CONFIRA MAIS
DE 2,5 MIL VAGAS
DE ESTÁGIO E
JOVEM APRENDIZ
NO ESTADO
DO RIO.

CORREIOS
PRESSÃO NA
CÂMARA PARA
VOTAR PROJETO
DE LEI SOBRE
PRIVATIZAÇÃO DA
EMPRESA
INFORME DO DIA, P. 2

RIO DE JANEIRO, P. 2

odia.com.br

I TERÇA-FEIRA, 13/7/2021 I Nº 25.217 I R$ 1,50

VIOLÊNCIA

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

Vídeo mostra
agressões de
DJ Ivis contra
a ex-mulher
Investigado por lesão corporal, Iverson Araújo nega as acusações,
e Pamella Holanda diz que apanhou até durante a gravidez. P. 3

VEJA COMO NEGOCIAR E QUITAR DÍVIDAS
POR ATÉ R$ 100 EM AÇÃO DA SERASA.
P. 7

Zona Norte
teve 871
tiroteios em
seis meses
Relatório da plataforma Fogo Cruzado aponta aumento da violência
armada no primeiro semestre de
2021 na Região Metropolitana do
Rio, com média de 15 tiroteios por
dia. Neste período, foram registrados 2.791 disparos de arma de fogo,
595 mortes e 543 feridos. P. 4

Mais de 2 milhões de
pessoas tiveram o
auxílio emergencial
cortado em 2021

ATAQUE

REPRODUÇÃO

‘TREINAR O
FLAMENGO É
IGUAL TREINAR
A SELEÇÃO’

PF vai investigar se o presidente da
República cometeu crime de prevaricação por não ter comunicado
aos órgãos de investigação indícios de corrupção nas negociações
para compra da vacina indiana Covaxin. Agentes ainda preparam as
primeiras diligências. P. 6

Apresentado
como técnico do
Rubro-Negro,
Renato Gaúcho
fala em busca por
títulos e elogia o
elenco. P. 8

LIBERTADORES: FLU PEGA O CERRO. P. 9

Bolsonaro
na mira de
inquérito
da Federal

SÉRIE B: VASCO ENCARA O CORITIBA. P. 9

ECONOMIA, P. 7

Mais uma empresa de
ônibus, a Transportes
Vila Isabel, recorre à
recuperação judicial
RIO DE JANEIRO, P. 4

O PÚBLICO
AMA ODIAR
OS VILÕES

FábiaOliveira
REPRODUÇÃO

O DIA D

MARCOS PORTO
REPRODUÇÃO

Naira Campos, de
39 anos, recebe a
primeira dose da
vacina contra a
covid-19

Especialista explica
a atração que os
malvados, como
‘Cruella’, exercem sobre
as plateias. P. 15

SERÁ QUE ESTÁ
ROLANDO?
Durante passeio de barco
no domingo, Juliette foi
flagrada cheia de chamego
com o ex de Anitta. P. 13

AstraZeneca: menos
tempo entre as doses
Prefeitura reduz intervalo das aplicações de 12 para 8 semanas.
Até sábado, serão imunizados os cariocas de 39 a 37 anos. P. 5
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DIVULGAÇÃO

CORREIOS

CAMINHO
INDEFINIDO

Mais um
alvo de
privatização

N Após o prefeito Waguinho,
de Belford Roxo, assumir
presidência do PSL RJ, deputados Rodrigo Amorim
(estadual) e Felicio Laterça
(federal) lideram frente com
outros integrantes para resistirem ao novo comando
da legenda e continuarem
ali. Ao mesmo tempo, o governador Cláudio Castro tem
sondado Amorim toda hora
para que ele vá para o PL.

E

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO

ste ano os Correios completaram 358 anos. A história da
empresa se confunde com o estado do Rio de Janeiro.
Se não fosse o esforço dos pioneiros, as cartas da princesa Leopoldina e de José Bonifácio não chegariam a Dom
Pedro I, o que culminou na Proclamação da Independência.
O país deve aos bravos carteiros o início de tudo. Hoje, em
média, são entregues 15,2 milhões de objetos postais por
dia, sendo 13,7 milhões de correspondências e 1,5 milhão de
encomendas. Para garantir volume de entregas, os carteiros
percorreram total de 1.302.766 km por dia, o equivalente a 33
voltas ao redor da Terra. Sem saber ao certo sobre o futuro da
empresa, os funcionários vivem incertezas.
CONGRESSO
A pressão dos Ministérios da Economia e das Comunicações é grande para que a Câmara vote logo o projeto de Lei
591/2021, que abre caminho para a privatização dos Correios. Como a proposta recebeu 280 votos favoráveis e 165
contrários à medida, a decisão facilita que a proposta seja
votada diretamente no plenário, sem necessidade de apreciação pelas comissões legislativas. Ainda não há data para a
análise do mérito do texto. Do ponto de vista do conteúdo, o
PL libera o Poder Executivo para converter a estatal, que hoje
está 100% nas mãos do poder público, em uma sociedade de
economia mista. O destino dos Correios interessa ao Rio de
Janeiro, já que muitos funcionários estão lotados no estado,
onde a empresa foi fundada ainda no Império.

Rodrigo Amorim
Funcionários dos Correios vivem incertezas por causa da privatização.

Twittadas do Nuno

Proposta
deve ser
votada
diretamente
no plenário”

VEREADOR NAS RUAS
DO RIO DE JANEIRO
@nuno_vccls

As inscrições para o Enem vão até amanhã e a esperança é de que
não seja batido o recorde negativo de 2020 — quando o número
de candidatos foi o menor da década passada. Seria triste. Desigualdade e evasão escolar são marcas da pandemia e podem
afetar gerações. O tema exige atenção.
A Prefeitura do Rio faz bem em buscar pelas 90 mil pessoas que
não tomaram a segunda dose da vacinação contra a Covid-19. É
muita gente. Sem a segunda dose, eles não estão imunes e continuam a transmitir o vírus.

CIEE/Rio: Mais de 2,2 mil vagas
São oportunidades para estágio e jovem aprendiz. E Fundação Mudes: 338 chances

O

Estado do Rio está
com 2.560 vagas
de estágio e jovem
aprendiz nesta semana. O CIEE/Rio (https://
portal.ciee.org.br/) oferece 2.222 oportunidades,
sendo 1.376 para ensino superior e 846 para ensino médio. Já a Fundação Mudes
tem 338 vagas de estágio,
nos níveis superior, médio
e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$
2 mil. Para se candidatar,
basta acessar o site https://
www.mudes.org.br/.
Na Fundação Mudes, as
carreiras do ensino superior com o maior número de
vagas são: Administração
(58), Comunicação Social
(47), Ciência da Computação
(38), Marketing (19), Ciências Contábeis (10), Design
(9), Pedagogia (9) e Nutrição
(5). Ainda há vagas para cursos como Economia, Enfermagem, Fisioterapia, Hotelaria, Odontologia, Turismo,
diversos cursos de Engenharia e muito mais.
Há chances para estágio
no ensino médio, são 21 no
total. Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 35 vagas.
As principais são em técnico
em Eletrônica (10), técnico
em Administração (7), técnico em Design Gráfico (2)
e técnico em Mecânica (4),
mas há vagas também para
técnicos em Informática, em
Química e em Segurança do
Trabalho, entre outras.
Tanto a candidatura para

REPRODUÇÃO

as vagas, como os processos
seletivos ainda estão sendo
feitos de maneira remota,
por meio de telefone e internet. Caso haja alguma
dúvida sobre o processo de
inscrição, é só entrar em
contato com a Fundação
Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br) ou pelo
Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram.

Online

As mais lidas
Vídeo: imagens mostram
tiroteio em academia que
resultou na morte de PM
RIO DE JANEIRO

Para se candidatar
a uma vaga, os
candidatos devem
se inscrever nos
sites do CIEE/Rio
e da Fundação
Mudes

FÁBIA OLIVEIRA

ESPORTE

Confira as oportunidades no CIEE/Rio
Nova Friburgo – Administração (4), Comunicação Social (1),
Direito (1),Educação (1) e Informática (2).
Nova Iguaçu – Administração
(37), Contabilidade (5), Comunicação (6), Direito (23), Educação
(1), Engenharia (6), Informática
(3) e Saúde (1).
Petrópolis – Administração
(21), Arquitetura (1), Contabilidade (2),Comunicação Social (7),
Direito (2), Educação (2), Saúde
(1), Engenharia (5), Informática
(1), Recursos Humanos (1) e Turismo (1).
Rio de Janeiro – Administração
(125), Arquitetura (3),Arquivologia (4), Artes (1), Biblioteconomia
(1), Ciências Sociais (1),Comunicação (24), Comércio Exterior (4),
Ciências Contábeis (21), Ciências
econômicas (7), Gastronomia
(17), Logística (1), Design (5), Direito (257), Educação (10), Engenharias (51), Estética (1),Informática (31),Museologia (1),
Recursos Humanos (2), Relações

Web se assusta ao
ver pênis em foto de
Angélica postada por
Luciano Huck

Vidente prevê tragédia
com avião do Flamengo
e pede que Gabigol não
viaje à Argentina

ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR

ENSINO SUPERIOR: (1.376)
Barra Mansa – Administração (88), Arquitetura (13),
Ciências Contábeis (41), Comunicação (6), Design (1),
Direito (101), Educação (23),
Engenharia (33), Informática
(24), Saúde (62), Serviço Social (1), Recursos Humanos (1)
e Turismo (7).
Campos – Administração
(1) e Direito (11).
Duque de Caxias – Administração (5), Comunicação
(2), Direito (10), Educação
(93), Engenharia (1), Informática (3) e Saúde (4).
Macaé – Administração
(16), Comunicação (4), Contabilidade (1), Educação (5),
Estética (1), Engenharia (4)
e Relações Internacionais (1).
Niterói – Administração
(11), Ciências Contábeis (1),
Comunicação (7), Direito (52),
Educação (6), Engenharia (2),
Informática (2), Moda (1) e
Saúde (2).

N Durante o recesso parlamentar, o vereador Pedro
Duarte (Novo) tem feito
panfletagens nas ruas do Rio
para prestação de contas de
seus seis meses de atuação
na Câmara Municipal da cidade. “A abordagem ainda é
encarada com surpresa pelos cariocas - muitos nunca
presenciaram um vereador
eleito prestando contas à população”, disse.

