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INSALUBRE
AÇÃO DA COMISSÃO 

DE DEFESA DE 
ANIMAIS RESGATA 

25 GATOS E UM 
CACHORRO 

SIDNEY 

REZENDE, P. 2

SINDICATO DOS 
RODOVIÁRIOS 
DENUNCIA MÁS 
CONDIÇÕES DE 
TRABALHO E DOS 
ÔNIBUS DO BRT. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

Fundo eleitoral: 
veja como os 
parlamentares 
do Rio votaram
Congresso aprova a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, que define 
metas e prioridades de gastos do 
governo. Um item prevê aumento 
de recursos para campanha. P. 11 

Lei sancionada pelo governador 
Cláudio Castro determina que for-
necimento de água, luz e gás de-
vem ser suspensos somente após 
três meses de inadimplência. Me-
dida vale durante a pandemia. P. 4 

Corte de 
serviços 
só depois 
de 90 dias

Assessoria de Mumuzinho 
avisa que relacionamento 
do cantor com Thainá 
Fernandes acabou. P. 13

CASAMENTO 
CHEGA AO FIM
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Trabalhadores beneficiados no lote de julho terão direito ao pagamento de todas as parcelas de 

uma vez, conforme o calendário de saques e transferências. Veja se está na lista.  ECONOMIA, P. 9 
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REPRODUÇÃOCOVID

Produtor e DJ Rennan da Penha lança música com Anitta. P. 15 

‘Sextou’: Dobradinha 
poderosa em novo hit 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

AJUDA EM BOA HORA!
Mais 30 mil pessoas 
vão receber o auxílio 
após nova  análise Ação da PM impede que 

bandidos realizem baile 
em escola no Complexo da 
Maré. Agentes apreendem 
um fuzil, um revólver e 
material para o evento. P. 5 

Tiroteio e 
40 presos 
na Zona 
Norte 

ATAQUE

VACINAÇÃO EM
MASSA NA MARÉ 
VAI IMUNIZAR 
31 MIL PESSOAS

Fluminense de Roger 
Machado pega o Grêmio.

Ricardo Resende comanda 
o Fogão contra o Brusque.

CONFRONTO 
DE TRICOLORES 
NO MARACA

INTERINO SOB 
PRESSÃO NA 
SEGUNDONA

TERCEIRA DOSE 
PARA IDOSOS 
PODE SER FEITA 
COM IMUNIZANTE 
DIFERENTE. P. 3

Doses serão aplicadas em adul-
tos de 34 a 18 anos entre os dias 
29 de julho e 1º de agosto. Para 
essa iniciativa da Fiocruz, que 
fará um estudo, Prefeitura do 
Rio contará com uma força-ta-
refa de mil funcionários. P. 3 

Chefes do tráfico morrem 
em tiroteio com a polícia 
Alessandro Luiz Vieira, o Vinte Anos, e Rayane Nazareth Silveira, a Hello Kitty, 
foram baleados no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, após denúncias. P. 5
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HISTÓRIAS DO LUAR
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A assembleia decidiu, tá decidido. 
Apesar do placar apertado, 6 x 4, to-
dos acataram sem nhenhenhém. 

Afinal, a democracia é o que rege as ações 
do esquadrão dos velhinhos do Princi-
pado da Água Santa. Agora, falta selar o 
compromisso, acertar pequenos detalhes 
e aguardar as instruções das autoridades 
sanitárias municipais. Nélson ficou encar-
regado de requisitar a velha kombi, com 
pintura anos 70, a mais psicodélica do su-
búrbio carioca, para o transporte da rapa-
ziada (?) até o Cantinho das Concertinas, 
antro familiar típico português, no Cadeg, 
para a comemoração da decisão do grupo. 
Melhor explicar a coisa toda.

A assembleia, na casa do Fred, sem 
alguém como presidente, teve como re-
lator o Ibiapina. Tudo para se tentar 
resolver um impasse que surgiu entre os 
veteranos do bairro. A vacina contra a 
gripe, anual, foi o tema do encontro para 
a importante decisão. Mas, antes ou de-
pois das cervejas e bolinhos de bacalhau, 
lá em Benfica? Eis a questão. Adilsinho 
foi quem levantou a questão. Fred achou 
melhor ir garantir a vacina.

Entenderam? Foi aí, então, que o gru-
po da segunda infância feliz partiu para 

das Mulatas! Caramba, a boate fechou nos 
anos 70... Foi difícil convencer os meninos 
(?) que tudo ficou, ou desapareceu, em um 
passado distante.

Cá entre nós, amigas e amigos, tenho 
dúvida que esses companheiros saibam 
que a ditadura militar acabou no Brasil, que 
o Fusca saiu de linha ou, até mesmo, que 
já inventaram o Viagra. Mas, engraçado, 
receberam a CoronaVac, usam máscaras, e 
bebem cerveja. Desconfio, porém, que ainda 
usem cueca samba canção. Prometo jamais 
revelar os nomes dos companheiros.

O Júlio, mecânico de confiança do bairro, 
já se comprometeu em fazer a manuten-
ção da Kombi e preparou uma surpresa. Ele 
me confidenciou, com exclusividade, que 
vai instalar compartimentos para kits de 
primeiros socorros, incluindo cilindro pe-
queno de oxigênio, estetoscópio, aparelho 
para verificação de pressão arterial, álcool, 
algodão, luvas, máscaras e rádio UHF/VHF 
para comunicação em locais onde celulares 
não funcionam. Júlio até me explicou que 
fará palestras para esclarecer o manuseio 
de certos equipamentos de salvamento. 
Vou aproveitar essa ocasião e mostrar que 
o consumo de castanha do pará é excelente 
para proteção da próstata e do coração, for-
talece unhas e cabelos e ainda fornece vita-
minas dos complexos B e E. Ah, ainda baixa 
o colesterol. São ricas em proteínas, fibras, 
selênio, magnésio, fósforo, zinco. Fácil de ex-
plicar tantos cuidados: a presença do grupo 
da segunda infância na Praia do Abricó...

a votação, tudo em turno único. Nada de 
voto secreto, ou em branco, ou mesmo nulo, 
tudo ali, na bucha. Detalhe importante: 
esqueceram das mulheres. A kombi psico-
délica (a pintura tem como tema o Festival 
de Woodstock, lembram?) não suportaria 
20 pessoas em uma só viagem até o posto 
de saúde. Mas, logo foi resolvido o impas-
se. Duas viagens. Primeiro, as damas (só 
para as vacinas). A ida ao Cadeg foi mar-
cada para depois da imunização (só para 
os homens). A pauta, também de suma 
importância, a ida até a Praia do Abricó, 

ali no Grumari, ficou para ser discutida em 
dezembro, quando a temperatura no Rio é 
bem mais quente. Bem, devo confessar que, 
três dos dez do grupo são considerados os 
mais assanhadinhos, apesar de desinfor-
mados ou fora da atualidade... Eles suge-
riram, pasmem, ir para a Boate Oba Oba, a 
falecida casa de espetáculos do também, 
infelizmente, falecido, Sargentelli, o Rei 

Os planos da segunda 
infância saudável a bordo 
da Kombi psicodélica

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

A vacina contra a gripe, anual, 
foi o tema do encontro para a 
importante decisão. Mas, antes 
ou depois das cervejas e bolinhos 
de bacalhau, lá em Benfica?

V inte e cinco gatos e um cachorro foram resgatados on-
tem, em ação conjunta de agentes da Polícia Civil, Pre-
feitura do Rio e do presidente da Comissão de Defesa 

dos Animais, Luiz Ramos Filho (PMN). Um cachorro, que está 
com feridas provocadas por sarna, foi levado para o Centro de 
Controle de Zoonoses, em Santa Cruz. Os felinos foram para 
o abrigo municipal da Fazenda Modelo, em Guaratiba, Zona 
Oeste da cidade. Todos serão tratados, vermifugados, vaci-
nados, castrados e disponibilizados para adoção. Vizinhos se 
queixavam ao vereador sobre a insalubridade em um apar-
tamento no Centro. O parlamentar acionou a Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária e outras 
autoridades. Ação foi respaldada por decisão judicial que 
determinou a retirada dos animais da residência, onde viviam 
com um casal e o filho jovem. A sujeira atraía moscas varejei-
ras, pondo em risco a saúde de toda a vizinhança.

MAU CHEIRO
“É mais um caso de síndrome de Diógenes, conhecida como 
acumulação compulsiva. Esses tempos difíceis que esta-
mos vivendo estão levando pessoas ao estresse e a com-
portamentos compulsivos”, contou Ramos Filho. Por causa 
do número frequente de atendimentos a acumuladores, os 
vereadores Luiz Ramos Filho e Alexandre Isquierdo (DEM) 
aprovaram lei que cria campanha permanente de orientação 
e tratamento da síndrome de Diógenes na rede municipal de 
saúde, sancionada pelo prefeito Eduardo Paes.

MAUS-TRATOS

Vereadores 
que protegem 
animais

 n Projeto de lei de autoria 
do vereador William Siri 
(PSOL) quer criar o Dia do 
Teatro da Zona Oeste do Rio, 
em 14 de julho. A data é uma 
homenagem ao dia da fun-
dação do Teatro Rural do Es-
tudante, de Campo Grande. 

 n O Fórum da Alerj de De-
senvolvimento do Estado 
promoveu com o Conselho 
Regional de Contabilidade 
e a Receita Federal um wor-
kshop com os municípios, 
em fevereiro, sobre desti-
nar parte do imposto devido 
ao fisco para fundos sociais 
municipais. E o resultado 
chegou agora: a arrecada-
ção cresceu 175% este ano. O 
próximo passo é aprofundar 
parceria e promover encon-
tros de capacitação. 

FUNDOS 

SOCIAIS 

MUNICIPAIS

DANIEL CASTELO BRANCO

Vereador Luiz Ramos Filho é presidente da Comissão de Defesa dos Animais na Câmara.

TEATRO NA ZONA 
OESTE DO RIO

Esses tempos 
difíceis estão 
levando 
pessoas a 
comporta-
mentos com-
pulsivos”
LUIZ RAMOS FILHO
Vereador

PICADINHO

Professor Paulo Sérgio Diniz, da Politécnica-UFRJ, participa da 73ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.

UFRJvac: Até o fim de 2021, a vacina desenvolvida pela UFRJ 
contra covid-19 deve começar a ser testada em humanos. 

Espetáculo internacional ‘Mulheres Nascidas de um Nome’ pode ser 
visto até 22 de agosto, de sexta a domingo, às 18h, pelo Youtube. 

Workshop foi feito online

DIVULGAÇÃO

EFEITO DA PANDEMIA NO RJ
 n Nunca houve tantas mortes e tiveram tão poucos nasci-

mentos em um 1º semestre como em 2021, segundo os Car-
tórios do Rio: aumento de 54,4% em relação à média his-
tórica de óbitos. Número de nascimentos foi 13,6% menor. 

As mais lidas

Online

Moradores do Salgueiro 
relatam clima de tensão 

após morte de  
Hello Kitty e Vinte Anos

RIO DE JANEIRO, P. 5

Vídeo: homem é 
expulso de rodízio 

por comer 14 pratos e 
viraliza na internet

BRASIL

‘Foi só sexo pago’, diz 
Elisa Sanches sobre 

relação com MC Kevin
FÁBIA OLIVEIRA 

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

MARÉ VAI RECEBER 31 
MIL DOSES DE VACINAS 
CONTRA A COVID-19
Força-tarefa de mil funcionários da prefeitura vão ajudar na distribuição de doses, que 
serão aplicadas em adultos de 34 até 18 anos. Não há previsão para os adolescentes

A 
vacinação em mas-
sa que será feita no 
Complexo da Maré 
vai imunizar 31 mil 

pessoas entre 29 de julho e 1° 
de agosto. Serão 1.000 funcio-
nários da prefeitura organiza-
dos para realizar uma força-ta-
refa de distribuição de doses 
durante esses três dias para 
adultos entre 34 até 18 anos de 
idade. Este público, antes do 
projeto, só seria contemplado 
posteriormente pelo calendá-
rio geral do Rio. A iniciativa faz 
parte de um estudo promovi-
do pela Fiocruz que tem o ob-
jetivo de estudar os efeitos de 
proteção do imunizante. 

O secretário municipal da 
Saúde, Daniel Soranz, deu 
mais detalhes sobre a vaci-
nação no Complexo da Maré 
durante a apresentação do 
28° Boletim Epidemiológi-
co do Rio. Ele explicou que, 
apesar da comunidade ter 
140 mil pessoas, a previsão 
é que 31 mil sejam imuniza-
das, pois o restante já seria 
contemplado pelo calendá-
rio geral. A iniciativa tem 
como objetivo avaliar a efi-
cácia do imunizante.

“Essa é uma pesquisa da 
Fiocruz, o Fernando Bozza é 
o pesquisador responsável, e 

o estudo tem uma articulação 
com a Redes da Maré, outras 
Ongs e associação de mora-
dores. O objetivo é vacinar 31 
mil pessoas em três dias, o que 
é um grande desafio. A gente 
está com essa força tarefa para 
que a Maré também possa ser 
um grande case de avaliação 
para a eficácia da vacina”. 

A vacinação em massa na 
Maré não vai contemplar 
adolescentes, diferente do 
que acontece com o estudo 
de Paquetá. 

O complexo conta com 
cinco unidades básicas de 
saúde que vão receber a 
população das 17 comuni-
dades para se vacinar. Será 
feito também parcerias 
com escolas de samba da 
região para a criação de no-
vos pontos de imunização 
e profissionais da área da 
saúde podem se candidatar 
como voluntários para dar 
apoio à prefeitura durante 
o processo de distribuição 
em massa das doses.

Meta é chegar ao final de agosto com todos os adultos vacinados

REPRODUÇÃO

Iniciativa 
faz parte de 

um estudo 
promovido pela 

Fiocruz para 
os efeitos de 

proteção

DIVULGAÇÃO

Vacinação em massa 
não vai contemplar 
adolescentes, 
diferente do estudo 
de Paquetá

Dose de reforço para idosos no Rio pode ser de fabricante diferente
 > A terceira dose da va-

cina para idosos no Rio 
pode ser feita com imuni-
zante de diferente fabri-
cante a partir de outubro. 
A medida, que está sendo 
planejada pela Prefeitu-
ra, tem como objetivo au-
mentar a eficácia da pro-
teção da população com 
mais de 60 anos. O secre-
tário municipal da Saú-
de, Daniel Soranz, expli-
cou que a ação ainda está 
em avaliação e precisa 
ser discutida. 

Soranz reforçou que a 
possibilidade é apenas para 
idosos e que a prefeitura não 
cogita a aplicação de dose de 
reforço para adultos.

