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EDUARDO PAES 
SANCIONA LEI 
QUE PROÍBE 
MANTER ANIMAIS 
ACORRENTADOS 
NA CIDADE. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

PENTE-FINO 
CONTAS DA 
PREFEITURA DO 
RIO PASSAM NA 
AVALIAÇÃO DE 
VEREADORA E 
ASSESSORES  
INFORME DO DIA, P. 2

DJ Ivis é preso por 
agredir ex-mulher
Pamella Holanda publicou no últi-
mo domingo vídeos das agressões 
praticadas por Iverson de Souza. P. 6

CASO KATHLEN 

Segurados do INSS que 
receberam as parcelas 
indevidamente terão 
valores descontados
De acordo com o órgão e o Ministério da Economia, devolução será feita por meio de desconto 
mensal automático no pagamento do benefício previdenciário ou assistencial.  ECONOMIA, P. 11 

AUXÍLIO EMERGENCIAL

BOLSONARO É DIAGNOSTICADO COM OBSTRUÇÃO INTESTINAL. P. 6

Thaila Ayala relembra a 
inspiração para fazer vilã 
mimada em ‘Ti Ti Ti’.  P. 15

Revivendo 
os tempos 
de modelo
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Camila Soares foi 
vacinada sem escolher o 

imunizante em posto em 
Olaria, na Zona Norte

ATAQUE

AUXILIAR RUBRO-NEGRO ESTÁ NA MIRA DO FOGÃO.  P. 8

VITÓRIA VITÓRIA 
SOFRIDA SOFRIDA 
ATÉ O FIM ATÉ O FIM 
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Governo do Estado lança projeto que investe na abertura de leitos, 
qualificação de serviços e distribuição de kits para as mães. P. 4 

Mais de R$ 150 milhões 
para maternidades

Reconstituição de disparos que mataram a jovem Kathlen Ro-
meu confrontou a versão dos dois PMs envolvidos no caso. Pa-
rentes e amigos da vítima acompanharam o procedimento. P. 5 

Polícia faz simulação 
de morte no Lins

O DIA D

A Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio confirmou a identificação 
de dois casos relacionados à cepa 
(B.1 617.2) após realização de exa-
mes. Os infectados são homens de 
27 e 30 anos, moradores dos bair-
ros de Vila Isabel e Paquetá. P. 3 

Variante 
Delta é 
confirmada 
na capital

O DIA FLAGRA 
CARIOCAS 
ESCOLHENDO 
VACINAS. P. 3

PREFEITO 
DIZ QUE RIO 
NÃO VAI 
ANTECIPAR 
2ª DOSE. P. 3

Familiares de Kathlen protestam

Cerca de 50 policiais civis e peritos participaram do procedimento

Ex-BBB Kerline deve fechar 
com a ‘A Fazenda’. P. 12

COTADA PARA 
MAIS UMA
VAGA DE ‘PEOA’

FábiaOliveira
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Surto pode ter 
motivado ataque 
em Vigário Geral
Guarda municipal que matou três 
em bar já teve problema médico 
não especificado em 2012. P. 5 

Na estreia de Renato Na estreia de Renato 
Gaúcho, Flamengo Gaúcho, Flamengo 

joga mal, leva sufoco joga mal, leva sufoco 
do Defensa y Justicia, do Defensa y Justicia, 

mas vence por 1 a 0, mas vence por 1 a 0, 
gol de Michael, na gol de Michael, na 

Libertadores.Libertadores.  P. 8P. 8
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 N Na Rua Tinguá, em 
frente ao número 305, 
em Rocha Miranda, tem 
uma carcaça de carro que 
continua abandonada 
há mais de dois meses 
no mesmo local! A 
prefeitura precisa tomar 
providências e tirar esse 
carro daqui.

 > Joel Cella
Rio de Janeiro

Carro abandonado 
em Rocha Miranda

Pedido urgente de 
troca de lâmpadas

 N As ruas José Leonardo, 
Maurício de Abreu, Coronel 
Ernesto Ribeiro, Saldanha 
Marinho e Travessas Sena 
Portugal, Trinta de Maio, Lira, 
entre outras, em Neves, estão 
com lâmpadas queimadas há 
mais de dois meses. Pedimos 
a troca, urgente, pois os locais 
estão muito perigosos.

 > Laudelino Siqueira
São Gonçalo

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

As mais lidas
Online

EXCLUSIVO  
Vídeo: assassinos de 

PM já vigiavam box de 
crossfit dois dias antes 

do crime
RIO DE JANEIRO

Filho acusa Cid 
Moreira de deserdá-

lo: ‘Foi um engano te 
adotar’

CELEBRIDADES

EXCLUSIVO 
Auxiliar permanente 

do Flamengo, Mauricio 
Souza está no radar 

para assumir o 
Botafogo

ESPORTE

Gasto 
desenfreado 
com 
gratificações 
era um 
problema 
muito sério 
no governo 
anterior”
TERESA BERGHER,
Vereadora.F

iscal atenta das contas públicas, a vereadora Teresa 
Bergher (Cidadania) avaliou como ótimo o resultado 
do primeiro semestre da gestão Eduardo Paes com Pe-

dro Paulo com a chave do cofre. A prefeitura do Rio arreca-
dou R$ 15,8 bilhões no período, o que representou um incre-
mento de 3,5% em relação a 2020 (mais R$ 534,7 milhões). 
Bergher e assessores analisaram os itens impostos, taxas e 
contribuições de melhorias. Segundo ela, o IPTU apresentou 
aumento de 2,9% (mais R$ 71,4 milhões). Já o ISS cresceu 
8,2% (mais R$ 218,9 milhões) e o ITBI aumentou 77,3% 
(mais R$ 238,2 milhões). A taxa de coleta de lixo, por sua 
vez, também cresceu: 5,4% (mais R$ 15,9 milhões).

APERTO NO CINTO
Outra notícia que chamou atenção da vereadora são os R$ 
98,1 milhões liquidados nos 6 primeiros meses de 2021. Paes 
reduziu em 44% os gastos com encargos especiais (gratifi-
cações) em comparação ao 1º semestre de 2020, quando 
o então prefeito Marcelo Crivella pagou R$ 174,1 milhões. 
Em relação a 2017, a redução chega a 48%. “Este gasto 
desenfreado com gratificações era um problema muito 
sério para a prefeitura, que durante todo o governo anterior 
ultrapassou o limite prudencial da Lei de Responsabilidade 
Fiscal com os gastos com o pessoal. Em apenas seis meses, 
o prefeito Eduardo Paes e o secretário Pedro Paulo mostra-
ram que é possível reduzir gastos sem prejudicar os serviços 
oferecidos ao cidadão”, elogiou Teresa Bergher. 

 N Operação da Secretaria de 
Estado do Ambiente e Sus-
tentabilidade fiscalizou des-
pejo irregular de efluentes 
nos ecossistemas lagunares 
da Barra. Estabelecimentos 
ao longo do Canal de Mara-
pendi foram vistoriados. 

InformedoDia

 N Sessenta líderes do PSL 
Mulher de todos os estados 
se reúnem hoje com a sena-
dora Soraya Thronicke para 
falarem sobre a disputa a 
cargos eletivos nas eleições 
2022. “Numa democracia, 
onde 52% dos eleitores são 
do sexo feminino, temos 
uma lacuna que precisa ser 
preenchida pelas mulheres 
que têm perfil de liderança”, 
disse a parlamentar. 

MULHERES 
NA POLÍTICA 
BRASILEIRA

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

ARQUIVO / AGÊNCIA BRASIL

DESPEJO IRREGULAR 
DE ESGOTO NO RIO

PRAÇAS 
ABERTAS NA 
CIDADE
Moradores do Rio 

têm aproveitado 

o lazer a céu aber-

to em espaços 

públicos que, até 

então, estavam 

fechados por cau-

sa da pandemia: 

16 praças volta-

ram a funcionar 

na cidade, de 7h 

às 16h, com capa-

cidade limitada. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Vereadora Teresa Bergher analisou as finanças da Prefeitura do Rio

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Congresso Nacional

A ideia de levar para as escolas parentes de estudantes anuncia-
da pelo governador de SP, João Doria, remunerando com R$ 500, 
pode ser determinante para mudar o curso da evasão escolar, 
além de gerar renda para famílias. Merece ser estudado e imple-
mentado por outros governantes.

Parabenizo Dr. Hermano de Villemor Amaral (filho), advogado que 
sempre foi à frente do seu tempo, e completou 101 anos no último 
domingo. Teve uma carreira brilhante como advogado, e manten-
do sua sabedoria, considera seu último grande êxito, ter recebido a 
vacina contra a Covid-19.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Detran-RJ oferece mais de 
7 mil vagas em mutirão
Serão 
disponibilizados 
serviços de 
identificação 
civil, veículos e 
habilitação

REPRODUÇÃO

O 
Detran-R J  vai 
oferecer mais de 
7 mil vagas para o 
mutirão de aten-

dimentos no próximo sá-
bado. Serão 7,9 mil vagas 
para os serviços de identi-
ficação civil, veículos e ha-
bilitação em 134 unidades 
de atendimento. As vagas 
para o atendimento come-
çaram a ser disponibiliza-
das a partir das 12h de on-
tem. O agendamento de-
verá ser feito pelo site do 
Detran ou pelo teleatendi-
mento, nos números (21) 
3460-4040, 3460-4041 ou 
3460-4042, das 6h às 21h.

O órgão pede aos usuá-
rios que, na impossibili-
dade de realizar o serviço 
previamente agendado, 
desmarquem o atendi-
mento com antecedência, 
para evitar que as vagas 
sejam desperdiçadas e 
permitir que outras pes-
soas sejam atendidas.

“Este será o 33º mu-
tirão desde o início da 

EMPREENDEDORISMO FEMININO

 N Estão abertas as inscrições 
para o curso Mulheres Em-
preendedoras, que capacita 
o público feminino assistido 
pela Assistência Social do Rio 
(SMAS) ou que possui inscri-
ção no CadÚnico e participe de 
algum programa assistencial 
da prefeitura, para atividades 
de marketing e planejamento 
de mercado. São 600 vagas, 
336 já foram preenchidas e a 
oportunidade de ingresso vai 
até o dia 21 de julho.

As aulas serão de 19 a 23 
de julho, sempre às 19h, com 
transmissão via Youtube. A 

capacitação é dividida em cin-
co módulos que somam 20 
horas (cinco dias, duas horas 
por dia). Ao fim, os participan-
tes participam de processo 
seletivo. Quem é seleciona-
do ganha consultoria gratuita 
de 90 dias, também de for-
ma online. As inscrições po-
dem ser feitas no link: https://
www.gerdautransforma.com.
br/2021-t10-rj.

