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LEI QUE PERMITE 
MIGRAÇÃO DE 
PROFESSORES 
PARA JORNADA 
DE 30 HORAS É 
SANCIONADA. 
SERVIDOR, P. 10

REFORMA 
PROPOSTA DE 
TROCA DO 
SISTEMA 
ELEITORAL DO 
BRASIL CAUSA 
PREOCUPAÇÃO 
INFORME DO DIA, P. 2

Relatório aponta que 856 pes-
soas morreram no Estado do 
Rio durante ações policiais nos 
últimos dois anos. Foram 130 
homicídios contra agentes. P. 5 

Operação da Força-Tarefa para 
sufocar as principais fontes de 
renda dos criminosos prende 18 
pessoas na Zona Oeste do Rio e 
na Baixada Fluminense. P. 5 

Mais de 800 
mortos em 
operações 

Milicianos 
são alvos 
da Civil

O DIA D

Mel Lisboa estreia Mel Lisboa estreia 
‘Paciente 63’ com ‘Paciente 63’ com 

episódios em áudioepisódios em áudio.. P. 15 P. 15

SÉRIE EM SÉRIE EM 
TEMPOS DE TEMPOS DE 
PANDEMIAPANDEMIA

NEGO DO BOREL É INDICIADO 
POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. P. 5 

Passagem de 
ônibus poderá 
ser paga com 
cartão, celular, 
QR Code e Pix
Novo sistema de bilhetagem lançado pela Prefeitura do Rio está 
previsto para entrar em vigor em março de 2022.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

SEM DINHEIRO 

Craque marca dois Craque marca dois 
na vitória de 5 a 0 do na vitória de 5 a 0 do 
Brasil contra a China na Brasil contra a China na 
Olimpíada de TóquioOlimpíada de Tóquio.. P. 8 P. 8

VASCO EMPATA COM O CSA EM 2 A 2 NA SÉRIE B.  P. 8

MARTA MARTA 
BRILHA EM BRILHA EM 
GOLEADAGOLEADA

BENEFICIÁRIOS DO CARTÃO FAMÍLIA 
CARIOCA TÊM 3 MESES PARA SAQUE.  P. 6 

ATAQUE

COVID
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Secretário de Saúde destaca a importância da adesão de 
idosos e da população. Índices epidemiológicos caíram. P. 4 

70% dos cariocas 
vacinados com ao  
menos uma dose

Paolla Oliveira foi vacinada com a 
primeira dose no Rio. “Primeiro passo 
para um futuro melhor”, disse a atriz

MAIS ÓBITOS DO QUE NASCIMENTOS EM 
BELFORD ROXO, CAXIAS E NOVA IGUAÇU. P. 4

REGINALDO PIMENTA

TESOUREIRO PRESO 
EM AÇÃO CONTRA 
BRAÇO DO TRÁFICO

Cooperativa de reciclagem Cooperativa de reciclagem 
de lixo era usada para lavar de lixo era usada para lavar 
dinheiro de traficantes de dinheiro de traficantes de 
drogas do Complexo do Cajudrogas do Complexo do Caju.. P. 5 P. 5

ANITTA APARECE AOS 
BEIJOS COM ARTISTA 
PORTO-RIQUENHO

P. 12

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 D
O

 IN
ST

A
G

R
A

M

Fá
bi

aO
liv

ei
ra

A
FP

Flamengo vence 
o Defensa y Justicia por 

4 a 1 e avança às quartas 
da Libertadores. P. 8 

ALEGRIA DE SER ALEGRIA DE SER 
RUBRO-NEGRORUBRO-NEGRO

AFP
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 N Quatro árvores gigantescas, 
com altura de um prédio de 
três andares, em um terreno 
na Rua Jorge Alberto, número 
75, no Bairro K 11, podem cair 
a qualquer momento. Elas 
estão podres e estão soltando 
pedaços. Elas vão derrubar 
os fios da Light, deixando os 
moradores do bairro sem luz.

 > Mário Sodré
Nova Iguaçu

Árvores estão 
prestes a cair

Falta d’água  
em Nova Iguaçu

 N Os moradores da Rua 
Francisco Cândido Xavier, 
no Bairro São Gabriel, 
antigo Nova América, em 
Nova Iguaçu, estão sem 
água há quinze dias. Está 
faltando água até para 
beber. Moradores pedem 
uma solução da Cedae ou da 
prefeitura da cidade.