“Ainda está em desenho 
essa discussão, mas muito 
provavelmente esse reforço 
será feito com uma vacina 
heteróloga (quando a dose 
de reforço vem de um fabri-
cante diferente). Não que 
não possa acontecer com 
o próprio imunizante, mas 
isso ainda está em discussão, 
chamamos de ‘discussão de 

efetividade’. Vamos olhar os 
dados de proteção dos idosos 
que tomaram as vacinas no 
mês de janeiro, fevereiro e 
março, e aos poucos a gente 
vai conseguindo apurar me-
lhor essa informação”, expli-
cou o secretário. 

CALENDÁRIO
A vacinação começará a ser 
feita em outubro com a po-
pulação a partir de 80 anos. 
Em novembro, será distri-
buído a terceira aplicação 
para quem tiver 70 anos ou 

que necessita de acordos 
com o governo federal e 
estadual, mas a nossa in-
tenção é tentar deixar o 
carioca com o máximo de 
previsibilidade possível”.

Por fim, o secretário 
completou: “a maior par-
te das evidências cientí-
ficas colocam que a vaci-
na heteróloga traz efeitos 
de proteção superiores. 
Precisamos colocar isso 
na pauta de discussão do 
Programa Nacional de 
Imunização”, disse. 

mais, por fim, em dezembro, 
ao público com idade acima 
de 60 anos. Soranz explicou 
que a estratégia da prefei-
tura é dar previsibilidade e 
ao mesmo tempo garantir 
que as discussões científicas 
avancem para salvar vidas 
durante a pandemia. 

“A gente precisa come-
çar a dar previsibilidade 
para as pessoas, é fácil fa-
zer isso durante uma pan-
demia? Não. É um cenário 
de incerteza e construção 
de evidências científicas, 

PREOCUPAÇÃO

 N A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) do Rio de Janeiro 
acaba de identificar o terceiro 
caso da variante Delta do novo 
coronavírus na cidade. Após 
sequenciamento genômico, a 
variação B.1 617.2 foi diagnos-
ticada em uma mulher de 72 
anos, com comorbidades, que 
reside em Campo Grande, na 
Zona Oeste. Segundo a Prefei-
tura do Rio, a idosa desenvol-
veu quadro de síndrome gripal 
leve, mas já está curada.

Antes da idosa, dois ho-
mens, um de 27 e outro de 30 
anos, residentes dos bairros 
de Olaria e Paquetá, respecti-
vamente já haviam sido diag-
nosticados com a variante. A 
confirmação dos dois pacien-
tes foi divulgada nesta quin-
ta-feira. Segundo a SMS, a in-
vestigação epidemiológica dos 
três casos está em curso para 
identificar como os pacientes 
contraíram a variante.

A Vigilância em Saúde da 
SMS informou ainda que segue 
fazendo o acompanhamento 

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.

O órgão da Prefeitura do Rio 
esclarece que independente-
mente da variante, as medidas 
preventivas são as mesmas. “A 
população deve manter o dis-
tanciamento, usar máscaras e 
higienizar as mãos com álcool 
70 ou, quando possível, água e 
sabão”, disse em nota. 

Para o professor de educa-
ção física da rede pública de 
ensino Marcos Henrique, de 61 
anos, a chegada da nova cepa é 
mais um estímulo para as pes-
soas se imunizarem. “Essa nova 
cepa pode até atingir as pes-
soas na cidade, mas eu acho 
que só a imunização já deve 
frear a evolução dela e reduzir o 
risco de casos graves”, comenta 
o morador do Maracanã, que 
recebeu a segunda dose da 
vacina nesta sexta-feira, na 
Policlínica Hélio Pelegrino, na 
Praça da Bandeira, Zona Norte. 

Rio registra terceiro diagnóstico 
positivo para variante Delta

VAI COMEÇAR

 NA Prefeitura de Niterói definiu 
que dará início à imunização de 
adolescentes a partir de 12 anos 
com comorbidades e deficiên-
cia permanente, desde que com 
indicação médica. Segundo o 
município, a vacinação desse 
grupo será realizada com doses 
da Pfizer, atualmente a única 
com autorização para aplicação 
de menores de 18 anos no Brasil. 

O município depende agora da 
chegada de novas remessas do 
imunizante, enviadas pelo Mi-
nistério da Saúde, para iniciar a 
vacinação dos adolescentes.

“Pra se vacinar é só buscar 
uma unidade de saúde, um 
dos postos de vacinação da ci-
dade, portando, além de um 

documento de identificação, 
um laudo médico indicando, a 
partir de uma avaliação de risco 
benefício indicando que a pes-
soa possa tomar a vacina”, disse 
o secretário de Saúde de Niterói.

A vacinação contra a covid-19 
hoje em Niterói, na Região Me-
tropolitana do Rio, será realiza-
da nas Policlínicas Regionais do 
Vital Brazil e de São Lourenço. 
A população também pode se 
imunizar no drive thru do Cam-
pus Gragoatá da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), das 
8h às 12h. A entrada é até as 
11h30, para maiores de 34 anos.

O município já concluiu a vaci-
nação com a primeira dose con-
tra o novo coronavírus dos grupos 
prioritários definidos pelo Minis-
tério da Saúde. Agora, além da 
população geral que segue sen-
do imunizada por idade, pessoas 
com comorbidades, gestantes, 
puérperas e lactantes maiores 
de 18 anos também podem se 
vacinar. A meta é chegar ao final 
de agosto com todos os adultos 
vacinados com a primeira dose.

Niterói: vacinação de adolescentes 
com comorbidades e deficiências

A vacinação 
desse grupo será 
realizada em 
Niterói com doses 
da Pfizer
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Sindicato denuncia péssimas condições
Motoristas saem da garagem e os carros com inúmeros problemas, segundo sindicato

REGINALDO PIMENTA

Sindicato denunciou as péssimas condições dos ônibus do BRT

O Sindicato dos Rodoviários 
denunciou as péssimas con-
dições de trabalho dos fun-
cionários e dos ônibus que 
circulam nas calhas do BRT. 
Segundo José Carlos Sacra-
mento, vice-presidente do 
sindicato, os motoristas são 
obrigados a sair da garagem 
com os carros apresentando 
inúmeros problemas. Além 
disso, durante a pandemia 
da covid-19, o BRT ainda de-
mitiu aproximadamente 1,2 
mil funcionários, entre mo-
toristas, fiscais, mecânicos e 
pessoal administrativo.

“Não concordamos e nem 
aceitamos esse tipo de com-
portamento por parte da em-
presa. Os profissionais são 
pressionados a colocarem 
os carros para rodar e, caso 
não o façam, ficam sujeitos 
a punições que vão desde a 
suspensão até o desconto no 
contracheque dos dias para-
dos, isso é inadmissível”, dis-
se o vice-presidente.

De acordo com o sindica-
to, as rodas dos ônibus saem, 
os motores esquentam fazen-
do com que o veículo pare no 
meio da viagem e os chassis 
estão empenados. Além do 
mais, os funcionários ou-
vem xingamentos e até so-
frem agressões por parte dos 
usuários que não conseguem 
embarcar nas estações, “pois 
os ônibus geralmente atra-

sam devido às quebras cons-
tantes e quando param estão 
lotados, comprovando o su-
cateamento da frota”.

José Carlos lembra ainda 
que hoje circulam no BRT 
cerca de 180 carros, que são 
auxiliados com 70 ônibus ex-
tras na parte da manhã e à 
tarde, considerados horários 
de pico, e que atendem prin-
cipalmente as estações de 

Santa Cruz e Campo Grande. 
O presidente da Comissão 

de Transportes da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Dionísio Lins (Progressis-
ta), entende que a prefeitu-
ra vem se esforçando para 
entregar aos usuários um 
transporte de melhor quali-
dade, mas para isso é preciso 
que haja investimento sério.

“A Câmara Municipal do 
Rio aprovou no início do ano 
um projeto que autorizava a 
prefeitura a investir recur-
sos próprios para melhorias 
do BRT no valor de R$ 133 
milhões. Esse valor já foi uti-
lizado? O usuário não aguen-
ta mais disputar um espaço 
dentro dos ônibus”.

A Prefeitura do Rio in-
formou que as condições de 
trabalho nos ônibus do con-
sórcio, anteriormente à In-
tervenção, eram péssimas, já 
que a manutenção era defi-
ciente e a frota se encontrava 
em extrema degradação. 

Serviços: Corte só após 
90 dias de inadimplência
Medida vale somente durante a pandemia 
do coronavírus no estado do Rio de Janeiro

Serviços públicos essen-
ciais como, água, luz e gás 
só poderão ter seu forneci-
mento interrompido após 
90 dias de inadimplência 
e para clientes com, pelo 
menos, duas contas atra-
sadas. É o que determina 
a Lei 9.356/21, de autoria do 
deputado André Ceciliano 
(PT), sancionada pelo go-
vernador Cláudio Castro. A 
medida vale somente du-
rante a pandemia.

A norma altera a Lei 
8.769/20, que proibia a in-
terrupção dos serviços por 
qualquer tipo de inadim-
plência. A nova lei ainda 
proíbe interrupção em ca-
sos específicos assim como 
o corte do fornecimento de 
água quando o valor total 
do consumo por conta em 
atraso não for superior a 15 
mil litros por mês. A deter-

minação também se aplica ao 
gás, se houver consumo míni-
mo. Residências incluídas nas 
regras da tarifa social também 
não pode ter a energia elétrica 
interrompida. Também foram 
incluídos serviços essenciais 
de unidades utilizadas para 
centro oficial de armazena-
mento, distribuição e aplica-
ção de vacinas.

Ceciliano explica que é 
necessário impor limite às 
concessionárias para não 
prejudicar as relações de 
consumo. “Para toda medi-
da, é necessária a propor-
cionalidade. Muito embo-
ra haja claro desequilíbrio 
econômico/financeiro entre 
concessionária e usuário, 
uma regra não pode por si 
só estimular a inadimplên-
cia sob pena de afetar a pró-
pria prestação de tal serviço 
à coletividade”, declarou.

‘Breque’ está programado para amanhã. Objetivo é chamar atenção das empresas 

Entregadores planejam paralisação por mudanças

Eles estarão na rua de jaque-
ta, capacete e mochila, mas 
com os motores desligados. 
Entregadores de aplicativo 
das zonas Norte e Oeste do 
Rio pretendem paralisar os 
serviços no próximo domin-
go, dia 18, a partir das 10h. A 
ideia é chamar a atenção 
de consumidores e da pla-
taforma iFood para o que 
chamam de “concorrência 
desigual”. Segundo eles, as 
diferentes modalidades de 
entregadores do iFood têm 
dado prioridade às empre-
sas, e deixado colaborado-

res autônomos com cada vez 
menos entregas. 

“A nossa intenção é dar 
um blecaute no aplicativo em 

Após vacinação, mortes por covid-19 
caem 79% na cidade do Rio de Janeiro
Soranz atribuiu queda ao avanço da vacinação e explicou que a cidade esperava cenário mais difícil

REPRODUÇÃO

Ocorrências de óbitos por covid-19 caíram 79%, Síndrome Respiratória Aguda Grave caíram 77% e as de Síndrome Gripal, 26%

C
om 68,1% da popula-
ção carioca maior de 
idade vacinada, o mu-
nicípio do Rio de Ja-

neiro já conseguiu ter resul-
tados positivos na proteção 
de vidas contra o perigo pro-
vocado pela covid-19. Foi re-
gistrada nesta semana, uma 
queda de 79% no número de 
óbitos, 77% de redução dos 
casos de Síndrome Respira-
tória Aguda Grave e 26% me-
nos registros de casos leves 
da doença em comparação 
com quatro semanas atrás. 

Nesta semana, foram 
registradas 31 mortes. Na 
quarta semana anterior a 
esta, o registro foi de 151 óbi-
tos. Ou seja, comparando os 
dados entre os dois períodos 
para os casos de mortes, a 
queda é de aproximadamen-
te 79%. O secretário muni-
cipal da Saúde, Daniel So-
ranz, atribuiu o fenômeno 
ao avanço da vacinação na 
cidade e explicou que a pre-
feitura esperava um cenário 
mais difícil do que o atual.

“Esse número é muito 
importante porque mostra 
que as vacinas de fato fazem 
efeito. Esse resultado não 
seria esperado para um mês 
de inverno, onde normal-
mente há um aumento de 

incidência da gripe. Ainda 
temos pessoas internadas 
por covid-19, então não é o 
momento de relaxar, mas é 
uma ótima notícia, mostra 
que a vacina funciona e con-
trariou as nossas previsões 
que era um número muito 
maior de pessoas internadas 
neste período que é onde a 
gripe tem maior sazonalida-
de”, explicou Soranz. 

De acordo com o Painel 
Rio Covid-19, o município 
possui 661 pessoas interna-
das. Até quarta-feira (14), o 
registro foi de 386 casos gra-
ves com internações em lei-
tos de UTI e 239 atendimen-
tos em enfermarias. 

Os dados também mostra-
ram um aumento de regiões 
administrativas da cidade 
onde o risco de contamina-

De acordo com o Alerta Rio, a aproximação e passagem 
dessa massa de ar frio provocará aumento de nebulosidade 
na cidade e mudança nas temperaturas. A previsão para os 
próximos dias também será de chuva e tempo parcialmente 
nublado. Há a possibilidade de chuva fraca a moderada. 

CHAMADA
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ção é moderado e não alto. 
Esta semana, são 11 áreas. Na 
última sexta-feira (9) eram 
apenas cinco.

VARIANTE DELTA PREOCUPA

Horas antes do terceiro caso 
da variante Delta ser identi-
ficada no Rio, Daniel Soranz 
explicou que a cepa indiana 
deve ser a predominante em 
todo o mundo. No Brasil, se-

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Cadu Bruno

gundo o secretário, existem 
duas discussões sendo feitas.

“Temos duas hipóteses, 
uma discussão se ela vai 
conseguir se sobrepor a va-
riante P.1 (Manaus). E tam-
bém a discussão se essa va-
riante de fato é menos letal 
e causa uma menor quanti-
dade de casos graves. A gen-
te já sabe que ela tem uma 
capacidade de transmissão 

muito mais veloz”.
A maioria dos casos iden-

tificados pela vigilância ge-
nômica no Rio são da va-
riante Gamma (antiga P.1, 
de Manaus), com 80% dos 
registros. A preocupação ci-
tada por Soranz é que com 
uma possível aceleração 
da transmissão da variante 
Delta (indiana), a capital flu-
minense possa ter casos de 
reinfecção.