O curso é destinado para 
mulheres maiores de 18 anos, 
inscritas no CadÚnico e aten-
didas pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 

Curso está com inscrições abertas

O Detran pede aos usuários que desmarquem com antecedência se não puderem ir no dia agendado

pandemia. Já atendemos 
cerca de 150 mil pessoas 
aos sábados. Como ainda 
não podemos operar com 
nossa capacidade máxima 
de atendimento, devido 
às medidas de distancia-
mento, continuaremos 
realizando mutirões até 
detectarmos a diminuição 
da demanda”, ressaltou o 
presidente do Detran-RJ, 
Adolfo Konder.

 O Detran-RJ reforçou 
que é preciso respeitar o 
horário agendado, sem 
antecipação ou atrasos, 
para que não ocorram filas 
e aglomerações. O depar-
tamento pede a colabora-
ção dos usuários para que 
não levem acompanhan-
tes aos postos.

GESTÃO PAES

Pente fino 
nas contas do 
Rio de Janeiro



RIO DE JANEIRO

PREFEITURA IDENTIFICA 

DOIS CASOS DA DELTA
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, tratam-se de dois homens de 27 e 30 anos, 
moradores dos bairros de Vila Isabel e Paquetá. Paes não vai acelerar intervalo da AstraZeneca

A 
Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de 
Janeiro (SMS) infor-
mou que identificou 

dois casos de síndrome gripal 
por covid-19 relacionados à 
variante Delta, após sequen-
ciamento genômico, na cida-
de. De acordo com a SMS, tra-
tam-se de dois homens de 27 e 
30 anos, moradores dos bair-
ros de Vila Isabel e Paquetá. A 
investigação epidemiológica 
está em curso pelas equipes 
da Vigilância em Saúde.

Segundo a pasta, a SMS 
segue fazendo o acompa-
nhamento epidemiológico 
da pandemia na cidade e, em 
conjunto com a Secretaria de 
Estado de Saúde e a Fiocruz, 
o monitoramento da entrada 
de diferentes cepas. 

Independentemente da 
variante, as medidas preven-
tivas são as mesmas. A popu-
lação deve manter o distan-
ciamento, usar máscaras e 
higienizar as mãos com ál-
cool 70 ou, quando possível, 
água e sabão.

CIDADE MANTÉM INTERVALO 

COM A ASTRAZENECA

O prefeito do Rio Eduardo 
Paes (PSD) reafirmou ontem 
que a capital não vai seguir 
a recomendação do governo 
estadual e antecipar a segun-
da dose da AstraZeneca. O 
chefe do executivo munici-
pal quer acelerar a primei-
ra e, quando todos tiverem 
a primeira aplicação, pode 
planejar e antecipar a segun-
da dose. Durante o evento de 

assinatura do programa pro-
grama Reviver Centro, disse 
que o Rio atingiu a marca de 
67% da população carioca 
imunizada pelo menos com 
primeira dose da vacina. 

Paes disse que pretende 
manter o intervalo de doze 
semanas para aplicação da 
segunda dose do imunizante 
produzido pela  Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) no Bra-
sil. Esse intervalo é recomen-
dado pela própria instituição.  

“Olha só, a gente não vai 
ficar criando um fato a cada 
dia. Nós temos que vacinar o 
maior número de pessoas com 
as duas dose e a gente quer 
terminar a primeira dose. Se 
Deus quiser em meados de 
agosto vamos começar a vaci-
nar os adolescentes. Do jeito 
que vai, em outubro ou no-
vembro todos já estarão com 
a primeira dose. Depois que 
aplicar a primeira dose em 
todo mundo, a gente vê se vai 
diminuir intervalo”.

O Governo do Rio de Ja-
neiro, na última segunda-
-feira, decidiu antecipar 
de 12 para 8 semanas o in-
tervalo entre entre a pri-
meira e segunda dose da 
vacina AstraZeneca.

Paes sancionou o 
Programa Reviver 

Centro, que visa 
a recuperação 

urbanística, social 
e econômica da 

região

PELO ESTADO

 N A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) realizou a 
entrega de 212 mil doses 
da vacina Oxford/AstraZe-
neca contra a Covid-19 aos 
92 municípios do estado. A 
remessa foi destinada à pri-
meira aplicação.

O DIA questionou prefei-
turas sobre a antecipação 
no intervalo na vacinação 
da segunda dose com a As-
traZeneca. Magé: A Prefei-
tura disse estar seguindo a 
orientação da Secretaria de 
Estado de Saúde de anteci-
par a segunda dose. Itaguaí: 
A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que a an-
tecipação foi adotada por 
demanda, e não estratégia. 
Confira quem mais aderiu: 
São João de Meriti, Nova 
Iguaçu, Duque de Caxias, 
Angra dos Reis. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio informou 
que não vai reduzirá, neste 
momento, o intervalo entre 
a primeira e a segunda dose 
da vacina AstraZeneca. A 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói informou 
que, como não há previsão 
de antecipação de remes-
sas da AstraZeneca, o mu-
nicípio não vai antecipar a 
segunda dose da imuniza-
ção contra a Covid-19. 

Remessa com 
212 mil doses 

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

Eduardo Paes sanciona Programa Reviver Centro
 > O pre fe i to  do  R io , 

Eduardo Paes, sancionou 
o Programa Reviver Cen-
tro, que visa a recupera-
ção urbanística, social e 
econômica da região cen-
tral da cidade. 

O presidente da Câma-
ra do Rio, o vereador Car-
lo Caiado (DEM), desta-
cou que o Reviver Centro 
foi discutido também por 
representantes da socie-
dade civil e técnicos a fim 
de se alcançar a melhor 
construção possível. “O 
PLC 11 recebeu 126 emen-

das, das quais 51 foram apro-
vadas e muitas discussões fo-
ram feitas. No PL 190 foram 
12 emendas e nove foram 
aprovadas. Foram realizadas 
mais de cinco audiências pú-
blicas e mais de 12 reuniões 
de vereadores com os técni-
cos e que levaram a gente a 
buscar o melhor projeto para 
o centro da cidade”. 

Líder do governo na Câ-
mara, o vereador Átila A. 
Nunes (DEM) destacou que 
a situação atual de esva-
ziamento do centro, acen-
tuada pela pandemia, de-

manda uma ação urgente. 
“Não poderíamos continuar 
ignorando tudo o que vem 
acontecendo no centro da 
cidade. Então esse projeto 
vem dando as ferramentas 
necessárias para a recupe-
ração do nosso centro, que 
é histórico. Qualquer cida-
de que queira avançar tem 
que preservar o seu centro. 
Especificamente dentro do 
poder legislativo, eu diria 
que foi um processo extre-
mamente democrático”. 

A presidente da Comissão 
de Assuntos Urbanos da Câ-

mara do Rio, a vereadora 
Tainá de Paula (PT), res-
saltou algumas das emen-
das que considera mais 
importantes e que foram 
acatadas pelo Poder Exe-
cutivo. “A ampliação do 
VLT, dialogando com São 
Cristóvão, Glória e com 
toda essa região para além 
desse centro expandido; o 
programa de autogestão 
que prioriza os movimen-
tos sociais organizados da 
luta pela moradia, poden-
do construir e reformar 
seus imóveis”, disse.

DIVULGAÇÃO

Rio atingiu a 
marca de 67% 
da população 
carioca imunizada 
pelo menos com 
primeira dose

O DIA flagra população carioca escolhendo vacinas

 > A equipe de O DIA es-
teve ontem na policlínica 
José Paranhos Fontenelle, 
localizada dentro do Clu-
be Olaria, na Zona Norte 
do Rio, e flagrou um carro, 
com dois ocupantes, que 
passou em frente ao local 
e o motorista perguntou 
ao segurança qual vacina 
estavam aplicando e após 

saber que só tem disponível 
a AstraZeneca, foi embora. 
Vale destacar que todas as 
vacinas disponíveis — Coro-
navac, Pfizer, AstraZeneca e 
Janssen — têm efetividades 
comprovadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). 

Exemplos que O DIA en-
controu na policlínica José 
Paranhos Fontenelle e no 
posto de saúde de São Cris-
tóvão dão uma dimensão dos 

problemas acontecendo em 
toda a cidade durante a cam-
panha de vacinação contra a 
covid-19.

A equipe do DIA encon-
trou pessoas com outros 
problemas. Sem entrar em 
detalhes, o cabeleireiro Ed-
son Felix, de 41 anos, disse 
que não se vacinou antes 
por questão religiosas, mas 
como está com uma viagem 
programada, precisa tomar o 
imunizante. “Fui ontem, pe-

estavam sempre cheios 
e quando conseguia en-
trar, não tinha mais imu-
nizante disponível para 
ser aplicado.

“Minha vacina está 
atrasada e eu sei que a cul-
pa não é de ninguém, por-
que eu que não fui dentro 
do prazo. Estava muito 
atarefado, mas cheguei a 
ir algumas vezes nos pos-
tos onde moro em Caxias 
e estava muito cheio e 
às vezes acabava a vacina. 
É muito importante se va-
cinar, isso salva vidas”.

diram para que retornasse 
hoje para a repescagem. Mas 
hoje me informaram que era 
somente mulheres e não tem 
previsão para a repescagem, 
a qual me encaixo”.

Já o pedreiro Ronaldo 
Valentim, de 53 anos, per-
deu a data por causa do 
trabalho. Ele, que é hiper-
tenso e diabético, até che-
gou a tentar tomar a vaci-
na em Duque de Caxias, 
onde mora, mas os postos 

JESSYCA DAMASO
jessyca.damaso@odia.com.br

Camila Soares 
tomou a vacina anti 
covid-19 no posto 
de vacinação que 
funciona no Clube 
do Olaria, em Olaria, 
Zona Norte de Rio
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Governo vai dar R$ 150 
milhões ao ano para 
maternidades do Rio
Investimento será destinado também para a abertura de leitos

DIVULGAÇÃO 

O 
Governo do Esta-
do do Rio de Janei-
ro lançou ontem 
o programa Laços 

– Maternidade Segura, que 
pretende repassar mais de 
R$ 150 milhões ao ano para 
unidades cadastradas. O in-
vestimento servirá para a 
abertura de leitos, qualifica-
ção de serviços que já estão 
disponíveis e distribuição de 
kits para as mães. Até o mo-
mento, 50 maternidades já 
aderiram ao projeto. 

“O cuidado com a mu-
lher deve ser algo pensado 
em primeiro plano. Nesse 
processo de retomada do 
Rio, em que falamos tanto 
de desenvolvimento eco-
nômico, a gente não podia 
deixar de ter uma política 
eficaz para a mulher e seu 
bebê. Estamos focados nas 
questões hospitalares, de 
saúde de um modo geral, 
e vejo esse programa com 
muita alegria, pois tenho 
certeza que a mulher vai se 

sentir mais cuidada e aco-
lhida”, destacou o governa-
dor Cláudio Castro.

