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FUNCIONÁRIOS DA 
COLÔNIA JULIANO 
MOREIRA 
DENUNCIAM QUE 
ESTÃO SEM FÉRIAS 
HÁ 3 ANOS. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

CPI DA COVID 
SENADOR FLÁVIO 
BOLSONARO 
REAGE CONTRA 
INVESTIGAÇÃO 
SOBRE HOSPITAIS 
DO RIO 
INFORME DO DIA, P. 2

Pesquisa feita pela Firjan aponta 
que o número no estado, de janei-
ro a maio deste ano, é menor em 
comparação ao mesmo período de 
2020, quando a média desses cri-
mes era de 14 por dia. Os prejuízos 
chegam a R$ 153 milhões. P. 3 

Rio registra 
12 roubos 
de cargas 
por dia 

Banco Nacional de Empregos 
oferece 68 mil vagas no Rio
Evento online também promove palestras e cursos profissionalizantes gratuitos. Veja como participar.    ECONOMIA, P. 9 

AGARRE SUA CHANCE

Narcomilícia transporta 
entorpecentes para a 
ilha em embarcações 
clandestinas, diz a polícia. 
Traficante do Complexo do 
Salgueiro, em São Gonçalo, 

é o fornecedor.  P. 4

Paquetá: 
drogas 
chegam 
em barcos
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Lisca é o técnico favorito do Cruzmaltino Lisca é o técnico favorito do Cruzmaltino 
após demissão de Marcelo Cabo após demissão de Marcelo Cabo (foto)(foto).. P. 8 P. 8

CABO CAI, E SÓ CABO CAI, E SÓ 
‘DOIDO’ PRA ‘DOIDO’ PRA 
PEGAR O PEGAR O 
VASCOVASCO
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Secretaria Estadual Secretaria Estadual 
de Saúde informa de Saúde informa 
que Rio totalizou que Rio totalizou 

1.000.496 1.000.496 
infecções e 57.585 infecções e 57.585 

mortesmortes.. P. 7 P. 7

ESTADO ESTADO 
ALCANÇAALCANÇA
1 MILHÃO 1 MILHÃO 
DE CASOSDE CASOS

Suspeita de exercício
ilegal da Medicina é solta. P. 5

Sargento PM é morto a 
tiros na Vila da Penha. P. 4

PRÓXIMOS JOGOS

Hoje 19h - Nilton Santos Amanhã 5h - Tóquio
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Justiça Justiça 
determinou o determinou o 
bloqueio após bloqueio após 
narrador da narrador da 
Globo reconhecer Globo reconhecer 
dívida de mais dívida de mais 
de R$ 1,3 milhão de R$ 1,3 milhão 
com um credorcom um credor..  

P. 12P. 12

CONTAS BANCÁRIAS CONTAS BANCÁRIAS 
DE GALVÃO BUENO DE GALVÃO BUENO 

E FAMÍLIA SÃO E FAMÍLIA SÃO 
BLOQUEADAS BLOQUEADAS 

FábiaOliveira

VACINAÇÃO COM A PRIMEIRA DOSE É RETOMADA 
EM SÃO GONÇALO APÓS FALTA DE IMUNIZANTES. P. 7

Marco Civil para o Carnaval de rua carioca 
Projeto de lei que tramita na Câmara, do vereador Reimont (PT), prevê a criação de comissões para planejar e organizar o evento. P. 6

Ação da Core contra criminosos armados no conjunto 
Manguariba, Zona Oeste, tem um suspeito morto. P. 3 

Tiroteio entre Civil e 
milícia em Paciência

REGINALDO PIMENTAATAQUE

Calendário começou 
ontem com as mulheres 

e segue hoje com os 
homens de 36 anos
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As mais lidas
Online

EXCLUSIVO Junno 
Andrade responde 

a processo de 
reconhecimento de 

paternidade
FÁBIA OLIVEIRA

PM é morto a tiros na 
Vila da Penha, na Zona 

Norte do Rio
RIO DE JANEIRO

Repórter da Globo é 
acusado de assédio em 

Tóquio e acaba demitido 
antes das Olimpíadas

ESPORTE

EDUARDO PAES SE 
JOGA NO PSD

 N O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, resolveu arregaçar 
as mangas e ajudar seu novo 
partido, o PSD. Quem traba-
lha com ele diz que o número 
1 está motivado. Suas ener-
gias têm sido para ajudar a 
legenda a eleger de seis a dez 
nomes do Rio para a Câma-
ra. Hoje, a sigla tem apenas: 
Hugo Leal, Pedro Augusto e 
Flordelis, suspensa durante 
processo de cassação. 

A CPI da Covid montou um núcleo de investigação para 
analisar supostas irregularidades em hospitais fede-
rais do Rio de Janeiro, a partir de denúncias feitas pelo 

ex-governador Wilson Witzel. Agentes da Polícia Federal e 
consultores vão a fundo na tentativa de esclarecer realmen-
te como se deram as indicações “políticas” e os contratos de 
compra assinados durante os últimos três anos.

A REAÇÃO
A reação do senador Flávio Bolsonaro foi imediata. Segundo 
amigos, ele estaria revoltado com o que virou a CPI. “Ele tem 
dito que a Comissão não está investigando de verdade e tem 
abusado e violado direitos individuais. Têm acontecido que-
bras de sigilo que são tecnicamente duvidosas. E alguns par-
lamentares também têm ultrapassado limites com alguns 
depoentes. A CPI precisa respeitar os limites legais até para 
não ter seus atos invalidados na Justiça, mas precisa respei-
tar esses limites principalmente para não ofender a nossa de-
mocracia”, contou uma fonte. Em nota oficial, o senador disse 
que “a CPI caminha para mais uma narrativa fantasiosa e, 
como de costume, vai servir de ferramenta para as ambições 
político-eleitorais do relator. Eu não tenho qualquer relação 
com o funcionamento ou com nomeações em hospitais. Essa 
função cabe apenas à superintendência da Saúde no Rio de 
Janeiro. Fica cada vez mais patente que Renan Calheiros está 
obcecado e tem gastado o tempo e os recursos da CPI para 
perseguir a mim e ao presidente Jair Bolsonaro”. 

TRETA

Renan versus 
Flávio 
Bolsonaro

 N Instituto Brasileiro de 
Compliance entrou com pe-
dido no Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Ja-
neiro para ingressar como 
entidade de apoio do TCMRJ 
na denúncia feita pela Asso-
ciação das Empresas de En-
genharia do Rio contra Pre-
feitura do Rio. A ação apon-
ta irregularidades na gestão 
orçamentária municipal. A 
Prefeitura discorda. 

LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

GESTÃO ORÇAMEN-
TÁRIA DO RIO

Eu não tenho 
qualquer 
relação com 
nomeações 
em hospitais”
FLAVIO BOLSONARO,
Senador

REPRODUÇÃO

Lamentáveis as notícias sobre a formação de uma nova milícia 
na região de Manguariba após a morte de Wellington Braga, o 
Ecko. O Estado deveria ter assumido o controle da região, com 
ajuda das Forças Armadas se fosse necessário.

Positiva a previsão do Boletim Econômico do Rio de Janeiro: 
mantendo o ritmo de crescimento atual, a economia carioca 
deve voltar ao patamar pré-pandemia em setembro próximo. 
Que venham investimentos e empregos! E que o Rio retome 
mais forte!

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Prefeito do Rio, Eduardo Paes
Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, está revoltado com a CPI da Covid

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Manutenção em Belford Roxo
O abastecimento de água será interrompido em alguns bairros durante o período

A 
Cedae vai realizar 
hoje um serviço de 
manutenção preven-
tiva em Booster (con-

junto de bombas) em Belford 
Roxo, na Baixada Fluminense. 
O serviço terá início às 9h30 
e deve ser concluído até às 
13h30. Nesse período, o abas-
tecimento ficará interrompi-
do para os bairros Jardim Ma-
rajó, Vale do Ipê, Lote XV, Pan-
tanal, Parque Amorim, Parque 
Suécia e Jardim Sumaré.

O fornecimento será reto-
mado logo após a conclusão do 
serviço, mas pode levar até 24 
horas para se restabelecer por 
completo. Imóveis que dispo-
nham de sistema de reserva 
(cisterna e/ou caixa d’água) 
não deverão ter problemas de 
abastecimento.

Mesmo assim, a compa-
nhia orienta os moradores 
da região afetada a usa-
rem de forma equilibrada 
os reservatórios internos 
(caixas d’água e cisternas), 
reprogramando as tarefas 

não essenciais que repre-
sentem grande consumo 
de água. Clientes da Cedae 
podem solicitar o envio de 
caminhão pipa, em caso de 
necessidade, pelo telefone 
0800-282-1195.

A Cedae orienta os 
moradores a usarem 
de forma equilibrada 
os reservatórios 
internos

O fornecimento 
será retomado logo 
após a conclusão do 
serviço, mas pode 
levar até 24 horas para 
se restabelecer por 
completo

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Entre hoje e sexta-feira, o tempo volta a ficar estável, com 
redução da nebulosidade e sem previsão de chuva. A Marinha do 
Brasil emitiu alerta sobre ressaca, com ondas de 2,5 a 3 metros, 
que podem atingir a orla do Rio, até 9h de amanhã.

CLIMA NO RIO
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IA BRT reabre estação Ibiapina 
Esse é o terceiro espaço a ser devolvido aos passageiros

A Prefeitura do Rio, por meio 
do BRT Rio, reabriu ontem a 
estação Ibiapina, na Penha, 
na Zona Norte do Rio, que 
integra o corredor Transca-
rioca. Os usuários do siste-
ma podem utilizar a estação 
para os serviços de embar-
que e desembarque. Esta é a 
terceira, das 46 que estavam 
inoperantes, a ser devolvida 
aos passageiros após a Pre-
feitura assumir a gestão do 
BRT Rio, em março.

Na última sexta-feira, a 
estação Cardoso de Moraes 
também voltou a operar. As 
estações estavam fechadas 
desde o ano passado devi-
do a vandalismo e furto de 
equipamentos.

A equipe que trabalha no 
projeto de reabertura dos 
espaços levou em conta pro-
blemas graves no sistema, 
como depredação e evasão 
(calote). Os pontos consi-
derados frágeis no modelo 

anterior foram mudados. As 
obras incluíram o fechamen-
to do acesso ao forro e à co-
bertura. A entrada é possível 
apenas pelas catracas próxi-
mas às bilheterias instaladas 
nos dois lados da estação, 
que foram reformadas.

Segundo o BRT Rio, o pro-
cesso de reforma e reabertu-
ra gradativa das estações está 
em ritmo intenso. Estima-se 
que até o fim de setembro to-
das estarão funcionando.



RIO DE JANEIRO

E
quipes da Coordena-
doria de Operações e 
Recursos Especiais 
(Core), da Polícia 

Civil, realizaram na manhã 
de ontem uma operação no 
conjunto Manguariba, em 
Paciência, Zona Oeste do 
Rio. Moradores relataram 
forte tiroteio e a presença 
de um helicóptero blinda-
do. Um homem suspeito 
de pertencer à milícia teria 
sido morto no confronto.

Informações de inteli-
gência recebidas pela Po-
lícia Civil apontaram que 
mi l ic ianos  for temente 
armados circulavam por 
Manguariba nesta segun-
da-feira. Na chegada, as 
equipes da Core foram re-
cebidas a tiros. Um suspeito 
teria tentado fugir por cima 
do telhado de uma casa du-
rante o confronto, mas aca-
bou baleado e não resistiu.

A g e n t e s  a p r e e n d e -
ram dois fuzis e uma pisto-
la. Três veículos utilizados 
pelos criminosos foram in-
terceptados. Perto deles, 
em uma mochila, policiais 
encontraram munição, 
roupas camufladas e cole-
tes idênticos aos da Polícia 
Militar. Todo o material foi 
apreendido e será levado 
para a 36ª DP (Santa Cruz).

Segundo os moradores, 
o confronto começou por 
volta das 6h. “Daqui da 

MORADORES RELATAM

TIROTEIO EM PACIÊNCIA
Equipes da Civil 
foram verificar 
informações  
de que milicianos 
fortemente 
armados 
estariam na 
região. Um 
suspeito teria 
sido morto 
em confronto 
no conjunto 
Manguariba

Agentes da Core 
realizam operação 

ontem no conjunto 
Manguariba, em 
Paciência, Zona 

Oeste do Rio

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

REGINALDO PIMENTA

empresa dá para ver dois 
helicópteros dando rasan-
te em Manguariba”, disse o 
funcionário de uma empre-
sa na região. “Manguariba 
hoje acordou agitado, dois 
helicópteros sobrevoando 
o bairro. Muito tiro”, disse 
outro. 