Internacionais (3), Saúde (7),
Serviço Social (2) e Turismo (1).
Três Rios – Administração (2),
Contabilidade (1), Direito (2),
Educação (1), Engenharia (1) e
Informática (2).
ENSINO MÉDIO: (846)
Barra Mansa – Aprendiz (135),
Ensino Médio (150), Técnico em
administração (5), Técnico em
contabilidade (2), Técnico em
Eletromecânica (1), Técnico em
enfermagem (14), Técnico em
informática (7) e Técnico em Segurança do Trabalho (1).
Campos – Ensino Médio (9).
Duque de Caxias – Aprendiz
(27), Ensino Médio (39), Técnico
em administração (2) e Técnico
em segurança do trabalho (1).
Macaé – Aprendiz (31), Ensino
Médio (13), Técnico em Design
de Interiores (1), Técnico em informática (1) e Técnico em mecânica (1).
Niterói – Aprendiz (59), Ensino Médio (16), Técnico em

administração (1), Técnico em
Enfermagem (4) e Técnico em
Segurança do Trabalho (3).
Nova Friburgo – Aprendiz
(11) e Ensino Médio (4).
Nova Iguaçu – Aprendiz
(22), Ensino Médio (21), Técnico em Manutenção (1), Técnico em Administração (1),
Técnico em Eletrônica (2),
Técnico em Eletrotécnica (1),
Técnico em Enfermagem (2)
e Técnico em Segurança do
Trabalho (1).
Petrópolis – Aprendiz (19)
e Ensino Médio (5).
Rio de Janeiro – Aprendiz
(145), Ensino Médio (56), Técnico em Administração (5), Técnico em edificações (2),Técnico
em Eletrotécnica (3), Técnico
em Enfermagem (2), Técnico
em Refrigeração (1) e Técnico
em segurança do trabalho (2).
Teresópolis – Aprendiz (5).
Três Rios – Aprendiz (6),
Ensino médio (5) e Técnico
em segurança do trabalho (1).
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U

m caso de agressão
contra mulher chocou
o Brasil e provocou
uma onda de indignação entre anônimos e famosos,
ontem. O produtor musical
Iverson de Souza Araújo, mais
conhecido como DJ Ivis, foi flagrado agredindo a ex-mulher, a
digital influencer Pamella Holanda, de 27 anos.
No último domingo, Pamella utilizou o próprio Instagram
para publicar vídeos das situações em que houve agressões.
Em dois dos registros, o DJ
aparece dando socos e chutes
na ex-esposa na frente de sua
filha bebê. Uma hora depois
dos posts, o músico se pronunciou e alegou ser inocente.
“Ela (Pamella) acabou de
postar uns vídeos onde não
aguento mais ser agredido,
tendo que aguentar calado.
As pessoas vão me julgar, mas
eu não aguentava mais isso.
Recebi chantagem de ameaça
de morte, de ameaça de morte
com a minha filha. Ninguém
sabe o que é isso que eu passei. De querer se jogar com
minha filha do décimo andar”,
começou ele.
Em seguida, Ivis publicou
um vídeo em que Pamela está
com uma tesoura tentando
cortar a tela de proteção da
janela e, enquanto ele filma,
ela dá um tapa nele, falando
que quer se matar. “Isso era
uma guerra de quinta para cá,
quando chamaram uma viatura para mim. Estava sendo
acusado de lesão corporal, de
correr pelo condomínio com
faca na mão. E eu tenho como
provar que não estava. Esses
vídeos aí que estão sendo postados estão postados cortados.
Eu já tive que me embolar no

DJ Ivis aparece dando socos e
chutes na ex-mulher Pamella
em vídeo. Ele alega que o
material foi editado

DJ É FLAGRADO BATENDO NA EX

NA FRENTE DA FILHA
Após denunciar acusado, influenciadora Pamella Holanda, 27 anos, divulgou vídeo com agressões
REPRODUÇÃO DA INTERNET

chão com ela, com a mãe dela,
com a minha empregada para
ela não se jogar (do prédio)”,
continuou ele, defendendo-se.
Nas imagens, não é possível identificar os dias em que
as agressões aconteceram. O
caso foi parar na delegacia da
cidade de Eusébio, no Ceará. De acordo com o portal
‘G1’, segundo a Secretaria de
Segurança Pública do Ceará
(SSPDS), a mulher registrou
ocorrência de lesão corporal
no último dia 3.
A Secretaria não divulgou
detalhes da investigação, mas
emitiu nota informando que
um inquérito foi aberto e um
boletim registrado em 3 de
julho. Ainda de acordo com
o ‘G1’, a Justiça determinou
medida protetivas em favor
da influencer em 4 de julho.
DEMITIDO

Integrante da equipe do cantor Xand Avião, o DJ foi demitido após a divulgação das
imagens. “Estava viajando e
fui pego de surpresa com essa
tempestade. Coisa muito séria. Não admito e nem compactuo com qualquer tipo de
violência, ainda mais com
mulher. Não tem explicação”,
disse Xand. O cantor explicou
que o vínculo de Ivis com sua
empresa foi encerrado. “Como
todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe (produtora), e infelizmente não tem como continuar com ele”, completou.
Ontem, a defesa do DJ entrou na Justiça pedindo que
os vídeos das agressões fossem
retirados das redes sociais, no
entanto, teve o pedido negado.

‘Cara extremamente
explosivo e agressivo’

Vídeo divulgado no domingo mostra briga na presença de bebê

Ele não tem paciência e explode
com tudo. Não é nada do que
mostra nos Stories dele todo
alegre. É assim com todo mundo”
PAMELLA HOLLANDA, esposa

> Ao jornalista Leo Dias,
do site ‘Metrópoles’, Pamella falou sobre as
agressões e contou que a
primeira vez que o DJ bateu nela foi quando ainda
estava grávida. “Ele é extremamente explosivo e
agressivo. É um cara que
não tem paciência com
nada e explode com tudo.
Ele não é nada do mostra
e aparenta nos Stories
dele todo alegre. Ele é assim com todo mundo, e
todos sabem”, disse.
Pamella revelou, ainda, que o DJ costumava
deixá-la sem dinheiro e
sem comida e lembrou da
vez que ele quebrou seu

celular, quando ela descobriu uma traição através
de prints. “Ele tentou me
estrangular no banheiro e na cama. E o tempo
todo dizendo que iria fazer uma besteira, que iria
me matar. Me deu uma
cotovelada no olho, me
encheu de socos nas costas. Fiquei cheia de hematomas tudo no exame
de perícia. Ele quebrou
meu telefone, me espancou, a mãe e a babá ouviram. A mãe dele chegou a
dizer que não tinha nada
em meu olho e que eu ficasse calada, porque eu
tinha tudo. Era um terror
psicológico”, contou.

ENXURRADA DE MENSAGENS

Cantoras, atrizes e outras famosas se manifestam nas redes sociais
N Após a divulgação dos vídeos, atrizes, cantoras e outras celebridades publicaram
mensagens apoiando Pamella. “Estamos com você.
Você foi muito corajosa. Que
todas as mulheres percam o
medo e denunciem as agressões que vivem. Seja forte
e corajosa”, disse a cantora
Solange Almeida.
Campeã do ‘BBB 21’, Jul i e t te F r e i r e t a m b é m s e

manifestou. “Por nenhuma
mulher a mais silenciada, a violência não deve e nem pode nos
calar. Não existe justificativa.
Todo o meu apoio à Pamella e
repúdio às cenas e atos de horror do DJ Ivis. Violência contra
mulher é crime”, postou.
A cantora Lexa fez coro. “Estou horrorizada com os vídeos
que acabei de assistir! Isso não
pode passar impune! Chega”.
A cantora Marilia Mendonça

detonou. “DJ Ivis, não existem
justificativas ou argumentos
que diminuam as provas e a
existência do crime cometido. É
inaceitável, intragável e brutal”,
postou a artista.
“Eu vivi a violência dentro da
minha casa e sei o quanto essas
marcas vão além do corpo, elas
ferem a nossa almas”, escreveu
a cantora Joelma.
“Esse caso me transportou
pra um lugar muito sombrio.

U m h o m e m e s p a n ca s u a
ex na frente da sua filha de
meses, na frente de outras
pessoas. A mulher denuncia
e... O homem ganha seguidores nas redes sociais. Estamos indo por um caminho
onde se criam espetáculos
de aberrações, de violência,
onde o algoz vira ídolo. Se
você sofreu ou sofre violência, ligue 180”, escreveu a
atriz Camila Pitanga.

Ex-BBB
cancela
parceria
> A cantora e ex-BBB Flay usou as redes sociais para revelar que iria lançar
uma canção com Ivis.
Diante do ocorrido,
ela contou que a parceria es tá cancelada. “O meu próximo
trabalho seria com o
DJ Ivis. A música já
estava gravada, o investimento já estava
feito. O clipe ia ser
gravado daqui a duas
semanas, e ontem fui
surpreendida, assim
como vocês, com essa
vida dupla do DJ Ivis.
Fiquei com repulsa,
com asco, com dor
como mulher. Antes
perder qualquer investimento do que
isso vir à tona depois
de lançar o trabalho.
Ficaria triste e arrependida por vincular
a minha arte com um
homem capaz de levantar a mão contra
mulher”, criticou.
Paraibano, Ivis tinha acabado de lançar
pela gravadora Som Livre, em 24 de junho, o
EP ‘Eu Ouvi Brasil’ no
embalo da explosão do
subgênero conhecido
como pisadinha.
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Relatório aponta
que Rio tem
em média 15
tiroteios por dia
Segundo o Instituto Fogo Cruzado, ao todo foram
registrados 2.791 tiroteios/disparos de arma

O

relatório semestral
do Instituto Fogo
Cruzado apontou
que, no primeiro
semestre de 2021, a Região
Metropolitana do Rio de Janeiro enfrentou um aumento
desordenado da violência armada, registrando uma média de 15 tiroteios por dia. Ao
todo, foram 2.791 tiroteios/
disparos de arma de fogo, 595
mortos e 543 feridos.
Segundo o instituto, 50%
dos disparos de arma de fogo
deixaram mortos e/ou feridos no Leste Metropolitano.
As chacinas na Baixada Fluminense aumentaram seis
vezes e o número de mortos
civis cresceu oito vezes. Além
disso, o número de agentes
de segurança baleados já é

27% maior que o registrado
no mesmo semestre de 2020.
Dados do relatório indicam
ainda que ações de rotina e
operações policiais aumentaram 7% neste ano, inclusive
com crescimento de 19% do
número de mortes por armas
de fogo. O mês de janeiro foi
o que mais registrou mortes,
116, enquanto o mês de março registrou o maior número
de tiroteios, 607, sendo que o
dia 17 de março foi o que teve
mais tiros, 35, no semestre.
A violência armada, de
acordo com o relatório, afetou
442 bairros do Grande Rio. O
bairro Praça Seca registrou
um número três vezes maior
de tiroteios no primeiro semestre de 2021 que em 2020,
foram 153 troca de tiros.

O aumento da violência armada também foi prejudicial
para os agentes de segurança.
Ao todo, 38 agentes de segurança foram mortos e 56 feridos, incluindo policiais civis,
militares e federais, guardas
municipais, agentes penitenciários, bombeiros e militares
das forças armadas — na ativa, na reserva e reformados.
O relatório indica que, no
primeiro semestre do ano, a
Região Metropolitana registrou 37 chacinas, que deixaram 166 mortos. Sendo que 8
em cada 10 chacinas decorreram de ações ou operações.
Segundo apontamento
do relatório, o confronto no
Jacarezinho, em maio, foi o
maior registrado desde 2016
e maior em operações.