O secretário de Estado de 
Saúde, Alexandre Chieppe, 
ressaltou a importância de 
ações que tratem das ges-
tantes e puérperas. “Quere-
mos garantir a qualidade do 
atendimento no principal 
momento da mulher, que é 
o nascimento do seu filho. 
Esse apoio financeiro é im-
portante não só para abertu-

ra de novos leitos, mas tam-
bém a qualificação do ser-
viço já existente, o que fará 
toda a diferença”, afirmou.

Para aderir ao novo pro-
jeto, os municípios devem 
assinar um termo e se com-
prometer a fazer um mo-
nitoramento quinzenal de 
crianças nascidas expostas 
ao HIV ou à sífilis. Também 
devem inserir leitos de alto 
risco no sistema de regula-
ção estadual.

Maternidade Segura promete investir R$ 150 milhões por ano 

Um tio das crianças 
também foi 
denunciado pelo 
Ministério Público

Meninos 
sumidos: 
Vizinhos 
viram réus

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

TJRJ aceitou denúncia do MP

Dez vizinhos dos três meni-
nos que sumiram em Belford 
Roxo, na Baixada, em dezem-
bro de 2020, viraram réus 
por terem linchado um rapaz 
suspeito de ter desapareci-
do com as crianças. Na época 
das agressões, a Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF) afirmou 
que o homem espancado era 
inocente.

O pedido de linchamento 
teria sido feito por trafican-
tes da região de onde Lucas 
Matheus da Silva, de 8 anos, 
Alexandre da Silva, de 10, e 
Fernando Henrique Ribeiro 
Soares, de 11, moravam. 

Ontem, o Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro (TJRJ) 
informou que a 1ª Vara Cri-
minal de Belford Roxo acei-
tou a denúncia do Ministério 
Público (MP) para tornar os 
vizinhos réus. Entre os de-
nunciados, está Wiler Castro 
da Silva, o “Stala”, gerente do 
tráfico de drogas e aponta-
do como suspeito do desa-
parecimento das crianças. 
Um tio de Lucas e Alexandre 
também foi alvo da denúncia 
porque ele teria armado uma 
emboscada para o homem. 

Animais não podem 
ficar acorrentados
O prefeito do Rio de Ja-
neiro,  Eduardo Paes, 
sancionou ontem a lei 
que proíbe manter ani-
mais acorrentados na 
cidade. A decisão foi pu-
blicada no Diário Oficial 
da Capital e a partir de 
agora poderá ser a cau-
sa de multas a pessoas e 
estabelecimentos.

No caso de comércios, 
as multas aplicadas fi-
carão de R$ 1 mil a R$ 

10 mil. Já quanto ao caso 
de pessoas que descumpri-
rem a lei, as sanções ficam 
em torno de R$ 1 mil a R$ 
5 mil. De acordo com docu-
mento, todo o dinheiro ar-
recadado nas multas serão 
direcionados para o Fundo 
de Proteção Animal do mu-
nicípio do Rio.

A lei é de autoria do verea-
dor Marcos Paulo (PSOL) e 
começou a valer a partir de 
ontem em todo o município.

Prefeitura do Rio 
demole construções
A prefeitura do Rio, por 
meio da Secretaria de 
Meio Ambiente e das 
subprefeituras da Barra 
e de Jacarepaguá, demo-
liu três construções irre-
gulares e um imóvel em 
construção nas margens 
do canal Arroio Pavuna, 
que faz parte do complexo 
lagunar de Jacarepaguá, 
na Zona Oeste do Rio. A 
pasta informou que que 
as construções vinham 
sendo ampliadas irregu-

larmente e havia resíduos de 
construção civil na extensão 
de terra que se assemelha a 
uma pequena península.

“Seguimos agindo pron-
tamente para combater 
as construções ilegais em 
áreas ambientalmente pro-
tegidas da cidade. A defesa 
dura do meio ambiente é 
nosso compromisso e não 
toleraremos nenhum tipo 
de irregularidade”, afirmou 
Eduardo Cavaliere, secretá-
rio de Meio Ambiente.

Nome de 
Henry em 
escola
O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, sancionou a lei 
que dá o nome do meni-
no Henry Borel à próxi-
ma escola construída na 
cidade do Rio. A medida é 
de autoria dos vereadores 
Márcio Ribeiro (Avante), e 
Márcio Santos (PTB).

Henry, de 4 anos, morreu 
na madrugada do dia 8 de 
março. A criança sofreu 23 
lesões no corpo, sendo he-
morragia hepática a causa 
da morte. Ainda de acordo 
com os peritos, o menino já 
estava morto ao ser levado 
do apartamento em que es-
tava ao hospital pela mãe 
Monique Medeiros e pa-
drasto Dr. Jairinho, únicas 
pessoas que estavam com 
ele no momento das agres-
sões. O casal está preso.

DIVULGAÇÃO

Homenagem para Henry
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Eles são contra 
interferência nas 
investigações do 
caso no MP

Ato reúne 
familiares 
de Marielle 
e Anderson

ARQUIVO PESSOAL

Familiares reunidos no MP

Após saída de promotoras, 
cobranças. Familiares da ve-
readora Marielle Franco e de 
Anderson Gomes se reuni-
ram em frente ao Ministério 
Público do Rio e realizaram 
um ato, cobrando que não 
ocorra interferência nas in-
vestigações da morte da par-
lamentar e seu motorista.  

Seis placas foram colo-
cadas em frente à sede do 
órgão, no Centro do Rio. O 
manifesto recebeu apoio 
de entidades de Direitos 
Humanos. 

“Porque não sabemos ain-
da quem mandou matar? 
Quem está interferindo?, 
questionou a irmã de Ma-
rielle, Anielle Franco.

As famílias pretendem co-
brar do Governo do Estado e 
Procuradoria Geral da Jus-
tiça um posicionamento so-
bre a saída das promotoras 
Letícia Emile e Simone Sibi-
lio, que desde o início das in-
vestigações faziam parte da 
Força-tarefa do MPRJ. 

Os ex-PMs Ronnie Lessa 
e Élcio Vieira de Queiroz es-
tão presos e foram indicia-
dos pelo crime. A polícia e o 
MP ainda tentam descobrir 
quem mandou matar Mariel-
le e Anderson. 

Reconstituição: 
Versão de PMs
é ‘incompatível’ 
com perícia e 
relato da avó
Procurador da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB-RJ deu detalhes

FÁBIO COSTA

Polícia fez reprodução simulada da morte de Kathlen Romeu 

A 
Polícia Civil concluiu 
a reconstituição da 
morte de Kathlen Ro-
meu, de 24 anos, no 

Complexo do Lins, na Zona 
Norte do Rio. O procedimen-
to contou com a participação 
de cerca de 50 policiais civis e 
peritos, que ocuparam a Rua 
Araújo Leitão, na comunida-
de Barro Vermelho, onde o 
disparo atingiu a jovem. Pa-
rentes, familiares e amigos 
de Kathlen, além de repre-
sentantes da Comissão de Di-
reitos Humanos da OAB-RJ 
acompanharam a simulação 
que levou  três horas e meia. O 
procurador da comissão, Ro-
drigo Mondego, disse que a 

versão apresentada pelos dois 
PMs ouvidos contradiz dinâ-
mica relatada pela avó da jo-
vem e vai contra análise feita 
sobre perícia da Polícia Civil.

“O que foi dito pelos po-
liciais aqui no local é que 
o tiro teria partido, não do 
beco, mas sim de outra loca-
lidade aqui na região. O que 
é incompatível com o que a 
gente conseguiu analisar da 
perícia, mas podemos afir-
mar que é totalmente incom-
patível com o relato da avó”, 
explicou Mondego, após o 
fim da reprodução simulada.

Pelo relato dos policiais, 
o disparo que atingiu a de-
signer, que estava grávida de 
14 semanas, teria partido de 
criminosos que estavam na 
Rua Araújo Leitão, mesma 

rua onde ela passava com a 
avó. A versão é diferente da 
apresentada pela avó, que 
defende que os disparos par-
tiram de cima para baixo vin-
dos de policiais que estavam 
em uma escadaria, conheci-
da Beco do 14.

A versão da avó, Sayona-
ra de Oliveira, que cami-
nhava com Kathlen quando 
ela foi atingida é compatí-
vel como laudo cadavérico 
ao qual a Comissão de Di-
reitos Humanos da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) teve acesso. No do-
cumento, foi revelado que 
o disparo atingiu a jovem 
de cima para baixo. 

“Para o projetil ter atin-
gido ela do jeito que eles fa-
laram, ela não poderia estar 

andando de frente para o fi-
nal da rua, que é a versão que 
a avó diz desde o início, mas 
sim teria que ter dado um 
rodopio para cair de fren-
te, como ela caiu. Não teria 
muito sentido essa versão”, 
defendeu o advogado. 

Abalada, a avó da jo-
vem Kathlen chegou a fa-
lar com a imprensa sobre 
ter que reviver a morte da 
sua neta. “Tá muito duro o 
dia de hoje. Todos os dias, 
mas hoje, principalmen-
te. É muito duro pisar ali 
naquele lugar”, comentou. 
“É impossível o desprepa-
ro. Eles se depararam com 
bandido e não consegui-
ram acertar ninguém, só a 
minha neta?”, questionou 
Sayonara. 

Civil trata um possível desorganização 
mental como uma das investigações

Guarda Municipal teve 
problema médico

O guarda municipal Fá-
bio Damon Fragoso da 
Silva, que atacou seis 
pessoas em um bar de 
Vigário Geral já teve um 
problema médico em 
2012 não especificado, 
de acordo com a Guar-
da Municipal (GM). Na 
ocasião, o fato aconte-
ceu quando Fábio estava 
trabalhando em Ipane-
ma, na Zona Sul do Rio. 
A GM esclareceu ainda 
que à época, o guarda 
não precisou ser afasta-
do do trabalho.

A Polícia Civil trata 
um possível estado de 
desorganização mental 
como uma das linhas de 

investigação do crime que 
vitimou seis pessoas. Três 
delas morreram no local e 
outras três estão interna-
das no Hospital Estadual 
Getúlio Vargas, em estado 
grave. Damon também está 
internado. Ele se encontra 
estável e está sob custódia. 

Uma moradora da região, 
que preferiu não se identifi-
car, contou ao DIA que esta-
va em casa assistindo uma 
série na televisão quando 
ouviu o barulho dos dispa-
ros. Ela revelou que Fábio 
chegou atirando. Todas as 
vítimas se conheciam. O 
guarda municipal morava 
em um condomínio na rua 
que aconteceu o crime.