 > Mario José
Nova Iguaçu

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

As mais lidas
Online

Governo do Rio veta plano 
de reajuste salarial a 

servidores na LDO para 2022
SERVIDOR

Letícia Sabatella vira um 
problema no camarim  

de novela das 18h
FÁBIA OLIVEIRA

EXCLUSIVO  
Yasmin Brunet marca  

em cima de Gabriel 
Medina em Tóquio

FÁBIA OLIVEIRA

Funcionária do 
Tribunal de Justiça está 
desaparecida há 3 dias 

na Zona Oeste
DESAPARECIMENTOS EM PAUTA

O sistema 
proporcional 
é mais 
represen-
tativo, mais 
sólido no 
sentido de 
permitir a 
presença de 
minorias”
PAULO BAÍA,
Cientista Político.Os políticos fluminenses ainda não despertaram suas 

atenções para o jogo em torno da aprovação de uma 
reforma política hoje negociada silenciosamente nos 

gabinetes de Brasília. Há dois meses, o pesquisador Jairo 
Nicolau alertou para a proposta em curso de trocar seu atual 
sistema eleitoral brasileiro, que hoje funciona de forma 
proporcional, pelo chamado distritão. “É inacreditável que 
o Brasil, numa hora dessas, com tantos desafios, esteja 
tentando aprovar o pior sistema eleitoral do mundo”, disse. 
Para ele, a mudança agora “não fortalece partidos, não au-
menta a legitimidade eleitoral, não torna as eleições mais 
baratas. Só beneficia os políticos que o defendem”. 

OPINIÃO
O cientista político Paulo Baía disse à coluna que também 
tem preocupação. “Os pontos que considero mais graves 
são a mudança do sistema eleitoral, de proporcional para o 
distritão ou para o distritão misto. O sistema proporcional 
é mais representativo, mais sólido no sentido de permitir a 
presença de minorias. A outra questão que também prejudi-
ca é o voto impresso. Ele é uma aberração diante da expe-
riência que nós tivemos de 1998 até agora”, opinou. Para 
o cientista político Mauro Osório, “o brasileiro precisa ficar 
atento para não passar o distritão e nem a volta do voto 
impresso. Não se diz que se quer menos partidos e fortaleci-
mento das legendas? Mas a mudança que se pretende deve 
fortalecer quem tem dinheiro e é conhecido”. 

 N Ainda não saiu do papel a 
lei “Patrulha Henry Borel”, 
de autoria do deputado es-
tadual Wellington José, que 
cria a primeira Patrulha 
Protetora dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescen-
tes do País.

InformedoDia

 N Novas normas são estabe-
lecidas para reconhecimen-
to da isenção do ICMS na 
aquisição de veículos novos 
por pessoas com deficiência, 
bem como a forma para re-
querer o benefício, que agora 
poderá ser feita pelo sistema 
Atendimento Digital RJ. Se-
cretaria de Estado de Fazen-
da do Rio publicou Portaria 
que complementa Resolução 
Sefaz 239/21. 

ISENÇÃO 
DE ICMS EM 
VEÍCULOS

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

DIVULGAÇÃO

PROTEÇÃO A 
CRIANÇAS

DESENVOL-

VIMENTO DO 

ESTADO

Cientista político 
Bruno Kazuhiro 
lança, hoje, 19h, 
série de lives que 
abordam ques-
tões relativas ao 
desenvolvimento 
do Estado do Rio 
Janeiro. O pri-
meiro convidado 
será o arquiteto e 
urbanista Guilher-
me Fonseca. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Sistema eleitoral brasileiro é um dos pontos da reforma política

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Pessoas com deficiência: benefício

A intitulada pequena reforma ministerial mostra a necessidade 
urgente que o presidente Jair Bolsonaro vê em melhorar seu jogo 
político e acalmar ânimos. Ciro Gomes na Casa Civil acompa-
nhará outras mudanças que, possivelmente, em nada deverão 
beneficiar a sociedade.

As subprefeituras do Rio estão recebendo doação de agasalhos 
e roupas de frio. Com temperaturas bem diferente das usuais, os 
cariocas em situação de rua precisam desse suporte.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br

Detran-RJ oferece 7,5 mil 
vagas de atendimento
Mutirão de sábado terá serviços de habilitação, identificação civil e veículos

O 
De tran -R J  va i 
oferecer mais de 
7 mil vagas para 
o  m u t i r ã o  d e 

atendimentos no sábado. 
Serão 7,5 mil vagas para 
os os serviços de habilita-
ção, identificação civil e 
veículos, em 118 unidades 
de atendimento em todo 
o estado. As vagas para o 
atendimento começaram 
a ser disponibilizadas 
desde 12h de ontem. O 
agendamento deverá ser 
feito pelo site do Detran 
ou pelo teleatendimento, 
nos números (21) 3460-
4040, 3460-4041 ou 3460-
4042, das 6h às 21h.