Aumento
da violência
armada no
Rio de Janeiro
também foi
prejudicial para
os agentes de
segurança.
Ao todo, 38
agentes de
segurança
foram mortos e
56 feridos

VIOLÊNCIA

Mulher é baleada em rua do bairro de Bento Ribeiro
N Uma mulher foi baleada, na

manhã de ontem, na Rua Monte Carmelo, em Bento Ribeiro,
na Zona Norte do Rio.
O Corpo de Bombeiros foi
acionado às 6h55 e agentes
do quartel de Guadalupe estiveram no local. A vítima, identificada como Ana Cláudia Bastos, de 39 anos, foi socorrida e

levada para o Hospital Estadual
Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte.
De acordo com a Secretaria
Estadual de Saúde, a paciente
foi atendida e estabilizada. Ana
Claudia foi transferida para uma
unidade com ortopedia.
A Polícia Militar disse que agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda)

foram informados que uma
vítima deu entrada no hospital
após ser baleada. Os policiais
confirmaram a informação na
unidade de saúde.
O caso foi registrado na 30ª
DP (Marechal Hermes) e segundo a Polícia Civil, as investigações
estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

Mais uma empresa de ônibus entra
com pedido de recuperação judicial
Transportes Vila Isabel, que opera linhas do Intersul, vem enfrentando uma grave crise
ARQUIVO O DIA

Mais uma empresa de ônibus entrou com um pedido
de recuperação judicial, nesta segunda-feira, no Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro
(TJRJ). De acordo com o Rio
Ônibus, a Transportes Vila
Isabel, que opera linhas do
consórcio Intersul, vem enfrentando uma grave crise financeira que afeta todo o setor dos transportes públicos,
agravada, principalmente,
pela pandemia da covid-19.
Ao todo, nove empresas da
cidade entraram em recuperação judicial e 16 já fecharam as portas desde 2015,
duas durante a pandemia.
“O setor enfrenta crise
desde 2015, agravada pela
pandemia, quando perdeu
50% do volume de passageiros pagantes. Desde então,
o Rio Ônibus vem comunicando a Secretaria Municipal de Transportes sobre a
urgente necessidade de suporte financeiro, para que
a população não sofra com
a diminuição de linhas e de
veículos nas ruas. O déficit
de arrecadação, só na cidade do Rio, já chega a R$1,5
bilhão”, disse o Rio Ônibus.

Transportes Vila Isabel é uma empresa que opera as linhas fundamentais como 432, 433, 548 e 439

A Transportes Vila Isabel é
uma empresa que transporta
parte da população do Rio
desde 1962. Hoje opera as linhas 432, 433, 548 e 439.
No fim do mês passado, a
Viação Penha Rio e a Transportes Campo Grande, que
operam nas Zonas Norte e
Oeste, respectivamente, também entraram com um pedi-

do de recuperação judicial.
Na época, Paulo Valente,
o porta-voz do Rio Ônibus,
afirmou que o sistema não
tem condições de sobrevivência sem um aporte de
recursos. “Está aí a intervenção do BRT que demonstra isso claramente, só que
ficam com um projeto que
pode demorar um ano, dois

para ser implementado, que
é o de ter uma nova bilhetagem, enquanto isso não oferece nenhuma solução para
a população. O fato é que se
nada for feito imediatamente, em breve outras empresas
podem parar e outras vão entrar em recuperação. Quem
sai prejudicado disso tudo é
a população”.

Menina de seis anos
morre atropelada
ARQUIVO PESSOAL

Criança atingida
por moto, chegou
a ser socorrida,
mas não resistiu
Uma menina de seis anos
morreu na última sexta-feira (9) após ser atropelada por uma motocicleta em Nova Friburgo,
na Região Serrana. A pequena Eduarda da Silva
Fonseca atravessava a
Rua Eugênia de Almeida
Maia, no bairro Conselheiro Paulino, quando
foi atingida.
Testemunhas relataram que o motociclista
envolvido no acidente parou para prestar socorro.
Familiares acionaram o
Corpo de Bombeiros que
socorreu a criança para o
Hospital Municipal Raul
Sertã, no Centro, mas ela
não resistiu aos ferimentos. Ela teve traumatismo
craniano.
A família contou que
Eduarda e uma irmã estavam voltando da casa de
uma amiguinha.
Em nota, a Prefeitura de
Nova Friburgo e a Secretaria Municipal de Ordem e

Pequena Eduarda não resistiu

Mobilidade Urbana lamentaram o acidente e informaram uma visita técnica estava
agendada para avaliar riscos
de acidentes no local. Os técnicos da prefeitura devem
ir no local nesta terça-feira
(13), às 8h, para “estudos que
tragam as devidas melhorias
consideráveis para evitar novas tragédias”.
A direção da escola onde
a pequena Eduarda estudava usou as redes sociais para
homenageá-la.
“Aquela garotinha feliz,
que distribuía sorrisos por
todos os cantos da escola,
foi morar no céu! Choramos
aqui, mas o céu está em festa,
porque a anjinha mais alegre
e sorridente acabou de chegar: nossa Eduarda. Pedimos
a Deus que conforte e dê forças a toda a sua família”.
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AstraZeneca: Rio antecipa
intervalo da segunda dose
Medida visa acelerar, já que os municípios estão com estoque da AstraZeneca
MARCOS PORTO

O

Governo do Rio decidiu antecipar o intervalo da segunda
dose da vacina AstraeZeneca de 12 para 8 semanas. O anúncio foi feito na
noite de ontem, após uma reunião com representantes do
Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems)
e, após consulta ao grupo de
especialista e epidemiologista da Secretaria de Estado de
Saúde (SES). Segundo a SES,
a medida visa acelerar ainda
mais o esquema vacinal, tendo em vista que os municípios já estão com estoque disponível do imunizante para
a segunda dose. O intervalo
antecipado para a aplicação
da segunda dose da vacina
está em acordo com a bula.
“A SES esclarece que todas as vacinas disponíveis no
Brasil são eficazes para o processo de imunização, como
indicam estudos. E reforça
que a população retorne aos
postos de saúde para aplicação da segunda dose, completando o esquema vacinal”,
informou a pasta em nota.
Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que irá
avaliar a recomendação. A
cidade do Rio começou a vacinar os ‘trintões’ cariocas.
O calendário da semana prevê vacinar as pessoas entre
39 e 37 anos. A semana também é de repescagem, mas
somente para pessoas com

Torcedores argentinos aglomerados na final da Copa América

Prefeitura multa CBF
por infração no Maraca
Entidade será multada em dinheiro por
‘inobservância’ às regras da Saúde

Maria Aparecida, de 39 anos, recebendo no Rio de Janeiro a primeira dose da vacina contra covid-19

deficiência, que podem ir aos
postos até sábado.
“Só de entrar na fila a gente já fica emocionada, o olho
já enche d’água, é como se a
gente tivesse salvo, tivesse direito a vida novamente. Isso é
muito emocionante, a gente
fica muito emocionada. Viva
a ciência, viva o SUS”, comemorou a administradora Naira Campos, de 39 anos. Ela
contou ao DIA que pegou
covid-19 em dezembro do
ano passado e ficou 10 dias
debilitada. Ela disse que não

precisou ser internada, pois
trabalha em uma clínica médica e recebeu tratamento.
Confira o calendário de
vacinação: Hoje, homens
de 39 anos são vacinados;
na quarta, mulheres de 38
anos; quinta-feira é a vez dos
homens de 38 anos; mulheres de 37 anos se vacinam na
sexta; homens de 37 anos se
vacinam no sábado.
Na Região Metropolitana,
São Gonçalo é a cidade mais
avançada: desde sexta-feira (9)
pessoas maiores de 18 anos são

vacinadas em qualquer posto de saúde. Duque de Caxias
vacina nesta segunda pessoas
de 38 e 37 anos, e o calendário
deve seguir assim até o fim da
semana. Nova Iguaçu imuniza
moradores de 41 anos nesta
segunda-feira (12). O calendário segue um ano por idade até
37 anos, na sexta. No sábado,
há repescagem. Em Belford
Roxo, a vacinação de hoje é
para pessoas de 38 na terça,
37 na quarta, 36 na quinta e
35 na sexta-feira. Repescagem
acontece no sábado.

A Prefeitura do Rio informou que irá multar a
Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) por descumprir protocolos sanitários durante a final da
Copa América, no último
sábado, no Maracanã. A
infração foi considerada
“gravíssima”, e a multa
será de R$ 54 mil. O estádio recebeu 10% da capacidade em cada setor.
A determinação pela
m u l t a é d o In s t i t u t o
Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância
de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio). Segundo o instituto, a CBF, organizadora
do evento, descumpriu as
regras sanitárias determinadas pela Conmebol
e pela prefeitura.
Também houve denúncia de falsificação de exa-

mes de RT-PCR, obrigatórios
para a entrada no estádio.
Houve registro de que pessoas vendiam resultados negativos falsos por até R$ 150.
‘INADMISSÍVEL’

A médica geriatra e psiquiatra Roberta França avalia
como uma “irresponsabilidade de todas as esferas” a
presença do público. Para a
médica, o ato de torcer em
um estádio de futebol gera
atitudes que vão contra os
protocolos sanitários.
“ Te r l ibe ra d o a C opa
América já foi algo bastante
controverso, visto ainda os
números trágicos no Brasil
inteiro e no Rio de Janeiro.
O maior movimento de pandemia do mundo ainda é o
Brasil. Agora, liberar público
é inadmissível e inacreditável. Uma irresponsabilidade
de todas as esferas”.
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PF abre inquérito para
investigar Bolsonaro
Objetivo é apurar atuação do presidente da República no caso Covaxin
AFP

> Brasília

Tragédia aconteceu em Santo André. Suspeito é procurado

A

Briga de vizinhos
deixa criança morta

Polícia Federal abriu
inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cometeu
crime de prevaricação por
supostamente não ter comunicado aos órgãos de investigação indícios de corrupção nas negociações para
compra da vacina indiana
Covaxin pelo Ministério da
Saúde. Segundo informações
de bastidores, a corporação
ainda prepara as primeiras
diligências a serem cumpridas na investigação.
O procedimento foi oficialmente instaurado após
decisão dada pela ministra
Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal, no último dia 2. Na ocasião, a ministra atendeu um pedido
da Procuradoria-Geral da
República - apesar de esta
ter defendido, em um primeiro momento, aguardar
o fim da CPI da Covid antes
iniciar as apurações. Após
Rosa negar tal pedido, a
Procuradoria solicitou a
instauração do inquérito.
A investigação tem origem em uma notícia-crime
oferecida pelos senadores
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato

Menina de 4 anos foi baleada durante
discussão entre o pai e homem no ABC
> Santo André

Agentes da Polícia Federal vão investigar se o presidente Bolsonaro cometeu crime de prevaricação

(Rede-ES) e Jorge Kajuru
(Podemos-GO) a partir das
suspeitas tornadas públicas
na CPI da Covid. No sistema
do STF, a petição assinada
pelos parlamentares já foi
reautuada como inquérito.
O caso foi levado ao STF depois que o deputado federal
Luis Miranda (DEM-DF) e o
irmão do parlamentar, Luis
Ricardo Miranda, que é chefe de importação do Departamento de Logística do Mi-

nistério da Saúde, disseram
em depoimento à comissão
parlamentar que o presidente ignorou alertas a respeito
de suspeitas de corrupção no
processo de aquisição do imunizante fabricado pelo laboratório Bharat Biotech.
No dia 24 de junho, quase
três meses depois de ter sido
informado pelo deputado
Luis Miranda (DEM-DF) sobre as possíveis irregularidades no processo de aquisição

da vacina, o presidente Jair
Bolsonaro ainda não havia
acionado a PF para investigar
o caso, conforme apurou o Estadão com fontes na instituição. O inquérito para apurar
as denúncias apresentadas
por Luis Miranda a Bolsonaro
só foi instaurado no dia 30 de
junho a mando de Anderson
Torres, ministro da Justiça e
Segurança Pública.
Conteúdo Estadão