REPRODUÇÃO

Fábio Damon 
Fragoso da Silva 

foi preso após ser 
baleado na perna 

pelos policiais

LUCAS CARDOSO

lucas.cardoso@odia.com.br
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Assassinos de PM já 
vigiavam box de crossfit
Ataque aconteceu no dia 30 de junho, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

DIVULGAÇÃO

Câmeras flagraram movimentação de veículo usado pelos criminosos 

P
oliciais da Delega-
cia de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DHBF) descobriram 

que os responsáveis por ata-
car a tiros dois PMs num box 
de crossfit em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense, no dia 
30 de junho, já tinham ido ao 
local dois dias antes do crime 
e vigiado a movimentação. A 
principal linha de investiga-
ção é de que o atentado, que 
culminou na morte de uma 
das vítimas dias depois, tenha 
sido cometido por milicianos.

O DIA teve acesso com ex-

clusividade às imagens de câ-
meras de segurança que reve-
laram que, no dia 28 de junho, 
o mesmo veículo usado pelos 
criminosos, um Gol cinza, fi-
cou estacionado em frente 
ao box durante 1h40. O carro 
chega ao endereço às 6h05 e 
só vai embora às 7h46. Du-
rante todo período, não houve 

movimentação de entrada ou 
saída do veículo. Os agentes 
acreditam que os suspeitos já 
estavam monitorando os ca-
bos Evaldo Souza Torres, de 
38 anos, e Gilson de Oliveira 
Firmino, e aguardavam seus 
alvos. No entanto, como os po-
liciais não chegaram no horá-
rio previsto para treinar, eles 

resolveram ir embora. 
Segundo a DHBF, dois dias 

depois, no dia 30 de junho, o 
mesmo veículo volta ao local 
e fica aguardando a chegada 
dos militares. Torres e Firmi-
no chegam de moto às 6h59 
e estacionam atrás do carro 
dos bandidos. As imagens 
mostram que os criminosos 
esperam cerca de 15 segundos 
para os PMs entrarem no box 
e só depois iniciarem o ataque. 
Dois homens armados, vesti-
dos de preto, encapuzados e 
com luvas desembarcam do 
carro e correm para dentro do 
espaço. Um terceiro crimino-
so armado de fuzil fica do lado 
de fora dando cobertura aos 
comparsas. Os dois crimino-
sos já entram no box atirando 
contra os policiais. 

Pamella Holanda publicou imagens  
das agressões no último domingo 

Após divulgação de 
vídeos, DJ Ivis é preso

REPRODUÇÃO

DJ Ivis foi preso ontem à tarde na casa da família em Aquiraz

DJ Ivis foi preso no iní-
cio da tarde de ontem por 
agressões contra a ex-mu-
lher Pamella Holanda, 
após a divulgação dos ví-
deos da violência no últi-
mo domingo. O governa-
dor do Ceará, Camilo San-
tana confirmou a prisão do 
artista por meio das redes 
sociais, segundo informou 
a colunista Fábia Oliveira.

“Acabo de ser informa-
do pelo nosso secretário 
de Segurança da prisão do 
DJ Ivis, no caso das agres-
sões a Pamella Holanda. 
A prisão preventiva havia 
sido solicitada ontem pela 
nossa Polícia Civil e decre-
tada há pouco pela Justi-
ça. Que responda pelo cri-
me cometido”, publicou 
Camilo.

DJ Ivis foi preso na casa da 
família em Aquiraz, perto da 
capital do Ceará. Ele chegou 
à delegacia e não quis falar 
com os repórteres.

A arquiteta e mãe de uma 
menina de nove meses de-
nunciou o DJ após publicar 
vídeos em que leva chutes, 
socos e puxões de cabelo du-
rante uma briga do casal. Ela 
chegou a registrar um Bole-
tim de Ocorrência no dia 3 
de julho contra o produtor 
musical na delegacia da ci-
dade de Eusébio, na Gran-
de Fortaleza. O caso ganhou 
repercussão nacional e Pa-
mella vai ser submetida a 
um novo exame de corpo 
de delito a fim de que a po-
lícia determina a gravidade 
das lesões sofridas após as 
agressões.

Bolsonaro é transferido para hospital em São Paulo
O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) foi transferi-
do para um hospital em São 
Paulo após a constatação de 
uma obstrução intestinal. Na 
madrugada de ontem, o pre-
sidente apresentou um qua-
dro de dores abdominais e foi 
encaminhado ao Hospital das 
Forças Armadas, em Brasília, 
para a realização de exames. 

Na manhã de hoje, o cirurgião 
Antônio Luiz Macedo, que 
operou Bolsonaro após a faca-
da, foi chamado para avaliar o 
estado de saúde. 

Após a averiguação do esta-
do de saúde, o cirurgião deci-
diu pela transferência do pre-
sidente para hospital em São 
Paulo. Em uma nota publicada 
em uma rede social, o minis-

tro das Comunicações, Fábio 
Faria, falou sobre o quadro de 
saúde do presidente. 

“Após exames realizados 
no HFA, em Brasília, o dr. 
Macedo, médico responsável 
pelas cirurgias no abdômen 
do presidente da República, 
decorrentes do atentado a 
faca ocorrido em 2018, consta-
tou uma obstrução intestinal”, 

diz a nota. Com a constatação 
da obstrução intestinal, Bolso-
naro fará exames complemen-
tares para definição da neces-
sidade ou não de uma cirur-
gia de emergência. O médico 
Macedo foi responsável pela 
cirurgia feita após o atentado 
durante a campanha eleitoral, 
em 2018, quando Bolsonaro 
foi ferido com uma facada.

THUANY DOSSARES
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ESTADO DEMOCRÁTICO

O SILÊNCIO, 
A CPI E A 
CONSTITUIÇÃO

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay
Advogado criminal

A 
adaptação da expressão do grande poeta mara-
nhense, “a vida dá, nega e tira”, talvez nunca tenha 
sido tão bem utilizada quanto na discussão sobre o 

direito ao silêncio em CPI. A politização das sessões levou 
à flexibilização perigosa dessa antiga e sábia jurisprudên-
cia do Supremo. Sob o forte calor dos holofotes, a pressão 
sobre uma depoente fez calar não apenas a voz da teste-
munha ou da investigada, mas a voz da Constituição. 

ARTE KIKO

É dela, da Constituição, a 
responsabilidade. 

Cabe a nós cumpri-la. 
Sem subterfúgios. A linha 
da defesa, por óbvio, não 
precisa ser explicitada; o 
silêncio é o silêncio e basta. 
Ora, dirão, mas a critério do 
inquisidor as perguntas não 
estão incriminando. Como 
assim? Ele sabe qual é a li-
nha da defesa, quais são os 
fatos que podem levar a re-
velar algo incriminador? Se 
o cidadão responde a 10 per-
guntas simples e se nega a 
responder a uma para não 
se autoincriminar, ele pode 
estar dando o caminho das 
pedras sobre a investigação 
ou não? Só a defesa técnica 
pode tomar esta decisão. 

Talvez por isso, a recente 
Lei de Abuso de Autoridade 
prevê que é crime prosseguir 
com o interrogatório de “pes-
soas que tenham decidido 
exercer o direito ao silêncio.” 
Imagine se um advogado re-
solve invocar essa lei no ple-
nário da CPI e dizer que um 
Senador está cometendo cri-
me ao continuar perguntan-
do repetidas vezes ao cliente 
que optou pelo silêncio! O 
advogado teria que conse-
guir um advogado para se li-
vrar da prisão. E, observem, 
não foi a OAB que votou a lei, 
foi o Congresso Nacional.

É válido o debate sobre a 
perda do poder de investigar 

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

veu prestar depoimento — 
também um direito, claro 
— quase levou o país a um 
impeachment.

Já em agosto de 2015, na 
CPI da Petrobras, o ex-mi-
nistro José Dirceu respon-
deu 14 vezes: “por orienta-
ção do meu advogado irei 
permanecer em silêncio”. 
Questionado se queria de-
por em sessão secreta, o ex-
-ministro manteve a respos-
ta. E foi dispensado.

Em 2016, na CPI dos Fun-
dos de Pensão, o ex-tesourei-
ro do PT João Vaccari che-

gou a ser vaiado por fazer 
uso do direito constitucio-
nal ao silêncio.

A discussão tem um fun-
damento principal e ina-
fastável: a defesa técnica, e 
somente ela, é que pode de-
cidir o que deve ser respon-
dido. Se a opção for o silên-
cio, isso terá que ser respei-
tado pelos investigadores, 
inquisidores, sejam dele-
gados de polícia, promoto-
res, juízes ou senadores. 
Por imperativo constitucio-
nal. Pelo direito do cidadão 
de não se autoincriminar. 

O debate sobre se seria 
testemunha ou investigada 
daria um capítulo à parte. 
Como afirmar ser testemu-
nha, e não investigada, uma 
cidadã que teve suas garan-
tias constitucionais afasta-
das? O “investigado” é ape-
nas aquele a quem formal-
mente os Senadores querem 
chamar de investigado? 

Em 2005, na CPI dos Cor-
reios, os petistas Delúbio 
Soares e Sílvio Pereira bate-
ram às portas do Supremo 
Tribunal e conseguiram uma 
liminar em HC, concedida 

pelo então presidente, mi-
nistro Nelson Jobim, para 
terem o direito ao silêncio. 
O grande advogado Arnaldo 
Malheiros Filho argumentou 
que os integrantes da CPI 
são dados a excessos verbais 
e que o Judiciário deveria 
impor limites à Comissão. 
É disso mesmo que se trata, 
impor limites. Assim é que 
funciona a democracia.

Nessa mesma Comissão 
Parlamentar, o publicitário 
Duda Mendonça primei-
ro usou o direito ao silên-
cio, depois, quando resol-

se o silêncio for a regra. É fato 
que, se todos os investigados 
contribuíssem, confessassem 
e entregassem os esquemas, 
os resultados seriam muito 
mais promissores e mais rá-
pidos. Era assim com a tortu-
ra como método…

Mas, num Estado demo-
crático de direito não é as-
sim. Se quiserem mudar, que 
mudem a Constituição.

Sou um crítico contumaz, 
direto, leal e duro dos fascis-
tas que são responsáveis por, 
pelo menos, metade dos 550 
mil óbitos durante a pande-
mia. Quero ver esses assassi-
nos serem responsabilizados 
pelas mortes. Desde o chefe, o 
presidente da República, até 
os membros da organização 
que tiverem a responsabili-
dade comprovada. Mas não 
aceito o argumento de que, 
em nome dos mortos, de-
vemos afastar as garantias 
constitucionais. Penso ter au-
toridade para me opor a esse 
abuso. Não se enfrenta a bar-
bárie com métodos bárbaros. 
Para sair dessa tragédia como 
um país mais justo e solidá-
rio, vamos cuidar para que a 
Constituição seja o amparo 
também desses fascistas.