“O principal risco quan-
do falamos de variante é ela 
conseguir ultrapassar a bar-
reira da vacina. Então nossa 
preocupação é ter alguma 
variante que as vacinas não 
tenham uma cobertura ade-
quada principalmente para 
internação e óbito. Felizmen-
te a gente vem acompanhan-
do o que acontece no mundo. 
Algumas variantes, como a 
Delta, já circulam em outros 
países, e sabemos que as va-
cinas que temos hoje sendo 
aplicadas no Rio, todas elas 
cobrem contra todas as va-
riantes que estão circulando 
no Brasil, então isso dá um 
nível de proteção e seguran-
ça bastante alto ainda para 
as autoridades”.

três pontos: BarraShopping, 
Metropolitano e Via Parque, 
na Barra, e fazer com que a 
paralisação se espalhe pela 

cidade. Reivindicamos direi-
tos, melhoras na taxa mínima 
de entrega e código de segu-
rança contra golpes. A gente 
não pretende fazer arruaça, 
bagunça. Não é nossa inten-
ção, não é nosso querer. Não 
vai ser isso. Nosso manifesto é 
pacífico, onde não prejudique 
ninguém”, afirma um dos res-
ponsáveis da paralisação, que 
prefere não se identificar. Sem 
sindicato nem representan-
tes, os autônomos têm se or-
ganizado em grupos de What-
sapp e Telegram. Na semana 
passada ocorreram protestos 
em portas de shoppings em 
Madureira, Vicente de Carva-
lho e Campo Grande.

Ideia é chamar a atenção de consumidores e da plataforma iFood

REPRODUÇÃO TWITTER

YURI EIRAS
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Ação contra ‘baile’ tem tiroteio e fecha Linha Vermelha
Cerca de 40 suspeitos foram presos durante a operação na Maré para reprimir a ação de criminosos nas instalações de uma escola

MARCOS PORTO

Agentes apreenderam 
um fuzil, um revólver e 
material para realização 
do evento, entre bebidas 
e equipamentos de som

Uma operação da Polícia 
Militar prendeu cerca de 40 
suspeitos no Complexo da 
Maré, Zona Norte do Rio, 
na tarde de ontem. Segun-
do a Polícia Militar, agentes 
do Comando de Operações 
Especiais (COE) atuaram 
nas imediações da comuni-
dade Parque União para re-
primir a ação de criminosos 
nas instalações de uma esco-
la e a realização de um baile. 
Um intenso tiroteio foi regis-
trado e assustou moradores. 

Um v ídeo  d ivu lgado 
pela PM mostra o interior 
do CIEP 326 - Professor Ce-
sar Pernetta montado com 
tenda para a realização do 
baile. Agentes apreenderam 
um fuzil, um revólver e mate-
rial para realização do even-
to, entre bebidas e equipa-
mentos de som. 

Nas redes sociais, mora-
dores comentaram os mo-
mentos de terror. “Fiquei 
uns 10 minutos deitada no 
chão com minha família en-
quanto rolava tiroteio aqui 
no Parque União”, disse uma 

internauta. “O Bope entrou 
com tudo no Parque União, 
nunca vi tanta polícia na 
minha vida”, comentou ou-
tra. “Bicho pegando na Li-
nha Vermelha, Maré, Par-
que União e próximo ao 
Hospital do Fundão”, disse 
uma terceira.

Por conta da ação, a Ave-

Traficantes 
Vinte Anos 
e Hello Kitty 
morrem em 
confronto
Troca de tiros aconteceu após policiais 
receberam informações de que 
criminosos faziam uma família refém

REPRODUÇÃO

Alessandro Luiz e Rayane Nazareth eram apontados pela polícia como as principais lideranças do Comando Vermelho em São Gonçalo

O
s traficantes Alessan-
dro Luiz Vieira Mou-
ra, o Vinte Anos, de 
44 anos, e Rayane Na-

zareth Cardozo da Silveira, a 
Hello Kitty, 22, morreram em 
confronto com policiais do 7º 
BPM (São Gonçalo) e agentes 
da 72ª DP (Mutuá) no Comple-
xo do Salgueiro, em São Gon-
çalo, na Região Metropolita-
na. A dupla era apontada pela 
polícia como principal lide-
rança do Comando Vermelho 
(CV) em São Gonçalo. Outros 
dois suspeitos também foram 
mortos na troca de tiros.

Segundo a polícia, Vinte 
Anos, Hello Kitty e outros dois 
comparsas eram suspeitos de 
manter uma família refém 
dentro da comunidade. Du-
rante a troca de tiros, os qua-

tro foram baleados e chega-
ram a ser socorridos, mas não 
resistiram. A PM apreendeu 
dois fuzis e duas pistolas. 

A direção do Hospital Esta-
dual Alberto Torres informou 
que quatro pessoas baleadas, 
vindas do Complexo do Sal-
gueiro, sendo três homens e 
uma mulher, deram entrada 
na unidade. 

Equipes do Grupamento 
de Ações Táticas (GAT) do 7º 
BPM , do Batalhão de Ação 
com Cães e do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope) 
seguem no interior da comu-
nidade e realizam buscas por 
outros criminosos, mas não 
encontraram nenhuma famí-
lia mantida refém. 

Alessandro Luiz e Rayane 
Nazareth eram apontados 
como responsáveis pelo con-
trole da venda de drogas em 
várias comunidades de São 

Gonçalo. Uma delas é a favela 
Nova Grécia, às margens da 
rodovia estadual RJ-104, onde 
a traficante ficou conhecida 
ao assumir o posto de núme-
ro dois na hierarquia, após 
Vinte Anos ser baleado em 
troca de tiros com rivais. 

Investigações da polícia 
apontam que a dupla estava 
abrigada há mais de um ano 
dentro do Complexo do Sal-
gueiro, que se tornou uma 
espécie de ‘Hotel do CV’. Helo 
Kitty e Vinte Anos eram fora-
gidos da Justiça. O Disque De-
núncia oferecia recompensa 
de R$ 1 mil por informações 
que levassem à captura. 

Apontada como a ‘Dama do 
Tráfico’, Rayane Nazareth Car-
dozo da Silveira, a Hello Kitty, 
passou a frequentar as rodas 
do tráfico de drogas depois de 
ter sido apadrinhada por Vin-
te Anos. A jovem frequentava 

a igreja evangélica e ficou co-
nhecida pela polícia após ser 
identificada em investigações 
como uma das responsáveis 
pelos assaltos na RJ-104, nas 
imediações das comunidades 
Nova Grécia e Novo México, 
em São Gonçalo. 

Hello Kitty e Vinte Anos 
eram ligados à facção cri-
minosa Amigos dos Amigos 
(ADA) e migraram para o 
Comando Vermelho. A du-
pla estava abrigada no Com-
plexo do Salgueiro desde a 
morte de Antonácio do Rosá-
rio, o Schumaker, executado 
pelo ex-comparsa Thomas 
Jayson Vieira Gomes, conhe-
cido como 3N. Kitty e Vinte 
Anos eram aliados do trafi-
cante Antônio Hilário Fer-
reira, o Rabicó do Salgueiro, 
e estavam na comunidade 
para impedir uma possível 
invasão de rivais.

 N Após a confirmação das 
mortes dos traficantes Ra-
yane Nazareth Cardozo da 
Silveira, a Hello Kitty, de 22 
anos, e Alessandro Luiz Vieira 
Moura, o Vinte Anos, de 44, o 
clima é de tensão na região 
do Complexo do Salgueiro. 
Moradores e comerciantes 
relatam que o tiroteio ainda 
não acabou e, por ordem de 
traficantes, o comércio fechou 
as portas. A PM reforçou o po-
liciamento em Itaúna e bair-
ros vizinhos. 

“Ainda está muito assusta-
dor. A polícia está na comuni-
dade, mas o tráfico já deu or-
dem e ninguém vai funcionar 

hoje. Ainda estão rolando ti-
ros em alguns pontos da co-
munidade”, disse uma mora-
dora, que pediu para não ser 
identificada.

Nas redes sociais, morado-
res relatam que por conta dos 
tiros estão sem poder sair de 
casa desde o início da manhã, 
quando houve o confronto 
que resultou na morte de Helo 
Kitty, Vinte Anos e outros dois 
comparsas. 

“Não fui trabalhar por con-
ta dos tiros. Ainda não sei di-
reito o que aconteceu na co-
munidade, mas o clima está 
tenso demais”, relatou um 
internauta. 

SUFOCO

Moradores do Salgueiro relatam 
clima de tensão após mortes

nida Brasil e a Linha Verme-
lha ficaram interditadas por 
cerca de 1h. O trânsito segue 
congestionado na região.

Em nota, a PM informou 
que “o policiamento no en-
torno da comunidade está 
reforçado pela presença de 
equipes do Batalhão de Poli-
ciamento em Vias Expressas 

Agentes da 106ª DP (Itaipava), 
em ação conjunta com policiais 
militares, prenderam quatro 
traficante em uma comunidade 
do distrito de Itaipava, em Pe-
trópolis, na Região Serrana do 
Rio. Segundo as investigações 
do caso, o quarteto comanda-
va o tráfico da região e causava 
terror em moradores locais com 
o uso de armas de fogo.

Policiais militares ambientais des-
cobriram a realização de extração 
de solo irregular na Rua Vinte e 
Três, no bairro Jardim Santo An-
tônio, em Magé, na Baixada Flumi-
nense. No local, foi constada uma 
área de 600 metros quadrados 
degradada, com indícios de extra-
ção de substâncias minerais. Os 
policiais realizaram buscas e ten-
taram encontrar os responsáveis 

A equipe da Delegacia de Polícia 
Interestadual – Divisão de Cap-
turas (DC-Polinter) prendeu o 
gerente do tráfico de drogas do 
Morro do Borel, na Tijuca, Zona 
Norte. Robson da Silva, conhecido 
como “Binho do Borel”,  também é 
acusado de atirar contra policiais 
militares da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) do Borel, em 
julho do ano passado. O traficante 

foi capturado na casa de uma na-
morada, após monitoramento do 
setor de inteligência da unidade.

Segundo os agentes, os PMs 
realizavam patrulhamento pela 
localidade, em julho de 2020, 
quando Robson começou a atirar 
contra eles, com a intenção de 
matá-los. Os policiais não foram 
atingidos e “Binho do Borel” con-
seguiu escapar. 

DIA A DIA

Com os homens foram aprendi-
dos um revólver calibre 32, muni-
ção intacta, 253 pinos de cocaína, 
392 tabletes de maconha e uma 
quantia de R$ 49 em espécie.

Um dos presos, que não teve 
sua identidade revelada, era da 
cidade do Rio de Janeiro, mas 
atuava como gerente das bocas 
de fumo da localidade conhecida 
como Salão Azul, em Petrópolis. 

pelo crime, mas ninguém foi 
encontrado. O caso foi registra-
do na 65ª DP (Magé).

A denúncia de crime am-
biental foi feitada pelo progra-
ma Linha Verde, do Disque De-
núncia. O programa reforça que 
a população continue denun-
ciando crimes ambientais em 
todo o Estado do Rio através 
dos telefones 0300 253 1177.

TRAFICANTE DO BOREL É PRESO BAIXADA: POLICIAIS ATUAM EM MAGÉQUATRO TRAFICANTES PRESOS

(BPVE) e de outros batalhões 
da região: 16ºBPM (Olaria); 
17ºBPM (Ilha do Governa-
dor) e 22ºBPM(BPM) Maré. 
Ocorrência em andamento”.

Essa não seria a primei-
ra vez que o Ciep 326 - Pro-
fessor César Pernetta seria 
palco de algum evento na re-
gião. Em fevereiro deste ano, 

o cantor Marcelo Pires Viei-
ra, o Belo, foi preso por ge-
rar aglomeração durante um 
show realizado na escola. A 
ação foi em cumprimento de 
quatro mandados de prisão 
preventiva e cinco manda-
dos de busca e apreensão ex-
pedidos pela Justiça contra 
os responsáveis por promo-

ver a invasão e realização do 
evento no Ciep. 

Como se tal situação, por 
si só, não fosse absurda e 
suficiente para uma respos-
ta do estado, foi verificado 
junto à Seeduc (Secretaria 
de Estado de Educação) que 
o evento ocorreu sem qual-
quer autorização, configu-
rando verdadeiro esbulho/
invasão de um prédio públi-
co para a realização de um 
evento privado, contrário 
ao interesse público e que 
serviu para propagar ainda 
mais a doença viral”, disse o 
delegado titular da DCOD, 
Gustavo de Mello de Castro 
na época.

Procurada, a Seeduc in-
formou que “não houve 
qualquer pedido de libe-
ração do pátio do Ciep 326 
Professor César Pernetta, 
no Complexo da Maré, para 
a realização do evento”.

“Desde o início da pande-
mia, a Seeduc não autorizou 
evento de qualquer natureza 
dentro de suas unidades es-
colares. Vale ressaltar que as 
aulas não estão acontecendo 
nesse período devido ao re-
cesso escolar”, disse a pasta.

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

NATASHA AMARAL
natasha.amaral@odia.com.br
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Portal divulga cartaz com 
suspeitos por tortura 
Grupo tentou linchar homem inocente no caso dos meninos de Belford Roxo

DIVULGAÇÃO

Suspeitos teriam ligação com o tráfico de drogas no Morro do Castelar, de acordo com a Polícia Civil

O 
Portal dos Procu-
rados  divulgou, 
ontem, cartaz pe-
dindo informações 

que possam levar às prisões 
de sete homens que se tor-
naram réus por torturarem 
um homem acusado injusta-
mente, no dia 12 de janeiro, 
pelo desaparecimento dos 
três meninos em Belford 
Roxo, na Baixada.

De acordo com a polí-
cia, todos os procurados 
são envolvidos com o tráfi-
co no Morro do Castelar. O 
pedido de linchamento 
teria sido feito pelos trafi-
cantes da região de onde 
Lucas Matheus da Silva, de 
8 anos, Alexandre da Silva, 
10, e Fernando Henrique 
Soares, 11, moravam. Os 
garotos estão desapareci-
dos desde 27 de dezembro 
de 2020, quando decidiram 
ir para a Feira do bairro de 
Areia Branca.

Os procurados são: Ruan 
Igor Andrade de Sales, o Me-
lancia; Anderson Luís da Sil-
va, Bambam; Marcelo Ribei-
ro Fidelis, Petróleo; Victor 
Hugo dos Santos Goulart, 
VT ou Vitinho; Wiler Cas-
tro da Silva, Stala; Welber 
Henry Jeronimo, Cebolinha 
e José Carlos dos Prazeres 
Silva, Piranha. Entre os pro-
curados, está Wiler Castro 
da Silva, gerente do tráfico 
de drogas e apontado como 
suspeito do desaparecimen-
to das crianças.

Vítima e sua mãe tiveram que se mudar
 > Na última quarta-fei-

ra, o Tribunal de Justiça 
do Rio informou que a 1ª 
Vara Criminal de Belford 
Roxo aceitou a denúncia 
do Ministério Público 
(MP) para tornar os vizi-
nhos das crianças réus. 
Um tio de Lucas e Alexan-
dre também foi alvo da 
denúncia porque ele teria 
armado uma emboscada 
para o homem agredido 

ser espancado pelo grupo.
Informações da Polícia 

Civil dão conta de que o ho-
mem levou socos, chutes, 
pauladas, coronhadas (com 
fuzil), teve a sua orelha e 
costas mordida até sangrar, 
para confessar um crime que 
não cometeu. Por causa do 
caso, a vítima e sua mãe tive-
ram que deixar o local onde 
moravam.