Uma briga entre vizinhos
terminou com a morte de
uma criança de apenas 4
anos na cidade de Santo
André, no ABC Paulista. O
caso ocorreu, na noite do
último domingo, e, segundo as informações, a menina, identificada como
Ester Oliveira, acabou baleada durante a discussão
e não resistiu.
De acordo com o portal
‘G1’, o pai e a vítima chegavam em casa, no bairro Vila Regina, com mais
três crianças no carro,
quando ele discutiu com
um vizinho, que disparou
diversas vezes. Os tiros
atingiram tanto a menina
quanto o pai.
Segundo a avó da criança, Rosimeire Conceição
Sigoli, a confusão pode ter

sido motivada por uma briga
por garagem.
Após os disparos, a menina chegou a ser levada ao
hospital, mas não resistiu. Já
o pai, que sofreu ferimentos
no braço e na perna, já recebeu alta. As demais crianças
que estavam no carro não foram atingidas.
Depois de atirar, o suspeito, identificado Bruno Freitas, fugiu do local de carro.
Equipes da Polícia Civil de
São Paulo iniciaram buscas
para encontrá-lo.
“Os fatos ocorreram por
causa de desavenças antigas.
Já havia um histórico de brigas entre as partes. Inclusive a vítima disse que já tinha
sido ameaçada de morte pelo
autor”, disse a delegada Natalie Rodrigues, que investiga o caso, registrado como
lesão corporal, tentativa de
homicídio e homicídio.
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Dívidas: Serasa
faz ação para
quitar até R$ 100
Brasileiros que têm pendências com as empresas
participantes da campanha podem liquidar débitos

D

u ra n t e o m ê s d e
julho, a Serasa irá
possibilitar que os
brasileiros quitem
suas dívidas por até R$ 100,
com descontos que chegam a
99%. A ação, que foi sucesso
em 2020 e possibilitou que
mais de seis milhões de dívidas fossem quitadas, está de
volta. Nesse ano, serão oferecidos mais de R$ 12 bilhões
em descontos em mais de 14
milhões de débitos.
Segundo o birô de crédito, 24 empresas participam
da campanha, que acontecerá por tempo limitado:
Ativos, Atlântico, Avon,
BMG, Bradesco, Calcard,
Casas Bahia, Claro, Colombo, Crediativos, Credsystem, Digio, Hoepers, Ita-

Mais de 2
milhões:
auxílio
cortado
São 39,3 milhões
de famílias
contempladas pelo
programa em 2021
A cada nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial, o governo federal realiza um novo pente-fino. Neste
ano, o Ministério da Cidadania informou que já foram
mais de 2 milhões de pessoas
que perderam o benefício.
Apenas em junho foram mais
de 1,1 milhão de pessoas com
benefício cortado.
Até o momento, 39,3 milhões de famílias foram contempladas pelo programa em
2021. A pasta informou ainda
que abrirá processo de contestação e de novos cadastros.
Quando o governo lançou
novamente o programa neste
ano, foi projetado um valor de
R$ 11 bilhões por mês e o atendimento de 45,6 milhões de
pessoas. Com os cortes, o governo reduziu os gastos com
o programa de R$ 8,9 bilhões,
em abril, para R$ 8,85 bilhões,
em maio, e terminou em R$
8,5 bilhões em junho.
O Ministério da Cidadania
informou que tem adotado as
medidas necessárias para alcançar as famílias em situação
de maior vulnerabilidade, assegurando uma renda mínima
para essa parcela da população, com responsabilidade.
A pasta afirmou que ainda
trabalha no processamento
de cadastros a partir das informações mais recentes disponíveis nas bases de dados
governamentais.
Em junho foram bloqueados ou cancelados 1.157.856
benefícios, sendo 660.744
bloqueios.
Colaborou Marina Cardoso

peva, Itaú, MGW, Pernambucanas, Ponto Frio, Recovery, Renner, Riachuelo,
Tribanco, Vivo e Zema.
“O propósito da Serasa é
oferecer soluções para melhorar a saúde financeira

Acordos são
fechados em menos
de três minutos e
as consultas são
gratuitas
da população e percebemos, pelo resultado dessa ação em 2020, que ela
foi essencial para que milhões de brasileiros pudessem pagar as suas dívidas
com ótimas condições. Já

nesse momento tão difícil,
acreditamos que a ação de
R$100 é, novamente, uma
excelente opção para que
os brasileiros negociem
suas dívidas por um valor
que caiba no bolso e possam retomar o acesso ao
crédito”, conta o Nathalia
Dirani, gerente da Serasa.
Para negociar é muito
simples, conforme garante
a instituição. Os acordos são
fechados em menos de três
minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais
oficiais: site serasalimpanome.com.br, aplicativo Serasa
disponível no Google Play e
App Store, WhatsApp: (11)
99575-2096 e ligação gratuita: 0800 591 1222.

Consumidores podem quitar dívidas com empresas participantes por até R$ 100 em ação da Serasa

DICA

Conselho é que as pessoas utilizem o sistema virtual
NA

Serasa aconselha neste
momento que as pessoas priorizem os meios digitais, mas
para quem preferir negociar
presencialmente em uma das
unidades dos Correios, siga as
orientações do Ministério da
Saúde e acesse o site www.
correios.com.br para conferir os

horários de funcionamento antes
de se dirigir a uma das agências.
Para aproveitar a iniciativa,
basta acessar a plataforma do
Serasa Limpa Nome ou baixar o
aplicativo no celular, digitar o CPF
e preencher um breve cadastro.
Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você

tem acesso aos seus dados.
O consumidor também pode
regularizar débitos financeiros
pelo WhatsApp, por meio do
número (11) 99575-2096. Ao
entrar na plataforma, todas
as informações financeiras do
consumidor já aparecerão na
tela, incluindo as dívidas.
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RACISMO APÓS FINAL DA EUROCOPA
A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) divulgou um
comunicado oficial condenando os ataques racistas nas redes sociais contra
jogadores da seleção após a derrota na disputa de pênaltis para a Itália na final.

ENTREVISTA

RENATO GAÚCHO, TÉCNICO DO FLAMENGO

Renato Gaúcho fala em ter o seu
sonho realizado e exalta o Flamengo
REPRODUÇÃO

> COM MUITO SENTIMENTOS envolvidos,
amor e rusgas, Renato Gaúcho foi apresentado
ontem como técnico do Flamengo. Ex-jogador
do clube, o comandante comemorou o retorno
para o Rubro-Negro e afirmou que vê o desafio
como um dos mais importantes que um técnico
pode ter no futebol do país.
“Fico muito contente por estar aqui, tendo
a oportunidade de treinar esse clube. Há dois
anos atrás eu tinha dito que era um sonho e
hoje estou realizando. Eu acredito que treinar
o Flamengo tenha o mesmo peso que treinar a
seleção brasileira”, afirmou.
Renato Gaúcho teve momentos marcantes
pelo Flamengo, o principal deles na conquista da
Copa União de 1987. Ao abordar o título, o treinador falou sobre a possibilidade de conseguir
títulos em uma nova função no clube carioca.
N

Busca pelo tri Brasileiro

L “ Título é sempre título. Ainda não fui campeão
brasileiro como técnico.
Ganhar em 87 foi uma satisfação enorme. Espero
realizar mais esse sonho.
Quando jogava pelo Grêmio
o meu sonho era jogar no
Flamengo com o Zico. Em
1987 realizei esse sonho.
Toda pessoa que sonha alto
almeja trabalhar no Flamengo. Obrigação de ganhar é forte. Vamos trabalhar para conquistar. Não
é só o Flamengo que quer
ganhar, todos trabalham
pra isso e nós também não
seremos diferentes”.

N

N

Não tenho medo
de lançar garoto
no time, mas
tem que ser na
hora certa, no
momento certo,
para não queimar

Trabalho com a base

L “Eu gosto de trabalhar
com os garotos, em todos
os clubes que passei. Após
a partida com a Chape, falei
com as pessoas aqui no Flamengo e pedi para marcar
coletivo de hoje contra os
garotos para poder começar a observar. Não tenho
medo de lançar garoto, mas
tem que ser na hora certa,
no momento certo, para
não queimá-lo. No Grêmio,
descobrimos vários garotos
lá que tiveram sucesso no
profissional. Sempre que
eu achar que está na hora
de ser aproveitado, vai
acontecer”.

L “O Flamengo sempre joga
para vencer. Eu trabalho em
busca da vitória. Com esse
elenco e força da torcida vamos jogar para frente. Vou
colocar em prática as minhas
ideias sempre trocando ideia
com os jogadores. Infelizmente temos pouco tempo
para treinar e colocar em
prática nossas ideias”.
N

Rusga com Jorge Jesus

L “Ele fez um excelente trabalho, conquistou muito.
Dome e Ceni tentaram, e eu
vou continuar tentando também. Mas cada um tem seu
trabalho, suas ideias. Todos
eles, antes do Jesus, o próprio Jesus, depois o Dome,
Rogério Ceni, todo mundo
tentou. Eu vou continuar
tentando e trabalhando”.
N

Eu considero o
Flamengo tão
grande quanto a
seleção brasileira.
Esse é o sonho de
todo técnico

Jogar para frente

FORÇA DO ELENCO

L “O elenco é maravilhoso,
muito forte. Se vai ganhar
tudo, temos que trabalhar
para isso. Palmeiras, Atlético-MG também querem.
Todo mundo quer. Qual clube que entra na competição
e não quer ganhar? Mas o
elenco do Flamengo muito
é forte, sim. Perdeu algumas
peças? Perdeu. Mas ainda é
muito forte”.
N

Elenco milionário

L “Se você gastar 100 reais
em um clube ou 200 milhões

será cobrado por título.
Existem exemplos no mundo todo de clubes que gastam muito e não vencem.
As chances de você ganhar
são maiores. Mas a cobrança
existirá sempre. O elenco é
maravilhoso. Ganhar tudo a
gente vai trabalhar pra isso
mas não somos os únicos.
Perdeu peças mas o elenco é
muito forte. Temos que trabalhar pra isso”.
N

Torcida do Flamengo

L “Eu considero o Flamengo
tão grande quanto a seleção
brasileira. Esse é o sonho de
todo técnico. Poder voltar ao
Flamengo e pisar no Maracanã ao lado desse grupo vencedor será uma honra. Eu sei
da força do clube e da torcida.
Sei da força deles desde a época que eu jogava. Juntamente com o grupo espero dar
continuidade às conquistas.
Não lembro de atritos com o
clube e a torcida. Zico sempre me disse que eles gostam
de mim. Nos últimos dias na
praia recebi um grande carinho. Vamos trabalhar para
dar alegrias a eles. Treinar o
Flamengo é diferente. Gosto
de desafios. Estou aqui para
trabalhar e conquistar títulos
dando continuidade às conquistas. Sem dúvida, desde
sábado estou muito emocionado. Eu sei da grandeza desse clube e dessa torcida. Eu
fui muito feliz aqui”.