Recorrendo-me ao grande 
Otávio Paz: 

“Sem liberdade, a demo-
cracia é um despotismo, sem 
democracia a liberdade é 
uma quimera”.
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FLAMENGO FLUMINENSE

Michael garante 
vitória do Mengão
Na estreia de Renato, Rubro-Negro vence o Defensa y Justicia 

A 
estreia de Renato Gaú-
cho no comando do 
Flamengo não teve a 
leveza de uma partida 

de futevôlei na Praia de Ipane-
ma, mas foi com o pé direito. 
Com uma atuação abaixo da 
crítica, o Rubro-Negro contou 
uma apresentação em alto ní-
vel de Diego Alves para confir-
mar a vitória por 1 a 0 sobre o 
Defensa y Justicia, ontem, no 
Estádio Norberto Tomaghello. 
Apesar do sofrimento, o gol de 
Michael garantiu uma impor-
tante vantagem no primeiro 
confronto pelas oitavas da 
Libertadores. A volta será na 
quarta, no Maracanã.

Com Rodrigo Caio, Diego e 
Bruno Henrique machucados, 
Renato ainda teve o desfalque 
de Willian Arão, suspenso. O 
técnico apostou numa altera-
ção tática que não encaixou no 
primeiro tempo. A começar 
pela dupla Thiago Maia/João 
Gomes, que deixou a defesa ex-
posta. A formação 4-2-3-1 tam-

bém não funcionou. Gabigol 
ficou isolado, com Everton Ri-
beiro e Michael abertos pelos 
lados e Arrascaeta centraliza-
do. Em seu pior momento em 
campo, o Rubro-Negro abriu 
o placar com Michael, que in-
vestiu na jogada individual e 
foi ‘premiado’ com o desvio em 
Frías para encobrir o goleiro 
Unsain, aos 20 minutos.

No segundo tempo, Renato 
cobrou Thiago Maia e João Go-
mes para fecharem e encurta-
rem o espaço no meio. Houve 
intensa pressão dos donos da 
casa, que só não empataram 
pela sequência de defesas de 
Diego Alves. Até o apito final, 
foi um verdadeiro ‘ai Jesus’, 
mas a estrela de Renato Gaú-
cho brilhou mais forte.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO empate com o Coritiba, no 
Couto Pereira, deu a impres-
são que o Vasco poderia ter 
vencido. O time mostrou boas 
jogadas coletivas e talvez só 
não tenha vencido o jogo por-
que algumas figuras estiveram 
abaixo do esperado. O ponto 
positivo foi a ótima atuação de 
MT na segunda etapa e a opor-
tunidade para o garoto Arthur 
Sales. Esse ponto conquistado 
fora de casa pode ser impor-
tante no fim do campeonato 
e a sensação é de que o Vasco 
pode crescer muito.

UM EMPATE COM 
SABOR AMARGO

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

O VOVÔ TÁ ON

A 
grande vitória do Fluminense diante do 
Cerro Porteño, no Paraguai, foi especial. 
Além de sair na frente e encaminhar a 

vaga nas quartas de final da Libertadores, o jogo 
foi importante para o meia Nenê. Com 39 anos e 
359 dias, o gol marcado pelo camisa 77 fez com 
que o atleta se tornasse o jogador mais velho a 
marcar na fase de mata-mata da competição 
continental, superando o argentino Carlos Án-
gel López, com 38 anos e 281 dias. O resultado 
contra o Cerro poderia até ter sido mais elástico, 
não fossem a trave, que parou uma belíssima 
cobrança de falta de Nenê, e os gols perdidos 
pelos brasileiros. Apesar disso, o vovô, como é 
carinhosamente chamado pela torcida tricolor, 
segue quebrando paradigmas e mostrando sua 
importância dentro do elenco.

Nenê segue quebrando paradigmas e mostrando sua importância

 nO ex-técnico do Botafogo 
Marcelo Chamusca (foto) 
não resistiu aos maus resul-
tados e à pressão externa e 
foi demitido. Ele coman-
dou o time em 27 partidas, 
com nove vitórias, 12 em-
pates e seis derrotas, com 
50% de aproveitamento. Os 
números não mentem e o 
Botafogo não era um time 
confiável. A diretoria ten-
tou a contratação de Lisca, 
que recusou. Agora, ou-
tros nomes são ventilados, 
como Mauricio de Souza, 
Eduardo Baptista ou um 
estrangeiro.

A DERROCADA DE 
CHAMUSCA

O DILEMA RUBRO-NEGRO

 nSem a bilheteria dos estádios, a queda no número de 
sócios-torcedores e outras perdas, Rodolfo Landim e sua 
cúpula quebram a cabeça na busca por reforços. E quais 
são as posições mais carentes do time? Muitos podem 
citar a necessidade de um substituto para Arrascaeta e 
Everton Ribeiro, mas já existem peças — apesar do nível 
cair vertiginosamente com Michael ou Vitinho. Outros se 
lembram de uma reposição para o meia Gérson. Poucos 
dizem sobre a zaga. Rodrigo Caio é um baita zagueiro, 
mas, infelizmente, é um atleta pouco confiável. A questão 
física o impede de ter sequência. Leo Pereira e Bruno Via-
na ainda não demonstraram um futebol que os credencie 
para a titularidade.
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Técnico avisa que classificação na Liberta não está garantida

Roger Machado prega cautela

O Fluminense deu um im-
portante passo rumo à clas-
sificação para as quartas da 
Libertadores. No Paraguai, 
o Tricolor venceu o Cerro 
Porteño por 2 a 0. Apesar do 
resultado, o técnico Roger 
Machado pregou cautela 
em relação ao jogo de volta 
contra a equipe paraguaia.

“Vencer fora de casa é 
sempre bom. Vencer pelo 
placar de 2 a 0 é um resul-
tado importante. Porém, é 

bom frisar que não tem nada 
definido. Respeitamos muito 
o Cerro e sabemos que a dis-
puta está em aberto ainda. 
Mas conquistamos um resul-
tado importante. Se tivésse-
mos empatado esse jogo, já 
iríamos considerar um resul-
tado bom para poder decidir 
em casa. Imagina vencendo 
por 2 a 0”, disse.

Na terça-feira, o Fluminen-
se poderá perder por um gol 
de diferença que estará classi-

BOTAFOGO

Mauricio Souza está no radar

O plano A do Botafogo para 
assumir o comando técnico 
da equipe não deu certo: Lis-
ca recusou o projeto. Agora, 
a diretoria alvinegra mapeia 
o mercado em busca do alvo 
ideal para assumir a respon-
sabilidade de levar a equipe 
de volta à elite do futebol. Um 
dos nomes é do rival Flamen-
go, Maurício Souza.

Antes mesmo de Lisca re-
cusar o Botafogo, o nome de 

Mauricio Souza: na mira do Fogão

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Mauricio Souza já havia sido 
colocado à mesa, mas a falta 
de experiência em time pro-
fissional pesou contra. A prio-
ridade da diretoria é um pro-
fissional que já tenha vivido 
a prova de fogo de comandar 
uma equipe na Série B.

Mauricio Souza tem a acei-
tação de Eduardo Freeland, 
atual diretor do Botafogo e 
profissional com quem traba-
lhou nos tempos de Flamen-
go. O presidente Durcesio 
Mello também gosta de Mau-
ricinho, como é chamado, mas 
a decisão será tomada em con-
junto na cúpula alvinegra.

Outra facilidade é o bai-
xo investimento. Mauricio 
Souza não tem contrato que 
conta com multa rescisória. 
O vínculo dele é “CLT”, e o ele 
não teria que pagar nenhu-
ma quantia para quebrar o 
compromisso. 

VASCO

Pec valoriza 
entrega da 
equipe
Um dos destaques do Vasco 
no empate com o Coritiba por 
1 a 1, no Estádio Couto Perei-
ra, Gabriel Pec lamentou o 
resultado que adiou o acesso 
ao G-4 da Série B do Brasilei-
ro. Na mensagem postada em 
seu perfil oficial no Twitter, o 
atacante, no entanto, ressal-
tou a determinação da equi-
pe, que lutou pela vitória até o 
fim. O camisa 11 foi uma ótima 
opção ofensiva pela direita, fi-
nalizou quatro vezes ao gol e 
participou do lance em que 
Cano abriu o placar.

“O resultado não foi aque-
le que esperávamos, mas não 
faltou entrega. Vamos em 
frente”, publicou Gabriel Pec.

O próximo compromisso 
do Vasco será no domingo, 
às 16h, contra o líder invicto 
Náutico, em São Januário. 

MALCOM É CONVOCADO
O corte de Douglas Augusto na Seleção olímpica, devido a uma lesão na coxa, no 

último dia 11, abriu vaga para o meia-atacante Malcom, do Zenit. O jogador de 24 anos 

vai se apresentar à equipe, no domingo, no Japão. A informação é do site “GE”.

2ª EDIÇÃO

ficado. A vantagem consegui-
da no Paraguai foi boa, mas 
na opinião de Roger Machado 
poderia ter sido maior. “Penso 
que aproveitamos bem. Cria-
mos mais uma ou duas opor-
tunidades que poderíamos ter 
concretizado em gols, mas, na-
turalmente, o adversário, com 
o placar adverso, vai se lançar 
à frente, com jogadores ofensi-
vos e você terá que se defender 
um pouco mais perto de sua 
área”, afirmou.

Gabriel Pec se destacou no empate em 1 a 1 com o Coritiba

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Colaboraram os estagiários 

 Lucas Mazzini e Leonardo Bessa 

Michael fez o gol que garantiu a vitória sobre o Defensa y Justicia

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

 > A garantia de estabili-
dade para todo o funcio-
nalismo, como já ocorre 
hoje, foi defendida ontem 
durante audiência da co-
missão especial da Câmara 
que analisa a reforma. 

A reunião contou com a 
participação de represen-
tantes de diferentes car-
reiras, que alegaram ris-
cos para o cumprimento 
da Constituição com o fim 
da estabilidade. 

Durante o encontro, o 
relator da matéria, depu-
tado Arthur Maia (DEM-
-BA), lembrou que caberá 
ao Legislativo definir quais 
categorias estrarão na lista 
das carreiras de Estado.