Segundo os moradores, o confronto começou por volta das 6h

 > Faça chuva ou faça sol, 
o clima no conjunto Man-
guariba, em Paciência, 
tem sido pesado há mais 
de um mês. Veículos pre-
tos percorrem as ruas em 
velocidade baixa, homens 
armados revistam carros 
visitantes e grupos cir-
culam com fardamento 
idêntico ao da polícia. A 
tensão tomou conta do lu-
gar desde a morte de Wel-
lington da Silva Braga, o 
Ecko, no dia 12 de junho. 
Menos de 48 horas após a 
morte do miliciano, o gru-

Rondas e homens fardados: mudança na milícia gera medo na população

REGINALDO PIMENTA

Rio tem 12 roubos de cargas por dia, aponta pesquisa
Ao todo, o estado do Rio de 
Janeiro teve uma média de 
12 roubos de cargas por dia 
entre o período de janeiro a 
maio desse ano, de acordo 
com uma pesquisa feita pela 
Firjan. O número é menor 
em comparação com o mes-
mo período do ano passado, 
mas ainda sim continua em 
um patamar elevado.

Já virou rotina a circulação 
de imagens nas redes sobre no-
vos roubos de cargas realiza-
dos nas vias do estado. De acor-
do com os dados da pesquisa, 
o maior índice desses roubos 
acontecem na Região Metro-
politana do Rio.

Em comparação ao ano 
passado, houve uma peque-
na redução nos roubos de 
cargas realizados no estado. 
No mesmo período de 2020, 
a média desses crimes era 
de 14 por dia. Em relação as 
perdas diretas, consideran-
do o valor médio das cargas 

levadas pelos criminosos, 
chegam a R$ 153 milhões o 
total de prejuízos.

“O estudo mostra que ape-
sar da queda que o estado re-
gistrou de janeiro a maio de 
2021 comparado com o mes-
mo período do ano passado, 
o Rio ainda enfrenta um pa-
tamar elevado de ocorrên-
cias em seu território, com 
uma média de 12 roubos de 
cargas por dia”, afirmou o 
gerente de infraestrutura do 
Firjan, Isaque Ouverney.

As regiões que concentram 
a maior parte das ocorrências 
são cortadas pelas seguinte 
vias: BR-101 — a Niterói-Ma-
nilha; Avenida Brasil; Via Du-
tra — a BR-116; BR-493 — Arco 
Metropolitano; BR-040 — a 
Rodovia Washington Luís.

No estudo, a federação 
destaca também que áreas 
da Pavuna, Ricardo Albu-
querque e Bangu, na capi-
tal, não estão mais entre as 

dez de maior concentração 
de roubo de carga no estado, 
após redução das ocorrên-
cias em 42,5%, 44% e 36,4%, 
respectivamente.

De acordo com a Polícia 
Civil, esse tipo de crime vem 
caindo em todos os índices 
e medições. Em junho des-
te ano, em comparando com 
o mesmo mês de 2020, a re-

dução foi de mais de 60%, 
aponta a corporação. Ainda 
segundo a Secretaria de Es-
tado de Polícia Civil (Sepol), 
alguns motivos para a redu-
ção são as prisões e indicia-
mentos dos chefes do tráfico 
das comunidades para onde 
as cargas são levadas.

A Delegacia de Roubos 
e Furtos de Cargas (DRFC) 

também afirma que realiza 
rondas diárias a partir dos 
dados da inteligência. O tra-
balho preventivo conta com 
apoio das polícias militar e 
rodoviária federal.

Já a Polícia Militar infor-
mou que o crime de roubo 
de cargas está entre as mo-
dalidades em queda e que 
segue empregando equipes 

em pontos específicos e de 
forma dinâmica, em vias pre-
viamente estudadas e em ho-
rários específicos.

Segundo o Instituto de 
Segurança Pública (ISP), 
num comparativo entre os 
períodos de janeiro a maio 
de 2020 e 2021, houve queda 
de 11.9% nos roubos de carga 
em todo o Estado do Rio.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) também afirmou que 
todo planejamento realizado 
pelo órgão envolve uma aná-
lise dos principais pontos crí-
ticos criminais da via com ma-
peamento dos horário e locais 
com maior incidência. 

De acordo com a PRF, des-
de o ano de 2018 este tipo de 
crime vem retraindo em rodo-
vias federai, a queda relativa 
a 2020/2019 foi de 39,9% e de 
2029/2018 foi de 22,9%.

po rival comandado por Da-
nilo Dias Lima, o Tandera, 
invadiu Manguariba, segun-
do investigações da Polícia 
Civil. A mudança deixou os 
moradores assustados.

“Com a morte do Ecko, 
movimentou aqui. Do nada, 
saiu a galera antiga e entrou 
uma nova, que não conhece a 
comunidade”, conta um mo-
rador de Manguariba. “Eles 
ficam na espreita. Qualquer 
carro estranho que entra eles 
revistam. Está uma guerra 
fria. A gente está no mer-
cado, de repente vê alguém 

meio estranho andando de-
vagarzinho, olhando para 
o nada. Ou um carro preto 
passa em velocidade baixa. 
Eles estão se acostumando 
com a gente, e nós a eles”, 
completou.

O uso de roupas pareci-
das com as da polícia é uma 
prática dos milicianos. Há 
um mês, a Polícia Civil en-
controu na casa de Ecko, em 
Santa Cruz, uma farda idên-
tica a da PM, personaliza-
da com o nome de ‘Capitão 
Braga’. A possível invasão do 
grupo de Tandera teve conse-

quência na rotina do con-
junto. Na semana após a 
morte de Ecko, as vans 
irregulares que levavam 
os moradores de Mangua-
riba até a Avenida Brasil 
deixaram de circular. Elas 
já retornaram, mas o cli-
ma segue tenso, principal-
mente à noite. “Chego por 
volta de 22h e vou direto 
para casa, sem parar. Sem-
pre tem alguém à espreita, 
olhando para quem está 
entrando. É uma entrada 
e uma saída, apenas. Eles 
fiscalizam”.

MÊS DE TENSÃO

Às margens da Avenida 
Brasi l  e  local izada en-
tre Santa Cruz e Campo 
Grande, Manguariba, em 
Paciência, sempre foi con-
siderado pelos próprios 
moradores  uma região 
“tranquila” e “sem alte-

REPRODUÇÃO TV GLOBO

ração”, mas que vive um 
clima de tensão há pouco 
mais de um mês. Segundo 
informações de inteligên-
cia da Polícia Civil, o con-
junto foi o primeiro alvo do 
grupo que cobiça as áreas 
que eram controladas por 
Wellington da Silva Braga, 

o Ecko, morto no dia 12 de 
junho. Logo no dia seguin-
te à morte, milicianos liga-
dos a Danilo Dias Lima, o 
Tandera, teriam ocupado 
o local. Moradores regis-
traram grande movimen-
tação de milicianos em car-
ros blindados, com fuzis à 

mostra.
Dias depois, as vans que ali-

mentavam o conjunto Man-
guariba deixaram de circu-
lar. Quem vive no local denun-
ciou que a ordem para o trans-
porte deixar de circular teria 
partido do grupo de Tandera, 
que já dava ordens no local.

Reportagem da estagiária Tatiane 

Siqueira, sob supervisão de Cadu Bruno

Homens armados 
são flagrados 
descarregando 
carga roubado 
na comunidade 
Terra Nostra
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Briga teria começado em estacionamento 
de supermercado no bairro Mambucaba

Discussão entre PMs 
termina com baleado

REPRODUÇÃO

Disparos teriam assustado clientes do supermercado no bairro

Uma discussão entre sar-
gentos da Polícia Militar 
terminou com um deles 
baleado na manhã de on-
tem, no Parque Mambu-
caba, em Angra dos Reis, 
na Costa Verde do Rio. Os 
policiais teriam se desen-
tendido por uma vaga de 
estacionamento em um su-
permercado local. Durante 
a discussão, um deles teria 
sacado a arma e atirado 
contra o outro. De acordo 
com a PM, ambos são lota-
dos no 33º BPM (Angra dos 
Reis) e o policial baleado foi 
levado para o hospital de 
Praia Bravo.  

O caso assustou quem passa-
va pelo local no momento da 
discussão. Um vídeo, feito por 
um cliente do supermercado, 
mostra o momento em que o 
policial alvo do disparo apa-
rece caído no chão. O PM res-
ponsável pelo disparo fugiu do 
local, segundo a corporação. O 
caso aconteceu no estaciona-
mento de um supermercado, 
na Avenida Francisco Maga-
lhães de Castro. O PM baleado 
foi levado ainda lúcido para o 
Hospital de Praia Bravo, onde 
passa por cirurgia. A Secreta-
ria de Estado de Polícia Militar 
informa ainda que os dois sar-
gentos estavam de folga.

PM é morto a tiros na Vila da 
Penha, na Zona Norte do Rio
Agente estava a paisana e em seu carro particular. Criminosos fugiram levando a arma

REPRODUÇÃO

Carro de Rodrigo (no detalhe) ficou com pelo menos 6 marcas de tiros

Um policial militar foi mor-
to a tiros na madrugada de 
ontem na Vila da Penha, na 
Zona Norte do Rio. O sargen-
to Rodrigo Mendonça de An-
drade teve seu carro cercado 
por quatro homens armados. 
Os assassinos fugiram levan-
do a farda e a arma dele. 

O crime ocorreu por volta 
das 3h, entre as ruas Tejupa e 
Honório Pimentel. O policial 
estava em seu carro particu-
lar, um Ford Fiesta branco. 
O veículo tinha pelo menos 
seis marcas de tiros.

Testemunhas relataram 
que o policial militar chegou 
a sair do veículo para trocar 
tiros com os criminosos, mas 
acabou baleado na cabeça e 
não resistiu. O PM era lotado 
no 16º BPM (Olaria). 

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) vai 
investigar o caso. A Polícia 
Civil apreendeu um carrega-
dor de pistola e um celular, 
possivelmente abandonados 
pelos criminosos. O material 
será periciado. 

Em nota, a PM lamentou 

a morte do sargento Rodrigo 
Mendonça de Andrade. Se-
gundo a assessoria da corpo-
ração, o policial de 44 anos 
estava há 22 anos na institui-
ção. Ele era casado e deixa 
uma filha. 

“A Secretaria de Estado 
de Polícia Militar lamenta 
profundamente a morte do 
segundo sargento Rodrigo 
Mendonça de Andrade, nes-

ta segunda-feira (19). Ainda 
não há informações sobre o 
sepultamento do militar”.

De janeiro até esta segun-
da-feira, são mais de 100 
agentes de segurança atingi-
dos por tiros no Rio. Segun-
do o Instituto Fogo Cruzado, 
dos 109 agentes, 45 morre-
ram. Entre os agentes balea-
dos, 87 eram policiais milita-
res: 32 deles morreram.

Traficante levam 
drogas de barco 
de São Gonçalo 
para Paquetá 
Antigo chefe de comunidade do Salgueiro, em  
São Gonçalo, expandiu o tráfico de drogas para ilha

FÁBIO COSTA

Distrital diz que traficantes do Comando Vermelho, de SG,  eram os responsáveis por fornecer as drogas

F
oi através de embarca-
ções clandestinas que a 
criminalidade cruzou a 
Baía de Guanabara para 

acessar Paquetá. A implanta-
ção da narcomilícia na ilha ca-
rioca, como O DIA divulgou on-
tem, foi feita por traficantes do 
Complexo do Salgueiro, em São 
Gonçalo, conforme apontam as 
investigações da 5ª DP (Mem 
de Sá). O inquérito policial, que 
a reportagem teve acesso com 
exclusividade, mostra ainda 
que além de estarem monopo-
lizando atividades comerciais e 
extorquindo a população local, 
os bandidos também instala-
ram bocas de fumo. 

Em julho de 2020, a distri-
tal descobriu que traficantes 
do Comando Vermelho (CV), 
oriundos de Itaóca, no Com-
plexo do Salgueiro, eram os 
responsáveis por fornecer as 
drogas que estão sendo ven-
didas em Paquetá. A conexão 
aconteceu após Antônio Ilá-
rio Ferreira, o Rabicó, antigo 
líder do conjunto de favelas 
gonçalense, querer expandir 
seus negócios. 

Segundo a polícia, a curta 
distância entre os dois lugares 
facilitou essa expansão, já que a 
Ilha de Paquetá é mais perto de 
São Gonçalo do que de outros 
bairros do Rio. 

“Eles transportam as drogas 
em botes, saindo do Salgueiro, 
a viagem dura no máximo dez 

minutos”, disse o delegado Bru-
no Gilaberte, titular da 5ª DP.

De acordo com as investiga-
ções, um dos seguranças de Ra-
bicó, identificado apenas como 
Biel Carreirinha, teria sido o 
escolhido pela liderança para 
fazer o transporte. 

“O Biel Carreirinha, que 
teoricamente é segurança do 
Rabicó, chefe do Salgueiro, 
que faz a interligação das dro-
gas do Salgueiro para Paque-
tá. Ele seria o principal elo 
entre a associação local da 

ilha e o chefe, que fornece as 
drogas”, explicou Gilaberte. 

Além do transporte de 
drogas feito de forma clan-
destina, os criminosos tam-
bém usariam as barcas que 
saem da Praça XV, no Centro 
do Rio, em direção a Paque-
tá, para traficar. Conforme 
apuração policial, dois ho-
mens e uma mulher também 
levariam os entorpecentes 
pelo transporte tradicional.