O traficante José Carlos 

Prazeres, o Piranha, é 
investigado como man-
dante da tortura. Ele en-
contra-se escondido no 
Complexo da Penha, sob 
a tutela do traficante Doca 
da Penha. 

O Disque Denúncia re-
cebe informações pelos te-
lefones (21) 2253-1177 ou 
0300-253-1177, além do 
aplicativo, inbox do Face-
book e Twitter.  

Viúva de miliciano, que negocia delação 
com MP, é peça-chave no Caso Marielle

Mulher diz que sabe 
quem ordenou crime

DIVULGAÇÃO

Marielle Franco e seu motorista foram assassinados em 2018

A viúva do miliciano 
Adriano da Nóbrega, 
Julia Mello Lotufo, que 
negocia uma delação 
premiada ao Ministério 
Público do Rio, disse aos 
procuradores saber quem 
mandou matar a vereado-
ra Marielle Franco, assas-
sinada junto do motoris-
ta Anderson Gomes em 
março de 2018. A infor-
mação é da ‘Veja’.

Julia já teria falado 
sobre a participação de 
Adriano em vários ho-
micídios encomendados 
pela contravenção e lista-
do agentes públicos que 
receberam propina para 
acobertar os crimes do mi-
liciano, afirma a revista.

Ela nega que o ex-ma-
rido tenha envolvimento 
nos assassinatos de Ma-
rielle e Anderson, mas 
chegou a revelar que in-
tegrantes da milícia da 

Gardênia Azul procuraram 
Adriano para falar sobre um 
plano de matar a vereadora. 
Ela disse à promotoria que 
Adriano achou a ideia ab-
surda e arriscada, por envol-
ver uma parlamentar.

De acordo com Júlia, a mi-
lícia teria alegado que a atua-
ção na Câmara de Vereado-
res do Rio colocava em risco 
os negócios da milícia, não 
só da Gardênia Azul, mas 
também de Rio das Pedras. 

A reportagem da revis-
ta ‘Veja’ afirma, ainda, que 
um dos chefes da milícia da 
Gardênia Azul é o ex-verea-
dor Cristiano Girão. Atual-
mente, Julia está em prisão 
domiciliar e precisa usar 
tornozeleira eletrônica. Ela 
propôs a delação para ten-
tar a revogação das medi-
das restritivas e recuperar 
a liberdade. O Ministério 
Público ainda não respon-
deu se aceita.
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

pulasse a cerca: sua condena-
ção seria o apedrejamento no 
meio da rua. Salomão, genro 
do faraó, teve 300 concubinas, 
só que uma delas deu o azar de 
ser flagrada, traindo o boni-
tão. Só não foi punida pelos fa-
riseus porque Jesus interveio.

No colégio, eu idolatrava o 
gênio da Matemática, o gre-
go Pitágoras. Para mim, era o 
cara. Pois bem, não é que no 
seu tratado Versos de Ouro ele 
escreveu que “existe o princí-
pio bom que criou a ordem, a 
luz e o homem, e um princí-
pio mau que criou o caos, as 
trevas e a mulher”. É mole? 
Então aguente essa do poe-
ta, também grego, Eurípedes, 
que considerava a mulher “o 
mais temível dos males”.

Nas sociedades medie-
vais, quando era gigantesca a 

SIMPLESMENTE ESPÍRITOS

ALMAS TÊM 
SEXO?

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

alemdavida

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

Coluna publicada aos sábados

A 
Era das Trevas durou cerca de 600 anos e é lem-
brada como “Inquisição”, um trecho da História em 
que a caça às bruxas, para os caçadores, é claro, 

era uma tarefa até honrosa, pois eles acreditavam que 
algumas mulheres tinham poderes de bruxas. Mais de um 
milhão de pessoas, a maioria, mulheres, foram queima-
das nas fogueiras nas praças públicas.

PAULO MÁRCIO

Mulheres sempre pagaram 
um preço alto em nome do 
fanatismo religioso. Sempre 
foram o bode expiatório para 
explicar tragédias como epi-
demias. Imagine alguém cul-
par as mulheres pela Covid 
como chegaram a culpar as 
mulheres pela Peste na Euro-
pa medieval. Mulheres nada 
mais eram do que ‘enviadas’ 
de Satã, e por isso, julgadas 
como seres inferiores. Esta-
mos falando da Idade Média, 
onde se desenvolveu a ideia 
absurda de que elas não ti-
nham alma, apenas um corpo 
físico. Como chegaram a essa 
conclusão? Porque mulheres 
seriam mais vulneráveis às 
tentações satânicas.

Para os fanáticos religio-
sos, a sexualidade feminina 
sempre foi a porta de entrada 

de todos os males. Em qua-
se todos os livros tidos como 
‘sagrados’, a mulher não 
ocupa um papel destacado. 
Pelo contrário. A maioria é 
escandalosamente machis-
ta. Numa pesquisa impecá-
vel, Paulo Borges lembra que 
no Velho Testamento, a mu-
lher era obrigada a chamar 
o marido de patrão e senhor. 
Além de ser a personificação 
do mal (por isso teria sido ex-
pulsa do paraíso com o com-
panheiro, depois de perverter 
Adão), ela era apontada como 
traiçoeira (Dalila convenceu 
Sansão a cortar os cabelos, re-
tirando-lhe a força).

Engraçado é que existem 
trechos inacreditáveis, como 
a descrição de que o mais 
sábio dos homens tinha mil 
mulheres, mas ái se umazinha 

mortalidade infantil, partei-
ras pagavam um preço alto 
por ‘permitir’ que crianças 
morressem sem serem ba-
tizadas. E coitadas das mu-
lheres estéreis. Esta seria a 
forma escolhida para que 
elas pagassem neste mundo 
pelo erro de Eva, a ‘Mãe do 
Pecado’. São Paulo afirmou 
ser indecente a mulher fa-
lar dentro da igreja. Santo 
Agostinho disse: “A mulher 
é uma besta insegura e ins-
tável”. São Cristóvão afirmou: 
“Entre todos os animais sel-
vagens, não há nenhum mais 
daninho do que a mulher”. 

Em quase todas as reli-
giões, as mulheres sempre 
foram relegadas a um pata-
mar inferior, sendo chama-
das de tagarelas, lamurien-
tas, briguentas, inconstan-

tes, além de lançarem mau 
olhado. E íntimas de Satã, 
é claro. Está lá, nas leis de 
Manu: “A mulher não pode 
governar-se por si mesma”. 
Na China, o conselho era de 
jamais se confiar numa mu-
lher. Na Rússia, acreditava-se 
que para cada dez mulheres, 
existe apenas uma com alma. 

Ligar a mulher a feitiços 
sempre foi conveniente, com 
o objetivo de mantê-la sob a 
égide do medo e do controle 
masculino. Eternamente dis-
criminada, raríssimas vezes 
esteve no centro das decisões. 
Se existir dúvida sobre isso, 
basta lembrar os regimes 
opressivos em que elas vivem 
nos países de regimes teocrá-
ticos da África e da Ásia, certo?

Allan Kardec, o inspira-
dor da Doutrina Espírita, em 
1866, publicou na Revista 
Espírita um artigo intitulado 
“A mulher tem alma?” Paulo 
Borges lembra que o codifica-
dor da Doutrina Espírita era 
respeitadíssimo: estudou me-
dicina, matemática, astrono-
mia, ciências sociais, filoso-
fia e dominava seis idiomas. 
Suas obras foram adotadas 
em universidades da Fran-
ça. Por isso, chamou atenção 
seu artigo, na verdade uma 
denúncia da espantosa nega-
tiva da Faculdade de Direito 
em liberar o diploma de um 
dos formandos, por ser... mu-
lher. Isso era comum, acredi-
te, a mulher não poder obter 
título universitário. Depois 
de muita briga, concluiu-se 
que, se não existia a previsão 

da mulher ter títulos univer-
sitários, também não havia 
proibição em contrário. E a 
aluna foi diplomada.

Ora, espíritos são espíri-
tos. Não existe espírito-ho-
mem e espírito-mulher, mas 
simplesmente espíritos. 
Quem hoje é homem pode 
ser mulher amanhã e vice-
-versa. Só a experiência nos 
faz mais sábios e até mesmo, 
mais puros. Não sou dos que 
creem que o sexo seja só uma 
necessidade física para per-
petuação da espécie. O sexo 
é mais, muito mais, um tema 
aliás, que abordaremos da-
qui a alguns dias. 

A mulher sempre foi a 
grande vítima do fanatismo 
religioso ao longo dos sécu-
los. No fundo, o machismo 
disfarçado em textos reli-
giosos que inferiorizaram a 
mulher para que ela não se 
tornasse uma competidora. 
Por outro lado, uma forma 
do homem tê-la submissa 
nos limites religiosos sem pé 
e nem cabeça. O Borges tem 
uma tese interessantíssima e 
factível: alguns machões de 
hoje virão mulheres na reen-
carnação e, quem sabe, pro-
varão do seu próprio veneno.

Se existem espírito-ho-
mem e espírito-mulher, eu 
seria capaz de apostar que o 
feminino seria naturalmente 
muito mais puro e dotado de 
uma dedicação infinita. Afi-
nal, quem pode disputar com 
o amor de mãe?
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FLAMENGO FLUMINENSE

Michael recebe elogios  
e a confiança de Renato 
‘Tenho procurado passar muita confiança, principalmente, o Michael’, disse Renato

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Michael foi considerado a grande revelação do Brasileiro de 2019

A
utor do gol da vitória 
do Flamengo sobre 
o Defensa y Justicia, 
Michael vem vivendo 

provavelmente o seu melhor 
momento no Rubro-Negro. 
Foi dele também o gol da vitó-
ria em uma belíssima jogada 
individual contra a Chape-
coense. O bom rendimento 
vem fazendo com que joga-
dor receba elogios e tenha a 
confiança de Renato Gaúcho.

“Michael foi contratado 
pelo Flamengo pelo que ele 
vinha jogando no Goiás. Ele 
é um bom jogador e não de-
saprendeu a jogar. É sempre 
muito importante conversar 
com o jogador, e eu não te-
nho tido muito tempo para 
treinar, tenho trabalhado 
mais no vídeo. Tenho procu-
rado passar muita confian-
ça para eles, principalmente 
o Michael, que vinha sendo 
criticado”, afirmou o técnico, 

após a vitória na Argentina.
Considerado a grande re-

velação do Brasileiro de 2019, 
Michael chegou ao Flamengo 
no ano seguinte pela bagatela 
de 7,5 milhões de euros (cer-
ca de R$ 34,5 milhões na co-
tação da época) por 80% dos 
direitos do atleta.

No ano passado, Michael 
não correspondeu o espera-
do e acabou recebendo mui-
tas críticas. Na temporada 
atual, o jogador fez quatro 
gols, igualando a marca de 
2020, em menos da metade 
dos jogos que atuou no seu 
primeiro ano pelo Flamengo.

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

 n O Vasco recebe o Náutico, 
líder da Série B, em São Ja-
nuário. Na sétima colocação 
com 17 pontos, o cruzmalti-
no vem embalado. Nos últi-
mos cinco jogos, foram três 
vitórias, uma derrota e um 
empate. Curiosamente, das 
cinco vitórias do time no 
campeonato, quatro foram 
na Colina Histórica. A dis-
tância do Vasco para o G-4, 
neste momento, é de apenas 
dois pontos. Se vencer o líder, 
além da possibilidade de en-
trar na zona de acesso.

PODER DE  
SÃO JANUÁRIO

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

FLAMENGO EM BRASÍLIA

N
a próxima quarta-feira, o Flamengo 
recebe o Defensa y Justicia para deci-
dir sua vaga na Libertadores. O jogo, 

inicialmente agendado para o Maracanã, foi 
remanejado para o estádio Mané Garrincha, 
em Brasília. O motivo da mudança está rela-
cionado com a presença de público.

Se no Rio de Janeiro o governo ainda não 
autorizou a presença de torcedores nos está-
dios, em Brasília a situação é diferente. Por 
esse motivo, o rubro-negro vai atuar longe do 
Rio de Janeiro mas terá o apoio de cerca de 
15 mil torcedores no Mané Garrincha - 25% 
da capacidade do estádio.

A partir de agora, será comum acompa-
nhar a movimentação de alguns clubes em 
busca de público nos jogos entre sul-ameri-
canos e o Flamengo já deu o pontapé inicial.

Rubro-negro terá o apoio de cerca de 15 mil torcedores

 nAté o momento, o Bota-
fogo ainda não encontrou 
um substituto para Marcelo 
Chamusca. O ex-treinador 
do alvinegro foi demiti-
do na última quarta-feira 
e, desde então, a diretoria 
do Glorioso não conseguiu 
chegar a um acordo com 
nenhum técnico. Alguns 
nomes foram sondados, 
outros chegaram até a acei-
tar, mas desistiram antes 
da assinatura do contrato. 
Para o jogo contra o Brus-
que, que acontece hoje, no 
estádio Nilton Santos, o 
clube anunciou que Ricar-
do Resende, treinador do 
sub-20, estará a beira do 
campo. Já Lucio Flávio, au-
xiliar permanente, seguirá 
na sua função e fará parte 
da comissão técnica.

PÚBLICO EM MINAS

 n Se na semana passada o Governo de Minas havia au-
torizado a volta do público aos estádios em cidades que 
estejam na Onda Verde, a partir de agora a liberação de 
torcedores em eventos de futebol depende do protocolo 
que será feito pela Federação Mineira de Futebol. Na 
última reunião entre a FMF e a Secretaria de Estado 
de Saúde, foi apresentada a Nota Técnica do Centro de 
Operações de Emergência em Saúde (COES) - esse do-
cumento trata da realização de eventos com presença de 
grandes públicos em Minas Gerais. Representantes da 
entidade esportiva e integrantes da secretaria de saúde 
decidiram, então, pela elaboração de um protocolo gra-
dual e seguro para permitir novamente a presença de 
torcidas em jogos de futebol em Minas.
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Clube carioca vai em busca de uma 
vitória hoje, às 21 horas, no Maracanã

Roger Machado 
reencontra Grêmio e 
Felipão pelo Brasileiro

Após conseguir uma vitó-
ria importante nas oitavas 
de final da Libertadores, o 
Fluminense volta as aten-
ções para o Brasileirão. 
Diante do Grêmio, um 
velho conhecido de Roger 
Machado, o clube carioca 
vai em busca de uma vitó-
ria hoje, às 21 horas, para 
tentar entrar no G-6.