O órgão pede aos usuá-
rios que, se não conse-
guirem realizar o serviço 
previamente agendado, 
desmarquem com ante-
cedência, para evitar que 
as vagas sejam desperdi-
çadas e permitir que ou-
tras pessoas possam ser 
atendidas.

“Com os 33 mutirões, 
conseguimos reduzir sig-
nificativamente a deman-
da represada em função 
da pandemia, atendendo 
mais de 160 mil usuários 
aos sábados. É nosso de-
ver criar alternativas para 
atender a população cada 
vez melhor”, ressaltou o 
presidente do Detran-RJ, 
Adolfo Konder.

118 UNIDADES NO ESTADO 

 N  Serviços de veículos, como 
transferência de propriedade, 
2ª via de CRV, alteração de 
características, mudança de 
cor, transformação de com-
bustível, baixa e inclusão de 
alienação, alteração de nome/
razão social, inclusão de ANTT, 
blindagem e intenção de ven-
da, os postos disponíveis para 
agendamento são: Infraero, 
Nova Iguaçu, Reduc, Haddock 
Lobo, Nilópolis, Mesquita, Va-
lença, Cordeiro, Volta Redon-
da, Barra Mansa, Vassouras, 
Bom Jesus de Itabapoana, Ma-
cuco, Barra do Piraí, Resende e 
Miguel Pereira. 

 N  Serviços de habilitação, como 
primeira habilitação, renovação 
de CNH, mudança ou adição de 
categoria, alteração de dados 
ou troca da permissão para di-
rigir (PPD) para a carteira de-
finitiva nos seguintes postos: 
Angra dos Reis, Araruama, Bar-
ra da Tijuca (Aerotown), Bar-
ra do Piraí, Belford Roxo Bom 
Jesus do Itabapoana, Campos 
dos Goytacazes II (Shopping 
Estrada), Cantagalo, Ceasa, 
Copacabana, Guadalupe, Ilha 
do Governador, Itaboraí, Itao-
cara, Itaperuna, Jacarepaguá 
(Rio Shopping), Magé, Niterói 

(Fonseca), Nova Iguaçu, Nova 
Friburgo Paracambi, Paraíba 
do Sul, Parque Maré, Petrópolis, 
Rio Bonito, Resende, São Fidélis 
São Gonçalo (Rocha), São João 
de Meriti, São Pedro da Aldeia, 
Sede, Sulacap Teresópolis, Três 
Rios, Unamar, Vaz Lobo, Vol-
ta Redonda e West Shopping 
(Campo Grande). 

 N  Emissão da carteira de iden-
tidade, o atendimento será 
nas seguintes unidades: Amé-
ricas Shopping, Angra dos 
Reis, Araruama, Búzios, Barra 
do Piraí, Barra Mansa, Belford 
Roxo, Bom Jesus de Itabapoa-
na Cambuci, Campo Grande, 
Campos dos Goytacazes, Cam-
pos dos Goytacazes (Shopping 
Estrada), Casimiro de Abreu, 
Comendador Levy Gasparian, 

Conceição de Macabu, Copaca-
bana, Cordeiro Francisco Bica-
lho, Gávea, Ilha do Governador, 
Itaboraí, Itaboraí Plaza, Itaguaí 
Shopping Mix, Italva, Itaoca-
ra, Japeri, Largo do Machado, 
Macaé, Magé, Maricá, Méier, 
Mendes, Mesquita, Miguel Pe-
reira, Miracema, Natividade, 
São Gonçalo (Neves), Nilópolis, 
Niterói, Niterói Shopping, Nova 
Friburgo, Nova Iguaçu, Parque 
Maré, Petrópolis, Pinheiral, 
Porto Real, Queimados, Quis-
samã, Rio das Flores, Rio das 
Ostras, Rio Shopping, Santa 
Cruz, São Gonçalo, Sapucaia, 
Saquarema, Shopping Downto-
wn, Shopping Estação Itaipava, 
Shopping Iguatemi, Shopping 
Unapark, Shopping Via Brasil, 
USD Ceasa, Valença, Vaz Lobo 
e Volta Redonda. 