Categorias defendem garantia de estabilidade

Entidades se mobilizam 
por greve contra reforma

GUSTAVO SALES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão especial discutiu, em audiência realizada ontem, as condições para aquisição da estabilidade

O 
Movimento em De-
fesa do Serviço Pú-
blico, formado por 
diversas entidades 

sindicais, decidirá nos pró-
ximos dias 29 e 30 a possibi-
lidade de uma greve geral em 
todo o país contra a reforma 
administrativa (PEC 32). O 
debate sobre uma paralisa-
ção unificada envolvendo 
servidores municipais, esta-
duais e da União já está to-
mando as categorias, e será 
nas plenárias que o funcio-
nalismo baterá o martelo. 

A proposta reformula o 
RH brasileiro: cria novas 
formas de ingresso no setor 
público e extingue a garan-
tia de estabilidade para fu-
turos servidores — exceto 
as carreiras de Estado, que 
ainda serão definidas por lei 
específica.

Diretor da Condsef e in-
tegrante do movimento, Ro-
gério Expedito afirma que a 
mobilização é contra o fim da 
estabilidade, mas também 
em protesto a outras medi-
das previstas na PEC 32. “Há 
elementos no projeto que aca-
bam com o serviço publico. O 
texto permite financiamen-
to privado na saúde e educa-
ção, que devem ser garanti-
das pelo Estado”, diz Expedi-
to, que também faz parte da 
coordenação do Fonasefe.

ESTADO DO RIO

 n Até ontem, 14 de julho, cer-
ca de 42% dos funcionários 
públicos ativos vinculados 
ao Poder Executivo do Es-
tado do Rio de Janeiro en-
tregaram a Declaração de 
Bens e Valores por meio do 
Sistema de Controle de Bens 
Patrimoniais dos Agentes 

Públicos do Poder Executivo 
Estadual (Sispatri). O proce-
dimento é obrigatório e deve 
ser cumprido até o próximo 
dia 30. Aqueles que não fi-
zeram a declaração ficarão 
sujeitos a diversas sanções, 
como até mesmo desliga-
mento do profissional.

42% dos servidores declararam bens

 n Estão abertas as inscrições 
para três programas on-line, 
com aulas em tempo real, des-
tinados a servidores públicos 
da União, estados e municí-
pios. Os programas têm o apoio 
da Parceria Vamos — formada 
pela Fundação Lemann, Ins-
tituto humanize e República.
org —, que irá conceder bolsas 
parciais para os profissionais 
interessados em participar.

O f e r e c i d o s  p o r  r e n o -
m a d a s  i n s t i t u i ç õ e s  d e 

ensino — Fundação Dom Ca-
bral, Fundação João Pinheiro 
e Insper (neste caso, há par-
ceria com a Fundação Brava, 
além da Vamos) —, os cursos 
têm o objetivo de aprimorar 
a formação dos servidores na 
área de gestão de pessoas e de 
recursos humanos. 

As inscrições podem ser fei-
tas pelos seguintes links: ht-
tps://bit.ly/3B6t7IT, https://
bit.ly/36Fr28J e https://bit.
ly/3wMg1gA.

FORMAÇÃO DE GESTORES

Parceria garante bolsas para cursos

Aulas das instituições serão on-line e ministradas em tempo real 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL



ECONOMIA

Valores indevidos terão de ser devolvidos
Segurados do INSS que receberam auxílio emergencial de forma inapropriada serão descontados

AGÊNCIA BRASIL

Quem recebe 
qualquer tipo 
de benefício do 
governo, com 
exceção do Bolsa 
Família e o abono 
salarial, não tem 
direito ao auxílio 
emergencial 

A
posentados e pen-
sionistas do Institu-
to Nacional do Se-
guro Social (INSS) 

que receberam as parcelas 
do auxílio emergencial in-
devidamente precisarão de-
volver os valores ao governo 
através de descontos feitos 
diretamente no pagamento 
do benefício previdenciário 
ou assistencial.

A informação foi confir-
mada por meio de uma por-
taria publicada em conjunto 
com o Ministério da Cidada-

nia e o INSS no Diário Oficial 
da União (DOU) de ontem. 

O documento foi assi-
nado pelo ministro João 
Roma e pelo secretário do 
órgão, Leonardo José Rolim 
Guimarães. 

A identificação do perío-
do de acumulação indevida 
do auxílio feita pelos apo-
sentados e pensionistas será 
processada por meio do cru-
zamento das bases de dados 
do Ministério da Cidadania 
e do INSS, realizado pela 
Dataprev.

Segundo as regras estabe-
lecidas pela portaria, o des-
conto será, no máximo, de 
30% sobre o pagamento fei-
to mensalmente pelo INSS. 

“Os débitos serão apura-
dos por competência de re-
cebimento acumulado, cor-
rigidos monetariamente pelo 
mesmo índice utilizado para 
os reajustamentos dos be-
nefícios do Regime Geral de 
Previdência Social — RGPS 
e lançados na forma de con-
signação automática”, diz um 
trecho do texto da portaria.

 > O débito será infor-
mado ao beneficiário 
e o desconto será dis-
ponibilizado no extra-
to de pagamento como 
“Desconto Acumulação 
Auxílio Emergencial”. O 
INSS encaminhará para 
a Cidadania a lista indi-
vidualizada referente ao 
valor da Guia de Recolhi-
mento da União (GRU) 
com, pelo menos, infor-
mação do CPF, valor, tipo 
do benefício e mês de re-
ferência do respectivo 
beneficiário.

O texto informa que 
caberá ainda recurso ad-
ministrativo quanto aos 
descontos automáticos 
do Conselho de Recur-
so da Previdência Social 
(CRPS), no prazo de 30 
dias corridos a contar 
do primeiro pagamento 
com desconto.

De acordo com as re-
gras do auxílio emergen-
cial, as pessoas com em-
prego com carteira as-
sinada ou que recebem 
qualquer tipo de benefí-
cio do governo, com ex-
ceção do Bolsa Família e 
o abono salarial, não têm 
direito ao benefício. 

Em 2020, o governo 
federal lançou um site 
para facilitar na devolu-
ção do benefício, no link 
devolucaoauxilioemer-
gencial.cidadania.gov.br.

Beneficiário 
será informado 
do débito

Open 
Banking: 
segunda fase 
é adiada
Programada para iniciar 
hoje, a segunda fase do Open 
Banking foi adiada pelo Ban-
co Central (BC) para o dia 13 
de agosto. O anúncio foi fei-
to ontem, após um pedido 
formal da estrutura de go-
vernança do sistema, dado 
que as instituições partici-
pantes estão finalizando os 
testes para a obtenção de 
certificações para homolo-
gação e registro de suas In-
terfaces de Programação de 
Aplicações (APIs). 

A segunda fase do Open 
Banking envolve o compar-
tilhamento de dados ca-
dastrais e transacionais de 
clientes, mediante seu pré-
vio consentimento. Na prá-
tica, o novo sistema deve 
dar mais autonomia para os 
usuários decidirem sua vida 
financeira.
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FILHA DE SAFADÃO COMEMORA EM PARQUE AQUÁTICO

FábiaOliveira

REALITY RURAL

Prior recusa convite 

e Kerline negocia 

com ‘A Fazenda’

DIV
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Esta coluna de apenas seis leitores desco-
briu mais uma cotada que está em nego-
ciação já avançada com a produção de 

elenco de ‘A Fazenda’, da Record TV. Eliminada 
na primeira semana do ‘BBB 21’, a ex-BBB Kerli-
ne está conversando com a emissora e, pelo 
andar da carroagem, em breve deve assinar 
contrato para participar da próxima edição do 
reality. A cearense ganhou destaque na internet 
no pós-BBB e se tornou queridinha dos 
internautas. 

A Record também estava de olho em outro 
ex-BBB: Felipe Prior. Mas nós descobrimos que 
o arquiteto, que é objeto de desejo da emissora 
para se confinar na atração rural desde que 
deixou o ‘BBB 20’, acabou declinando o convite, 
para a tristeza do público.

Nós também já adiantamos uma das primei-
ras contratações do reality: Tati Quebra Barra-

NEGRAS PARA HARÉM EM ‘GÊNESIS

RECORD APOSTA EM ATRIZES 

Filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysis completou sete anos ontem, e aproveitou para curtir um dia de aventura 
e muita diversão no Beach Park. Assíduos frequentadores do local, Ysis e a família se divertiram em brinquedos como 

Acqua Show e Ilha do Tesouro, alguns dos favoritos da aniversariante. O dia especial contou ainda com um bolo de 
aniversário e a presença da personagem Fofura, da Turma do Parque, que participou do parabéns junto à família. 

Na hora de soprar a velinha, Ysis revelou seu desejo: “papai descer no Insano (o maior tobogã do parque)!”, disse. 
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Para a atual e última fase da novela ‘Gênesis’, que aborda a história de José do Egito, a Record investe 
em valorização da beleza negra. Para compor os personagens do palácio e harém do faraó Shesi, 
vivido pelo ator Fernando Pavão, a emissora tem buscado atores e atrizes negros e que tenham ex-
pressão para atuar no núcleo, que já consta o consagrado ator Nando Cunha na pele do personagem 
Pentepheres, um vilão ambicioso e inescrupuloso. Também integram o mesmo núcleo os atores 
Isabel Fillardis e Val Perré, que interpretará Potifar. 
 Para a preparadora de elenco, Núbia Coelho, é muito gratificante. “Quando soube que na última 
fase de Gênesis teríamos um harém de negras fiquei muito feliz. Nada mais atual que a valorização 
da beleza negra. Nesse grupo escalado temos mulheres que são referência e algumas são influen-
cers com muitos seguidores na Internet exatamente por mostrarem ao mundo como elas são lindas. 
No elenco temos Bea Lopes, Érika Moraes, Fernanda Elisa, Giovanna Barta e Morgana Bernabucci. 
Sortudo o nosso Faraó, que aliás muito bem representado pelo Fernando Pavão”, diz a profissional.