Além de reencontrar o 
Grêmio, clube que treinou 
e que também foi jogador, 
Roger Machado terá pela 
frente Luiz Felipe Scola-
ri. De volta ao Tricolor dos 
Pampas, Felipão comandou 
o técnico do Fluminense 
nos tempos de jogador. Ele 
dirigia o Grêmio nas duas 
maiores conquistas de Ro-
ger como atleta: a Liberta-
dores de 1995 e o Brasileiro 
de 1996. Além disso, o trei-
nador do Grêmio foi o res-

ponsável por lançar o coman-
dante do clube como jogador.

O clube gaúcho vive um 
momento bastante delica-
do na competição. Em úl-
timo lugar, o Grêmio ainda 
não venceu nenhum jogo no 
Brasileiro. Felipão estreou 
com empate diante do In-
ternacional e depois venceu 
a LDU, em Quito. No Mara-
canã, o clube gaúcho tenta-
rá vencer no Fluminense. 
No ano passado, a equipe de 
Porto Alegre foi uma pedra 
no sapato do clube das La-
ranjeiras vencendo os dois 
jogos no Brasileiro.

Com novo compromisso 
pela Libertadores na próxi-
ma terça-feira, o Fluminen-
se poderá poupar jogadores 
para a partida deste sábado. 
No Brasileirão, o Tricolor 
vem de vitória sobre o Sport, 
no Recife, na última rodada. 

BOTAFOGO

VASCO

Com interino e sob pressão, 
Botafogo encara o Brusque 
Glorioso vai pressionado a Santa Catarina, hoje, às 19h, pela Série B

Ainda sem ter definido seu 
novo treinador, o Botafogo 
inicia uma nova fase neste sá-
bado. No primeiro jogo após 
a saída do técnico Marcelo 
Chamusca, demitido na últi-
ma terça-feira, o Glorioso vai 
pressionado a Santa Catari-
na encarar o Brusque, às 19h, 
no Estádio Augusto Bauer.

Nesta partida, a equipe 
será comandada por Ri-
cardo Resende, técnico da 
equipe sub-20. A decisão foi 
tomada por conta das difi-
culdades na busca por um 
novo treinador. A ideia da 
diretoria era ter o novo co-
mandante no banco já neste 
sábado, mas a recusa de Lis-
ca e o não avanço das con-
versas com Dorival Junior 
e Vanderlei Luxemburgo 
frustaram o clube.

Havia a possibilidade de 
Lúcio Flávio, auxiliar técni-
co permanente, assumir a 
equipe interinamente, mas 
optou-se por Resende devi-

Resende tem bom 
desempenho no 
time sub-20

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

do a seu bom desempenho 
no time sub-20. No cargo, ele 
soma 22 vitórias, 12 empates 
e nove derrotas em 43 jogos 
e ocupa a segunda colocação 
no Brasileirão da categoria.

Diante do Brusque, o Bo-
tafogo tenta reencontrar o 

Empresário nega negociação
Atacante, de 21 anos, marcou três gols pelo Grêmio na temporada

O atacante do Grêmio, Léo 
Chú, de apenas 21 anos, foi 
ventilado no Vasco nos últi-
mos dias. No entanto, a pos-
sível vinda do atleta para o 
clube carioca é improvável. 
De acordo com o empresá-
rio Vinícius Prades, que cui-
da da carreira do jogador, a 
intenção é que ele atue em 
alguma equipe da Série A 
ou do futebol do exterior. As 
informações são do portal 
“Atenção Vascaínos”. Léo Chú é especulado no Vasco

REPRODUÇÃO

Revelado na base do Grê-
mio, Léo Chú entrou em 
campo em 20 partidas e fez 
três gols pelo clube gaúcho 
nesta temporada. O atleta 
vem sendo utilizado no Tri-
color dos Pampas, no entan-
to, vem começando no banco 
na maioria dos confrontos.

Na última temporada, o 
atacante foi emprestado ao 
Ceará. Ele entrou em campo 
em 30 partidas e fez três gols 
com a camisa do Vozão.

JOGOS OLÍMPICOS
A organização das Olimpíadas adotou uma medida curiosa para evitar que os atletas 

façam sexo durante os Jogos. Os apartamentos da Vila Olímpica, em Tóquio, terão 

cerca de 18 mil camas de papelão, que ficaram conhecidas como “anti-sexo”.

caminho da vitória. Nas úl-
timas sete partidas, o time 
alvinegro conseguiu apenas 
uma vitória. Ao todo, são 
apenas 13 pontos na Série 
B, o que mantém o time lon-
ge da zona de classificação 
para a Série A.

Jogador fez quatro 
gols, igualando a 
marca de 2020, em 
menos da metade 
dos jogos

DILEMA DO 
BOTAFOGO
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ECONOMIA

União afirma que mais 30 mil irão 
receber o auxílio emergencial
Beneficiários contemplados em novo lote terão de uma vez todas as parcelas a que têm direito

DIVULGAÇÃO

O 
Ministério da Ci-
dadania anunciou, 
na noite da última 
quinta-feira, que o 

auxílio emergencial vai ser 
pago a mais 30.390 traba-
lhadores que foram conside-
rados elegíveis após proces-
samento de dados realizado 
neste mês. O investimento 
do governo federal para o 
pagamento do benefício a 
esse novo contingente será 
de R$ 6,39 milhões. Para 
quem não teve a solicitação 
aprovada, o prazo de contes-
tação vai até 24 de julho.

Os cidadãos considerados 
elegíveis nesse lote de julho 
receberão de uma vez todas 
as parcelas a que têm direi-
to, conforme o calendário de 
transferências e saques da 
parcela 4 do benefício, que 
teve o cronograma antecipa-
do de acordo com a Portaria 
nº 645, publicada no Diário 
Oficial da União nesta quin-
ta-feira, 15.

O ministro da Cidada-
nia, João Roma, ressaltou 
que toda a operação de 

pagamento do benefício 
passa por cruzamento de 
informações de diversos 
bancos de dados para ga-
rantir que os recursos che-
guem, de fato, a quem mais 
precisa. “Temos realizado 
uma operação abrangente, 
no sentido de que o Auxí-
lio Emergencial seja pago à 

população em situação de 
vulnerabilidade, e muito 
criteriosa, para evitar frau-
des e repasses indevidos”, 
afirmou.

Para os aniversariantes 
de janeiro, os pagamen-
tos serão realizados hoje. 
O cronograma de transfe-
rências continua amanhã, 

para quem nasceu em feve-
reiro, antecipando em uma 
semana os créditos na con-
ta desse público. Os paga-
mentos são retomados na 
terça-feira (20) e seguem 
diariamente até o fim de 
julho, com exceção da se-
gunda-feira, 26.

De acordo com o Minis-
tério, desses mais de 30 mil 
novos beneficiados que se 
inscreveram pelos meios 
digitais ou integram o Ca-
dastro Único, 18.675 re-
ceberão a cota de R$ 150, 
outros 6.376 cidadãos, a 
de R$ 250, enquanto 5.339 
pessoas terão o valor de R$ 
375 depositado nas contas 
sociais.

O lote de julho é compos-
to pelos trabalhadores que 
estavam aguardando análi-
se inicial, pelas pessoas que 
apresentaram contestações 
- incluindo o reprocessa-
mento do primeiro lote di-
vulgado em abril - e pelos 
cidadãos que passaram a 
cumprir os requisitos para 
pleitear o auxílio.

 > O endereço eletrônico 
www.cidadania.gov.br/au-
xilio remete ao serviço de 
atendimento via Facebook 
do Ministério da Cidada-
nia. Por meio da hashtag 
#IssoÉCidadania é possí-
vel conferir nas redes so-

ciais do ministério todas 
as informações atualiza-
das sobre o auxílio emer-
gencial 2021.

A pasta oferece, ainda, 
atendimento telefônico 
pelo número 121 e pela 
Ouvidoria por meio de for-

mulário eletrônico. Outra 
opção é enviar uma carta 
para o endereço: SMAS - 
Setor de Múltiplas Ativida-
des Sul Trecho 03, lote 01, 
Edifício The Union, térreo, 
sala 32. O CEP é 70610-051 
(Brasília/DF).

Site, redes sociais, telefone e carta 

Pagamento das parcelas começa hoje, de acordo com calendário divulgado pelo Governo Federal 

Grupo que irá 
receber dinheiro 
inclui cidadãos 
que estavam 
aguardando 
análise de dados

Bolsonaro sanciona lei que cria 
subsídios para gás e diesel
Medida pretende reduzir incentivos ao setor petroquímico  

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou na última quinta-
-feira, com vetos, a lei que au-
menta a tributação sobre ban-
cos e reduz incentivos ao setor 
petroquímico para bancar sub-
sídio temporário ao diesel e ao 
gás de cozinha. Essa compen-
sação foi para o corte feito no 
início do ano dos impostos que 
incidem sobre os combustí-
veis. Nesta semana, Bolsonaro 
prometeu uma nova redução, 
desta vez de R$ 0,04, no PIS e 
Cofins do diesel, que passaria 
de R$ 0,31 para R$ 0,27.

O presidente disse que tem 
o apoio do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, para a 
medida e que, como compen-
sação, vai tirar isenção para 
um setor, mas que não reve-
laria qual. As compensações 

Petróleo: preço altera o diesel

CÉSAR DUARTE

por meio de aumento de tri-
butos e cortes de incentivos 
são necessárias porque o pre-
sidente, em um aceno aos ca-
minhoneiros, quis desonerar 
o diesel para dar uma resposta 
aos sucessivos reajustes que o 

combustível vinha tendo na 
esteira da valorização do dó-
lar e do preço do petróleo no 
mercado internacional.

Pela lei publicada no Diá-
rio Oficial da União, a alíquota 
da Contribuição Social Sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) para 
o setor financeiro passou de 
20% para 25%, no caso dos 
bancos, e de 15% para 20%, 
para empresas de seguros pri-
vados, capitalização e distri-
buidoras de valores mobiliá-
rios, entre outras. A alteração 
vale até 31 de dezembro deste 
ano. A nova lei prevê ainda 
o encerramento gradual dos 
subsídios da indústria petro-
química (REIQ) até serem ex-
tintos em 2024. 

Começa a distribuição de  
59 mil cartões do Supera RJ  
Governo do Estado enviará SMS com data e local para retirada

O governo do Estado do 
Rio começou, ontem, a 
distribuir mais 59 mil 
cartões do Supera RJ nos 
92 municípios. Famílias 
inscritas no CadÚnico e 
desempregados poderão 
retirar seus benefícios 
nos postos fixos do pro-
grama. Os cadastrados 
receberão um SMS com 
a data e o local para a re-
tirada dos cartões. 

Para acelerar a entrega 
de cartões com o auxílio 
emergencial, cinco esco-
las estaduais receberão 
os beneficiados, de se-
gunda a sexta-feira, até 
dia 23. As entregas acon-
tecerão nos colégios Jú-
lia Kubitschek, no Cen-
tro do Rio, Madre Teresa 

Haverá mutirão em cinco escolas

DIVULGAÇÃO / GOVERNO RJ

de Calcutá, em Realengo, 
Professora Jeannette de 
Souza Coelho Mannarino, 
em Campo Grande, Raul 
Vidal, em Niterói, além do 
CIEP 311 Deputado Bocayu-
va Cunha, em Paciência. As 

informações também estão 
disponíveis no site www.su-
perarj.rj.gov.br.

O programa também 
conta com espaços fixos 
para entrega dos cartões, 
como a unidade do Rio 
Poupa Tempo de Bangu, os 
postos Sines do Centro do 
Rio, Barra da Tijuca, Ro-
cinha, Irajá, Manguinhos 
e as Casa do Trabalhador 
de Guadalupe e da Ilha do 
Governador.

O governo do Rio tam-
bém lançou, ontem, uma 
Ouvidoria exclusiva para 
atender aos beneficiados 
pelo programa. O novo ca-
nal de comunicação com 
os cidadãos já está dispo-
nível através do site supe-
rarj.rj.gov.br.

Pedidos de contestação até 24 de julho
 > Trabalhadores que não 

tiveram a concessão do 
recurso aprovada e não 
concordam com o moti-
vo da não aprovação te-
rão até o dia 24 de julho 
para entrar com pedido 
de contestação pelo site 
(https://consultaauxilio.
cidadania.gov.br/consul-
ta/#/). Quem contestou 
antes não pode apresen-
tar novo requerimento. 
Além disso, alguns mo-
tivos de não aprovação 
são definitivos e, para es-
ses casos, não é possível 
contestar.

O modelo de escalona-
mento das transferências 
e saques, adotado no ano 
passado, segue sendo exe-
cutado em 2021, com o ob-
jetivo de evitar filas e aglo-
merações nas agências da 
Caixa Econômica e nas lo-
téricas. O benefício é pago 
em quatro parcelas, com 
valor médio de R$ 250, ex-
ceção às mulheres chefes 
de família monoparental 
(criam os filhos sozinhas), 
que recebem R$ 375, e os 
indivíduos que moram so-
zinhos (família unipessoal), 
que recebem R$ 150.

A lém do  habi tua l 
crédito na Poupança 
Social Digital, com re-
cursos disponíveis para 
o pagamento de contas 
e de boletos, compras 
por meio de cartão de 
débito virtual ou QR 
Code, a Portaria nº 627 
possibilitou mais uma 
forma de realização de 
transações. Desde 30 de 
abril, os beneficiários 
podem fazer transferên-
cias instantâneas entre 
bancos via PIX (exceto 
para contas de mesma 
titularidade).

Com Estadão Conteúdo
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dos Servidores do MPRJ comemorou 30 anos na quinta-feira, 15 de 
julho. “Nossa instituição ganhou força e importância com a Constituição de 1988 e, desde 
então, os servidores têm papel fundamental nessa construção”, destacou a Assemperj.

A ASSOCIAÇÃO

 > A inserção do termo 
gestão de desempenho 
vem ganhando força. O 
presidente da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa 
do Serviço Público (Ser-
vir), Israel Batista (PV-
-DF), e o relator da PEC 
32 na comissão especial 
da Câmara, Arthur Maia 
(DEM-BA), por exem-

plo, já têm usado essa 
expressão. 

“O que a gente pre-
cisa mesmo é criar um 
mecanismo de gestão de 
desempenho. Tenho pra 
mim que essa comissão 
vai fazer um grande ser-
viço num debate honesto 
sobre a gestão de desem-
penho”, declarou Maia.

Termo vem ganhando força

Gestão de desempenho 
será tema de debate

DIVULGAÇÃO FENAMP

Presidente do Fonacate, Rudinei Marques (ao lado do deputado Israel Batista): “Texto será consistente”

E
m contraponto ao 
projeto de avaliação 
de desempenho de 
servidores que ainda 

será apresentado pelo go-
verno federal, as categorias 
vão entregar um texto pró-
prio. O tema, inclusive, será 
debatido em 30 de julho em 
seminário promovido pelo 
Fórum das Carreiras de Es-
tado (Fonacate) em parcei-
ra com o Movimento Pes-
soas à Frente.