“Eles basicamente usam 
as barcas, as vezes, para fazer 
transporte de drogas, trans-
portam em mochilas, bolsas, 
esse tipo de coisas. Mas a pro-
ximidade em relação a São 
Gonçalo, faz com que a cri-
minalidade de Paquetá tenha 
poucos reflexos na área do 
Centro”, afirmou o delegado.

 NA Polícia descobriu que as dro-
gas vindas do Salgueiro são dis-
tribuídas, principalmente, em três 
pontos em Paquetá: Morro do 
PEC e imediações das ruas Tomás 
Cerqueira e Manoel de Macedo. 

Ao longo das investigações, 
a 5ª DP apurou que, atualmen-
te, o tráfico na ilha é composto 
por 20 suspeitos, entre eles, seis 
mulheres. O chefe do grupo é um 
homem identificado como Pier-
re. Testemunhas contaram aos 
agentes que ele é conhecido por 

ser ‘dono’ de Paquetá.
Os agentes também apura-

ram que para embalar as drogas, 
os criminosos chegaram a invadir 
uma casa de veraneio. 

A Polícia Militar informou que 
nos últimos 12 meses, Paquetá 
registrou 16 prisões por associa-
ção ou tráfico de drogas. “Nes-
te período foram apreendidos 4 
pés, 148 trouxinhas, 18 filetes e 2 
tabletes de maconha; 488 pinos 
de cocaína; 80 sacolés de haxixe 
e R$366,95 em espécie”, disse.

INVESTIGAÇÕES

Vinte suspeitos identificados

Segundo a polícia, curta distância entre os lugares facilitou a expansão

FÁBIO COSTA/AG.O DIA

Eles transportam 
as drogas em botes, 
saindo do Salgueiro, 
a viagem dura no 
máximo dez minutos

BRUNO GILABERTE, 
Delegado, titular da 5ª DP

PERIGO

 NUm tiroteio entre policiais 
rodoviários federais e crimi-
nosos assustou motoristas 
que trafegavam pela rodovia 
federal BR-101, em São Gon-
çalo. O confrontou ocorreu 
na altura do KM 306, entre o 
Complexo do Salgueiro e Jar-
dim Catarina. A polícia recu-
perou uma pistola roubada 
que era da polícia argentina. 

A troca de tiros refletiu 
no fluxo de veículos na re-
gião. Na redes sociais, in-
ternautas relataram que 
alguns motoristas mano-
braram os carros e decidi-
ram retornar na contramão. 

Um carro que passava 
pela rodovia foi atingido por 
um tiro, mas ninguém ficou 
ferido. Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal, criminosos 
que tentavam assaltar mo-
toristas na rodovia abriram 
fogo contra equipes da PRF 
que patrulhava a região.

Tiroteio  
na BR-101

Inquérito policial 
mostra que os 
bandidos também 
instalaram bocas de 
fumo em Paquetá

THUANY DOSSARES 
thuany.dossares@odia.com.br 

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

4   RIO DE JANEIRO TERÇA-FEIRA, 20.7.2021  I  O DIA



Família fica presa no alto da montanha-russa do Tivoli Park

Carrinho ficou travado na parte alta, a cerca de 15 metros do chão

REPRODUÇÃO

Funcionários do parque precisaram ajudar o grupo a descer pelos trilhos do brinquedo

Uma família viveu momentos 
de tensão durante a tarde de 
domingo no Tivoli Park, loca-
lizado no shopping Via Par-
que, na Barra da Tijuca. Um 
grupo com quatro pessoas, 
duas mulheres e duas crian-
ças, ficaram cerca de 20 mi-
nutos sem poder sair da mon-
tanha-russa por conta de um 
suposto problema mecânico 
no carrinho, que ficou trava-
do na parte alta do brinquedo, 
a cerca de 15 metros do chão. 
Ninguém ficou ferido.

Quem esperava na fila 
para entrar no brinquedo 
desistiu. “Tem uma família 
lá há mais de 20 minutos pa-
rada e ninguém sabe o que 
fazer para liberar o carrinho, 
que está com um problema 
mecânico. Tivemos que ligar 
para os bombeiros tomarem 
alguma atitude. Nós sería-
mos os próximos nesse brin-
quedo. Por sorte, a gente não 
Foi. Mas por azar tem uma 
família lá em cima, com uma 
criança”, contou uma mu-

lher, que gravou um vídeo 
da tentativa de resgate.

O vídeo mostra que ne-
nhum dos funcionários usava 
equipamentos de proteção. 
“Subimos normalmente, mas 
na hora da descida ele ficou pa-
rado. Ficamos um pouco mais 
desesperadas, porque não sa-
bíamos o que ia acontecer. O 
que me deixou mais indigna-
da é que em momento algum 
os funcionários estavam com 
equipamento de proteção”, dis-
se, em entrevista à ‘TV Record’, 

uma mulher que ficou presa no 
brinquedo.

Em nota, o Tivoli Park 
afirmou que “cumpre todos 
as normas de segurança e 
manutenção”. “Neste domin-
go foi necessário fazer o de-
sembarque de visitantes por 
meio de uma escada auxiliar 
fixa, existente para esse tipo 
de ocorrência, com padrão 
internacional, o que ocorreu 
em menos de 15 minutos, 
como previsto. A família foi 
retirada em segurança”.

Falsa médica é liberada da prisão no Rio
Mulher vai responder por falsidade ideológica e exercício ilegal da Medicina. Foi denunciada após usar CRM de outra médica

REPRODUÇÃO

Falsa médica é presa em flagrante exercendo de forma ilegal a profissão

A 
mulher presa em 
flagrante no último 
dia 14 de julho por 
atuar como médica 

de forma ilegal em um hos-
pital particular em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, usando registro em 
nome de outra profissio-
nal, foi solta em audiência 
de custódia. Bruna Carla 
de Oliveira Sozim vai res-
ponder em liberdade pelos 
crimes de falsidade ideo-
lógica e exercício ilegal da 
Medicina.

No documento, o juiz An-
tônio Luiz da Fonsêca Luc-
chese, que assina a liberdade 
provisória da falsa médica, 

diz que os crimes praticados 
por elas são “perpetrados 
sem grave ameaça ou violên-
cia”. Além disso, ele a classifi-
ca como “ré primária”. 

O delegado Celso Gusta-
vo Castello, titular da 52ª DP 
(Nova Iguaçu), disse que as 
investigações seguem em 
andamento. A polícia ainda 
ouve testemunhas do caso. 

“O flagrante foi feito no 
dia 14 porque naquele dia 
estava evidente que ela 
trabalhava no hospital. As 
investigações continuam 
para tentar entender há 
quanto tempo ela traba-
lhava na unidade, se tam-
bém já trabalhou em outros 
hospitais e quantas pessoas 
atendeu”, explicou. 

Para a polícia, a defesa dis-

se que a jovem possui forma-
ção em Medicina no exterior 
e que aguardava a validação 
do diploma no Brasil.

Em depoimento, um dos 
diretores do Hospital Pron-
tonil, em Nova Iguaçu, disse 
que após ter sido descober-

ta, a falsa médica alegou que 
seu diploma é da Bolívia e 
que ainda não tinha feito a 
prova do Revalida e por isso 
não podia atuar no país. 

O Revalida é uma pro-

va para pessoas formadas 
fora do Brasil que aconte-
ce anualmente. O candida-
to passa por duas etapas: a 
eliminatória e a prática. Ao 
passar em ambas as etapas, 
conseguirá ter o seu diploma 
reconhecido no Brasil.

Bruna trabalhava na Uni-
dade de Terapia Intensiva 
do Hospital Prontonil. Ela 
foi descoberta na última 
quarta-feira, após a dona do 
registro que era usado por 
ela receber uma denúncia 
anônima. 

A médica, que não quis se 
pronunciar, gravou um ví-
deo do flagrante e divulgou 
nas redes sociais. A mulher 
entrou em contato com a 
Polícia Civil, que realizou o 
flagrante.

Falsa médica alegou 
que seu diploma é da 
Bolívia e que ainda 
não tinha feito a 
prova do Revalida

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br
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Carnaval de rua do Rio 
pode ganhar Marco Civil
Projeto de lei prevê criação de comissões para planejar e organizar evento

RENAN OLAZ/CMRJ

Reimont (PT) defende construção mais democrática do carnaval

O 
carnaval de rua do 
Rio poderá ganhar 
um Marco Civil. Um 
projeto de lei que está 

em tramitação na Câmara 
Municipal pretende melhorar 
o planejamento, a coordena-
ção e a fiscalização do evento 
a partir da criação de comis-
sões, que seriam formadas 
por representantes do poder 
público e da sociedade civil. A 
autor da proposta é o vereador 
Reimont (PT).

Os grupos, que começa-
riam a trabalhar sempre 210 
dias antes de cada carnaval, 
teriam pelo menos oito inte-
grantes de associações, ligas, 
federações de blocos e outras 
agremiações, o que daria mais 
voz para os grandes protago-
nistas da festa.

“O Rio deve ao carnaval um 
Marco. Será um grande ganho 
para a cidade. O mais impor-
tante é que o projeto estabele-
ce comissões para discutir to-
dos os aspectos do carnaval de 
rua. A ideia é que a última pa-
lavra não seja só da Prefeitura 
do Rio, que apresenta um Ca-
derno de Encargos já pronto. 
Queremos um carnaval orga-
nizado com mais participação 
de todos os atores do processo. 
Seria algo construído de baixo 
para cima e não de cima para 
baixo, como acontece”, explica 
Reimont. 

mia para obter outros meios 
de financiamento.

Melhorias em trânsito, se-
gurança e limpeza urbana 
também seriam amplamente 
debatidos pelas comissões. A 
elaboração de um guia com-
pleto com a programação dos 
blocos está incluída no pro-
jeto. Apresentada em 2017, a 
proposta, que já passou pela 
análise de diversas comissões 
da Câmara, deve entrar na 
pauta de votação do plená-
rio em agosto, após o fim do 
recesso.

Com destacada atuação em 
defesa da cultura, da educa-
ção e da população em situa-
ção de rua, entre outras causas 
sociais, o vereador, que é autor 
de mais de 30 leis, aposta na 

Profissionais de saúde contratados por OS 
denunciam situação dramática no local

Colônia Juliano Moreira: 
Funcionários sem férias

“A gente é ser humano, a 
gente cansa porque a gen-
te cuida, mas quem está 
cuidando da gente?”. A per-
gunta foi feita por um dos 
profissionais de saúde con-
tratados pela Organização 
Social Centro Integrado de 
Estudos e Programas de 
Desenvolvimento Susten-
tável (Cieds) para atender 
pacientes psiquiátricos na 
Instituição Municipal Co-
lônia Juliano Moreira que, 
há pelo menos três anos, 
estariam trabalhando sem 
direito às férias. A institui-
ção fica em Jacarepaguá, na 
Zona Oeste do Rio. 

De acordo com as de-
núncias recebidas pelo 
DIA, a justificativa dada 
pela organização social é 
que a Prefeitura do Rio 
não estaria fazendo os re-
passes necessários para a 
regularização das férias. 
“Eles colocam os nossos 
nomes lá na lista, dizem 

que está tudo certo e na hora 
cancelam tudo. É uma tortu-
ra você se planejar todo para 
ter seu tempo de descanso 
previsto e não poder. Nós es-
tamos adoecendo com tudo 
isso”, disse uma técnica de 
enfermagem, que preferiu 
não se identificar. 

Uma cuidadora, que tam-
bém escolheu não se identifi-
car por medo de retaliação por 
parte da chefia na instituição, 
contou à reportagem que, mes-
mo com atestado psiquiátrico 
comprovando necessidades de 
recesso, não conseguiu tirar fé-
rias. “Eu estou cansada. Estou 
doente por causa de tudo isso 
que está acontecendo”, lamen-
tou a profissional.

Questionada sobre os atra-
sos, a Prefeitura do Rio con-
firmou que existe uma dívida 
com a OS Cieds, mas garantiu 
que esses valores serão regu-
larizados até esta quinta-feira. 
Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), o valor 
faz parte de um montante de 
dívidas trabalhistas deixadas 
pela gestão anterior. 

O Marco Civil estipula, por 
exemplo, que a prefeitura ga-
ranta e mantenha corredores 
especiais para os desfiles dos 
blocos de enredo e de emba-
lo. O texto ressalta também 
a obrigatoriedade do poder 
público de instalar e manter 
higienizados, antes e duran-
te o período carnavalesco, 
banheiros públicos nas áreas 
de animação, em quantidade 
compatível com o fluxo esti-
mado de pessoas.

O evento passaria a con-
tar com uma espécie de Pla-
no Anual onde todas as ações 
de patrocínio e parcerias se-
riam consolidadas. Em caso 
de eventual patrocínio obti-
do pela prefeitura, os blocos 
continuariam com autono-

união para fortalecer aquele 
que é um dos maiores símbo-
los culturais da cidade.