Confira os locais para realização dos atendimentos

As vagas começaram a ser disponibilizadas ontem

BASTIDORES

Por trás da 
reforma 
política

DIVULGAÇÃO/DETRAN.RJ



RIO DE JANEIRO

RIO COM NOVO MODELO PARA 
PAGAR PASSAGEM DE ÔNIBUS
Prefeitura lança sistema de bilhetagem que está previsto para entrar em vigor em março de 
2022. Expectativa é de que não seja mais pago valor em dinheiro da pessoa ao motorista

A 
Prefeitura do Rio lan-
çou o modelo do novo 
sistema de bilheta-
gem de ônibus que 

está previsto para entrar em 
vigor em março de 2022. Pas-
sado um ano e seis meses da 
implantação do novo sistema, 
a expectativa é de que a passa-
gem não seja mais paga em di-
nheiro pelo passageiro ao mo-
torista. Para isso, o novo mode-
lo vai aceitar diversos meios de 
pagamento: cartão bancário, 
QR Code, celular e Pix.

A Prefeitura promete faci-
lidade de recarga e portabili-
dade entre os cartões, além de 
recuperação de créditos e de 
emissão de 2ª via. O primeiro 
cartão será gratuito e não ha-
verá valor de recarga mínima.

O objetivo da reformulação 
do sistema de bilhetagem é que 
o Poder Executivo, e não as em-
presas privadas, controlem o 
fluxo financeiro do sistema de 
Transportes do Rio. Segundo 
o prefeito Eduardo Paes, é um 
primeiro passo para que o mu-
nicípio possa subsidiar o setor.

“Acho impossível a gente 
chegar a uma fórmula ade-
quada que não vá ter subsídio 
para que a gente possa, por 
exemplo, remunerar as em-
presas pelos quilômetros ro-
dados e não mais pelo núme-
ro de pessoas transportadas”, 
afirmou o prefeito. Paes diz 
que a medida vai no sentido 

de conferir transparência ao 
setor privado para possibili-
tar o aporte de dinheiro públi-
co na melhoria do transporte.

O prefeito Eduardo Paes 
disse que a reformulação 
completa do sistema é o 
principal desafio de sua ges-
tão. “Vamos passar a pre-
miar aqueles que transpor-
tam com qualidade, que co-
locam o serviço à disposição 
da população e não aqueles 
que entulham os ônibus”.

CRÉDITOS REMANESCENTES
A secretária de Transportes, 
Maína Celidônio, afirmou que 
quando o novo sistema de bi-
lhetagem entrar em vigor, 
os usuários terão seis meses 
para usar os créditos do mo-
delo atual. Ao contrário do 
que acontece atualmente, os 
créditos remanescentes dos 
usuários ficarão guardados 
pela prefeitura e poderão ser 
recuperados. “A gente já man-
dou vários ofícios perguntan-
do o saldo remanescente, mas 
nos é negada essa informação. 
É um setor que está fragilmen-
te regulado. Transporte é um 
serviço público que deve ser 
regulado pelo setor público”.

Em nota, a Riocard, por 
meio da Fetranspor, informou 
que os créditos não expiram 
desde maio de 2019 por deci-
são da Justiça. Ou seja, perten-
cem somente aos passageiros 
e não podem ser utilizados por 
terceiros, “muito menos para 
financiar a mobilidade como 
se estuda na Prefeitura”.

Segundo o 
prefeito Eduardo 
Paes, é um 
primeiro passo 
para que o 
município possa 
subsidiar o setor

Média mensal de gastos 
devido a esse problemas em 

todo o sistema é de R$100 mil

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

MARCOS PORTO

Prefeitura reabre estação Pedro Taques
 > A Prefeitura do Rio, 

por meio do BRT, reabriu 
a estação Pedro Taques, 
no corredor Transcario-
ca, na manhã de ontem. 
A estação estava fechada 
desde maio de 2020 por 
causa de furto de equipa-
mentos e vandalismo. É 
a quinta já recuperada e 
em operação desde o iní-
cio da Intervenção, que 
iniciou com 46 fechadas 

em março. Até o fim de se-
tembro, todas serão devol-
vidas à população.

A reforma da Pedro Ta-
ques seguiu o mesmo pro-
jeto das demais estações 
que foram reabertas como 
Olaria, Cardoso de Moraes, 
Ibiapina e Praça do Carmo. 
Entre as alterações estão a 
substituição de painéis e 
portas de vidros por chapas 
metálicas vazadas; fiação 

embutida; e mecanismos 
das portas blindados. 