Presidente do Fonacate, 
Rudinei Marques ressaltou 
que o tema já vem sendo co-
locado no âmbito da discus-
são da reforma administra-
tiva (PEC 32). No entanto, 
a proposta não prevê dis-
positivos que tratem do as-
sunto. Segundo Marques, a 
ideia do funcionalismo é se 
adiantar para elaborar um 
projeto técnico sem mar-
gens para ingerências no 
serviço público.

“Vamos nos adiantar e 
tentar elaborar, em articula-
ção com entidades parceiras, 
um projeto consistente so-
bre gestão de desempenho, a 
partir das experiências hoje 
já praticadas em diversos ór-
gãos da Administração Pú-
blica”, detalhou.

O ‘Seminário sobre Gestão 
de Desempenho no Setor Pú-
blico’ será virtual.

LICENCIAMENTO 

 nA União terá uma redução de 
mais de 32% em gastos com 
licenciamento de software. É o 
que prevê acordo firmado entre 
a Secretaria de Governo Digi-
tal e a empresa de tecnologia 
Oracle. O convênio, publicado 
pelo Ministério da Economia 
na quinta-feira, estabelece um 

limite de preços a serem cobra-
dos do governo federal nas lici-
tações de produtos de Tecnolo-
gia da Informação e Comunica-
ção (TIC). Com isso, espera-se 
alcançar uma economia de R$ 
8,4 milhões, o que contempla 
os novos licenciamentos pre-
vistos e serviços em TIC. 

Acordo reduz em 32% gastos públicos

 n Estão abertas as inscrições 
para o XXVI Prêmio Tesouro 
Nacional 2021 em duas cate-
gorias: ‘Monografias’ e ‘Solu-
ções’. Interessados podem se 
candidatar até 17 de setembro 
por meio do link https://bit.
ly/3kre1HS. Os prêmios variam 
de R$ 5 mil a R$ 20 mil.

Realizado pela Secreta-
ria do Tesouro Nacional, o 
concurso tem patrocínio da 
Fundação Getúlio Vargas e o 
apoio institucional do Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento e da Escola Nacional de 

Administração Pública.
Com objetivo de estimular a 

produção científica em Finan-
ças Públicas, a categoria ‘Mono-
grafias’ é voltada para pessoas 
físicas (a partir de 18 anos) de 
qualquer área, como servidores, 
estudantes, profissionais liberais 
e pesquisadores. 

Já a outra categoria busca 
estimular o desenvolvimen-
to de soluções em ciências de 
dados e inteligência artificial 
aplicadas a Finanças Públicas. 
Podem participar pessoas físi-
cas e jurídicas.

PRÊMIO TESOURO NACIONAL 2021

Inscrições vão até 17 de setembro

Candidatos devem se inscrever por formulários eletrônicos

REPRODUÇÃO

Faremos um projeto 
consistente a partir 
das experiências 
já praticadas em 
diversos órgãos da 
Administração Pública”

RUDINEI MARQUES, do 
Fonacate
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Pazuello: 
CoronaVac 
pelo triplo 
do preço
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Pazuello teria reunido grupo

O ex-ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, teve um 
encontro com empresários 
para negociar a compra de 30 
milhões de doses da coronavac 
pelo triplo do preço. As infor-
mações foram reveladas pela 
‘Folha de S.Paulo’, ontem. 

De acordo com o jornal, a 
negociação ocorreu no dia 11 
de março e teve seu desfecho 
registrado em um vídeo gra-
vado no celular de um partici-
pantes da reunião. 

Os empresários represen-
tariam a World Brands, uma 
empresa de Santa Catarina 
da área de comércio exte-
rior, que ofereceram cada 
dose do imunizante por US$ 
28. O valor é maior do que 
o anunciado pelo governo: 
dois meses antes o Executivo 
divulgou a aquisição de 100 
milhões de doses da corona-
vac pelo preço de US$10. 

Ainda segundo o periódi-
co, a participação de Pazuel-
lo na reunião não consta em 
sua agenda oficial, além de 
contradizer seu depoimento 
à CPI da Covid.  

Confira como votou cada 
parlamentar na LDO
Criação de fundo eleitoral com R$ 5,7 bilhões é alvo de polêmica no Congresso

O 
Congresso aprovou, 
quinta-feira, o texto 
da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO 

- PLN 3/21) para 2022, que tem 
o objetivo de definir as metas e 
prioridades para os gastos do 
governo federal no próximo 
ano. Com votação rápida, al-
guns gastos geraram polêmi-
ca, como o item que prevê uma 
ampliação do fundo eleitoral 
de R$ 2 bilhões para mais de 
R$ 5,7 bilhões. Diversos depu-
tados e senadores criticaram 
o aumento de recursos para o 
financiamento de campanha.

Apenas uma semana depois 
da instalação da Comissão 
Mista de Orçamento, o texto 
aprovado deverá ter um défi-
cit de R$ 170,47 bilhões para o 
orçamento. Na Câmara, foram 
278 votos a favor, 145 contra e 
uma abstenção, do deputado 
Toninho Wandscheer (Pros-
-PR). Há deputados que não 
votaram, como Daniel Silvei-
ra (PSL-RJ), que está preso, 
Flordelis (PSD-RJ) e Tiririca 
(PL-SP). Entre os partidos que 
orientaram “SIM” pela apro-

Presidente fez tomografia, andou pelo 
corredor do hospital e postou no Twitter

Jair Bolsonaro ainda 
não tem previsão de 
receber alta

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) se-
gue internado no Hos-
pital Vila Nova Star, em 
São Paulo. Na noite de 
ontem, o Palácio do Pla-
nalto informou, em nota, 
que Bolsonaro “continua 
evoluindo satisfatoria-
mente”. Ainda de acordo 
com o boletim, o presi-
dente “passou por exame 
de tomografia computa-
dorizada do abdômen, 
que evidenciou melhora 
do quadro de suboclu-
são. O presidente aceitou 
bem o início da alimen-
tação” e “segue em cui-
dados clínicos, sem pre-
visão de alta hospitalar”. 

No Twitter, Bolsonaro 
publicou uma foto dele 
caminhando, sem más-
cara, no corredor do hos-
pital com o suporte para 
soro e já sem a sonda 
nasogástrica, retirada, 
ontem, e falou sobre sua 
recuperação. “Em breve, 
de volta a campo, se Deus 

quiser! Muito fizemos, mas 
ainda temos muito a fazer 
pelo nosso Brasil! Obriga-
do pelo apoio e orações. Um 
forte abraço a todos!”, escre-
veu o presidente. 

Na manhã de ontem, Re-
nan Bolsonaro visitou o pai 
e publicou uma foto. “Saiba 
que você é forte o suficien-
te para passar por mais essa 
luta. Seja paciente e tenha fé! 
Em breve, estaremos juntos 
vendo um jogo de futebol! 
Brasil acima de tudo; Deus 
acima de todos!”, escreveu.

O presidente apresentou 
dores abdominais e foi en-
caminhado ao Hospital das 
Forças Armadas (HFA), em 
Brasília, na última quarta-
-feira. O cirurgião Antônio 
Luiz Macedo, responsável 
por atender Bolsonaro desde 
a facada recebida pelo pre-
sidente durante a campa-
nha eleitoral, foi chamado. 
No boletim de quinta-feira, 
o médico afastou a possibili-
dade, “em princípio”, de uma 
nova intervenção cirúrgica.

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), afir-
mou, ontem, que fez no-
vos exames e segue bem, 
cumprindo isolamento. Na 
última quinta-feira, ele tes-
tou positivo para a covid-19 
pela segunda vez. 

DIA A DIA

DORIA REALIZA 

NOVOS EXAMES

DEPUTADOS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO

 N Alessandro Molon (PSB-RJ)   NÃO 
 N Altineu Côrtes (PL-RJ)   SIM 
 N Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)   SEM VOTO 
 N Benedita da Silva (PT-RJ)   NÃO 
 N Carlos Jordy (PSL-RJ)   SIM 
 N Chico D´Angelo (PDT-RJ)   NÃO 
 N Chiquinho Brazão (Avante-RJ)   SIM 
 N Chris Tonietto (PSL-RJ)   NÃO 
 N Christino Aureo (PP-RJ)   SIM 
 N Clarissa Garotinho (PROS-RJ)   SIM 
 N Daniel Silveira (PSL-RJ)   SEM VOTO 
 N Daniela do Waguinho (MDB-RJ)   SEM VOTO 
 N David Miranda (PSOL-RJ)   NÃO 
 N Del.Antônio Furtado (PSL-RJ)   SIM 
 N Dr.Luiz Antonio Jr (PP-RJ)   SEM VOTO 
 N Felício Laterça (PSL-RJ)   SIM 
 N Flordelis (PSD-RJ)  SEM VOTO 
 N Gelson Azevedo (PL-RJ)   SIM 
 N Glauber Braga (PSOL-RJ)   SEM VOTO 
 N Gurgel (PSL-RJ)   SIM 
 N Gutemberg Reis (MDB-RJ)  NÃO 

 N Leonardo Picciani (MDB-RJ)   SIM 
 N Lourival Gomes (PSL-RJ)   SIM 
 N Luiz Lima (PSL-RJ)   SIM 
 N Luiz Antônio Corrêa (PL-RJ)   SIM 
 N Major Fabiana (PSL-RJ)  SIM 
 N Marcelo Calero (Cidadania-RJ)   SEM VOTO 
 N Marcelo Freixo (PSB-RJ)   NÃO 
 N Márcio Labre (PSL-RJ)   SIM 
 N Marcos Soares (DEM-RJ)   SIM 
 N Otoni de Paula (PSC-RJ)   SIM 
 N Paulo Ganime (Novo-RJ)   NÃO 
 N Paulo Ramos (PDT-RJ)   NÃO 
 N Pedro Augusto (PSD-RJ)   SIM 
 N Professor Joziel (PSL-RJ)   SIM 
 N Ricardo da Karol (PSC-RJ)   SIM 
 N Rodrigo Maia (S.Part.-RJ)   NÃO 
 NRosangela Gomes (Republicanos-RJ)   SIM
 N Soraya Santos (PL-RJ)   SIM 
 N Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ)   SIM 
 N Talíria Petrone (PSOL-RJ)   NÃO

vação estão PSL, PL, PP, PSD, 
MDB, PSDB, DEM, Solidarie-
dade, Pros, PSC, PTB e Cidada-
nia. Já as siglas que votaram 
“NÃO” estão PT, PSB, PDT, Po-
demos, PSOL, Novo, PV, Rede 
e a liderança da Oposição.

Entre os favoráveis à LDO 
estão Eduardo Bolsonaro (PS-
L-SP), Bia Kicis (PSL-DF), Os-
mar Terra (MDB-RS) e Carla 
Zambelli (PSL-SP). No outro 
lado, os opositores ao texto in-
cluem nomes como Marcelo 

Freixo (PSB-RJ), Rodrigo Maia 
(Sem partido-RJ), Gleisi Hof-
fmann (PT-PR) e Alessandro 
Molon (PSB-RJ). Já no Senado, 
foram 40 a favor e 33 contra. A 
lista completa está em www.
odia.com.br 
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TÁ PODENDO!

J
ade Seba e o marido, Bruno Guedes, com-
pararam uma mansão na praia de Geribá, 
Búzios, na Região dos Lagos do Rio. A ‘Honu 

House’, como o casal chama a nova proprieda-
de, está avaliada em R$ 5 milhões. “A gente 
não tá acreditando, foi tanto tempo de nego-
ciação até a gente conseguir concretizar esse 
grande sonho”, diz Bruno  sem conter a 
felicidade.

Sobre o nome da casa, ‘honu’ significa tarta-
ruga em havaiano. “Escolhemos esse nome 
pois a tartaruga tem vários significados pra 
gente, um deles é que o Zion ama tartaruga e 

nasceu no dia mundial das tartarugas”, explica 
Jade.

Geribá é conhecida como a praia do surfe. A 
escolha do casal tem a ver com estar ligado à 
natureza. “Esse aqui é o nosso pedacinho do 
paraíso, onde passamos nossa mini lua de mel”, 
conta Bruno.

O casal também criou um perfil no Instagram 
especialmente para a casa, @honuhouse. “Aqui 
vamos mostrar não só nossa experiência, mas 
também dar dicas sobre Búzios e todas as 
mudanças que queremos fazer aqui para deixar 
com a nossa carinha”, acrescenta Jade.
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Morando com sua equi-
pe em um luxuoso con-
domínio no Joá, na Zona 
Sul do Rio, o rapper Oro-
chi deixou alguns vizi-
nhos de cabelo em pé na 
tarde de ontem. O can-
tor, que vem se desta-
cando no cenário da rima, 
estava dando uma baita 
festa de lançamento de 
sua nova música de traba-
lho intitulada ‘Assault Rio’. 
O evento, que começou logo 
no início da tarde, teve di-
reito a música alta, telão e 
muita badalação. Não pre-
cisava nem chegar perto da 
mansão onde o artista re-
side atualmente para conseguir escutar a 
música em alto e bom som. Nos stories do Instagram, 
ele demonstrou não se importar com a insatisfação 
da vizinhaça: “Dia de lançamento e eu quero a tropa 
toda hoje reunida. Vizinho fica put*. Vambora, estru-
tura montada”, disse o artista enquanto mostrava 
todo o aparato montado para o evento.

Um novo boletim médico divulgado pela assessoria 
de imprensa de Luciano Szafir, que segue internado no 
Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, 
mostra a evolução clínica do quadro de saúde do ator, 
apesar de os médicos ainda não terem uma previsão de 
alta. “O ator e apresentador Luciano Szafir permanece 
apresentando evolução satisfatória e já retomou a 
alimentação por via natural. Ele se encontra em pro-
gressão de fisioterapia motora e respiratória, ainda em 
ajustes medicamentosos. No momento, sem previsão 
de alta”, informa o boletim. Apesar de já curado da 
Covid-19, Szafir, de 52 anos, continua internado para 
tratar as complicações causadas pela doença. 