“Quanto mais houver diá-
logo melhor para o Rio. Já 
fizemos diversos fóruns com 
a presença da PM, Corpo dos 
Bombeiros, blocos, associa-
ções, órgãos públicos e, claro, 
com a Riotur. Fazemos ques-
tão de ouvir todos os envol-
vidos, porque, assim, quem 
ganha é a população”, diz Rei-
mont, que também torce pelo 
carnaval em 2022. “Será mui-
to bom se conseguirmos atin-
gir um nível de imunização 
contra a covid-19 considerável 
até lá. Todos nós estamos na 
torcida para que o evento pos-
sa acontecer. Só não podemos 
colocá-lo na frente da vida”.

Procurada por O DIA 
para falar sobre a proposta, 
a Riotur informou em nota 
que “ao tomar conhecimento 
da tramitação do Projeto de 
Lei 556/2017 na Câmara, so-
licitou uma conversa com o 
autor da proposta, vereador 
Reimont, ocorrida no dia 9 
de junho de 2021 de forma 
virtual, contando com par-
ticipantes interessados no 
pleito e convidados pelo pró-
prio parlamentar. Observa-
ções foram sugeridas, poste-
riormente, de forma a suge-
rir alterações na redação do 
PL para uma melhor adequa-
ção aos termos da legislação 
já existente que versa sobre 
o tema Carnaval.”

RAPHAEL PERUCCI

raphael.azevedo@odia.com.br

LUCAS CARDOSO

lucas.cardoso@odia.com.br

6   RIO DE JANEIRO TERÇA-FEIRA, 20.7.2021  I  O DIA



Covid: Rio tem um 
milhão de casos 
confirmados
Taxa de ocupação de UTIs para pacientes com o 
novo coronavírus no estado é de 59,7%

REPRODUÇÃO

A 
Secretaria de Esta-
do de Saúde do Rio 
(SES) informou que 
registrou, até on-

tem, 1.000.496 casos con-
firmados e 57.585 óbitos por 
coronavírus no estado. Nas 
últimas 24 horas, foram con-
tabilizados 590 novos casos 
e 7 mortes. A taxa de letali-
dade da covid-19 no Rio está 
em 5,76%, a maior do país. 
Entre os casos confirmados, 
933.640 pacientes se recupe-
raram da doença.

Segundo o painel de da-
dos desenvolvido pela pas-
ta, a taxa de ocupação de 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) para a covid-19 no 
estado é de 59,7%. Já a taxa 
de ocupação nos leitos de en-
fermaria é de 38,8%. No mo-
mento, a fila de espera por 
um leito de UTI tem 15 pes-
soas e a de enfermaria, 18.

O estado do Rio de Janei-

ro confirmou 83 casos da va-
riante Delta ontem. A maior 
incidência é na capital, com 
23 registros da doença, se-
guida dos municípios da 
Baixada Fluminense. O se-
cretário estadual da Saúde, 
Alexandre Chieppe, afir-
mou que o número pode ser 

maior e que a nova cepa já 
é a segunda mais predomi-
nante em todo o território 
fluminense. Ele orientou 
que a população mantenha 
os cuidados contra a covid-19 
e não se atrase para receber a 

segunda dose da vacina.
“Na verdade, estamos ven-

do uma pequena amostra-
gem, que é o quantitativo de 
casos que hoje temos no Rio 
de Janeiro. Certamente esse 
número é maior. Hoje a va-
riante Delta já é a segunda 
variante mais predominante 
no Rio, atrás somente da P.1, 
de Manaus”, afirmou Chie-
ppe. As informações são do 
programa RJ1, da TV Globo. A taxa de letalidade da covid-19 no estado do Rio está em 5,76%, a maior registrada no país

CALENDÁRIO

Na cidade do Rio, hoje é a vez da imunização para homens de 36 anos

 NO calendário de vacinação 
contra a covid-19 da semana 
começou ontem com as mu-
lheres de 36 anos na cidade do 
Rio. Na última quinta-feira, a 
prefeitura anunciou mudanças 
na programação: nas próximas 

duas semanas, cada idade terá 
três dias para a vacinação. A pre-
visão é vacinar todos os cariocas, 
pelo menos com primeira dose, até 
o dia 18 de agosto.

No Rio, hoje é a vez dos homens 
de 36 anos; amanhã, pessoas de 36 

anos ou mais; na quinta-feira é a vez 
das mulheres de 35 anos; na sexta, 
homens de 35 anos, e no sábado 
pessoas de 35 anos ou mais.

Em Nova Iguaçu, pessoas de 
36 anos serão vacinadas até 
amanhã; pessoas de 35 anos de 

quinta-feira a sábado. Em Bel-
ford Roxo, hoje são vacinadas 
pessoas de 33 anos; 32 anos 
amanhã; 31 anos na quinta-
-feira; 30 anos na sexta-feira; 
e repescagem para pessoas 
acima de 30 anos no sábado.

Município imunizou, 
com a primeira dose, 
67,31% da população 
maior de idade

Em São 
Gonçalo, 
vacinação é 
retomada

São Gonçalo retomou ontem a 
distribuição da primeira dose 
da vacina contra a covid-19. A 
campanha estava suspensa 
desde o dia 12 de julho por fal-
ta de doses, em função de uma 
grande procura da população. 
O município acelerou o calen-
dário sem que todas as faixas 
etárias tivessem uma cobertu-
ra completa de imunização e 
foi o primeiro do estado flumi-
nense a disponibilizar vacinas 
para maiores de 18 anos.

Segundo a prefeitura, até 
15 de julho, cerca de 67,31% de 
todos os moradores do muni-
cípio maiores de idade foram 
vacinados com a primeira 
dose. Após o retorno da cam-
panha para a primeira dose, o 
movimento no Polo Sanitário 
Dr. Washington Luiz era regu-
lar, com grande movimento 
no início da manhã, mas sem 
aglomeração.

Quem compareceu para se 
vacinar foi a auxiliar de esto-
que Cláudia Billé, de 41 anos. 
Ela disse que tinha tentado se 
vacinar duas vezes, mas que os 
postos não tinham a primei-
ra dose nos dias em que ten-
tou. “Eu fiquei superfeliz, pois 
como cidadã estou cumprin-
do com o meu dever. Sinto que 
colaborei para essa pandemia 
acabar. Eu fui a última da mi-
nha família a se vacinar, pois 
tinha tentado duas vezes e não 
consegui, mas desta vez não 
teve nem fila e foi muito tran-
quilo”, afirmou. A prefeitura 
de São Gonçalo foi procurada 
pelo DIA para informar a pre-
visão de duração dos estoques, 
mas não retornou até o fecha-
mento desta edição.

O estado do Rio 
confirmou 83 casos da 
variante Delta. A maior 
incidência é na capital, 
com 23 registros da 
doença 
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VASCO

Lisca está na mira do Vasco

DIVULGAÇÃO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n No último fim de semana, 
o atual técnico do Cerro Por-
tenho e ex-jogador ‘Chiqui’ 
Arce sofreu um duro golpe. 
Seu filho, Javier Arce, de 20 
anos, se envolveu em um 
acidente em Luque, no Para-
guai, e não resistiu aos feri-
mentos. O jovem estava em 
um carro que bateu em uma 
árvore. Em virtude do ocorri-
do, o jogo entre Fluminense 
e Cerro Portenho, pela Liber-
tadores, foi adiado para o dia 
3. A decisão foi tomada em 
conjunto pelos clubes. 

MUDANÇA NA 
TABELA

 ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

UM FLAMENGO 
CONVINCENTE

D
emorou apenas uma semana para Re-
nato Gaúcho fazer o Flamengo jogar 
como jogava em 2019. Um time inten-

so, agressivo e que não tomou conhecimento 
do Bahia ao golear o Tricolor de Aço por 5 a 
0. A vitória traz confiança, algo necessário 
nessa fase na temporada. Depois do resul-
tado elástico, o time muda a chave e já volta 
suas atenções para a Libertadores da Amé-
rica. Amanhã, tem o difícil confronto diante 
do Defensa y Justicia, no Mané Garrincha, 
pelo jogo de volta das oitavas de final. Como 
venceu por 1 a 0 na Argentina, um empate 
garante o time carioca na próxima fase. Com 
o retorno de Rodrigo Caio e Bruno Henri-
que, a expectativa fica em torno da possi-
bilidade de o time estar completo amanhã 
— algo que não acontece há bastante tempo.

Gabigol e Renato Gaúcho na goleada de 5 a 0 sobre o Bahia

 nO empate por 1 a 1 com o 
Náutico impediu o Vasco de 
ingressar no G-4 — basta-
va vencer. O desempenho 
irregular voltou a mostrar 
velhos problemas, como a 
bola aérea defensiva. As dú-
vidas no trabalho de Marce-
lo Cabo voltaram a ganhar 
força. Falta identidade. O 
Vasco vê o G-4 a dois pontos 
de distância. Mas nem mes-
mo isso foi capaz de segurar 
Marcelo Cabo. Com a sua 
saída, a direção pretende 
mudar os rumos do Cruz-
maltino na temporada.

A QUEDA DE 
MARCELO CABO

MUDAR É PRECISO

 nO Botafogo parece que faz força para complicar jogos — 
que não deveriam ser tão difíceis — na Série B. A derrota por 
2 a 1 para o Brusque tinha tudo para ser uma partida tran-
quila, principalmente após o gol de Diego Gonçalves. Só que 
os velhos problemas voltaram a aparecer. Chances perdidas 
pela falta de capacidade dos atacantes, e o castigo no fim 
do jogo. O roteiro parece o mesmo se pegarmos partidas 
recentes do Glorioso — contra Londrina, Cruzeiro e CRB. O 
problema vai além da área técnica. É mental. 

FIFA NEGA TESTES DE NOVAS REGRAS
Em nota oficial, a Fifa comunicou que não está fazendo testes de 

novas regras para o futebol em um torneio na Holanda. Nos 

últimos dias, a notícia repercutiu muito nas redes sociais. 

BOTAFOGO

Contra o Goiás, Alvinegro 
quer reencontrar a vitória
Glorioso ganhou apenas uma das últimas oito partidas na Série B do Brasileiro

FERNANDO TERAMATSU/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚD

O Botafogo precisa de uma vitória para não lutar contra a Série C

A 
vida do torcedor do 
Botafogo não está 
nada fácil nesta Sé-
rie B. Hoje, o Glo-

rioso volta a campo diante 
do Goiás, no Estádio Nil-
ton Santos, às 19h. Como a 
diretoria ainda busca um 
treinador, o time ainda será 
comandado pelo interino Ri-
cardo Resende.

Diante do Esmeraldino, 
o Botafogo precisa de uma 
vitória se não quiser entrar 
no bolo dos times que lutam 
contra a Série C. Em caso de 

FLAMENGO

Renato Gaúcho elogia a zaga

O novo Flamengo no Brasi-
leiro começou com o pé di-
reito. Agora sob o comando 
de Renato Gaúcho, a equipe 
aplicou uma goleada para 
cima do Bahia, em Pituaçu, 
no domingo, pelo placar de 5 
a 0. Num jogo onde o sistema 
defensivo funcionou muito 
bem, o técnico rubro-negro 
elogiou a dupla de zaga for-
mada por Gustavo Henrique 
e Léo Pereira, jogadores ro-
deados de insegurança na 
Gávea.

“Eu gosto muito de con-
versar com o jogador e saber 
dele o que está se passando, 
o que está acontecendo e, 
acima de tudo, tenho passa-
do muita confiança pra eles 

Léo Pereira e Gustavo Henrique 
têm evolução elogiada 

DIVULGAÇÃO

(Gustavo Henrique e Léo Pe-
reira). Tenho mostrado mui-
tos vídeos, já que a gente tem 
tido pouco tempo para trei-
namentos, e tenho corrigido 
eles em alguns aspectos que 

acho que vinham cometendo 
algum tipo de erro. É funda-
mental o chefe passar con-
fiança para o jogador”, disse 
Renato.

O técnico rubro-negro 
ainda destacou a evolução 
dos zagueiros. “Eles não 
chegaram ao grupo do Fla-
mengo à toa. Eles chegaram 
pela qualidade deles em 
seus clubes Eles têm total 
confiança minha, como o 
Bruno também tem, o Ro-
drigo Caio, todos eles. O im-
portante é que, nesses dois 
últimos jogos, eles se com-
portaram bem melhor. Da 
primeira partida para essa, 
estiveram bem seguros”, 
afirmou Renato.

Sistema defensivo funcionou bem na partida contra o Bahia

FLUMINENSE OLIMPÍADA

Jogo pelas oitavas 
da Liberta é adiado

LUCAS MERCON

Nenê fez aniversário ontem

A Conmebol adiou o jogo 
de volta entre Fluminense e 
Cerro Porteño, que acontece-
ria hoje, pelas oitavas da Li-
bertadores, para 3 de agosto. 
O horário de 19h15 (de Bra-
sília) e o local, Maracanã, fo-
ram mantidos. O motivo é a 
morte de Alexsandro Javier, 
filho de Francisco Arce, téc-
nico da equipe paraguaia.