Rafa Kalimann e seu lado empresária

Em abril, Rafa Kalimann se associou 
à uma marca de cosméticos para 
lançar um coleção com seu nome e o 
sucesso foi tão  grande, que a parceria 
está de volta com  duas novas 
paletas dos produtos lançados de 
batons, sombras, blushes e 
delineadores. A coleção foi toda 
escolhida e acompanhada de perto 
pela influenciadora que, claro, está 
satisfeitíssima com o retorno 
financeiro. Rafa e seu lado 
empresária falando mais alto nesta 
fase de novo solteira na vida.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

co. A funkeira já assi-
nou com a Record e 
deve causar na tem-
porada deste ano. 
Além dela, outros 
cotados que seguem 
negociando com o 
principal realite da 
emissora evangélica 
são: o ex-BBB e ex-No 
Limite, Bil Araújo; Maria 
Júlia Mazalli, atual 
namorada do ex-Fazen-
da Lipe Ribeiro; a ex-na-
morada do Lipe, Yá Burihan; o ex-’De férias com 
o ex’, Rico Melquiades; o DJ Jesus Luz, que inclu-
sive já havia sido convidado para participar do 
reality ‘A Ilha’, mas declinou do convite; o assis-
tente de palco de Celso Portiolli, Luiz Paulo 

Arashiro e o influenciador Ney Lima.
Com apresentação de Adriane Galisteu, ‘A 

Fazenda’ edição 2021 tem sua estreia prevista 
para o dia 14 de setembro.
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ATACA DE CANTOR COM ANITTA

RENNAN DA PENHA 

DIVULGAÇÃO 

CAROL PEIXINHO FALA DE 
BARATA ANDANDO NA BOCA

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ator 
Luciano Szafir conseguindo se alimentar, com a ajuda 
de sua mulher Luhanna Melloni, após alguns dias sem 
conseguir fazer refeições normalmente. “Primeira vez 
que está comendo, pela primeira vez em uma sema-
na, né amor?”, disse Luhanna nas imagens, enquanto 
dava sopa a Szafir. 
O último boletim médico divulgado pela assessoria 
do artista diz que ele vem apresentando melhora 
progressiva, porém ainda necessita de cuidados 
intensivos. “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 comunidade.
Szafir já está curado da Covid-19, mas ainda segue em 
tratamento por conta das complicações causadas 
pela doença. No último sábado, ele foi retirado da 
ventilação mecânica. Já no domingo gravou um vídeo 
para tranquilizar a todos e afirmou que está bem.

MELHORANDO

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

dias 21 e 22 de 
julho, a Femama 
- Federação Bra-
sileira de Insti-
tuições Filantró-
picas de Apoio à 
Saúde da Mama 
realiza a sua 
9ª Conferência 
de Lideranças 
Públicas Femini-
nas para discutir 
temas ligados 
à mulher. Uma 
das palestrantes 
será a médica 
e campeã do 
‘BBB 20’ Thelma 
Assis.

 n O cantor Mar-
celo Falcão irá 
fazer uma live 
com a participa-
ção de Rogério 
Flausino, no sá-
bado (17), às 20h 
no canal do can-
tor no YouTube.

Um dos casais queridinhos 
do ‘Power Couple 5’, 
Matheus Yurley e Mariana 
Matarazzo estão envolvidos 
em uma polêmica. Tudo por 
conta de uma ‘trollagem’ 
que a youtuber fez antes de 
entrar no reality e publicou 
no seu canal. Mari pegou 
uma cueca para provocar 
ciúmes no companheiro, 
que ficou revoltado ao ver 
a peça íntima no carro. Nas 
imagens, Matheus grita, 
xinga e faz ameaças de 
‘socar’ a namorada até 
descobrir o nome do 
‘outro’. Depois de um 
tempo, Mari revela que 
era uma ‘brincadeira’ e, na 
época, muitos 
internautas criticaram o rapaz 
nos comentários. O vídeo foi agora 
resgatado e Matheus foi atacado mais 
uma vez e chamado de machista. A coluna 
procurou a assessoria do casal, que 
informou que esse vídeo tem oito anos e 
que Matheus, hoje, repudia as atitudes. “O 
conteúdo é, de fato, preocupante e 
repudiável. Matheus, como alguém que 

entrou 
na internet muito cedo, já errou diversas 
vezes. Nessa em questão, ele chegou a 
pedir desculpas assim que seus seguidores 
mostraram que ele estava errado e que 
aquele foi um acontecido sério e não 
poderia mais ser repetido de forma alguma 
nem repercutido de maneira 
irresponsável”, diz a nota enviada à coluna.

Na noite da última terça-feira, Carol Peixinho foi eliminada do ‘No Limite’. No 
Bate-Papo com Ana Clara, a e-participante falou sobre a prova da comida: 
“A barata foi a pior. Você tinha que colocar ela viva na boca e ela andava um 
pouco na boca, no comecinho. Minha técnica foi comer o mais rápido possível. 
Só não consegui com o olho de cabra, porque ele era realmente muito rígido”.
Ela ficou emocionada ao rever os votos: “Não tem como não se emocionar. Eu 
me joguei de cabeça, de corpo, de peito. Intensa. Foi lindo e uma escola para 
mim. É só felicidade poder ver tudo o que eu aprendi ali”.

Rennan da Penha, conhecido como DJ e produtor de funk, faz a sua estreia como 
cantor em um feat inédito com Anitta. A faixa’SexToU’ foi lançada hoje, dia do 
aniversário de 27 anos do funkeiro. O single ainda conta com um clipe, que será 
lançado no dia 16, e brinca com o universo dos jogos de realidade virtual ao trazer 
Anitta como ‘Cam Girl’. “Fiquei muito feliz quando a Anitta fez o convite para lançar a 
música ao lado dela e, ao mesmo tempo, não esperava por isso. É muita 
responsabilidade lançar algo com ela. Acelerei um pouco o ritmo e fui para o 170 bpm, 
o que deu um suingue a mais para a música, quase um pagode”, diz o agora cantor. 

‘TROLLAGEM’ ANTIGA VIRA 
POLÊMICA ENVOLVENDO CASAL 
DO ‘POWER COUPLE 5’

REPRODUÇÃO

Depois de um tempo fora das redes sociais, Luísa Sonza voltou ao Twitter para divulgação de seu novo trabalho musical, 
‘22 anos’. Mas parece que a cantora voltou com a língua afiada. Uma fã criticou o seu talento e alegou que a artista abusava 
da sexualidade. “Deus abençoe esse instrumento de trabalho chamado sua bunda, pois se você perder acaba sua carreira.”, 
disse a seguidora. “Coloca uma bunda e faz igual”, rebateu Luísa.

LUÍSA SONZA REBATE INTERNAUTA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N  A Câmara de Vereadores do Recife desdenha da 
falta de condições para realização de matrículas 
online da rede municipal de ensino por crianças e 
adolescentes que não têm computador ou aparelho 
de celular. É que os vereadores estão licitando, com 
dinheiro público, claro, a compra de smartphones 
de última geração para os 39 edis.

Reforço no caixa 
 N Avança também no Dis-

trito Federal a implemen-
tação da sua própria lo-
teria instantânea. O GDF 
faz consultas públicas en-
quanto prepara o edital. 

Testamentos  
 N A pandemia mexeu mui-

to com o planejamento 
sucessório. No 15º Ofício 
de Notas da capital, maior 
cartório de notas do Es-
tado do Rio de Janeiro, o 
número de testamentos 
registrados no primeiro 
semestre deste ano au-
mentou 64% em relação 
ao de 2020.  

Precavidos 
 N “Até pessoas mais jovens 

têm nos procurado com o 
objetivo de garantir o fu-
turo dos que amam”, diz 
Michelle Novaes, substi-
tuta legal do cartório. 

Abandonados 
 N Por falar no Recife, uma 

cidade histórica, é vexa-
minoso o cenário para tu-
ristas e até a população o 
que veem nas ruas do cen-
tro antigo. Moradores de 
rua dormindo em fila nas 
calçadas, e até dentro de 
estações de ônibus, por 
causa do frio. 

Num clique 
 N Criada há pouco mais de 

um ano, a Banlek já tem 
11 mil clientes e é consi-
derada a uber dos fotó-
grafos, com faturamento 
de quase R$ 1 milhão. A 
plataforma disponibili-
za fotógrafos em poucos 
minutos, cadastrados no 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Ceará e Santa Catarina, 
em sua maioria cobrindo 
desportos ao ar livre.   

Num clique 2 
 N O plano é expandir para 

outros setores – o próximo 
será o imobiliário – sobre-
tudo onde lazer e turismo 
são fortes. Para os investi-
dores, o avanço da vacina-
ção contra o Covid-19 tem 
injetado ânimo no merca-
do e vai aumentar expo-
nencialmente a demanda.  

Ainda os Jogos 
 NAs nações que mais 

apoiam que os Jogos Olím-
picos aconteçam são a Tur-
quia (71%), Arábia Saudita 
(66%) e Rússia (61%). Por 
outro lado, Coreia do Sul 
(14%) e a Argentina (31%) 
apresentam os menores 
percentuais de suporte à 
realização do evento espor-
tivo. Dados são da pesquisa 
global Ipsos. 

QUE SE VIREM

MÁ SURPRESA 

 N Uma grande e má surpresa dessa pesquisa internacional foi 
a sondagem feita entre os japoneses, anfitriões dos Jogos este 
ano. Apenas 22% concordam com a realização da Olimpíada este 
ano, em meio à pandemia do Covid-19.

É fato que corrigir a tabela do Im-
posto de Renda traz um alívio 
para os trabalhadores. A isenção 

que era limitada a R$ 1.900,00 e que 
agora passou a R$ 2.500,00 beneficia 
os assalariados. Mas, como a proposta 
tributária apresentada ao Congresso 
não vem acompanhada de uma refor-
ma administrativa, em busca de me-
nor gasto, o governo tem que buscar 
compensações. E uma destas compen-
sações vai afetar diretamente a clas-
se média, pois reduziu o limite para 
quem faz Declaração de Imposto de 
Renda pelo modelo simplificado de R$ 
17.800,00 para R$ 5.000,00. O ganho 
mensal com a melhoria da tabela vai 
ser parcialmente devolvido na Declara-
ção de Imposto de Renda, pelos que uti-
lizam desconto simplificado e ganham, 
principalmente, entre R$ 5.000,00 e 
R$ 7.000,00 aproximadamente.

Os gastos do governo estão acima 
das receitas, gerando um déficit pri-

Prestes a completar 15 anos, a Lei 
nº 11.340, mais conhecida como 
Lei Maria da Penha, ainda é de 

extrema relevância. O ideal seria am-
pliar sua visibilidade, levando-a cada 
vez mais ao conhecimento de todos. 
Uma doutrinação que deve iniciar na 
educação de base, orientando e cons-
cientizando as crianças. Uma forma 
de frear o desrespeito e a misoginia 
dentro dos lares.

Crianças e idosos também sofrem 
com agressões, porém as mulhe-
res ainda são o alvo principal. Essa 
violência sempre existiu. A diferença 
é que, nos últimos anos, com maior 
confiança na Justiça, com leis de prote-
ção à mulher, esses ataques passaram 
a ser mais notificados.

Hoje, a cada minuto oito mulhe-
res são vítimas de agressão em todo 
o país, segundo o Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública. Especialistas 
apontam que o isolamento social, por 
conta da pandemia, agravou esse ce-
nário, tendo como principais causas o 
controle mais excessivo do agressor, o 
aumento do consumo de álcool e dro-
gas, além das dificuldades financeiras.