EVOLUÇÃO CLÍNICA

OROCHI IRRITA 
VIZINHOS NO JOÁ

FOTOS DIVULGAÇÃO INVESTIGADA 
PELA POLÍCIA 
FAZ DESABAFO Influencer Jade Seba 

compra mansão de 
R$ 5 milhões em Búzios
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Antônia Fontenelle usou seu canal no 
Youtube para falar sobre o inquérito 
instaurado pelo delegado Pedro Ivo, da 1ª 
Delegacia Seccional da Polícia Civil da 
Paraíba, que vai apurar se houve crime de 
xenofobia na fala da youtuber sobre o DJ 
Ivis. “Eu não cometi crime nenhum. Isso tá 
mais que óbvio. É uma covardia o que 
estão fazendo comigo desde que eu usei a 
palavra ‘paraíba’ para o DJ Ivis, agressor 
de mulher. Isso, graças à campeã do 
‘BBB’”, disse a youtuber sobre as críticas 
que recebeu de Juliette Freire por conta de 
sua fala.
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GOLPES NA PRAÇA, O QUE NÃO ACONTECEU’

‘CARREGO ATÉ HOJE O PESO DE TER DADO 
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OJá se passaram dois anos que 

Gabi Levinnt não apresenta 

mais o programa ‘Top Game’, 

da Rede Brasil, mas até hoje 

ela sofre por ter comandado 

a atração de 2017 ao fim de 

2019. “Infelizmente, as pessoas 

me reconhecem e acabam me 

acusando de tê-las passado 

para atrás. Eu também fui ví-

tima e carrego até hoje o peso 

de ter dado golpes na praça, o 

que não aconteceu”, começa a 

influenciadora.

 Gabi conta que fui contrata-

da para apresentar o programa 

depois de ter passado pelo ‘Pâ-

nico na TV’. No início, achava 

tudo normal, mas depois que 

começou a receber ameaças 

pelas redes sociais e até pes-

soalmente, ela decidiu inves-

tigar. “Sofri uma agressão de 

uma senhora no açougue perto 

de casa e aquilo foi o estopim. 

Descobri que uma funcionária 

ficava numa sala fechada perto 

do estúdio e era ela quem ligava 

para as pessoas participarem. 

Só que esses participantes eram 

pagos para darem a resposta 

errada e eram parentes do dono 

da empresa, Marcelo Pina Ro-

drigues. Enquanto isso, os te-

lespectadores gastavam muito 

com as ligações telefônicas e 

as próprias operadoras tinham 

prejuízo, porque os clientes en-

travam com processos de danos 

morais”, explica.

 Gabi conta que começou a fi-

car assustada com as denúncias 

e acusações e pediu demissão. 

“Saí sem receber o último salário 

e dois meses depois a empresa 

decretou falência. O que mais 

me deixa revoltada é que no 

período em que trabalhei, vi vá-

rios empresários e até políticos 

no estúdio. A minha questão 

é: será que eles também foram 

enganados?”, finaliza.
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Depois que o ex-Fazenda, Juliano Ceglia, foi ao Ins-

tagram falar mal da concessionária de distribuição 

de energia elétrica que atende a área onde ele mora, 

em São Paulo, a companhia se manifestou para des-

mentir as acusações do apresentador. Juliano disse 

que teve sua luz cortada mesmo com a fatura paga e 

ainda acusou a empresa de querer propina para não 

interromper o serviço. Ele afirmou também que até 

mesmo seus vizinhos foram prejudicados e também 

ficaram sem energia. A companhia Enel, por sua vez, 

entrou em contato com a coluna para esclarecer que 

a história não é bem essa contada por ele.

“A Enel Distribuição São Paulo informa que, ao con-

trário do alegado, o cliente em questão possui débitos 

em aberto com a concessionária. O consumidor possui 

três faturas não quitadas e duas parcelas de negocia-

ção em atraso, o que motivou a suspensão do forneci-

mento de energia. A companhia já entrou em contato 

com o cliente para os devidos esclarecimentos sobre 

o caso”, disse a empresa por meio de um comunicado.

A assessoria de imprensa de Mumuzi-
nho enviou um comunicado à impren-
sa, na tarde ontem, para anunciar o fim 
do casamento do cantor com Thainá 
Fernandes, após quase dois anos ofi-
cialmente casados. “Mumuzinho e 
Thainá Fernandes, em comum acordo, 
oficializam o término do relaciona-
mento. “Infelizmente o nosso casa-
mento chegou ao fim. Fomos grandes 
companheiros ao logo desse tempo, 
dividimos muitos momentos especiais 
mas, após muita conversa, decidimos 
que precisávamos cada um seguir o 
seu caminho. O motivo da nossa de-
cisão é que percebemos que nossa 
relação se transformou em uma linda 
amizade, não mais nos completando 
como marido e mulher. Nosso carinho 

e respeito ao que vivemos, bem como 
as nossas famílias, serão eternos. Fo-
mos muito felizes neste tempo e por 
tudo que acrescentamos na história 
um do outro, nos dá a certeza que es-
taremos sempre ligados”, informa o 
agora ex-casal.
 Pouco antes de anunciar a sepa-
ração, Thainá Fernandes teria ido a 
um hospital para receber pontos em 
um dos supercílios. A informação é do 
colunista Alessandro Lobianco, mas 
Thainá negou e explicou que teria 
sido um acidente doméstico. Ela re-
forçou que os dois tiveram uma linda 
história e não houve qualquer tipo 
de agressão. A influenciadora pediu 
também respeito ao momento dos 
recém-separados.

FIM DO CASAMENTO

INDIGNADO
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Bem Online 
deste ano terá 
as rticipações de 
Geraldo Azeve-
do, Lucy Alves, 
Mariana Aydar, 
Pedro Miranda 
e Edu Krieger, en-
tre outros. Qua-
torze artistas ao 
todo vão animar 
a live, que será 
exibida,  dia 24 
de julho (sába-
do), a partir das 
19h, no canal da 
instituição no 
YouTube.

BIANCA ANDRADE

NASCE FILHO DE 

A empresária Bianca Andrade deu à luz ao seu primeiro filho na última quinta-
feira, às 21h14, em São Paulo. Cris nasceu com 51 cm e 3,7kg e o parto foi normal. 
“Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento 
mais mágico das nossas vidas. Nosso baby Cris nasceu de parto normal, 
canceriano do dia 15 de Julho, às 21:14, com 51 cm e 3,7kg de muita gostosura! Ele é 
tão lindo, gente! Completamente apaixonada!”, disse Bianca.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Bruno Glagliasso colocou mais lenha na fogueira sobre o comentário racista do secretário da Cultura, Mário Frias, 
no Twitter. O ex-ator sugeriu um ‘bom banho’ ao explicar quem era o historiador e ativista negro Jones Manoel. 
O marido de Giovanna Ewbank criticou o ex-colega de profissão: “Mais um dia comum no país em que os funcio-
nários públicos deste governo se julgam no direito de ofender o povo. O problema de hoje é que racismo é crime”. 
Mas, Mário Frias resolveu retrucar o galã: “Quem não te conhece que te compre, garoto”.

TROCA DE FARPAS 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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OPINIÃO

A vergonha armada de 
militares falastrões

D
urante o tempo em que estive 
à frente do Banco do Povo Pau-
lista (2019 – 2020), tive a opor-

tunidade de acompanhar, in loco, o 
impacto social do microcrédito, mes-
mo que de forma indireta, pois não se 
trata de um benefício de transferên-
cia de renda, possibilita o aumento de 
renda e redução das condições de vul-
nerabilidade. Por ser uma ferramenta 
de inclusão financeira com impacto 
múltiplo, avaliada sob a perspectiva 
do desenvolvimento sustentável, pos-
sibilita a geração de renda e trabalho, 
principalmente públicos em situa-
ção de vulnerabilidade temporária, 
em decorrência do desemprego, por 
exemplo. E é com esse viés que se es-
tabelece a conexão com a pauta ESG, 
com ênfase para o Social.

O “S” da sigla mais famosa do mer-
cado — o social, deve ser visto muito 
além de um modelo assistencialista 
focado em doações de recursos, ou 

O
s que atentaram contra a de-
mocracia em 1964 invocam a 
lei da anistia quando lembra-

dos das atrocidades cometidas du-
rante o regime empresarial-militar. 
Mas persiste na sociedade brasileira 
a aspiração por memória, verdade 
e justiça. Todas as instituições que 
colaboraram com o arbítrio naquele 
período devem prestar contas.

Quando da instituição da Comis-
são Nacional da Verdade, a Associa-
ção Juízes para a Democracia/AJD 
editou nota apoiando-a. A reação de 
alguns magistrados foi escandalosa. 
Claro! Tratava-se de descendentes 
daqueles que violentaram as insti-
tuições e que mudaram o rumo de 
nossa história até a beira do abismo 
no qual nos encontramos. Os ‘filhotes 
da ditadura’ estão em várias institui-
ções jurídicas, mas não para realizar 
substancialmente a justiça.

A afronta ao judiciário e redução 
da força do Direito foi o caminho tri-
lhado pela tigrada para estabeleci-
mento do direito da força nos ‘Anos 
de Chumbo’. No judiciário tivemos 
magistrados do porte de Victor Nu-
nes Leal, Hermes Lima e Evandro 
Lins e Silva, ministros do STF cassa-
dos pela ditadura. Na advocacia tive-
mos defensores dos direitos humanos 
como Modesto da Silve, Sobral Pinto 
e Heleno Cláudio Fragoso, todos pre-
sos ou sequestrados, unicamente por 
defenderem as liberdades. Mas nem 
todos tinham o mesmo porte.

De Modesto da Silveira ouvi relato 
de caso de interrupção de interroga-
tório na Justiça Militar para que agen-

O impacto social do microcrédito 

Jandaraci Araújo 
Conselheira de 
Administração e 
cofundadora do 
Conselheira 101

João Batista  
Damasceno 
Doutor em Ciência 
Política e desembar-
gador do TJ/RJ

programas de voluntariado, por exem-
plo. Dentre as várias formas de atuar 
no social, vale destacar duas que são: 
ações que visam reduzir as vulnerabi-
lidades da comunidade ao entorno e o 
cumprimento dos ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável). Com 
essa perspectiva, os programas sociais 
de qualificação empreendedora, alia-
dos com o microcrédito, podem por ta-
bela auxiliar no cumprimento de pelo 
menos sete dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável da ONU: acabar 
com a pobreza (ODS 1), agricultura 
sustentável (ODS 2), igualdade de gê-
nero (ODS 5), promover o crescimento 
econômico e o trabalho decente (ODS 
8), promover a industrialização, fo-
mentar a inovação e construir infraes-
truturas (ODS 9), redução da desigual-
dades (ODS 10) e revitalizar parcerias 
e meios de implementação(ODS 17).

Segundo o relatório GEM 2020, o 
número de empreendedores iniciais 
motivados por necessidade saltou de 
37,5% para 50,4%, o mesmo nível de 
18 anos atrás. Além disso, 82% dos 
entrevistados alegaram que a moti-
vação para começar um novo negócio 
foi a solução encontrada para ganhar 

tes da repressão pudessem ‘conversar’ 
com o preso em sala separada contígua 
à sala de audiência. Aqueles juízes mi-
litares não botaram a mão na massa 
para torturar a pessoa que deveria ser 
julgada com imparcialidade. Mas, ad-
mitiram a interrupção do interroga-
tório para a ‘conversa reservada com o 
cão’ e, em seguida, prosseguirem com 
o ato judicial.

Não tenho preconceito contra as 
Forças Armadas. Afinal, foi a institui-
ção que mais sofreu com o arbítrio. 
O judiciário teve algumas centenas 
de membros afastados, incluindo cinco 
ministros do STF (três por explícito ato 
de força datado de 16/01/1969 e dois 
por solidariedade àqueles), mas as For-
ças Armadas tiveram mais de 20.000 
desligamentos. Com a ascensão da ‘Li-
nha Dura’, até os Tenentistas foram 
‘cancelados’. Hoje, temos o predomínio 
dos descendentes da ‘Linha Dura’, ala 
militar que transformou quartéis em 
centros de tortura e laboratório do ‘Ter-
rorismo de Estado’ como o praticado 
pelo sargento Rosário e pelo Capitão 
Machado no Caso Riocentro.

Basta falar em memória, justiça e 
verdade que os cúmplices da tirania 
se ouriçam e se apegam à lei da anis-
tia. A anistia não recolocou a tigra-
da em seu lugar, pois não desman-

tou o aparato repressivo que durante 
a Constituinte ameaçava parlamen-
tares e hoje volta a fazê-lo. Hitler, ao 
invadir a Tchecoslováquia em 1938 
ironizou a força do Direito e, expli-
citamente, falou do direito da força, 
perguntando sobre quem se lembra-
va do massacre dos armênios, genocí-
dio praticado pelo Império Turco-O-
tomano no início do século XX. Não 
tivessem os aliados dissolvido as For-
ças Armadas nazistas, instalado o Tri-
bunal de Nuremberg e editado as leis 
humanitárias que se seguiram, hoje, 
talvez, não lembrássemos do holo-
causto nazista e o próprio genocídio 
dos armênios poderia ter sido relega-
do ao esquecimento.

A transição para a democracia no 
Brasil se completará quando extin-
guirmos a justiça militar, cujo funcio-
namento não se justifica em tempo de 
paz; colocarmos os militares e suas 
pensionistas no regime comum da 
previdência social, no qual já estão to-
dos os demais agentes públicos; alo-
carmos os recursos do orçamento mi-
litar em área de ciência e tecnologia – 
nuclear e hidrográfica na Marinha - e 
engenharia no Exército; adotarmos 
predeterminação pela sociedade civil 
dos gastos militares; suprimirmos o 
papel repressivo ao povo pelas Forças 
Armadas; redefinirmos os currícu-
los das escolas militares para possi-
bilitar formação para a civilidade e 
afastamento da tacanha concepção 
ideológica da oficialidade; e promo-
vermos revisão da lei da anistia. Sem 
estes passos, a parcela do estamento 
militar beneficiária das ‘boquinhas’ 
vai continuar acreditando que guer-
ra contemporânea ainda se faz com 
invasão física de fronteira e se achan-
do no direito de tutelar a sociedade 
e suas instituições com exigência de 
sinecuras, às vezes à mão armada.

a vida porque os empregos estão es-
cassos, taxa de desemprego em alta 
(14,4%), e sem perspectiva de melho-
ra no curto e médio prazo. E ter aces-
so ao microcrédito, para esse público, 
pode ser um dos principais fatores de 
sucesso do empreendimento.

O microcrédito, aliado a outras 
iniciativas, pode compor o leque de 
ações de investimento social, forta-
lecendo as práticas ESG de qualquer 
organização. Uma ferramenta de 
combate às desigualdades que pode 
melhorar de forma significativa a 
economia local e consequentemente 
toda uma comunidade.

Como acredito que para promo-
ver transformação social é preciso 
fazer junto, reforço o papel de parce-
rias e ações colaborativas para ações 
de impacto socioeconômico, entre o 
público e o privado, e principalmen-
te entre empresas, fundações, ban-
cos e fintechs. As empresas devem 
lembrar da importância de atuar de 
forma estratégica para fazer impac-
to social positivo e principalmente 
que só teremos um ambiente de ne-
gócios próspero com mais inclusão 
e menos desigualdades.

Um sonho 
possível 

Benedito Adeodato 
Vice-Reitor da 
UniRio

N
os artigos publicados em O DIA, 
em 28/5/21 e 14/5/21, tratou-se 
das questões referentes à au-

sência de recursos e de previsibilidade 
dos mesmos para a manutenção das 
Universidades Federais do Brasil, bem 
como sobre a oportunidade de fixar 
uma política de nação que permita um 
caminho de superação desse problema.