Alexsandro, de 20 anos, foi 
vítima de um grave acidente 
de carro na cidade de Luque, 
na manhã de domingo. Segun-
do o jornal “ABC”, o veículo di-
rigido pelo jovem colidiu com 
uma árvore à beira da estrada 
Silvio Pettirossi. O Cerro Por-
teño solicitou o adiamento 
junto à Conmebol. O Flumi-
nense se solidarizou com a 
causa e acatou o pedido.

A nova data do jogo modifi-
ca o calendário do Tricolor na 

Copa do Brasil. O jogo contra o 
Criciúma passou do dia 3 para 
7 de agosto. 

NENÊ
O meia Nenê completou 40 
anos ontem e foi homenagea-
do pelos companheiros, com 
mensagens nas redes sociais. 
A maioria se referia ao atleta 
como “vovô”. 

Mulheres 
estreiam 
no futebol
A seleção brasileira femi-
nina de futebol começa na 
madrugada de amanhã a 
sua jornada rumo ao sonho 
do inédito ouro olímpico. 
Antes mesmo da abertura 
da Olimpíada de Tóquio, o 
Brasil enfrenta a China, às 
5h (de Brasília), no Estádio 
de Miyagi, em sua estreia 
na fase de grupos.

O duelo marca a primei-
ra edição dos Jogos Olím-
picos da sueca Pia Sundha-
ge no comando da Seleção, 
mas também pode ser a úl-
tima da dupla Marta e For-
miga, presente em todas 
desde Atenas-2004. Ape-
sar de estar entre as maio-
res medalhistas, a Seleção 
feminina nunca ocupou o 
lugar mais alto do pódio.

derrota, o clube carioca cor-
re o risco de terminar a ro-
dada a apenas dois pontos 
do Z-4. Para isso, bastaria 
apenas que Confiança, Vi-
tória ou Ponte Preta vençam 
seus jogos.

Além de se afastar do Z-4, 
um triunfo seria importante 
para o Botafogo começar a 
buscar seu lugar na primeira 
parte da tabela. Atualmente, 
a equipe ocupa a 13º coloca-
ção, com 13 pontos.

Porém, a missão dos co-
mandados de Ricardo Re-
sende não será nada fácil. 
Nas últimas oito partidas, a 
equipe conquistou apenas 
uma vitória. Ao longo de 12 
rodadas, o Alvinegro saiu de 
campo com os três pontos 
em apenas três oportuni-
dades, todas elas no Nilton 
Santos, palco do jogo desta 
noite.

Cruzmaltino já tem favorito para assumir 
o comando, na missão de voltar à elite

Cabo é demitido. 
Lisca é o mais cotado 

DIVULGAÇÃO/VASCO

Marcelo Cabo não é mais 
técnico do Vasco. O trei-
nador não resistiu aos re-
sultados ruins na Série B e 
foi desligado pelo clube on-
tem. Cabo chegou ao Vasco 
em março e não conseguiu 
realizar um bom trabalho. 
Eliminado precocemen-
te no Carioca, o treinador 
também não conseguiu em-
balar na Série B. Foram 29 
jogos, com 13 vitórias, 10 
empates e seis derrotas. Os 
próximos treinos serão co-
mandados por Fábio Cortez 
e Daniel Félix, ambos da co-
missão permanente.

E o Vasco já tem um favo-
rito ao cargo. Segundo o site 
“GE”, o clube negocia com 
Lisca “Doido”, sem clube 
desde que deixou o Améri-
ca-MG, em junho. O nome 
de Lisca já é bem visto em 
São Januário há algum 
tempo. No início do ano, 
ele chegou a ser procurado 
pelo Vasco, mas na ocasião 

não quis avançar nas conver-
sas por estar bem no Améri-
ca-MG. O Cruzmaltino, então, 
optou por contratar Cabo.

Recentemente, Lisca este-
ve perto de assumir o Botafo-
go. Após a demissão de Mar-
celo Chamusca, o treinador 
gaúcho recebeu uma oferta 
do Glorioso e respondeu com 
uma contraproposta. As con-
dições foram aceitas, mas o 
técnico voltou atrás.

Em caso de derrota, 
o clube carioca corre 
o risco de terminar 
a rodada a apenas 
dois pontos do Z-4
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ECONOMIA

Projeção de crescimento no Rio 
Boletim estima que economia carioca deve voltar ao patamar pré-pandemia em setembro

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RIO

O prefeito Eduardo Paes divulga o Boletim Econômico do Rio

O Boletim Econômico do Rio, 
divulgado ontem pelo prefeito 
Eduardo Paes e pelo secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Inovação e Simplifica-
ção, Chicão Bulhões, no Palá-
cio da Cidade, em Botafogo, 
estima que a economia cario-
ca deve voltar ao patamar pré-
-pandemia em setembro, se 
mantiver o ritmo de cresci-
mento do ano. O documento 
compila e analisa os dados da 
economia do Rio de Janeiro 
nos últimos meses. O diag-
nóstico da situação ajuda nas 
tomadas de decisões e na ela-
boração de políticas públicas.

De acordo com o boletim, 
a aceleração da campanha de 
vacinação contra a covid-19 
permitiu um aumento na es-
timativa do PIB (Produto In-
terno Bruto) municipal deste 
ano, que deve apresentar um 
crescimento real de 5%, após 
queda estimada de 5,6% em 
2020. Outro ponto positivo 
é que o mercado de trabalho 
também cresceu nos últimos 
meses. De janeiro a maio des-
te ano, foram gerados 16 mil 
empregos novos, sendo oito 
mil apenas no mês retrasado. 
Segundo dados do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), a maior 
parte é no setor de serviços, 
segmento da economia cario-
ca que mais emprega pessoas.

“Entendemos que esta ci-
dade tem um enorme poten-
cial. Temos uma secretaria que 
busca atrair investimentos, 
trazer para um balcão único 
todos os processos de licencia-

mento e facilitar a vida daque-
les que desejam empreender 
na cidade do Rio. Como con-
sequência, esperamos mais 
riqueza, investimentos e em-
pregos sendo gerados”, disse o 
prefeito Eduardo Paes. 

Desenvolvido pela Secreta-
ria de Desenvolvimento Econô-
mico, Inovação e Simplificação 
(SMDEIS) para acompanhar o 
comportamento da economia 
no município, o Indicador de 
Atividade Econômica (IAE-
-Rio) apresenta uma tendência 
de melhora nos últimos meses. 
O indicador cresceu 5,2% em 
abril, na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 
Nos quatro primeiros meses 
do ano, a alta do IAE-Rio foi de 
0,8%, em comparação com o 
mesmo período em 2020.

“Queremos tornar o Rio a 
melhor cidade da América La-
tina para abertura de empre-
sas e licenciamento de obras. 
Principalmente, para negócios 
de baixo impacto, que repre-
sentam mais de 80% da eco-
nomia do Rio. A gente quer 
que você abra a sua empresa 

Mais de 68 mil vagas de emprego no Rio
Além das chances, encontro online promove palestras, cursos profissionalizantes e conteúdos de apoio

REPRODUÇÃO

Há oportunidades para todos os níveis escolares para diversos setores

D
esde ontem até o dia 
23 de julho, a UEMP, 
iniciativa do Banco 
Nacional de Empre-

gos, promove um webinar 
gratuito totalmente voltado 
para quem quer entrar ou re-
começar no mercado de tra-
balho. Além de palestras com 
15 profissionais e conteúdos 
de apoio exclusivo, o evento 
vai oferecer 500 mil vagas de 
emprego, sendo 68.716 opor-
tunidades no Rio. Interessa-
dos em participar do webi-
nar devem se inscrever pelo 
site (jornadadigitaltrabalho.
uemp.com.br) até a próxima 
sexta-feira, dia 23. 

Já as vagas de emprego fi-
caram disponíveis desde on-
tem e os cadastrados no BNE 
poderão se inscrever de for-
ma gratuita. Entre as mais 
de 68 mil vagas abertas no 
Rio, existem oportunidades 

para todos os níveis esco-
lares para diversos setores 
como a área administrativa, 
representantes e consultores 
comerciais, operador de tele-
marketing, agente de atendi-
mento, marketing, televen-
das, motoboy e entregador.

Para se inscrever, os can-
didatos precisam fazer o ca-
dastro pelo site https://www.
bne.com.br/ e selecionar as 
vagas desejadas. Essas opor-
tunidades estarão disponí-
veis por 30 dias ou até serem 
preenchidas. 

“Já sabemos que, com a 
pandemia, muitas pessoas 
acabaram perdendo empre-
gos e estão em busca de no-
vas oportunidades para se 
recolocar no mercado de tra-
balho. A iniciativa da UEMP 
tem como objetivo ajudar 
esses profissionais para re-
tomarem com mais conheci-
mento, aprimorando e aper-
feiçoando habilidades profis-
sionais”, afirmou o Gerente 

DE OLHO NUMA OPORTUNIDADE

 N Para a especialista em RH e 
CEO da Glaciano Resultados 
Humanos, Bianca Glaciano, o 
primeiro ponto para se aten-
tar na hora de buscar novas 
oportunidades é lembrar que 
o desemprego não é sinônimo 
de ficar sem atividades. 

“A pessoa pode e deve bus-
car desenvolvimento dentro 
da sua área e desenvolver seus 
soft skills, que são qualidades 
que vão além da área técnica, 
como empatia e coletividade. 
Também é importante bus-
car amplitude dos seus cursos 
e informações que mostrem 
interesse na vaga concorrida. 
A busca da inovação na sua 
área é um diferencial na hora 
da entrevista com o recrutador. 

Se for seu primeiro emprego, 
invista em cursos e ações que 
possam fortalecer o seu cur-
rículo e destacá-lo”, pontuou. 

Na hora de apostar nas can-
didaturas online, Bianca refor-
çou também que pequenos 
detalhes podem fazer toda a 
diferença. 

“Antes de mais nada, en-
tender se aquela vaga é ideal 
para o seu perfil, tanto técnico 
quanto comportamental. Você 
precisa verificar se sua internet 
está com uma boa conexão 
no momento da entrevista, 
se sua roupa está adequada e 
se o ambiente atrás não está 
poluído. São pequenas coisas 
que podem atrapalhar sua se-
leção”, concluiu a especialista. 

Especialista dá dicas para os 
candidatos a uma vaga

As vendas no comércio físico 
brasileiro cresceram 10,1% no 
primeiro semestre deste ano 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado, apontou 
o Indicador de Atividade do 
Comércio. Foi o maior cresci-
mento semestral desde 2010, 
disse a Serasa Experian. Se-
gundo o economista Luiz Rabi, 
essa alta é uma recuperação 
parcial, “pois não compensa a 
queda expressiva relacionada 
a pandemia em 2020”.

DIA A DIA

VENDAS NO 
COMÉRCIO

de Negócios da UEMP, Celso 
Junior Ramos Rodrigues.

As palestras serão vol-
tadas tanto para quem já 
está integrado ao merca-
do quanto para pessoas em 
busca de recolocação. En-

tre os temas das apresen-
tações, estão a orientação 
profissional, como se por-
tar em entrevistas de em-
prego, trabalho temporário 
e a relação entre tecnologia 
e oportunidades.

Dentro do planeja-
mento estratégico da 
cidade, a SMDEIS tem 
quatro metas a serem 
alcançadas. Uma de-
las é reduzir a taxa de 
desemprego anual do 
Rio de 14,7% (média 
de 2020) para 8% até 
2024, ficando abaixo 
da taxa de desempre-
go anual brasileira. 
A secretaria também 
buscará fortalecer o 
crescimento da eco-
nomia carioca, após a 
forte recessão de 2020, 
visando o crescimento 
de 3% ao ano, em mé-
dia, do Produto Inter-
no Bruto (PIB) do Rio 
entre 2021 e 2024.

As outras duas me-
tas são: tornar o Rio a 
melhor cidade da Amé-
rica Latina em termos 
de prazos para aber-
tura de empresas e li-
cenciamento de obras, 
segundo a metodolo-
gia do Banco Mundial 
“Doing Business”, até 
2024; e atrair e fomen-
tar a criação de 400 no-
vas startups na cidade 
do Rio até 2024.

Reduzir taxa de 
desemprego 
está entre  
as metas

super-rápido e seja fácil de for-
malizar, porque isso permite 
acesso a crédito, recolher os 
impostos e fazer contratações 
de maneira correta. Isso traz 
cidadania, dignidade e dimi-
nui a desigualdade”, afirmou 
o secretário Chicão Bulhões.

TAXA DE INFLAÇÃO
Apesar de o consumidor estar 
sentindo o aumento dos cus-
tos, a taxa de inflação no Rio 
ficou abaixo da taxa brasileira. 
Nos últimos 12 meses (termi-
nados em abril), o índice ficou 
em 6,6%, contra 8,1% do na-
cional. A elevação dos preços 
na cidade foi puxada princi-
palmente pela alta de 13,2% 
na alimentação do domicílio 
(mercado) e 9,6% nos preços 
administrados pelo governo 
(como combustível, gás de co-
zinha, energia elétrica).