Embora se tenha, agora, a possibi-
lidade do registro da ocorrência poli-
cial e a solicitação de medidas proteti-
vas por meio da delegacia virtual, não 
são poucos os casos em que as mulhe-
res declaram viver um relacionamen-
to abusivo por anos, ou seja, por medo 
ou vergonha demoram a pedir ajuda.

O recente caso do DJ Ivis, com gran-
de repercussão na mídia, demons-
tra que esse problema está em todas 
as classes sociais. Não é possível mais 
aceitar qualquer tipo de violência con-
tra as mulheres.

A Lei Maria da Penha foi criada jus-
tamente com objetivo de coibir e pre-

‘Maria da Penha’ nas escolas

A mudança do Imposto de Renda 

Myrian Lund 
Economista e 
professora dos 
MBAs da FGV

mário. Quando as contas não fecham, 
há três alternativas: 

— Reduzir gastos – no caso do gover-
no seria fazer a reforma administrativa

— Aumentar receita – no caso do go-
verno, trata-se de aumentar imposto

— Buscar empréstimo – no caso 
aqui, é aumentar a dívida pública, que 
já está muito elevada.

Repare que não existe segredo. A 
forma de conduzir as finanças, seja 
para o Governo ou para a sua vida pes-
soal, é a mesma. 

Se você está gastando mais do que 
ganha, por exemplo, é necessário fazer 
a planilha financeira e analisar linha 
a linha para reduzir gastos ou, então, 
buscar novas fontes de receitas, como 
um trabalho extra, por exemplo.

As medidas do governo estão bene-
ficiando ligeiramente os trabalhado-
res de baixa renda, mas ainda assim 
muito pouco, pois não reflete a defa-
sagem de 113% na tabela do Imposto 
de Renda considerando os últimos 25 
anos. Essa defasagem permanece em 
80%, conforme explicou Mauro Silva, 
presidente da Associação Nacional dos 
Auditores da Receita Fiscal.

Diante do exposto, a carga tributá-

venir a violência contra elas, buscando 
o resgate da cidadania feminina.

Prevê a proteção de gênero, já ten-
do, inclusive, entendimentos de Tribu-
nais Superiores na garantia de casais 
homoafetivas, mulheres e transgêne-
ros, estendendo a travesti dentro do 
contexto dos requisitos admitidos pela 
lei, que observa os direitos humanos, 
tratados internacionais, conceitos e 
legalização das uniões homoafetivas.

Enfim, o conceito dessa legisla-
ção, que é um marco na história do 

Brasil, deve chegar às salas de aula 
em caráter preventivo. Uma cartilha 
que possa ensinar, já nos primei-
ros anos escolares, a importância 
do respeito entre os gêneros, prin-
cipalmente quanto à mulher, que é 
a maior ligação entre o homem e a 
divindade, pois é ela que gera em 
seu ventre um novo ser.

Através da educação teremos no fu-
turo uma sociedade com maior equi-
dade e sem precisar de leis como a da 
Maria da Penha.

ria aumenta para pequenos e médios 
empresários, bem como para os assala-
riados da classe média, que perderam 
a vantagem do desconto simplificado.

Do ponto de vista de Planejamento 
Financeiro Pessoal e Familiar a dica é:

— Registrar periodicamente receitas 
e despesas e fazer acompanhamento;

— Optar por aplicações automáticas 
no dia que recebe o salário, para ter 
uma reserva de emergência;

— Se precisar de empréstimos, opte 
pelo menor valor possível e menor 
prazo, e faça, previamente, consulta 
para verificar as taxas das instituições 
concorrentes;

— Se já tem empréstimos, consulte 
outras instituições para fazer portabi-
lidade de crédito se a taxa for menor 
(taxa CET – custo efetivo total); 

— Reduza o limite do cheque espe-
cial, para evitar a tentação;

— Evite parcelamentos no cartão de 
crédito, mesmo que o preço à vista seja 
igual ao parcelado.

Mantenha o cinto apertado para 
lidar melhor com as turbulências do 
mercado. Cuide do seu bem-estar fi-
nanceiro para uma melhor qualidade 
de vida.

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 N # Startup Pegaki  lança podcast PUDO Brasil com entrevistas sema-
nais no Spotify. # VIVO amplia cobertura de rede de fibra ótica para mais 
10 cidades do Brasil. # Espetáculo “Pretas Por Ter”,  encenado pela Cia 
Baiana de Risos, acontece dia 17, pelo canal do Youtube Ronaldo Damas 
Produções. # Prêmio Marco Maciel está com inscrições abertas até dia 
31. # BMJ Academy lança curso de atualização nos processos legislati-
vos. # DHL Supply Chain apoia centros de tratamento contra Covid-19 
em São Paulo. # Petrobras Conexões para Inovação, em parceria com 
PUC-Rio, está com inscrições abertas até dia 30. # Morreu vítima de Covid 
o renomado jornalista Hélio Fraga. # Inauguração da Biblioteca São 
Tomás Aquino, em Brasília, acontece amanhã, pelo @biblioteca_sta .

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

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

 n Gael flagra Duca e Bianca jun-
tos no Aquazen. Dandara avisa 
a João que gostou de seu novo 
perfil. Pedro e Bianca descobrem 
que João mudou o perfil que cria-
ram para enganar Vicki. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana e Lúcio falam sobre o casa-
mento com Júlia. Manuela e Ga-
briel se divertem em um karaokê. 
Eva diz que Manu quer abafar o 
casamento de Ana namorando 
Gabriel.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Capítulo não divulgado.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Francis pede para tirar uma 
foto com a garçonete para fingir 
que ela é mulher com quem ele 
anda saindo. Clarita vê tudo 
acontecendo de longe.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Cora manda que todos avan-
cem sobre os pedaços do dia-
mante cor-de-rosa. Téo vai ao 
encontro de Maurílio. Maria Clara 
reclama de Cristina.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Beeri se surpreende ao ver o 
estado de Judite. Esaú sente 
remorso. Yarin se assusta com 
a atitude ousada de Bila. Jacó 
nota a diferença entre Lia e Ra-
quel. Beno desmascara Raquel.

21h | RECORD | 12 anos 
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No ar em reprise 
de ‘Ti Ti Ti’, Thaila 
Ayala recorda que se 
inspirou em colegas 
do tempo de modelo 
para interpretar sua 
primeira vilã: “Convivi 
com algumas Amandas 
na vida”  

A 
primeira vilã marca a carrei-
ra de qualquer atriz. E não foi 
diferente para Thaila Ayala. 
Hoje, aos 35 anos, ela relembra 

como foi interpretar Amanda, a jovem 
modelo de ‘Ti Ti Ti’, e ainda comemora 
a reprise da novela que está no ar mais 
uma vez no ‘Vale a Pena Ver de Novo’.

“Está sendo muito especial. Essa foi 
uma novela que eu gostei muito de fa-
zer. O texto da Maria Adelaide é maravi-
lhoso, a direção do Jorginho Fernando 
é incrível e os bastidores desse trabalho 
eram uma delícia. A gente trabalhava 
com tanta alegria, tanta leveza, que isso 
com certeza chegava ao público. Rever 
a novela e relembrar todos esses mo-
mentos é maravilhoso”, conta Thaila. 

Para a atriz, além da visibilidade, 
outros motivos fazem a personagem 
ocupar um espaço especial em sua his-
tória. “A Amanda tem uma importância 
muito grande na minha carreira. Tive 
a oportunidade de trabalhar com ato-
res tão gentis e talentosos, como Dira 
Paes, que interpretava a mãe da minha 
personagem, Murilo Benício e Clau-
dia Raia. Estar ali, trocando com eles 
e com todos os meus outros colegas de 
cena, com certeza me fez crescer muito 
como atriz”, conta Thaila, que estreou 
em ‘Malhação’, em 2007.

PREPARAÇÃO DA PERSONAGEM
Apesar de fazer escolhas duvidosas e 
ostentar um comportamento contro-
verso, Amanda é defendida por Thaila. 
“O que mais me atraiu na Amanda foi 
o lado humano. Não dava para dizer 
que ela era só vilã ou anti-heroína. Para 
mim, como atriz, é muito bom traba-
lhar as nuances da personagem, e a 
Amanda era cheia delas. Uma menina 
rebelde, mimada, que tinha uma mãe 
extremamente batalhadora, mas que 
sonhava com uma outra vida, com ou-
tras coisas... Eram muitos lados para 
levar em consideração. Isso é muito 
rico!”, pondera a atriz, que acabou se 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

inspirando em ‘colegas’ que fez en-
quanto era modelo. 

“Eu já tinha uma vivência no mundo 
da moda e já tinha convivido com algu-
mas Amandas na minha vida (risos). 
Então, foi um exercício de memória 
também. E trabalhar em uma novela 
sobre moda, interpretando uma mo-
delo, foi muito bom, me senti em casa”, 
revela Thaila. 

NOVOS OLHARES
Dez anos após a estreia de ‘Ti Ti Ti’, 
Thaila também fala sobre a diferen-
ça de reviver a trama em uma época 
de maior conexão virtual. “Agora, eu 
acompanho mais a repercussão nas re-
des sociais. É diferente, mas também 
é muito divertido. Amanda continua 
sendo uma personagem que desperta 
sentimentos conflitantes, mas acho que 
nem na primeira exibição, nem nessa 
o público realmente a odeia. Sinto que 
julgam as atitudes dela, criticam, mas 
também percebem que ela não é uma 
pessoa má. Tem algo além disso, além 
das atitudes mimadas dela. Acho que 
isso também cativa o público de algu-
ma maneira até hoje”, destaca a atriz, 
que revela seus - muitos - planos para 
o futuro.

“Tenho cinco filmes para estrear: 
‘Lamento’, ‘O Garoto’, ‘Moscow’, ‘Dis-
trito 666’ e ‘Inverno’. O primeiro a sair 
será ‘Lamento’, agora em agosto. Ainda 
não tenho a previsão dos outros por-
que com a pandemia tudo muda mui-
to, mas devem ser lançados em breve. 
Fico muito animada porque são tra-
balhos bem diferentes entre si. Em 
‘Inverno’, além de atuar, assinei o 
roteiro com Paulo Fontenelle 
e produzi o projeto junto 
com Renato (Góes), 
meu marido. É o 
primeiro lon-
ga da nossa 
produtora”, 
conta.

ADORÁVEL ADORÁVEL 
MIMADAMIMADA

Thaila Ayala em cenas 
como a rebelde modelo 

Amanda de ‘Ti Ti Ti’; 
abaixo, a atriz com o 

marido, Renato Góes 
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