Ultrapassar esses obstáculos requer 
a ampliação da missão institucional de 
prover através da educação maiores 
oportunidades aos cidadãos brasileiros 
em sociedade tão desigual, diante de um 
mundo cada vez mais baseado em capital 
intelectual. Trata-se da inclusão social que 
o acesso ao mundo científico permite e 
que já vem obtendo sucesso desde a ado-
ção do sistema de cotas.

O mencionado sistema, ainda que am-
pliado como nas últimas décadas, tem li-
mite claro e não modifica o status, de cer-
ta forma, exclusivo das universidades. O 
acesso ao conhecimento ali ministrado 
ainda fica restrito a um número relativa-
mente pequeno da população e nos gran-
des centros populacionais. Em um país 
do tamanho e diversidade do Brasil, ima-
ginar oportunidades de ensino científico 
para uma grande maioria seria algo im-
pensável, em horizonte de tempo razoável.

Uma universidade pública dedicada à 
educação continuada e à oferta de conheci-
mentos para o aperfeiçoamento pessoal e 
profissional de todos os cidadãos, especial-
mente, mas não exclusivamente daqueles 
que tenham concluído o ensino médio.

A estratégia seria inteiramente voltada 
para tirar o máximo proveito da internet 
e das modernas tecnologias que se mas-
sificaram no período da pandemia para 
oferecer uma ampla, diversificada e per-
manente atualizada carteira de produtos 
educacionais em meio digital, garantida a 
propriedade intelectual do professor/autor.

Destaque-se, também, a necessidade 
do conteúdo estar voltado a mais ampla 
compreensão das necessidades educa-
cionais da sociedade brasileira e, ainda, 
à preparação de conteúdos educacionais 
em meios digitais, com a finalidade de 
promover a universalização do acesso ao 
melhor conhecimento disponível nas uni-
versidades para a solução dos problemas 
que afligem os brasileiros. 

Isso não implicaria na desarticulação ou 
substituição de ofertas de cursos formais 
de graduação e de pós-graduação. Seria, 
antes, uma forma de direcionar recursos 
para a adaptação de grande parte desses 
conteúdos na oferta de programas de aper-
feiçoamento e cursos livres oferecidos, pre-
ferencialmente, por meio da internet.

Trata-se de caminho para, como 
exemplo, um aluno de engenharia assis-
tir remotamente a uma aula de estética 
numa faculdade de desenho industrial; 
um aluno criar seu currículo multidis-
ciplinar para dar conta das novas profis-
sões, sem uma “carreira” previamente 
definida; aproveitamento facilitado de 
disciplinas cursadas em outras univer-
sidades e várias outras possibilidades, 
inclusive, de internacionalização. 

Importante destacar não ser necessá-
rio criar uma plataforma própria. O sis-
tema deverá ser aquele disponibilizado 
pela Internet.

Caminhos traçados para um sonho 
possível.
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Nanda procura Francisco na 
casa de Augusto e os dois discu-
tem. Rodrigo explica como Fran-
cisco deve lidar com sua irmã. 
Cícero pega Suzana na mentira 
por causa de Renato. Lúcio tenta 
apaziguar uma discussão entre 
Ana e Eva.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Reprise do último capítulo.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N Cora consegue enganar os 
sobrinhos e se livrar de Jairo. 
Cláudio enfrenta Enrico. Enrico 
invade a cozinha e cumprimenta 
Vicente. Cora tenta falar com 
Cristina sobre Vicente. José Al-
fredo manda Josué providenciar 
a viagem de Espinoza para o Rio.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 
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FOTOS REPRODUÇÃO INSTAGRAM

T
em mais um sucesso de Rennan da Penha na área! Em par-
ceria com Anitta, o artista acaba de estrear nos vocais com 
o funk ‘SexToU’, já disponível nas plataformas de música. 
Mas, apesar da boa repercussão do trabalho, Rennan abusa 

da honestidade ao falar que cantar é um ponto fora da curva em 
sua carreira. “Eu não quero explorar muito esse lado. Não é minha 
vibe, não vou negar. Mas se aparecer uma música ou, até mesmo, 
eu criar algo e der aquele arrepio, pode ter certeza que vai ter uma 
outra música com o Rennan cantando”, explica o artista, que ficou 
conhecido por seu trabalho como DJ nos bailes do Complexo da 
Penha, na Zona Norte. 

OUTRO CONVITE
A dobradinha com Anitta, aliás, reforça ainda mais o trabalho de 
Rennan como produtor. “A temática do clipe foi toda através da 
Anitta, foi tudo ideia dela. Só entrei com a parte musical”, conta 
ele, ao lembrar da atenção que recebeu após produzir outra música 
de sucesso da cantora. “Depois de ‘Modo Turbo’, apareceram várias 
propostas. Não para Rennan fazer feat como artista, mas só para a 
parte da produção. E eu fico muito feliz. Só que eu costumo filtrar 
minhas músicas, o que vou lançar, então não aceito tudo que me 
mandam”, revela. 

NOVOS PROJETOS
Agora, com a carreira consolidada, Rennan diz que não tem mais 
tantos sonhos a serem realizados enquanto artista. Para ele, o foco 
está em proporcionar para outros profissionais a mesma experiên-
cia que ele tem. “O meu maior objetivo é tornar sucesso os artistas 
que estão trabalhando comigo, que são pessoas totalmente 
anônimas. Se você realmente acompanha o meu trabalho, 
você sabe que eu não tenho essa vaidade de querer gravar 
com pessoas famosas. Então, meu único objetivo é 
esse lado empresário que estou investindo agora”, 
destaca o artista, que deixa escapar, sim, a existência 
de mais um desejo.

“Não sei se a gente vai poder dar conti-
nuidade ao Baile da Gaiola, mas não vou 
mentir que tenho o sonho de fazer o Baile do 
Rennan da Penha na Marina da Glória. Meu 

sonho é pegar um lugar aberto e trazer o 
baile de favela para a rapaziada que 

nunca curtiu um baile de favela, 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

para o pessoal poder olhar como é realmente. 
Porque eu acho que é uma coisa linda: as barra-
quinhas, as equipes de som, o público curtindo, 
se divertindo, na maior vibe positiva. Então, 
minha meta é fazer um baile de favela, fora da 
favela, mas com a estrutura da favela”, brinca. 

VALORIZAÇÃO E RESPEITO
Outra preocupação que já acompanha Rennan há muitos anos está 
relacionada à valorização da cultura do funk e da periferia. Sobre 
isso, o artista faz críticas a quem não respeita a importância do ritmo. 
“Me desculpa pelo que eu vou falar, mas acho o Brasil um país muito 
‘mente fechada’. Temos o reggaeton, que quebrou muitas barreiras, 
e o funk também poderia estar quebrando essas barreiras. Por isso, 
estou me profissionalizando cada vez mais em teoria musical, para 
trazer para dentro do funk e para que possa ser reconhecido por 
outras pessoas. Porque querendo ou não, músicos que entendem de 
arranjo, entendem de tudo, veem o funk como ritmo inferior”, reflete 
o artista, que rebate a esses mesmos críticos. 

“Mas é esse ‘ritmo inferior’ que mudou a vida de tantas pessoas. 
Tento ver o funk como uma pirâmide. A pirâmide é feita por tijolos 
e, em cima, tá o funk pop e aqui embaixo, o funk de favela. Os tijolos 
que sustentam a pirâmide são os tijolos de baixo. Se os tijolos de 
baixo caírem, a pirâmide também cai. Se a favela parar de produzir 
conteúdo, o funk pop para de existir. Se você reparar quantos pops 
gravaram funk e se deram bem... Eu acho que essa rapaziada, que 
não era funkeiro e nunca pisou em uma favela, deveria puxar mais 
artistas. Pelo menos, essa é minha opinião”, desabafa. 

ENGAJAMENTO POLÍTICO
Ainda pensando em como contribuir para mudar a realidade da 
favela, Rennan decidiu abrir detalhes do encontro que teve com o 
ex-presidente Lula, em junho, no Rio. “Eu tive que passar a minha 
indignação para ele. Essa política que tá aí hoje, todo mundo sabe 
que não me agrada. Eu falei para ele, primeiramente, cuidar do nosso 
país e parar de matar o nosso povo, que é o que acontece. Expliquei 
pra ele que, dentro do Complexo da Penha, não tem plantação de 
coca, não tem plantação de maconha e não tem fábrica de armas, 
então não é fazendo operação dentro da comunidade e morrendo 
gente inocente que eles vão acabar com o tráfico”, defende o artista 
que, ressalta, mais uma vez a força cultural da favela.

“Meu objetivo é fazer com que o governo olhe para as pessoas que 
dão voto para ele. Não é só ir para a favela pedir voto na época em que 
tem que pedir. Eu fico impressionado com a quantidade de talentos. 
Se você for ao Complexo da Penha, você vai ver 10 Rennans lá, 10 MC 

Poze. E o que o Estado faz por nós? A única coisa que o Estado faz, 
se não é trazer problema quando a gente tenta conquistar 
algo, é tirar quando a gente ganha”, completa.

PARCERIA PARCERIA 
PODEROSAPODEROSA

Rennan da Penha Rennan da Penha 
lança música com lança música com 

Anitta, rebate críticos Anitta, rebate críticos 
do funk e revela que do funk e revela que 
sonha em levar baile sonha em levar baile 

que o consagrou para a que o consagrou para a 
Marina da GlóriaMarina da Glória

Cantora Anitta e 

Rennan da Penha 

fazem dueto na 

música ‘SexToU’
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Horóscopo

Você vai estar mais sociável nesse momento. Vai 
evoluir as suas relações e aproveitar o convívio com as 
pessoas mais próximas. O romance deve ficar mais 
picante... Cor: mostarda.

Muita harmonia e bem-estar com a família. Vai ser 
muito produtiva trabalhando em home office. Tenha 
cautela com os ciúmes e preserve a boa fase na 
paixão. Cor: grafite.

Passatempo

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

TORTO: antes, antro, aresta, asma, atrás, câmera, caneta, cantora, 
carne, cessar, cesta, crânio, cratera, entre, inato, interesse, mera, nesse, 
norte, pinta, pintor, pranto, resma, rotina, sátira, seno, serena, tenor, tese

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Não exagere nos gastos, segure a onda. Cuidado para 
não ser muito dependente das pessoas ou agir por 
impulso. Há sinal de lance com um colega de trabalho. 
Cor: pink.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O convívio com os familiares irá melhorar. Desfrute do 
conforto e da paz do seu lar. Muito romantismo e 
diversão vão aprimorar e esquentar o relacionamento. 
Cor: marfim.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Tenha cuidado pra não falar demais e se envolver em 
fofocas desnecessárias. Na saúde, pode surgir uma 
doença estranha. Vai buscar estabilidade na 
conquista. Cor: ocre.

LEÃO
23/7 a 22/8

Muita facilidade para ganhar uma grana extra com o 
público. Não confie demais em amigos quando o 
assunto for dinheiro. Vai ter dificuldade para se 
expressar no amor. Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A sua irritação pode não ser bem-vista pelos outros 
que estão ao seu redor. O clima em casa vai pesar. Vai 
querer sinceridade e segurança material no 
relacionamento. Cor: vermelho.

LIBRA
23/9 a 22/10

Busque trabalhar mais isolado ao longo do dia de 
hoje. Pode concluir os seus compromissos com 
facilidade. Vai esbanjar sensualidade na vida em 
casal. Cor: laranja.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O clima é de harmonia com seus amigos. Converse 
bastante por chamadas de vídeo e também por 
mensagens. O seu lado desconfiado pode pintar se 
estiver solteira. Cor: âmbar.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Boas chances de ter ganhos inesperados. Você pode 
cometer excessos por conta da sua ambição. Vai se 
envolver com alguém bem diferente na conquista. 
Cor: violeta.

Terá facilidade para fazer bons contatos na vida 
pessoal e profissional. Na saúde, talvez precise cuidar 
melhor do corpo e da mente. Com o par, não vai querer 
rotina. Cor: nude.

O seu jeito amável vai se destacar com as pessoas que 
estiverem por perto. Seja cautelosa nas relações, 
mesmo nas amizades. Um amor à distância vai ser 
excelente. Cor: dourado.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Doença de 
ator tirou 
sono de 
sogra: ‘Susto’
Rafael Cardoso participou do 
‘Mais Você’ ontem e falou sobre 
a cirurgia cardíaca que fez em ju-
nho. O ator, que sofre de miocar-
diopatia hipertrófica congênita, 
corria risco de morte súbita. 

Sucesso em ‘Salve-se Quem 
Puder’, o galã, que é casado com 
Mariana Bridi, filha da jornalista 
Sônia Bridi, recebeu uma mensa-
gem especial da sogra. A veterana 
repórter do ‘Fantástico’ contou 
que perdeu o sono por causa da 
preocupação com o genro. “Vou 
confessar que tomei um susto. 
Passei algumas noites sem dor-
mir, preocupada desde que o Rafa 
recebeu o diagnóstico. “A ideia de 
que ele poderia morrer a qualquer 
hora... Até ele fazer a cirurgia foi 
uma preocupação bem grande”, 
revelou Sônia.

Dívida pode 
fazer atriz 
perder casa
Carolina Ferraz pode perder seu 
apartamento no bairro de São 
Conrado, na Zona Sul, por uma dí-
vida de R$ 11,8 mil, segundo o site 
‘Notícias da TV’. A apresentadora 
do ‘Domingo Espetacular’, da Re-
cord, disse que não sabia da dívida 
e só tomou ciência da situação ao 
ser contatada pela imprensa, pois 
o responsável pelo pagamento do 
IPTU era seu inquilino.

A apresentadora, de 53 anos, 
declarou que vai quitar a dívida 
nos próximos dias, mas ressal-
tou que vai acionar a Justiça pos-
teriormente para recuperar o di-
nheiro. O prazo para o pagamento 
vai até 26 de dezembro. Caso ele 
não seja feito, o imóvel vai a leilão.

Carla Diaz 
ganha presente 
inusitado
Carla Diaz recebeu um presente 
inusitado dos fãs, ontem. A atriz e 
ex-BBB se divertiu ao ganhar um 
uniforme de ‘dummy’, como são 
chamados os ajudantes do reality 
show da Globo, e falou sobre a no-
vidade nas redes sociais. Um dos 
momentos marcantes da última 
edição foi quando a artista, de 30 
anos, voltou de um paredão falso 
fantasiada como parte da equipe 
de produção.

“Mentira! Estou tão feliz! Que 
nostalgia, cara”, declarou a atriz 
ao revelar o mimo. “Essa aqui é 
mais confortável que a de lá, con-
fesso, a de lá não dá para respirar”. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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