Volt a o público ao
estádio

N

L “Sou a favor da volta da
torcida com segurança. Já
tive a torcida do Flamengo a
favor e contra. Sei o quanto
é difícil”.
N

Poupar jogadores

L “O poupar em competições as vezes as pessoas interpretam mal. Sempre quero a força máxima mas as vezes é necessário. A fisiologia,
a preparação física precisam
participar da decisão. O próprio jogador também precisa
ser ouvido”.
N

Zaga do Flamengo

L “Quando cheguei no Grêmio o Arthur estava quase
sendo emprestado para o
Ceará. Eu o segurei e deu no
que deu. Vou conversar bastante com os zagueiros. Tenho visto coisas boas”.
N

Sentimento

L “Há dois, três anos atrás
falei que meu sonho era treinar o Flamengo, pela grandeza. É uma satisfação. Todo
treinador sonha em um dia
treinar o Flamengo, e agora
estou realizando esse sonho.
Estou bastante emocionado,
falei isso com o Braz e com
o Spindel. Voltar ao Flamengo, ao Maracanã, e estar ao
lado desse grupo vencedor,
acima de tudo. Espero que
a torcida possa voltar ao
Maracanã, sei da força dela
em todas as vezes que nos
enfrentamos”.
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LUCAS MERCON/FLUMINENSE

FLUMINENSE

Tricolor pega
time que ‘mudou
história recente’
Fluminense enfrenta o Cerro Porteño, hoje, pelas oitavas da
Libertadores. Em 2009, time ressurgiu contra os paraguaios

H

oje, o Fluminense
recomeça a sua trajetória na Libertadores. O Tricolor terá
pela frente um rival que pode
ser considerado um divisor
de águas na história recente do clube carioca: o Cerro
Porteño. Em 2009, o clube
carioca lutava contra o rebaixamento no Brasileiro e
estava na semifinal da Sul-Americana. O adversário era o
clube paraguaio. Após duas
vitórias, sendo a segunda nos
últimos minutos, com direito
a uma confusão generalizada no Maracanã, ali nascia o
“Time de Guerreiros”, que livrou o Flu do rebaixamento e
ainda conquistou dois títulos
do Brasileirão em 2010 e 2012.
Com essa inspiração, a equipe comandada por Roger Machado enfrenta os paraguaios
nesta terça-feira em busca do
inédito título sul-americano.

Um dos principais personagens daquela batalha de
11 anos atrás foi o zagueiro
Gum. Hoje no CRB, de Alagoas, o defensor guarda na
memória aquele momento
que mudou também a sua
história. De recém-chegado, o então jovem zagueiro
se tornou símbolo daquele
time que marcaria para sempre o seu nome na história
do Fluminense.
“Eu me lembro como se
fosse hoje, foi algo muito forte. Sofri uma agressão do atacante Nani e estava sangrando muito meu supercílio. O
Cuca ia me tirar do jogo porque estava com um a menos
o Fluminense, e o doutor não
estava conseguindo estancar o sangue. Eu vendo que
ele ia me tirar do jogo falei:
‘Não professor, pelo amor
de Deus, não me tira’. Acabei ficando e fui abençoado

fazendo o gol”, afirmou em
entrevista ao Jornal O Dia.
Nesta Libertadores, o
Fluminense já precisou ser
guerreiro para buscar a classificação para as oitavas de
final da competição e fez isso
contra o River Plate, na Argentina. Nesta terça-feira, o
Tricolor terá três desfalques
importantíssimos: o zagueiro Nino está com a Seleção
Olímpica, Martinelli não poderá entrar em campo porque está suspenso e Fred foi
vetado da partida por lesão.
Gum acredita em uma nova
batalha, mas aposta em um
bom resultado para o clube
das Laranjeiras.
“É um pouco favorito, mas
não quer dizer que o confronto irá ser fácil. Tem que
tomar cuidado que eles são
perigosos... não vai ser fácil.
O futebol é uma caixinha de
surpresa”.

VASCO

Time encara o Coxa pela Série B

Confronto de volta pela
Libertadores contra a
equipe paraguaia será no
Maracanã no próximo dia 20

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

Edilson Silva
LUCAS UEBEL/GRÊMIO

AMARGA

Vasco pode ter a volta de Bruno Gomes em jogo importante no Sul

Renato Gaúcho
promete usar
com atenção
a base do
Flamengo

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Bruno Gomes pode voltar

no artigo 250, que se refere a
praticar ato desleal ou hostil.
A pena máxima era de três
partidas, mas o jogador acabou sendo suspenso por apenas um jogo e como já cumpriu poderá estar em campo.
O Vasco busca a segunda
vitória consecutiva na Série
B para entrar no G-4. O Coritiba, no entanto, não será
dos adversários mais simples. No momento, o Coxa
ocupa a segunda colocação
na competição, está invicto
em casa e vem de uma sequência positiva de seis partidas na competição.

REPRODUÇÃO

GABIGOL

Vidente
prevê
tragédia
Protesto de membros
de organizada

BOTAFOGO

Membros de organizada
fazem protesto no Niltão
O clima está realmente
quente no Nilton Santos.
Ontem, dois dias após o
empate do Botafogo contra
o Cruzeiro pela Série B, alguns membros de uma torcida organizada do Glorioso
foram ao Nilton Santos realizar um protesto. As informações são da página “Bastidores do Botafogo”.
O técnico Marcelo Chamusca vive momentos de
pressão e pode perder o emprego no clube carioca. O
Glorioso faz campanha ir-

regular na Série B e no momento está na 10ª colocação.
A equipe de General Severiano não vence há três partidas
no torneio.
De acordo com a página,
cerca de 20 integrantes dessa torcida organizada chegaram ao local, acompanhados
de um advogado. A Polícia
Militar está no local. Os torcedores devem participar
de uma reunião com os jogadores na sala de imprensa do
Nilton Santos, após o treino
desta tarde.

O Flamengo embarca
para a Argentina hoje
para o confronto contra
o Defensa y Justicia, pela
Libertadores. No entanto, a vidente Lene Sensitiva, que costuma fazer
previsões na internet, fez
um alerta. Segundo ela,
o avião do time carioca
pode sofrer uma tragédia na volta do país e a
única maneira de evitar
isso é com Gabigol não
embarcando.
“O peso não está nos
outros jogadores, é nele.
Ele está com uma carga
muito pesada, muito forte em cima dele, então eu
quero pedir ao Flamengo que não permita que
o jogador Gabigol entre
nesse avião para ir para
fora, para jogar na quarta-feira”, disse Lene no
Instagram.

SONHO QUE NÃO
PODE SER PESADELO
inalmente, Renato Portaluppi foi apresentado como novo treinador do Flamengo.
Durante a sua entrevista coletiva, muitas
respostas exaltando o tamanho do clube e afirmou que estava “realizando um sonho” - Renato já havia vestido a camisa do Fla quando jogador, sendo campeão brasileiro em 1987. Outro
ponto interessante foi a resposta sobre a utilização dos garotos da base. O Flamengo tem um
leque muito amplo se olhar pra garotada que
pode ser reaproveitada entre os profissionais.
Lázaro, Ramon e Noga são exemplos disso.
Agora como treinador, Renato terá um duro
desafio já em sua estreia como comandante do
rubro-negro. Na próxima quarta-feira, encara
o Defensa y Justicia, na Argentina, pelas oitavas da Libertadores e sabe que, se não vencer,
o sonho pode virar pesadelo.

n A derrota da seleção brasileira põe em xeque o trabalho
de Tite. Apesar dos bons números – em 61 jogos foram 45
vitórias, 11 empates e apenas
cinco derrotas - a fragilidade
dos adversários precisa ser
levada em consideração e a
nossa seleção ainda não está
pronta. Falta de criatividade
dos comandados de Tite é assustadora. Muitas vezes parece que é bola no Neymar pra
ver o que o camisa 10 do PSG
vai tirar da cartola. É muito
pouco para uma seleção com
tantos talentos. A partir de
agora, Tite volta sua atenção
para Eliminatórias.

F

CAMPEÃO NA EUROPA
n Ao bater a toda poderosa Inglaterra, a Itália conquistou
a segunda Eurocopa da sua história. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, brilhou a
estrela do jovem Donnarumma. O goleiro italiano é um
dos principais nomes de sua seleção e, além de pegar duas
cobranças na decisão da Euro, se transferiu para o Paris
Saint Germain recentemente e vai atuar ao lado de Neymar
e Mbappe pelo clube francês. Os ingleses, por sua vez, tiveram um aproveitamento pífio nas penalidades, mas os
questionamentos devem ser direcionados ao treinador
Gareth Southgate. Ora, optar por três garotos nas últimas
três cobranças decisivas é, no mínimo, duvidoso. A Itália,
que não tem nada com isso, conquistou o seu primeiro título depois da Copa de 2006 e chega forte para ano que vem.

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Uma boa notícia para os torcedores do Vasco, o volante
Bruno Gomes, de 20 anos,
foi suspenso por apenas
um jogo pelo STJD, em julgamento ontem, relativo a
expulsão do jovem contra o
Cruzeiro. Como já cumpriu
a suspensão automática, o
atleta poderá encarar o Coritiba, hoje, pela Série B, às
21h30, no Couto Pereira. As
equipes se enfrentam em
confronto que mexe como
as primeiros colocações da
Segundona.
O jovem foi denunciado
pela Procuradoria do STJD

MUDANÇA DE CHAVE
n O Fluminense venceu o
Sport e segue na luta por
uma vaga no G-4 do Brasileirão. Muitos podiam não
acreditar no triunfo tricolor em virtude da série de
desfalques do time. Ao que
tudo indica, Roger Machado conseguiu encontrar
uma forma sólida de fazer o seu time jogar e uma
alternativa interessante
com as ausências de Fred e
Abel Hernandez. O atacante Lucca, quase esquecido
pelo torcedor, retornou nos
últimos jogos e vem dando
conta do recado. Desde que
entrou contra o Flamengo,
há duas rodadas, voltou
a ter mais oportunidades
e se apresenta como uma
boa solução sem os centroavantes de ofício.
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SERVIDOR
Paloma Savedra

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

Frente recorre ao TCU
por dados da reforma

NO ESTADO DO RIO

Decreto reduzirá jornada de militares
n PMs e bombeiros do Estado do

DIVULGAÇÃO

O

funcionalismo e a
Frente Parlamentar
em Defesa do Serviço Público recorreram ao Tribunal de Contas
da União na tentativa de
conseguir dados do governo
que embasaram a reforma
administrativa (PEC 32). Os
presidentes da frente, deputado federal Professor Israel
Batista (PV-DF), do Fórum
das Carreiras de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, e
do Sindilegis, Alison Souza,
se reuniram na última sexta-feira com o ministro do
TCU, Raimundo Carreiro,
para tratar do assunto.
O ministro é relator de
representação protocolada
em junho por Israel Batista. O documento tem como
objetivo “suscitar a atuação
do TCU, de constitucional
competência fiscalizadora,
frente à falta de publicidade
e de transparência dos documentos técnicos referentes
ao impacto orçamentário-financeiro da PEC 32”, informaram as entidades.
A representação também
cita estudo da Consultoria
de Orçamentos do Senado,
que indica piora da situação
fiscal da União, “seja por aumento das despesas ou por
redução das receitas”, com
aprovação da reforma.

n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

Rio responsáveis por pessoa com
deficiência voltarão a ter direito
à redução da jornada de trabalho. O governador Cláudio Castro
anunciou ontem que vai editar
um decreto prevendo a medida.
Castro deu a declaração em vídeo
gravado lado do deputado federal Sargento Gurgel (PSL-RJ).
“Assim que acabar o recesso legislativo, vou mandar um
projeto de lei para a Assembleia.
Enquanto isso, vou editar um

decreto para que vocês tenham
total condição de cuidar dos seus
filhos”, disse o governador.
Gurgel chegou a entregar —
também ontem — um ofício ao
chefe do Executivo, solicitando
a edição de uma nova lei sobre
o assunto. Ele fez a solicitação
após a Justiça atender a pedido
feito pela Procuradoria Geral do
Estado e declarar inconstitucional a Lei Estadual 7.454/2016,
que previa a redução de jornada
nesses casos.
REPRODUÇÃO

Deputado Israel Batista e representantes das entidades se reuniram com ministro do TCU na sexta-feira
Governador Cláudio Castro fez anúncio ao lado do Gurgel

CONFIRA

PEC 32
Proposta chegou em
setembro ao Congresso.
Entidades cobram cálculos
que apontam impacto
orçamentário

69/2021
Nota Técnica da Consultoria
de Orçamentos, Fiscalização
e Controle do Senado,
apresenta estudo detalhado

‘Distorções na previdência’
Na reunião, os representantes das entidades e a
advogada Larissa Benevides ressaltaram “distorções encontradas recentemente pelo TCU” durante
a apreciação das contas do
governo. Alison Souza e
Rudinei Marques afirmaram que as informações
“apontaram para a manipulação de dados dos re-

gimes previdenciários dos
servidores civis e militares”, sendo, segundo eles,
“utilizados pelo governo
para justificar a reforma
da previdência em 2019”.
O relator se colocou
aberto ao diálogo, de acordo com os relatos, e afirmou que trataria do tema
com técnicos responsáveis
pela instrução do processo.