A taxa de desemprego, 
que já vinha crescendo des-
de 2017, teve um aumento de 
três pontos percentuais no 
primeiro trimestre de 2021, 
em comparação com o mes-
mo período de 2020. 

MARIA CLARA MATTURO
maria.nobrega@odia.com.br
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PL contra supersalários 
será aprovado no Senado

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO  

Senado Federal irá analisar novamente texto contra supersalários

S
ob análise do Senado 
no segundo semes-
tre, o substitutivo ao 
projeto que combate 

supersalários no serviço pú-
blico brasileiro deve receber 
sinal verde — e sem demora. 
Os senadores aprovaram a 
proposta em 2016, mas terão 
que discuti-la novamente, já 
que a Câmara implementou 
algumas modificações. A 
expectativa é de que a Casa 
confirme a nova versão do 
texto. Com isso, as medidas 
passam a valer já este ano. 

Também chamado de ‘ex-
trateto’, o projeto de lei defi-
ne quais pagamentos podem 
ficar de fora do limite remu-
neratório do funcionalismo 
na União, estados e municí-
pios. A medida alcança todos 
os Poderes (Executivo, Legis-
lativo e Judiciário). 

Para a senadora Kátia 
Abreu (PP-TO), que foi rela-
tora da matéria na Casa, as 
alterações foram necessá-
rias. A parlamentar declarou 
à Agência Senado que o rela-
tor do PL na Câmara, Rubens 
Bueno (Cidadania-PR), cor-
rigiu uma “imperfeição” no 
texto — a Câmara definiu o 
que pode ultrapassar o teto.

“Nós colocamos ‘o que não 
pode’. Então queremos corri-
gir essa distorção e aprovar 
por unanimidade”, declarou.

EXPERIÊNCIA

 n Cerca de 20 adolescentes, 
entre 13 e 15 anos, que par-
ticipam do projeto Numba, 
d o  Co m p lexo  d o  Ale m ã o, 
na Zona Norte da cidade, 
vão viver na próxima quin-
ta-feira (20 de julho) um 
dia de bombeiro no Quar-
tel Central da corporação 

— localizado na Praça da 
República, Centro do Rio. A 
iniciativa faz parte do proje-
to ‘Bombeirinhos’, uma par-
ceria entre o Corpo de Bom-
beiros do Estado e a Voz das 
Comunidades, dirigida pelo 
ativista e influenciador digi-
tal Renê Silva.

Dia de bombeiro no Quartel Central 

 n A Frente Parlamentar Mista 
do Rio de Janeiro em Defesa 
do Serviço Público e o Fórum 
dos Servidores do Estado 
promovem hoje, a partir das 
18h, um debate virtual sobre 
a reforma administrativa. A 
ideia é discutir os efeitos da 
PEC 32 para o funcionalis-
mo. O texto segue em trami-
tação na comissão especial 
da Câmara (agora em reces-
so), que tem feito diversas 
audiências. 

Participarão do evento os 

deputados federais Alessan-
dro Molon (PSB-RJ), Felício 
Laterça (PSL-RJ) e Paulo Ra-
mos (PDT-RJ). O debate será 
mediado pelo deputado esta-
dual Waldeck Carneiro (PT-RJ) 
e por Renata Gama, do Fosperj.

“Este encontro inicia uma 
série de discussões sobre o Re-
gime de Recuperação Fiscal e a 
PEC 32, que tramita na Câma-
ra. Essa proposta representa 
uma grave ameaça ao serviço 
público brasileiro”, afirma Wal-
deck Carneiro.

REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR

Reforma administrativa em debate

Comissão especial analisa a PEC e tem feito diversas reuniões

GUSTAVO SALES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

CONFIRA

R$ 39,2 MIL R$ 35,4 MIL
Atualmente, o teto salarial 
para servidores federais é de 
R$ 39.293,32 e há subtetos 
para estados e municípios, 
como prevê a Constituição

No Estado, o teto é de R$ 
35.462,22. Para o funcionalismo 
carioca, chega a R$ 31.829,15 
— no caso dos procuradores, o 
limite é igual ao federal

 > Integrantes do Judi-
ciário e do Ministério 
Público começam a so-
mar forças com outras 
carreiras para acom-
panhar a reforma ad-
ministrativa (PEC 32) 
no Congresso. O grupo 
considera que pontos 
do texto prejudicam o 
serviço público.

Ontem, represen-
tantes de magistrados 
e promotores se reu-
niram com entidades 
para discutir o tema 
na sede da Associação 
Paulista dos Magistra-
dos, em São Paulo. Es-
tiveram no encontro 
a Apadep, APMP, Sin-
dpesp, Amatra, ADPF e 
outras associações.

O texto original do 
governo deixa de fora 
membros dos Poderes. O 
Executivo entendeu que 
a inclusão desses setores 
deveria partir do Parla-
mento. E uma emenda 
que recebeu forte apoio 
garante isso.

Membros 
do Judiciário 
contra PEC 32
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Nesta edição do ‘The Voice Kids’, Carlinhos Brown cunhou o bordão “brincou”. A cada 
apresentação bem-sucedida, o músico pergunta se o candidato ‘brincou’ e a partir da 
resposta dele, repete uníssono o “brincou” com os outros técnicos. A farra faz lembrar que 
apesar do sonhos de muitos participantes e de suas famílias estarem em jogo a cada 
rodada do programa, é muito importante se divertir durante a competição. A partir de 1º 
de agosto, a TV Globo começa a exibir a fase das batalhas, em que cada time se apresenta 
com três candidatos e só um deles é escolhido por seu técnico para a próxima fase.

FábiaOliveira

SHOWMAN EM AÇÃO

APÓS CONFISSÃO DE DÍVIDA

Justiça bloqueia contas bancárias 

de Galvão Bueno e família

Viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas compartilhou 
o momento de sua vacinação contra a Covid-19. Ele recebeu a 
primeira dose em abril, quando o humorista ainda estava inter-
nado lutando contra a doença. “Essa foto é de abril, quando, no 
meio da internação do Paulo Gustavo, eu consegui me vacinar 
por ser da área da saúde. Ainda tinha muita esperança de levar 
ele pra vacinar em seguida, quando saísse de alta. Não postei 
na época porque ainda não estava acessível à toda a popula-
ção e não queria fazer a ‘ostentação da vacina’, disse Thales, 
que revelou ainda ter contraído a Covid antes de se vacinar. 
“Eu já tinha me infectado, mas felizmente tive sintomas leves. 
Tomei CORONAVAC e não tive reação nenhuma”.

RELEMBRANDO A 
VACINAÇÃO

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM
 

G
alvão Bueno teve suas contas bloquea-
das judicialmente, depois de reconhecer 
um débito de mais de R$ 1,3 milhão 

junto a um credor, que foi homologado pela 
Justiça. O narrador da Globo foi avalista na 
aquisição de um crédito em nome de sua 
empresa, a Virtual Promoções Participações. 
O pedido de bloqueio das contas bancárias de 
Galvão foi deferido pelo juiz Rodrigo Galvão 
Medina, da 9ª Vara Civil de São Paulo, após a 
não realização do pagamento de duas parce-
las junto à empresa Leste Credit (Fundo de 
Investimento), que foram acordadas previa-
mente entre as partes envolvidas com um 
desconto de cerca de R$ 421 mil. O credor 
então pediu à Justiça a penhora de valores das 
contas do apresentador esportivo e de seus 
familiares, que também assinaram como 
avalistas na aquisição do crédito.

A solicitação do bloqueio foi necessária para 
garantir o pagamento do débito, cujo valor em 
aberto estaria em cerca de R$ 760 mil. Foram 
encontrados nas contas de Galvão cerca de R$ 
1,4 mil, valor já bloqueado. Já em nome de 
Desirée, mulher dele, foram bloqueados cerca 
de R$ 90 mil. Houve, também um bloqueio de 
R$ 26 encontrados nas contas da empresa 
Virtual Promoções e Participações Eireli e 
ainda foram encontrados R$ 4,3 mil nas con-

GLOBO/JOÃO MIGUEL JR

REPRODUÇÃO

tas em nome da filha de Galvão, Letícia.
Segundo consta no processo, que teve início 

em junho, Galvão realizou o pagamento da 
expressiva quantia de R$ 600 mil, contudo, 
para quitar a dívida ainda faltavam outras 
duas parcelas de pouco mais de R$ 120 mil, 
que não foram pagas nas datas combinadas 
no acordo. Por conta disso, o credor retomou a 
cobrança judicial no valor integral da dívida 
confessada (R$ 1,3 milhão) e com todos os 
acréscimos legais e contratuais. O valor origi-
nal do empréstimo era de R$ 1,6 milhão.

Os advogados de Galvão informaram à 
Justiça que há uma abusividade dos valores 
cobrados, pretendendo assim prosseguir com 
a ação em trâmite - embargos à execução - 
discutindo, inclusive, a legalidade da cobrança 
e requerendo uma prova pericial contábil. O 
credor, por sua vez, discorda da medida, já que 
o acordo descumprido por Galvão e homolo-
gado pela Justiça teria cláusula de renúncia 
destes embargos à execução. Agora, os advo-
gados de Galvão e de sua mulher tentam 
desbloquear todos os valores, inclusive os R$ 
90 mil que, de acordo com o alegado nos 
autos processuais, seriam de natureza salarial 
e alimentar, sendo recebidos por prestação de 
serviços e, por esta razão, seriam 
impenhoráveis.
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EX-CHAPECOENSE, 
FOLLMAN LANÇA MÚSICA 
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Ex-noiva do cantor Mc Kevin, que morreu em maio 

deste ano, após cair da varanda de um hotel no Rio, 

Deolane Bezerra passou recentemente por uma har-

monização facial. A advogada esteve em uma clínica 

de estética, em São Paulo, para fazer um pouco de 

preenchimento labial, rinomodelacão e remodelação 

do queixo (mento). 

 Além disso, ela se submeteu ao procedimento Full 

Face com aplicação de ácido hialurônico e toxina 

butolínica e preencheu o bigode chinês e olheiras. A 

mudança no visual da viúva de 33 anos deixou o rosto 

mais harmônico e rejuvenescido.

O ator Stenio Garcia, de 88 anos, conta ter perdido a audição 

em diferentes momentos da vida. Segundo ele, uma dessas 

situações foi durante a gravação de uma cena dentro d’água, 

onde ele levou um tapa no ouvido direito de um colega de tra-

balho. O depoimento foi registrado para uma ação da Starkey 

Brasil, empresa especializada no segmento que convidou 

Stenio para falar sobre sua jornada auditiva.

 Para melhorar a audição, Stenio tem utilizado o aparelho 

cedido pela companhia. “Os olhos acabam auxiliando a 

audição também, mas você vai se adaptando. O aparelho 

é sensacional porque torna presente tudo aquilo que você 

está presenciando”, define o ator, que também já revelou 

ter perdido parte da audição de seu ouvido esquerdo por 

conta de uma inflamação causada pelo vírus da caxumba.

SURDEZ

HARMONIZAÇÃO FACIAL

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Amanhã, o 

grupo Balacoba-
co se apresenta 
no Bar do Zeca 
Pagodinho, às 
20h30. No reper-
tórios, clássicos 
de , Fundo de 
Quintal, Zeca Pa-
godinho, Arlindo 
Cruz, Revelação, 
Exaltasamba 
além de músicas 
autorais.

Jojo Todynho está curtindo a vida e suas amigas mais próximas viraram as companheiras 
inseparáveis. No último final de semana, a cantora e mais quatro mulheres foram vistas na 
Ginkery Gastrobar, em Jacarepaguá. Jojo pediu a mesa mais reservada do lugar, que já 
segue os protocolos de segurança com a capacidade reduzida a fim de evitar aglomeração, 
para tentar passar despercebida no lugar, mas não conseguiu.  
 Simpática, a campeã de ‘A Fazenda 12’, sorriu para os frequentadores e até conversou 
com algumas pessoas, mas evitou tirar fotos e explicou a importância de se manter o 
distanciamento social. Uma conhecida da coluna viu e contou que o quarteto brindou a 
boa fase da vida da cantora, o sucesso do talk show ‘Jojo Nove e Meia’,  e, de quebra, ainda 
pediu ao universo a segunda temporada da atração no Multishow.

JOJO TODYNHO COMEMORA COM 

AS AMIGAS FASE BOA DA VIDA

Jakson Follmann lançou, à meia noite de ontem, em todas as pla-

taformas digitais, a faixa ‘Vestido de Flor’,  sua próxima aposta na 

carreira como cantor. A música também ganhou um videoclipe, que 

já está disponível no YouTube e conta com a participação especial 

de Andressa Perkovski Follmann, mulher de Jakson. “Eu sempre quis 

gravar uma música com uma pegada mais country. Foi quando meus 

amigos e compositores me enviaram ‘Vestido de Flor’, e me encantei. 

Estou muito feliz com o resultado e espero que galera curta bastante”, 

comentou Follmann. 

