenho profissional e pessoal. Pode receber um 
presente legal. Seu humor vai ficar instável no amor. 
Cor: azul-anil.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você estará mais delicada nesse momento. Pode se 
aproximar de pessoas mais sensíveis e idealistas. Seja 
seletiva na conquista para não se decepcionar depois. 
Cor: fúcsia.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Pode se curar de algum problema de saúde. Invista em 
terapias e massagens para te ajudar. Chance de tretar 
com a família é grande. Pode evoluir a relação 
amorosa. Cor: prata.

LIBRA
23/9 a 22/10

Use e abuse da inovação para atingir os seus principais 
objetivos. Ótimo momento para estudar e aprender. 
Vai desejar uma paquera bem sensual se estiver na 
pista. Cor: malva.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Algumas transformações bacanas podem surgir com 
a família. Vai curtir um clima de muita intimidade e 
paz. Na conquista,  um lance a distância vai te 
empolgar. Cor: malva.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Muita emoção no seu dia de hoje. Só busque ter 
clareza para concluir as suas tarefas mais 
importantes. Experiências prazerosas não vão faltar 
na vida em casal. Cor: azul-marinho.

Chances de uma bufunfa para você curtir a vida. Vai 
ter grandes ideias para faturar um dinheiro. A conversa 
vai ser bastante empolgante com o seu companheiro. 
Cor: verde-oliva.

Se divirta com as pessoas que você ama. Participe de 
sorteios, apostas e rifas. O seu sexto sentido vai estar 
em alta. Tenha cautela com brigas no romance. Cor: 
verde-água.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Fã tatua 
bumbum de 
Geisy Arruda 
no braço
Geisy Arruda recebeu ontem uma 
declaração para lá de marcante. 
Um seguidor e admirador fez 
uma tatuagem com o bumbum 
da influencer. Nas redes sociais, 
Geisy comemorou o fato de ser tão 
admirada.

No Instagram, Geisy publicou 
a foto da tatuagem, que além do 
bumbum também tem o nome da 
modelo, e comentou que um post 
seu foi censurado.

“Denunciaram meu post ante-
rior, só para variar. Minha bunda 
incomoda muita gente. Odiada 
por poucos e admirada por mui-
tos. Gean Moraes eternizou-a em 
seu braço em forma de tatuagem”, 
postou.

“Minha sensualidade te inco-
moda? Bom saber, vou continuar 
te provocando”, publicou.

Manu Gavassi 
compartilha 
seu romance
Na manhã de ontem, Manu Ga-
vassi compartilhou um momento 
especial ao lado do seu namorado, 
o modelo Jullio Reis. Manu divul-
gou o relacionamento no último 
Dia dos Namorados, mas se man-
tém discreta sobre o namoro.

Em seu feed, a cantora mostrou 
o café da manhã na cama que ga-
nhou do companheiro, com direi-
to a bilhetinho.

“Namorar o amor da sua vida 
é irado”, disparou na legenda da 
publicação. Na sequência, ela ex-
plicou um detalhe do recado: “e 
antes que pensem que estávamos 
tomando café pelados, o “nude” é 
do leite de aveia”, emendou. 

Juliana Paes 
posta foto 
grávida
Juliana Paes lembra da gravidez 
de Antônio, seu segundo filho com 
Carlos Eduardo Baptista, em seus 
stories do Instagram. Eles estão 
em uma praia, dentro do mar, Car-
los com Pedro (primogênito do ca-
sal) no colo e Juliana grávida fa-
zendo carinho na cabeça do filho. 
Ela aproveitou para questionar 
seus seguidores se a barriga dela 
era enorme — 37% votaram sim e 
63% com certeza. Apesar das polê-
micas do último mês, quando deu 
opiniões políticas e foi chamada 
de bolsominion, Juliana foi lem-
brada em um #tbt do fotógrago 
Marcelo Faustini.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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