DESCONTOS DE ATÉ 90%

Programa parcela dívidas de ICMS
n A adesão ao Programa Espe-

cial de Parcelamento de Créditos Tributários (PEP-ICMS) foi
reaberta. Com isso, contribuintes que tiverem dívidas relacionadas ao ICMS poderão quitá-las com descontos de juros e
multas de 30% a 90% do valor
devido. Os percentuais variam

de acordo com o prazo de parcelamento escolhido – à vista
ou em até 60 parcelas mensais.
O ingresso no programa vai até
31 de agosto deste ano. Poderão ser incluídos os débitos tributários com fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro
de 2020, em qualquer fase.
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FábiaOliveira
ENTREVISTA

LUCIANA GIMENEZ, APRESENTADORA

‘Pra mim, honestidade

não é qualidade; é obrigação’
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

N Luciana, obrigada pelo contato. Confesso que achei que esse papo não fosse
acontecer, mas quero começar essa
conversa perguntando: como é a
sua agenda?

Nas últimas duas
semanas, esta coluna vem
tentando marcar um papo com
L Fábia, eu que te peço desculLuciana Gimenez para falar de dois aspas, mas você, como mãe, vai
suntos que ocuparam a imprensa recenteme entender. Apesar das pessoas acharem que tenho uma
mente: o primeiro é um dito dinheiro que a
vida de estrela, minha agenapresentadora da RedeTV! teria recebido do
da anda corrida esses dias
Governo Federal. O outro é seu novo programa
porque como começaram as
férias dos meninos. Tive que
de namoro. Mas a agenda da apresentadora
adiantar as gravações do ‘Suestava cheia e sua equipe prometeu nos properpop’, as reuniões do novo
curar quando fosse possível. Para a surpresa
programa, além das minhas
atividades de trabalho fora da
desta colunista, a própria Luciana, que
TV. Fora as coisas casa que tomam
atualmente está de férias com os fimuito do meu tempo. Mas agora
lhos, entrou em contato para
estou aqui no meu período que mais
amo, estar em férias com os meus meter a conversa a seguir:
ninos. Você não imagina o quanto eu amo
isso. Faço atividades com eles durante o dia
e procuro me dedicar 100%, mas nos poucos
momentos livre que me sobram, aproveito
para colocar em dia algumas coisas que deixei
pendentes. Mas nada que nós, mães e mulheres, já não estejamos acostumadas a nos desdobrar em várias versões nossas.
N Recentemente foi noticiado que você
teria recebido dinheiro, assim como outros apresentadores, do Governo Federal.
É verdade?
L Olha, eu pensei muito se iria falar sobre isso,
mas acho importante as pessoas entenderem
o que aconteceu. Eu te digo, para mim, Luciana, honestidade não é qualidade; é obrigação.
Dito isso, eu te pontuo que sou contratada de
uma emissora e cumpro todos os merchandising que são fechados para os meus programas, entre eles os do Governo Federal. Nesse
ponto acho importante deixar bem claro que
faço merchandising para o Governo Federal
desde 2004. Não foram nos últimos 3 anos que
essas prestações de serviços começaram. Mas
claro que, para algumas narrativas tendenciosas fazerem sentido na mídia, esse fato é
excluído. Outro ponto é que não sou só eu que
presto esses serviços. Isso é algo comum em
todas as emissoras do país, sem exceção. O Governo Federal precisa comunicar a população
sobre fatos de interesse público como: vacinação, campanhas sociais, inserções de novas
moedas no mercado, previdência e outros assuntos… E faz isso através de rádios, jornais,
sites e TVs, sendo que nesse último caso,
dentro de programas e usando a ima‘Depois
gem de apresentadores. Simples
assim.
que recebi a
N Então você não recebeu
aleatoriamente dinheiro do
governo. Foi prestado um
serviço. É isso?
L Com certeza! Fazer merchan-

última conta de
luz, me irrita gente
que deixa as luzes
acesas na minha
casa’

dising ou até campanhas para empresas privadas ou governamentais
é uma das opções que nós temos de
prestação de serviço dentro da nossa área.
A matéria quis dar a entender que eu teria
recebido porque seria uma apresentadora
bolsonarista, essa até pode ser o olhar da
jornalista, mas essa não sou eu.Essa não é
a Luciana Gimenez. Primeiro, eu sou uma
apresentadora e ponto. Dito isso, é importante lembrar que tenho uma carreira de 20
anos e não uma carreira que começou de 3
anos para cá. Não concordo uma mulher querer reduzir outra a uma coisa só, aliás, temos
que ser unidas e nos proteger, porque somos
um corpo político em constante ataque. Sem
contar que é extremamente machista colocar
a mulher à sombra de um homem e isso eu
nunca vou aceitar! Segundo que não recebi
dinheiro do nada. Eu prestei um trabalho
honesto e fui paga por ele. Emiti nota fiscal,
paguei meus impostos e tenho tudo comprovado desde o primeiro trabalho que fiz,
lá em 2004. Ao invés da clareza, é sempre
mais fácil sugerir algo, deixar nas entrelinhas das matérias como se algo escondido

estivesse sendo feito. É
um disparate uma pessoa
que só estava prestando um
trabalho ser alvejada. Acho que
se vai expor os dados, o mínimo é
que se mostre a realidade e não só fatos pincelados. Por que em momento algum foram
citadas as campanhas que fiz de incentivo à
vacinação, cuidados durante a pandemia e
outros? Desqualificar a reputação de alguém
é sempre mais fácil, mas é algo grave.

N Não vi nenhuma postagem sua sobre ter
se vacinado, então tenho que perguntar:
você já se vacinou?
L Com certeza! Não vejo isso como opção.
Acredito que todos temos que nos vacinar. A
ciência salva e não só a nós mesmos, mas também ao outro, então é de extrema importância
pensar com empatia. Todos queremos que isso
acabe logo, então temos que contribuir. Não
podemos descuidar.
N Mudando de assunto... Você vai estrear
um programa de namoro, o ‘Operação
Cupido’. Mas e aí? Luciana também está

à procura de um namorado?

namorado? Acho que vai ser bem engraçado.

L Opa, procurando eu não diria, mas se aconN A gente já leu muito por aí o que atrai a
Luciana em uma pessoa, mas dessa vez
tecer, estamos aí! Não estou fechada para
quero saber ao contrário. O que
novas experiências, mas prefiro
mais irrita você?
que elas aconteçam de forma
‘Prestei
natural, sem forçar nada. A
L Depois que recebi a última
vida não tem roteiro! Eu
um trabalho
conta de luz, me irrita gente
sou uma mulher de bem
honesto e fui
que deixa as luzes acesas na
com todas as experiênminha casa. Quase enfarcias que vivi, não tenho
paga por ele. Emiti
tei e virei a maníaca da luz.
medo de amar. Quem
nota fiscal, paguei
Apago todas as luzes, tiro
sabe não viro uma das
meus impostos
tudo da tomada e controparticipantes em uma
lo os gastos de todo mundo
edição especial.? Abafa o
e tenho tudo
em casa (risadas). Mas eu encaso amiga! (risadas).
comprovado’
tendi que você quer saber no
N O que pode adiantar sobre
campo do relacionamento… Me
o ‘Operação Cupido’?
irrita gente que não se joga, que é mal
humorada e, principalmente, quem mente.
L Primeiro que estou empolgada, porque
sempre fui o tipo ‘cupida’ dos amigos. Depois, N Você tem algum arrependimento?
que é um formato diferente, porque os participantes vão escolher seus pares através de L Todo mundo tem, comigo não seria difeinformações dadas por parentes. Ou seja, você rente. Alguns eu já me perdoei e outros, por
confiaria no gosto da sua mãe, do seu pai, dos enquanto, tenho que conviver. A vida está passeus irmãos ou de amigos para escolher um sando rápido demais e eu quero ser feliz!
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FILHA JÁ TEM NOME

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Já no quinto mês da gravidez, Biah Rodrigues até que demorou pouco para escolher o nome da filha.
Depois de muitas conversas, ela e o cantor Sorocaba anunciaram que a menina se chamará Fernanda.
“E o nome dela será Fernanda! Será que agora vem uma mini Biah, ou também não será dessa vez?”,
brincou Sorocaba. Os dois já são pais de Theo, de um ano e dois meses.

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA
ana.lima@odia.com.br

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

JULIETTE CHEIA DE INTIMIDADE COM O EX DE ANITTA
O último domingo de muito sol e tempo bonito no
Rio rendeu um passeio de barco de Juliette Freire
ao lado de amigos. A campeã do ‘BBB 21’ curtiu o
dia em uma lancha no mar da Urca, na Zona Sul
carioca, e foi fotografada por um paparazzo no
maior clima de intimidade com um rapaz. A

coluna, que não dorme no ponto, já descobriu a
identidade do moço: Daniel Trovejani, exnamorado e sócio da cantora Anitta.
Nas imagens, o empresário aparece dando banho
de mangueira em Juliette e, em outros dois

momentos, ela aparece o segurando pela cintura e
sentada ao lado dele bebendo. Os fãs da
advogada, é claro, já estão em polvorosa querendo
saber se tá rolando ou não. Mas diante do grau de
intimidade que vemos nas imagens, esta coluna
arrisca dizer que sim, hein?!