 O gaúcho, que sobreviveu à queda do voo LaMia 2933, onde 77 pes-

soas - incluindo jogadores do time do Chapecoense, comissão técnica e 

diretores do Clube - estavam presentes. Follman precisou encerrar sua 

carreira no futebol em decorrência da necessidade de amputar parte 

de sua perna direita.

Liberada da quarentena

Samara Felipo anunciou que finalmente pôde liberar a filha mais nova, Lara, de 8 anos, do 
confinamento em casa por causa da Covid-19. Ela estava há alguns dias isolada em um quarto ao 
lado da irmã Alicia, de 12 anos, após as duas serem diagnosticadas com o novo coronavírus. “Hoje 
é o décimo primeiro dia da Larinha. A gente não está se agarrando, enfiando a cara uma na outra, 
mas estamos juntinhas. Alicia está entendendo. Os médicos me disseram que tudo bem liberar 
no décimo primeiro dia porque ela está super sem sintoma. Ficou esse tempo inteiro sem 
sintoma”, explicou. Alicia, por sua vez, permanece ainda em quarentena. 

POR HOMOFOBIA

NADJA PESSOA É DENUNCIADA 
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Suplente de Deputado Estadual por São 

Paulo e ativista LGBTQI+, Agripino Maga-

lhães acionou a Justiça ontem, cobrando 

explicações da ex-’Fazenda’, Nadja Pessoa, 

por meio de uma denúncia crime contra a 

mesma por ofender a população LGBTQI+. 

“Qualquer pessoa que se sinta incomoda-

da com a orientação sexual do outro deve 

responder na Justiça, porque o importante 

é cada um cuidar da sua própria vida”, diz 

Agripino.

 Neste fim de semana, o site ‘Notícias da 

TV’ publicou que Nadja Pessoa, que atual-

mente está no elenco do reality ‘A Ilha’, da 

Record TV, teria reagido a um beijo lésbico en-

tre outras duas participantes da atração com 

nojo. A cena teria incomodado Nadja, que 

teria recebido críticas do participante Lucas 

Maciel, bissexual assumido. A reação de Nad-

ja também repercutiu mal entre internautas, 

que interpretaram como LGBTQIfóbica.

 O crime de homofobia está enquadrado na 

lei 7.716/89, que abrange o crime de racismo 

social e pode dar até 3 anos de reclusão a 

quem cometê-lo.

Simone Mendes, da dupla com Simaria, levou um susto ao ser questionada por uma seguidora se ela fazia sexo to-
dos os dias com o marido Kaká Diniz e a cantora não pensou duas vezes na resposta: “Minha barata não é de ferro”. 
E as curiosidades íntimas dos fãs em sua rede social não pararam por aí. Ao ser perguntada se já tinha feito na vida 
sexo a três, a coleguinha mandou: “Está amarrado, em nome de Jesus! Para vocês que fazem, boa sorte”.

CURIOSIDADES DOS FÃS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N O novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é pres-
sionado por artistas e cineastas para assumir a Cine-
mateca nacional, sediada na capital e sob tutela da 
apagada Secretaria de Cultura – que já foi ministério. 
A gestão de Hélio de Oliveira, do Governo Federal, di-
gamos, sentou em cima dos rolos. 

Cibernéticos palacianos 
 N O presidente Jair Bol-

sonaro criou, em decre-
to, a Rede Federal de 
Gestão de Incidentes Ci-
bernéticos. O que é, es-
pecificamente, ainda é 
vago. Mas vem coisa aí.  

Questão de sobrevivência 
 N O presidente e minis-

tros palacianos decidi-
ram que é fundamental 
para o seu Governo a 
privatização da EBC e 
dos Correios antes das 
campanhas eleitorais de 
2022.  

Peso do malhete 
 N  Enquanto os bolsona-

ristas e o presidente da 
República miram as crí-
ticas para a gestão do ex-
-governador Wilson Wit-
zel sobre a aplicação dos 
recursos federais para 
combate ao Covid-19, 
o Superior Tribunal de 
Justiça foi mais enfático, 
no peso do malhete.  

Sobrou para Castro 
 N Não sobre as contas de 

Witzel. Mas o STJ deter-
minou que a atual gestão 
de Cláudio Castro apli-
que R$ 183,5 milhões na 
saúde do Estado, por re-
direcionamento de orça-
mento realizado no Go-
verno em 2005, na ges-
tão de Rosinha Matheus.  

Raios X.. 
 N Nova rodada da Pa-

raná Pesquisas indica 
que, para 55,8% dos en-
trevistados, o presiden-
te Bolsonaro sabia das 
suspeitas de corrupção 
na compra de vacina no 
Ministério da Saúde – 
e 28,8% acham que ele 
não sabia.  

... e termômetro 
 N Já a maioria (aperta-

da), 47,8%, aprova seu 
a fas tamento  do  car -
go por  isso ,  enquan-
to 45,2% disseram que 
Bolsonaro não deveria 
ser afastado. A Paraná 
ouviu 2.006 pessoas em 
204 cidades de 5 a 8 de 
julho.  

Guerrilha online 
 N Caciques de partidos 

da esquerda também es-
tão criando o seu QG e 
batalhões online para a 
campanha eleitoral vin-
doura. Houve reunião há 
dias com donos de em-
presas que têm um mi-
lhão de seguidores em 
carteira virtual, que re-
cebem marketing direto 
em rede via aplicativos 
nos celulares.  

Bolsonaristas em êxtase 
 N Teve alta hospitalar no 

domingo o filósofo Ola-
vo de Carvalho, 74, após 
tratamento cardíaco. 
Não há confirmação se 
ele passará por Brasília. 
A língua saiu afiada da 
maca.

RODA O FILME!

SOM NA CELA 

 N O DJ Ivis, flagrado em vídeo espancando a mulher, tentou 
sair da cadeia no fim de semana. O presidente do STJ, Humberto 
Martins, indeferiu o pedido.  

Em meio a tantas dúvidas geradas 
na pandemia, a ciência já tem 
a certeza: o novo coronavírus, 

que a cada dia assume características 
diversas, gerando novas variantes e 
cepas, veio para ficar. Portanto, temos 
que estar preparados para essa reali-
dade, com necessários investimentos 
em saúde, ciência e tecnologia e, so-
bretudo, produção de vacinas, para 
enfrentar esse novo desafio.

A situação que vivemos em 2021 e 
2020 em relação à importação de res-
piradores, equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e do IFA, o insumo 
farmacêutico básico para produção de 
vacinas, revelou não apenas uma imen-
sa dependência (global) em relação à 
China e à Índia, os dois grandes labora-
tórios do mundo, como também a nossa 
fragilidade, enquanto nação, para de-
fender o direito básico, constitucional, 
no acesso à saúde, do povo brasileiro.

À frente da Comissão Externa de En-

Há exatos 148 anos, em 20 de 
julho de 1873, nascia um dos 
grandes brasileiros de nossa 

história: Alberto Santos-Dumont, que 
deu asas à humanidade ao inventar o 
avião. Com determinação e dedicação 
admiráveis, ele se tornou uma das per-
sonalidades mais famosas de seu tem-
po e marcou o seu nome na história.

Como não poderia deixar de ser, o 
brasileiro Pai da Aviação é também 
o Patrono da Força Aérea Brasileira 
(FAB). Seu legado e seus valores ins-
piram os cerca de 70 mil homens e 
mulheres que integram a Aeronáu-
tica. E são inúmeros os exemplos de 
patriotismo dados pela FAB. Vamos 
aqui citar apenas dois, ambos ligados 
à pandemia da Covid-19, grande tra-
gédia do nosso tempo.

No mês passado, o 5º Esquadrão 
do 8º Grupo de Aviação (Esquadrão 
Pantera) realizou uma missão de in-
tegração nacional no Acre ao lado dos 
ministérios da Defesa e da Saúde e da 
Secretaria de Saúde daquele estado. 
Os militares visitaram 20 comunida-
des de nove municípios, onde foram 
aplicadas quase 3 mil doses de vacinas, 
sendo mais de mil para o combate ao 
novo coronavírus. Já no dia 4 deste 
mês, a Base Aérea de Porto Velho, ca-
pital de Rondônia, serviu de posto de 
vacinação contra a Covid-19 na moda-
lidade drive thru. Cerca de 3 mil pes-
soas se vacinaram no local.

A Aeronáutica tem dado a sua con-
tribuição neste momento de emergên-
cia, mas sem se descuidar de ativida-
des rotineiras também ligadas à defesa 
da saúde e da vida. Somente este ano, o 

Força Aérea Brasileira e Santos 

Dumont: uma história de honras

A visão da montanha

Marcelo Queiroz 
Advogado 
e professor 
universitário

frentamento à Pandemia, o colegiado 
tem sido incansável no apontamento 
de soluções para a maior crise sanitá-
ria vivida pela humanidade em pouco 
mais de um século. Temos insistido 
na necessidade de se planejar o futuro 
e feito importantes discussões como 
o PL 2583/20, de minha autoria, que 
propõe que determinadas empresas 
do setor sejam consideradas “estraté-
gicas em saúde”, a exemplo do que já 
existe nas áreas de Defesa e Segurança.

Por isso, na Comissão de Segurida-
de Social e Família da Câmara (CSSF), 
que trata de questões relativas à Saúde 
e a qual também presido, aprovamos 
três propostas de emendas definin-
do como prioridades na LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) de 2021: a 
Produção de Vacinas; o Programa de 
Atenção Especializada à Saúde (alta 
e média complexidade) e a Atenção 
Básica no SUS.

No que tange à produção de vaci-
nas, não há qualquer dúvida de que, da 
mesma forma que ocorre com a vacina 
anual da gripe, e de tantas outras que 
já produzimos em território nacional, 
o mesmo terá que ser feito em relação 
ao Covid-19 e suas variantes, seja atra-
vés da Fiocruz, Butantan, Vital Brazil 

6º Esquadrão de Transporte Aéreo (Es-
quadrão Guará) já realizou 50 voos de 
transporte de órgãos para transplan-
tes. A marca foi alcançada no início 
deste mês, quando um fígado viajou 
entre as cidades paulistas de Sorocaba 
e São José do Rio Preto em um avião da 
nossa Força Aérea.

Disciplina. Comprometimento. In-
tegridade. As palavras foram citadas 
pelo próprio comandante da FAB, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de 
Almeida Baptista Junior, no texto de 
abertura da edição deste mês da re-
vista mensal “Notaer”, publicada pelo 
Centro de Comunicação Social da Ae-
ronáutica, como alguns dos valores 
perseguidos diariamente pela corpo-

ração. Não por acaso, Santos Dumont 
estampa a capa da publicação. Passado 
e presente caminham de mãos dadas, 
fazendo da Aeronáutica uma herdeira 
legítima do Pai da Aviação.

Contam os livros de história que 
Santos Dumont se desiludiu quando 
viu a sua maior criação sendo usada 
em bombardeios durante as guerras. 
Ao constatar o trabalho da Força Aé-
rea Brasileira — empenhada, além da 
Defesa Nacional, na execução de polí-
ticas públicas essenciais ao cidadão e à 
democracia —, ouso afirmar que ele es-
taria orgulhoso dos feitos alcançados e 
da vontade de servir da instituição da 
qual é patrono. Um orgulho partilhado 
por todos nós, brasileiros.

ou mesmo em consórcio com labora-
tórios privados, em associação com 
universidades e centros de pesquisa, 
dentro de uma grande Estratégia Na-
cional em Saúde, que precisa, repito, 
ser definida o quanto antes.

Nas emendas aprovadas à LDO, 
tratamos do Programa de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico e 
Produtivo em Saúde; do Apoio ao De-
senvolvimento e Modernização de Pla-
taformas Tecnológicas para o Fortale-
cimento do Complexo Industrial da 
Saúde. Ou seja, dentro do Orçamento 
de 2022, da ordem de trilhões, o Con-
gresso há de definir o quanto caberá a 
essas prioridades. 

O montante deverá ser proporcio-
nal ao desafio que temos pela frente. 
Afinal, a soberania de um país não se 
mede apenas pela sua capacidade de 
enfrentar e se defender dos ataques de 
exércitos inimigos, mas também pela 
estrutura que dispõe para garantir a 
saúde e a vida dos seus cidadãos. Es-
tamos quase saindo de uma guerra. E 
como disse o líder sul-africano Nelson 
Mandela, “depois que se escala gran-
des montanhas é que descobrimos que 
existem outras ainda mais altas pra se 
escalar”. Vamos a elas.

REPRODUÇÃO INTERNET

ESPLANADEIRA

 N # Psicóloga  Nataly Martinelli lança livro “Fobia - Enfrentando com 
Coragem”, pela editora Alta Books. # Presidente do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Figueira, participa do podcast 
Vozes da Lei. # 7ª edição do Connected Smart Cities & Mobility e 2ª 
edição do AirConnected - Transporte Aéreo Resiliente, Flexível e Tecno-
lógico acontecem de 1 a 3 de setembro, em SP. # Aliansce Sonae lança 
game online Arena Time Brasil, que pode ser acessado gratuitamente 
nos Smart Sites da rede de shoppings.

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

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

ARTE O DIA

Dr. Luizinho
Deputado federal (PP-
RJ), preside a Comis-
são de Seguridade e 
Família da Câmara
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bençoados por Moraes Moreira, que faleceu aos 72 anos em 2020, o Som do Sim é a reu-
nião de quatro amigos em prol da música. Saulo Fernandes (voz), Davi Moraes (guitarra 
e vocais), Cesinha (bateria) e Luciano Calazans (baixo) estrearam recentemente “Essa é 
Pra Viver”, música alto astral que marca o pontapé dos músicos na banda.

“O Som do Sim representa uma loucura. A gente estava precisando muito. A gente se uniu 
e, de alguma maneira, se fortaleceu e acreditou na música. Para mim, é um aprendizado 
imenso. Os caras são muito gigantes, especiais e incríveis como músicos e pessoas também. 
É um encontro para aprender e ser feliz”, detalha Saulo.

Composta por Luciano e Davi junto a Samir Trindade e Guto Wirtti, “Essa é Pra Viver” 
tem mensagem otimista e “poder de cura”, além de sintetizar a sonoridade do grupo, que 
é difícil de ser encaixada em um ritmo único.

“Tem um ‘Q’ de reza. Luciano colocou uns sons de Igreja, juntou com a nossa levada de 
baixo, bateria e guitarra e ficou realmente uma cadência injexá (ritmo africano) maravi-
lhosa. Mas, ao mesmo tempo, um refrão com atmosfera de bloco afro e uma sonoridade 
moderna. A gente pergunta: ‘Que ritmo é esse?’ E não sabe. É um single que olha para 
frente e traduz o poder de união que a música tem, o poder de encontros que não são por 
acaso. Esse nosso encontro não é por acaso. Estava escrito para acontecer”, acredita Davi.

FORMAÇÃO
A banda se formou a partir da ideia de Luciano fazer uma homenagem ao amigo Moraes Moreira, 
pai de Davi Moraes, que se empolgou e decidiu seguir adiante com o projeto também. Juntos, 
convidaram Cesinha para a bateria. Por fim, após gravarem os instrumentos, mostraram o som 
para Saulo Fernandes, que atualmente vive nos Estados Unidos. Ele se “amarrou” e decidiu par-
ticipar da banda que carrega positividade e inspiração em “A Cor do Sim” no nome.

“Parece um papo hippie, mas foi uma mola cósmica que jogou a gente. As coisas aconteceram 
rapidamente, mas com perfeição. O Som do Sim é a extensão da nossa amizade para o público, para 
quem quiser dançar, ouvir, contemplar e até meditar”, diz Luciano.

“Essa banda foi formada em uma situação completamente original. Por causa da pandemia, poucas 
vezes a gente pode se reunir, mas estamos o tempo todo conectados. É um projeto que está animador 
artisticamente. Traz uma mensagem muito positiva e objetiva para o momento em que estamos viven-
do. É o que eu gostaria de dizer para as pessoas nesse momento. E a banda tem a filosofia de ter letras 
com uma pegada solar, de falar que vamos nos curar e olhar para o futuro”, completa Cesinha.

BENÇÃO
Luciano diz que não acredita em coincidências e que esse encontro foi catalisado e abençoado por Moraes 
Moreira. Na banda, além do filho, os demais integrantes também tinham relação de proximidade com Moraes 
profissional e pessoalmente.

“Meu pai adorava o Saulo. Cesinha tocou décadas com ele. E Luciano se tornou um grande amigo do meu pai nos 
últimos anos. Para mim, ele montou essa banda para gente, ele imaginou a gente em cima do trio elétrico, puxando 
a massa. Meu pai sempre foi de encontros. Começou nos Novos Baianos, depois se juntou a família de Dodô e Osmar 
e se aproximou de ‘A Cor do Som’”, diz Davi.

“A benção dele quem fez essa união. A gente começou homenageando Moraes e acabou ganhando um presentão. É 
uma passada de bastão”, completa Cesinha. “Ele andou por todas as nossas vidas e nos formou tanto pela música, como 
pela pessoa. Era um cara incrível de aprender. Se ele abençoar, é maravilhoso”, reforça Saulo.

PALCOS
A banda garante que o lançamento é só início do projeto. Além dos dois próximos singles já gravados, eles pretendem 
levar o projeto a diversos palcos, assim que a pandemia da covid-19 permitir. “Sinto muito falta dos abraços das pessoas. 
Agora, o desafio é ir para os palcos e a gente fala: ‘Meu Deus, imagina a nossa cara de felicidade, um olhando para o outro’. 
A gente sonha com esse dia”, diz Saulo.

“É um som que cabe num teatro, cabe numa praça pública e num trio elétrico porque tem melodia, suavidade, beleza, 
peso, suingue e balanço. Com toda humildade, é como Romário jogando futebol, que vai do futevôlei ao Maracanã”, 
brinca Davi. “A gente pode tocar tranquilamente no Teatro Municipal do Rio e sair direto para fazer o percurso 
Barra-Ondina, em Salvador”, completa Luciano.

n site: odia.com.br n e-mail: odiad@odia.com.br n tel.: 2222-8000

MALHAÇÃO

 n Heideguer coloca Nat contra a 
parede mais uma vez. Jade não 
concorda que Lucrécia conte a 
verdade para seus alunos. Bete 
aceita conversar com Simplício. 
Alunos homenageiam Lucrécia.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Júlia fala para Ana que Manue-
la não irá a seu casamento. Olívia 
fica enciumada com a atenção 
que todos estão dando para 
Sofia. Lúcio aconselha Ana a 
procurar Manuela.

18h30 | GLOBO | Livre 

PEGA PEGA

 n Malagueta ajuda Sandra He-
lena a fazer o teste de gravidez e 
mente dizendo que deu positivo. 
Luiza e Eric passam a noite jun-
tos. Maria Pia fica com raiva ao 
saber que Eric dormiu com Luiza.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Maria conversa com a boneca 
Laura. As duas dizem que não 
veem a hora de Marian ser des-
mascarada. Gabi e Mili visitam 
Carol na casa dela.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo manda Josué 
levá-lo à casa de Cora. Tuane su-
gere que Elivaldo se aproxime de 
José Alfredo. Cora encontra José 
Alfredo e cai desmaiada.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Jasper castiga Bila pelo 
ocorrido. Jacó diz que fará uma 
proposta a Labão. Lia descobre 
que Jacó está sendo ameaçado 
de morte. Jacó se abre com Lia 
sobre o que sente.

21h | RECORD | 12 anos 
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FOTOS REPRODUÇÃO

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata Uchoa

Os músicos Saulo 

Fernandes, Davi Moraes, 

Cesinha e Luciano 

Calazans formam o Som 

do Sim, grupo que acaba 

de lançar seu primeiro 

single

REUNIÃO 
DE 

AMIGOS

SAULO FERNANDES

DAVI MORAES

CESINHA

LUCIANO CALAZANS



Horóscopo

A inovação gera novas oportunidades em sua carreira. 
Pode empreender de casa com dedicação e bastante 
foco. Na conquista, chance de se envolver bastante. 
Cor: âmbar.

Evolua os seus contatos e transforme-os. Inicie e 
desenvolva relações na vida pessoal e profissional. 
Lute contra os obstáculos junto com o par, melhore a 
vida a dois. Cor: branco.

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: abolido, abolir, baio, biênio, bingo, bóia, boldo, bolo, bolor, colo, 
colorir, corno, coro, dócil, dolo, endocrinologia, gibi, grilo, índio, indócil, 
indolor, loba, meigo, meio, miolo, nego, negro, ócio, ódio, ogro.

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

Pode encher o bolso em áreas relacionadas à escrita e 
também ao comércio. Estude bastante e ouça a sua 
intuição, isso pode te ajudar. A conquista vai ficar 
animada. Cor: carmim.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Converse bastante com colegas e amigos de forma 
virtual. Não cometa excessos com sua saúde, cuide-se 
melhor. Muita segurança na relação com o parceiro 
amoroso. Cor: bordô.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A vida profissional fica animada. Pode ter o desejo de 
se tornar independente mas evite tomar decisões 
precipitadas. Demonstre suas qualidades no flerte. 
Cor: índigo.

LEÃO
23/7 a 22/8

Ótimas vibrações do campo astral. Tende a conhecer 
mais pessoas e aprender com colegas de trabalho, 
aproveite. Você vai ser bem exigente na hora da 
conquista. Cor: pérola.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Um bom convívio com os chefes pode render uma 
promoção. Demonstre o seu empenho e o seu 
conhecimento no trabalho. Tenha atitude na paquera. 
Cor: salmão.

LIBRA
23/9 a 22/10

Convença os clientes com a sua boa lábia. Pode 
faturar bastante em trabalhos de vendas. Se esforce e 
demonstre interesse em sua relação, pode ser um bom 
momento. Cor: terracota.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Não vai querer se prender a nenhuma rotina. Adote 
novos hobbies ou inicie um empreendimento, invista 
seu tempo. Expresse o que sente pelo seu 
companheiro. Cor: preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Vai aprender com as pessoas mais jovens. Bom dia 
para as suas ambições e também paras as finanças. A 
vida a dois vai viver um momento estável e gostoso. 
Cor: azul-anil.

Trabalhar em home office vai render bons frutos para 
você. Persiga os seus objetivos com seriedade e 
ambição. No romance, vai ter certeza do que quer. Cor: 
verde-claro.

O convívio com pessoas espertas vai estar em alta. 
Pode desenvolver parcerias muito boas e produtivas. 
Foque em apenas um crush na paquera, pode da 
frutos. Cor: caramelo.

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

Obras inéditas 
de Nelson 
Sargento em 
exposição
A partir do dia 26 de julho, o Ins-
tituto Municipal Nise da Silveira, 
no Engenho de Dentro, Zona Nor-
te, irá receber a ocupação cultu-
ral ‘Arte, agoniza mas não morre: 
Nelson Sargento, 9.7’. Em homena-
gem ao sambista, a exposição con-
tará com 15 quadros de Nelson Sar-
gento, sendo seis inéditos. Outros 
20 artistas também terão obras 
expostas na mostra.

Os últimos seis quadros pinta-
dos por Nelson farão parte da mos-
tra. A curadoria de suas obras para 
a ocupação foi feita pelo violonis-
ta Agenor de Oliveira, amigo com 
quem escreveu diversos sambas. 
Ao lado do sambista, 20 artistas 
foram convidados para compor a 
exposição. A seleção das obras foi 
feita pelo curador Marcelo Valle, 
coordenador do Espaço Travessia. 

“Eu me refiro a ocupação artís-
tica porque ela extrapola e muito 
uma exposição convencional, a 
começar pelo próprio lugar: as en-
fermarias de um antigo hospital 
psiquiátrico no Engenho de Den-
tro, marcado não só pela violência, 
mas também pelas muitas histó-
rias de vida e pela arte. O Espaço 
Travessia existe há pelo menos 
cinco anos e vem se tornando uma 
referência na Zona Norte, cons-
truindo um lugar de encontro en-
tre diferentes artes e artistas fora 
do eixo Centro-Zona Sul. Sempre 
misturamos os artistas convidados 
com artistas que de alguma manei-
ra têm relação com os espaços de 
cuidado da Rede de Saúde Mental. 
Temos estudantes de arte, artistas 
autodidatas oriundos de diferen-
tes lugares, artistas representados 
por galerias internacionais e artis-
tas com sofrimento psíquico. Afi-
nal são todos artistas!”, comenta o 
curador Marcelo Valle.

Vítima da covid-19, o sambista 
Nelson Sargento pintou até os 96 
anos de idade. Durante a carreira, 
ele compôs mais de 400 músicas, 
além de ter deixado mais de 80 
sambas inéditos. Além de com-
positor, Nelson Sargento era in-
térprete, poeta, escritor, pesqui-
sador, ator e radialista. 

Curada, Ana 
Maria defende 
a vacinação
Curada da covid-19, Ana Maria 
Braga voltou a comandar o ‘Mais 
Você’ ontem. No começo do pro-
grama, a apresentadora agradeceu 
ao apoio dos fãs e o empenho dos 
colegas que conduziram o progra-
ma na sua ausência. “Queria agra-
decer às centenas de ligações, de 
boa sorte, enfim, as palavras ca-
rinhosas. Peço desculpas por não 
responder a todos porque eu fiquei 
um período quieta. Obrigada a to-
dos!”, disse a apresentadora. 

Ana foi vacinada contra a co-
vid-19, defendeu a vacinação e fez 
um relato sobre a imunização.

DIVULGAÇÃO

SERVIÇO:
Horário de visita: de 10h às 17h, de 
segunda a sexta-feira, a partir de 26/7
Local: Espaço Travessia - Instituto Municipal 
Nise da Silveira
Endereço: Rua Ramiro Magalhães 521, 
Engenho de Dentro
Em função da pandemia, as visitas deverão 
ser agendadas pelo email contatonccs@
gmail.com, ou pelo celular (21) 98909-1123
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