MELHORANDO, MAS

REPRODUÇÃO INTERNE
T

SEM PREVISÃO DE ALTA

DIVULGAÇÃO

A assessoria de imprensa de Luciano
Szafir emitiu um novo comunicado
para atualizar o estado de saúde do
ator. Ele vem apresentando melhora
clínica, mas ainda segue sem previsão de alta. “O ator e apresentador
Luciano Szafir encontra-se lúcido e
segue apresentando melhora clínica
progressiva, mas ainda demanda
cuidados de terapia intensiva no
hospital Copa Star. No momento,
sem previsão de alta. Luciano agradece as inúmeras manifestações
de carinho e as vibrações positivas
para sua recuperação”, informa o
comunicado.
Aos 52 anos, Szafir está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, desde a
última sexta-feira, após uma transferência
do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca,
onde foi internado no dia 22 de junho com
seu segundo diagnóstico de Covid-19.
Na última quarta-feira, ele precisou passar
por uma cirurgia abdominal por causa de

MARIO ANDRADE /MA_FLICKS

FOTOS AGNEWS

POR AÍ
n Nesta quinta-

-feira (15), um
programa imperdível é visitar a
exposição ‘Territórios Afetivos’
de Cocco Barçante, no Centro Cultural Correios.
A mostra fica
em cartaz até o
final de agosto,
de terça a sábado em horário
comercial.

complicações causadas pela doença. Luciano teve uma diverticulite (uma inflamação
na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar
(doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo
sanguíneo).

Aniversário junino de Kekel
Mc Kekel comemorou sua nova idade neste final de semana em casa. “A ideia
da comemoração do aniversário dele foi de sua irmã Thaiele e de sua cunhada
Aline. Elas decidiram o tema e fizeram uma surpresinha simples para não
passar em branco seus 26 anos”, disse Sabrina Lacerda, mulher do cantor.
Kekel ficou radiante com a surpresa. “Foi tudo muito lindo, pois veio do coração
delas. Eu só tenho que agradecer a Deus pela família abençoada que tenho”,
disse Kekel.

REFORMULANDO TUDO
Após as acusações de agressão contra o DJ Ivis, que
vieram a público no último domingo , depois que a
mulher e mãe da filha dele, Pamella Holanda, compartilhou imagens sendo agredida pelo artista dentro de casa e na frente da bebê de apenas 9 meses,
o cantor Latino se pronunciou para esclarecer como
será o lançamento de sua nova música, que até então
contaria com a participação de Ivis. Segundo Latino,
o DJ será cortado tanto da música quanto do clipe,
porque ele jamais compactuaria com qualquer forma
de agressão à mulher.
“Eu estaria lançando agora, dia 6 de agosto, uma
música nova com participação especial dele e do Rogerinho. Cheguei a conclusão de que não vale à pena
mantê-lo nesse clipe. Vou ter que exclui-lo do clipe,
da música, de tudo. Não posso pactuar com esse
tipo de agressão. Sou contra agressão às mulheres,
porque isso não faz parte do meu crescimento”, diz
o artista, que afirma ainda não se importar com o
prejuízo de ter que refazer todo o trabalho.
“Eu sei que o prejuízo será incalculável, mas será infinitamente menor que o prejuízo da Pamella, que é
emocional. Já estávamos com tudo organizando pro
lançamento. Voltando agora pro Rio pra conversar
com a gravadora e ver o que vamos fazer. Mas de cara
meu empresário está de acordo comigo em relação a
excluí-lo do clipe. Vamos ter que refazer o clipe. Será
um prejuízo financeiro, mas não posso pactuar com
isso”, finaliza Latino.
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BARRIGA DE ALUGUEL
N A sonegação de ICMS no comércio do etanol no Estado de São Paulo atinge 40% de tudo o que é vendido,
segundo o Instituto Combustível Legal. Isso só é possível graças a um esquema manjado há muito tempo,
mas não combatido pela Secretaria de Fazenda: uma
empresa laranja financiada por um terceiro compra
o etanol e o revende sem recolher o ICMS. Só que a
empresa laranja cobra do financiador da operação um
percentual do que deveria ser recolhido do imposto.
O nome desse antigo esquema é “Barriga de Aluguel”.

O Rei...
N Gustavo Monte é o gran-

de personagem do esquema que dura mais de 10
anos. Apelidado de “Rei
da Barriga de Aluguel”.

...do esquema
N Monte utiliza as empresas A spen, Monte
Cabral, Evereste e Petroquality para burlar o fisco paulista e comercia-

lizar bilhões de litros do
combustível.

Gol contra
N Recentemente

Monte
passou a usar uma nova
empresa para engambelar
a fiscalização: a Gol. Estima-se que 20% de todo o
etanol comercializado sem
o recolhimento do ICMS
no Estado passem pelas
empresas ligadas ao “Rei”.

JOGADA DE PACHECO
MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

N A eventual pré-candidatura de Rodrigo Pacheco a presidente
da República não passa pelo aval da cúpula do DEM. É um projeto pessoal amparado no incentivo de restrito grupo ligado ao
senador. Há quem indique, nesse círculo, que é uma jogada de
Pacheco para pressionar o presidente Jair Bolsonaro a indicá-lo
para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, caso o AGU André
Mendonça seja reprovado na sabatina.

Balança
N De quem está dentro da

turma que decide no Senado: hoje, o AGU André
Mendonça tem entre 12 e
14 votos. É porque há senadores, digamos, indecisos sobre o apoio, que
estão em contato com os
ministros palacianos.

Encosto
N André

Mendonça ainda tem um ‘fogo amigo’
de carona no currículo.
Trata-se de Luiz Alberto
Sabanay, um primo petista, muito próximo dele e
também da cúpula do PT.

Foi-se uma Era
N Morreu

no Rio o ex-senador Hydekel Freitas,
genro do famoso e temido
Tenório Cavalcante. Era
o último representante
da poderosa família que
mandou na Baixada.

Casamento
N Na ponte-aérea São Paulo-Recife cada dia mais, é
certo que a deputada federal Tábata Amaral, ex-PDT, vá se filiar ao PSB,
partido do seu namorado
e prefeito do Recife João
Campos. Aliás, Campos
quer projeção nacional
para alguns anos. Pode ser
cabo eleitoral da namorada e ela uma ponte para

o maior colégio eleitoral
do País.

Dois palanques
N O ex-presidente Lula da
Silva tem uma missão pessoal na sua visita ao Recife nas próximas semanas.
Apagar as mágoas entre
os primos João Campos e
a deputada federal Marília Arraes. Não é questão
de ser o tiozão boa gente.
É palanque para ele no PT
e no PSB ano que vem.

Ponta da agulha
NA ANTT pagou R$
200.352,72 por 2.584 peças – camisas, jaquetas,
calças – à LN Indústria e
Comércio de Confecções.
É a empresa que entregou jaquetas com a imagem da Bandeira do Brasil
costurada de ‘cabeça para
baixo’, sem o número certo
de estrelas no globo azul e
com a palavra ‘Orden’ (sic)
na frase patriótica.

Virtual em campo
N Bancos, marcas automotivas e cervejeiras perderam
espaço. Os sites de apostas
esportivas que operam no
Brasil – a maioria nas mãos
de estrangeiros e baseados
na Europa e Ásia – são hoje
os principais patrocinadores dos times da série A do
Campeonato Brasileiro.

CRÔNICAS E ARTIGOS

Operação coordenada dos aeroportos
ARTE O DIA

Eduardo Eugenio
Gouvêa Vieira
Presidente do Sistema
Firjan

E

m meados de 2022, o Governo
Federal deverá concluir a concessão, para o setor privado,
dos aeroportos hoje administrados
pela Infraero. E a 7ª e última rodada
de leilões inclui uma das chamadas
“joias da coroa”: o Aeroporto Santos
Dumont.
O leilão vai atrair novos investimentos, gerando desenvolvimento para o
estado. Mas é essencial que o modelo
de concessão do Santos Dumont leve
em conta a operação do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e assim traga o máximo de benefício para
a economia local.
Um crescimento descoordenado do
Santos Dumont provocaria competição entre aeroportos da mesma cidade, colocando em risco a viabilidade
do Galeão e do sistema como um todo.
Gerando mais de 17 mil empregos
e com um amplo potencial de crescimento, o Galeão tem papel relevante
na economia fluminense e no país. Foi
concedido para a iniciativa privada
em 2014, entre 2015 e 2019 gerou arrecadação de R$ 1,4 bilhão em impostos
e já investiu R$ 2,4 bilhões na melhoria da infraestrutura.
A longo prazo, essa descoordenação entre os aeroportos é insustentável: provoca a perda de voos do
Rio para outros estados e traz efeitos
negativos à economia e à geração de
empregos e renda.
Em 2018, o tráfego no sistema
Galeão-Santos Dumont era de 24
milhões de passageiros/ano. Mas,
segundo estudos internacionais, o
funcionamento irrestrito de aeroportos que atendem a uma mesma
área só pode ocorrer com 30 milhões
a 35 milhões de passageiros/ano. Senão a concorrência acaba corroendo
todo o sistema.
Hoje há concentração de 80% da
oferta doméstica do Rio no Santos
Dumont, e o Galeão sofre com pouca
conectividade para retomar a malha
internacional. O Rio está se transformando em alimentador de hubs

vizinhos: cerca de metade dos assentos do Santos Dumont alimenta
hubs como Brasília, Guarulhos (SP)
e Confins (MG).
O município do Rio de Janeiro recebe cerca de 30% do total de turistas estrangeiros que visitam o Brasil.
Trata-se do principal destino nacional, sendo uma importante porta de
entrada para o país. A proximidade a
outros municípios que também recebem elevado fluxo de turistas (como
Angra dos Reis, Paraty, Cabo Frio e
Armação dos Búzios) reforça o potencial de consolidação do Aeroporto do
Galeão como hub de voos.
Há tempos a Firjan vem atuando
fortemente em defesa do planejamento coordenado dos aeroportos do Rio.
E desde o início deste ano articula a
convergência de esforços entre os governos federal, estadual e municipal.
Nos reunimos com o presidente

da República e ministros, com o governador Cláudio Castro e o prefeito
Eduardo Paes. Entre nossas iniciativas, além da defesa da competitividade tributária para o Galeão atrair
voos – que resultou na redução do
ICMS sobre querosene de aviação –
está a proposta, no documento “Rio
Canteiro de Obras”, de implantação
de um metrô leve ligando o Centro do
Rio ao Aeroporto Internacional.
A operação coordenada dos dois
aeroportos é uma prioridade para o
desenvolvimento socioeconômico fluminense. Ao Galeão cabe a função de
hub de voos comerciais (domésticos e
internacionais). Já o Santos Dumont
tem vocação para operar voos da aviação comercial regional, como a Ponte
Aérea com São Paulo.
Com um fortalecimento harmônico dos nossos aeroportos, reforçamos
nossa certeza: o Rio tem jeito!

Em defesa do servidor público
Felício Laterça
Delegado e
deputado
federal (PSL-RJ)

C

omo membro da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 032/20,
do Poder Executivo, tenho conversado com diferentes entidades que
representam os servidores públicos.
O objetivo é ouvir as demandas das
categorias e debater a reforma administrativa proposta pelo Governo
Federal.
A PEC reformula as regras do
serviço público na União, estados e
municípios e, entre as propostas, extingue a estabilidade para futuros
servidores (exceto para as carreiras
de Estado) e acaba com diversos benefícios hoje previstos aos servido-

res nas legislações locais. Entre eles
estão a licença-prêmio, os adicionais
por tempo de serviço (como triênio,
por exemplo), promoções automáticas e outros.
Tenho 30 anos da minha vida dedicados ao serviço público. Fui policial
civil, oficial de justiça e sou delegado
federal. Faço questão de lutar pela
melhoria da eficiência deste serviço e,

“O objetivo é ouvir
as demandas
das categorias e
debater a reforma
administrativa
proposta pelo
Governo Federal”

isso sim, é o que deveria estar sendo
discutido.
Hoje, estou deputado federal, sou da
base, defendo o governo, e por isso me
sinto bem à vontade em fazer esse alerta.
Essa reforma administrativa vem
em um péssimo momento para o país.
O Brasil não tem maturidade e seriedade política suficiente para mudanças dessa natureza. Essa PEC entrega
o serviço público nas mãos de empresas privadas, terceiriza a prestação
de serviços, com respaldo de alguns
poucos técnicos preparados.
Além disso, diante das instabilidades trazidas pela pandemia e da
inconsistência no cenário político,
temos que ter a consciência de que
não é oportuno colocar em pauta a
retirada de direitos conquistados pelos servidores. O debate deveria estar
focado em reequilibrar a função pública e valorizar aqueles que se dedicam ao funcionamento da máquina.
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DIVULGAÇÃO

Novelas

JULIANA PIMENTA | juliana.pimenta@odia.com.br

F

oi-se o tempo em que os vilões surgiam nas narrativas apenas para
dificultar a vida do protagonista.
Cada vez mais comum nos últimos
anos, o movimento de contar a história
por trás do comportamento problemático desses personagens vem se consolidando na indústria cinematográfica. Recém-lançados pela Disney, o filme ‘Cruella’ e a série ‘Loki’ são dois exemplos de
como esse modelo faz sucesso.

MALHAÇÃO
17h45 | GLOBO | Livre

dentro das mesmas nuances do que você
ir realmente para o polo oposto. Mudar
para o ponto de vista do antagonista é
uma forma de inovar. Um personagem
que não é exatamente um herói vai estar
em um lugar onde mais possibilidades
criativas vão estar à disposição, e a história vai poder ir para lugares mais inusitados”, destaca o especialista, que também
apresenta o podcast ‘O Roteirista Insone’.
Mas para Renato, as questões não se
limitam à criatividade. Ele analisa a existência de um interesse mercadológico em
atender às novas demandas sociais. “Eu
percebo, nos próprios filmes da Marvel
e da Disney, que há uma agenda para reparar algumas narrativas, que hoje são
consideradas um desserviço. Eles estão
querendo mostrar que as coisas não são
tão ‘preto no branco’ como davam a en-

n Bianca e Duca dançam na

festa. Delma percebe as investidas de Nando e se afasta. René
pensa em reatar com Dandara.
Joaquina vai atrás de Gael, que
se assusta com a aluna.
A VIDA DA GENTE

usada de forma satisfatória há alguns
anos. “A gente realmente está em uma
época em que isso é bem comum, mas
anti-heróis e vilões em posições centrais
de histórias não são tão novidade assim.
Você vê ‘Breaking Bad’, que foi uma série
de sucesso e o protagonista foi basicamente o vilão da história. Assim como
em produções como ‘House Of Cards’,
‘Death Note’ e os filmes ‘O Abutre’ e ‘Coringa’. A gente está em uma fase que isso
se mostrou comercialmente viável e interessante”, pondera.
IDENTIFICAÇÃO

Mas não adianta ser interessante para
as empresas e produtoras se o público
não comprar a ideia. Então o que será
que faz os espectadores escolherem as
histórias de vilões para assistir? “A gente
se interessa por esses vilões, a gente se
identifica um pouco com eles. A gente
sempre tem que fazer o espectador se
identificar com o herói por alguma coisa
que é externa a ele, que acontece, uma
injustiça que ele sofre. Enquanto o personagem do vilão, ele, no fundo, no fundo,
está falando da gente. A gente gosta, por
exemplo, pegando o exemplo de sucesso do Thanos, dos ‘Vingadores’, porque
ele tem motivo para querer o que quer,
porque ele é obstinado. O que ele quer
é ruim, mas ele tem razões que dão uma
certa humanidade para ele estar queren-

18h30 | GLOBO | Livre
n Nanda conta para Manu que

Ana vai se casar com Lúcio. Lorena pede para Matias continuar
trabalhando na casa de Jonas.
Júlia afirma que gosta de ver
Manu namorando Gabriel.

guem conter Hugo, que acaba
levando Luna como refém. Alan
fica emocionado quando os
filhos manifestam a vontade de
ter Kyra como madrasta.

O longa, que fala do passado da famosa
vilã obcecada por filhotes de cachorro,
já é um dos filmes mais assistidos nos
cinemas no ano. Com distribuição simultânea no streaming da Disney, o número
de pessoas acompanhando ‘Cruella’ foi
ainda maior, o que acabou aumentando
o burburinho nas redes sociais. O mesmo
tem acontecido com a série ‘Loki’. Com a
liberação gradual da produção, a continuação da história do irmão de Thor se
mantém como um dos assuntos mais comentados da Internet toda quarta-feira,
quando estreia um novo episódio.

CHIQUITITAS

NOVOS OLHARES

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30 | GLOBO | 12 anos
n Alejandro e Téo não conse-

20h30 | SBT | 10 anos
n O boneco de pano, Frank, em

DIVULGAÇÃO

forma humana aparece na cozinha do orfanato para todas as
crianças. Mendes diz que as fotos
não provam nada.

GÊNESIS
21h | RECORD | 12 anos
n Labão conhece Jacó. Isaque e
Rebeca aguardam por notícias
do filho. Judite anda de maneira misteriosa pelas ruas. Lia é
apresentada a Jacó. Eder sofre
um acidente.

IMPÉRIO
21h30 | GLOBO | 14 anos
n Lorraine fica fascinada pelo

diamante rosa. José Alfredo tira
de um cofre alguns diamantes
escondidos. Maria Clara tenta
manter a calma com Cristina.

Para o roteirista Renato Baroni, existem
muitas razões que justificam todo esse
investimento no universo dos vilões. A
primeira análise está relacionada às possibilidades criativas geradas através de
um novo olhar para a mesma história.
“Um elemento bem básico é a inovação.
As histórias do ponto de vista do herói
já foram contadas e é mais difícil inovar

tender. E isso envolve uma mudança de
perspectiva. Você vai ver que em ‘Frozen’,
por exemplo, o príncipe bonito é o vilão.
Em ‘Capitão América 2’, ele vai descobrir
que estava trabalhando para uma organização secreta do mal o tempo todo. É
uma agenda de reconstruir os discursos,
o que acaba esbarrando nessa coisa de
trazer a perspectiva do vilão em algumas
das histórias”, explica o roteirista.

do aquilo”, analisa o roteirista, que ainda
vê de forma mais profunda essa relação
herói versus vilão.
“Acho que o herói está ali para dizer
um pouco sobre o que a gente pode ser, o
que a gente deve tentar ser. Enquanto o
vilão fala um pouco sobre quem a gente é
e que, talvez, não devesse ser”, completa.

MESMO MODELO

Apesar de estarem bombando no mercado atual, Renato traz exemplos que mostram que essa estratégia já vem sendo

Acima, cena do filme
‘Cruella’, um dos mais
assistidos no cinema e
no streaming em 2021.
A série ‘Loki’ também é
outro grande sucesso
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Horóscopo
ÁRIES
21/3 a 20/4
Se organize melhor no serviço. Evite criticar demais o
trabalho dos outros. Adotar hábitos mais saudáveis e
se dedicar ao companheiro vai te fazer bem. Cor:
verde-musgo.

TOURO
21/4 a 20/5
Você vai estar mais prestativa neste momento.
Assuma suas responsabilidades e seja mais objetiva
com as suas tarefas. Utilize o seu charme na paquera.
Cor: pérola.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Grandes chances de conquistar uma bufunfa.
Converse bastante com os amigos mais próximos,
mesmo que virtualmente. Fique mais na sua na hora
do flerte. Cor: púrpura.

CÂNCER
21/6 a 22/7
O seu perfeccionismo se destacará em sua vida. Faça
os seus trabalhos com atenção aos mínimos detalhes.
Vai se preocupar com possíveis traições do parceiro.
Cor: fúcsia.

LEÃO
23/7 a 22/8
Há sinal de mudanças em sua conta bancária. Seja
responsável e não gaste mais do que ganha. Vai
querer ser mimada no amor e pode ganhar presentes.
Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9
O seu humor pode ficar instável. Evite se preocupar
demais com compromissos. Tome cuidado com
ressentimentos e críticas excessivas na vida a dois.
Cor: cinza.

LIBRA
23/9 a 22/10
A Lua anuncia problemas em sua vida. Pode se sentir
inferior aos outros, mas acalme-se. Mas se dedique no
trabalho e vai ser bem visto. Evite se afastar do amor.
Cor: lavanda.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Chances de receber ajuda de um amigo. Nos estudos,
vai se dedicar bastante e trabalhar em parceria.
Também vai alcançar objetivos na vida em casal. Cor:
azul-claro.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Demonstre mais interesse em sua vida profissional. Dê
uma força para os colegas que precisarem. Pode até
subir de cargo hoje. Busque não falar demais no
romance. Cor: verde-água.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Excelente momento para ser mais organizada no
serviço. Vai ser mais produtiva e se aliar a pessoas
inteligentes. Faça um esforço para melhorar a relação.
Cor: preto.

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Pode se envolver com novos negócios. Aposte na sua
comunicação para fechar bons acordos. O pessimismo
pode atrapalhar o relacionamento, cuidado com isso.
Cor: vermelho.

PEIXES
20/2 a 20/03
Utilize a sua sensibilidade para ajudar os outros ao seu
redor. Não faça muitas críticas porque pode te fazer
mal, inclusive no amor. A saúde vai estar ótima,
aproveite. Cor: coral.

Imunizado, Raul Gil
retoma gravações no SBT
Após mais de um ano
sem programas ao vivo,
apresentador comemora
retorno e se emociona:
‘Ainda não caiu a ficha’

D

epois de receber as duas doses da vacina contra a covid-19,
Raul Gil está de volta aos estúdios do SBT. Aos 83 anos, o comunicador se emocionou por retornar
à emissora, após passar um ano afastado por conta da pandemia.
“Ainda não caiu a ficha. É muita emoção. A gente volta e espero que tudo corra bem”, contou o apresentador. Para
o veterano, “tristeza” é a palavra que
define o ano de 2020. “Não tem outra.
Muita tristeza, agonia. Saudade da manicure, maquiadora”, revelou Raul Gil
à equipe do programa ‘Vem Pra Cá’, em
matéria exibida ontem.
O apresentador também utilizou seu
Instagram para celebrar o retorno, que
aconteceu na última quinta-feira. “Graças a Deus estamos voltando, obrigado
a todos da direção do SBT, à família Sil-

Os novos programas de Raul Gil, de 83 anos, deverão ser exibidos a partir de sábado

vio Santos e ao público, que mesmo em
reprise nunca deixou de me seguir com
grandes audiências”, exaltou. O ‘Programa Raul Gil’ deve retornar com novos
episódios a partir do próximo sábado.
Em breve, Carlos Alberto de Nóbrega, outro veterano do time da emissora
de Silvio Santos, que está completando

40 anos, deve voltar a gravar o humorístico ‘A Praça É Nossa’. Nos últimos
meses, Carlos Alberto, de 85 anos, revelou que tentou retomar as gravações da
atração, mas foi impedido pela direção
da casa, por causa do risco sanitário
para o elenco e produção. Silvio Santos
também voltará com novos programas.