Todas as mudanças im-
plementadas visam mini-
mizar problemas graves 
no sistema, como depre-
dação e o calote, além da 
redução dos custos com 
vandalismo e furto. A 
média mensal de gastos 
devido a esse problemas 
em todo o sistema é de 
R$100 mil.

DIVULGAÇÃO

Créditos 
remanescentes 
ficarão guardados 
e poderão ser 
recuperados

NESTE ANO

 NO Sindicato dos Rodoviários 
(Sintrucard-Rio) mostra preo-
cupação em relação ao aumen-
to da incidência no número de 
assaltos aos ônibus que circulam 
pelo município do Rio. De acordo 
com a direção da organização, 
até ontem, cerca de 26 moto-
ristas procuraram as empresas 
em que trabalham para pedir 
afastamento de determinadas 
linhas de ônibus, devido à falta 
de segurança. Entre elas, princi-
palmente as que cruzam as áreas 
da Avenida Brasil, entre a altura 
de Campo Grande e Bonsucesso.

O sindicato vai encaminhar 
um ofício para as secretarias da 
Polícia Civil e Militar, pedindo 
um maior empenho e a reali-
zação de blitzes nos coletivos. 
O vice-presidente da entidade, 
José Carlos Sacramento, expli-
cou que a categoria não supor-
ta mais a insegurança.

“Os profissionais da categoria 
não suportam mais tanta violên-
cia, seja pela falta de segurança 
em que se encontra o estado, 
como pelo fator psicológico da 
possibilidade de ficarem sem 
seus empregos, já que muitas 
empresas estão atrasando o 

pagamento de salários e demais 
benefícios”, explicou.

Dados do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP) mostram 
que o município do Rio registrou 
seis aumentos consecutivos no 
índice de furtos em coletivos. O 
aumento é referente a cada mês, 
de janeiro até junho, totalizan-
do 2057 ocorrências do tipo em 
2021. Em termos de comparação, 
o primeiro trimestre deste ano 
registrou 954 casos de furto e o 
segundo 1103, o que significa um 
aumento de 15,62% da prática 
criminosa dentro dos coletivos. 
No ano anterior, a contagem foi 
de 2057 ocorrências de furto, 
idêntica ao período analisado 
neste semestre.

Segundo o Sindicato, as li-
nhas de ônibus que se destacam 
pela alta ocorrência de assal-
tos são respectivamente: 790 
(Campo Grande - Centro); 339 
(Pavuna - Centro); 397 (Campo 
Grande - Praça Tiradentes); 614 
(Nova América - Alvorada) e 348 
(Riocentro - Candelária).

Em nota, a Rio Ônibus co-
brou que as autoridades deem 
mais atenção ao problema de 
violência no Rio. 

Índice de furtos dentro de ônibus 
teve seis aumentos consecutivos

Vamos passar a premiar aqueles que 
transportam com qualidade, que colocam o 
serviço à disposição da população
EDUARDO PAES, Prefeito do Rio
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Retirada 
nomeação 
de médica
O Ministro da Saúde Marcelo 
Queiroga revogou a nomea-
ção da médica Mara Regina 
Pezzino para o cargo de dire-
tora geral do Hospital Fede-
ral de Ipanema, na Zona Sul 
do Rio, um dia após indicá-la 
para o posto. A profissional já 
defendeu publicamente o uso 
de cloroquina para prevenir 
a Covid-19, inclusive em suas 
redes sociais. Em sua foto de 
perfil, a profissional utiliza 
um filtro sobre o tratamen-
to precoce e já assinou um 
documento pedindo aos go-
vernadores que distribuam 
medicamentos para o enfren-
tamento “pré-hospitalar” da 
doença. A declaração conta 
com a assinatura médicos de 
todo o Brasil e é intitulado 
como “Manifesto em defesa 
da Vida e do tratamento pré-
-hospitalar da Covid”.

Semestre 
com mais 
óbitos 
Os cartórios de Belford Roxo, 
Duque de Caxias e Nova Igua-
çu, na Baixada Fluminense, 
registraram o primeiro se-
mestre com mais óbitos da 
história em 2021. Desde o 
início da série histórica dos 
dados estatísticos dos Cartó-
rios de Registro Civil das três 
cidades, em 2003, nunca se 
morreu tanto em um primei-
ro semestre como neste ano, 
resultando na menor diferen-
ça já vista entre nascimentos e 
óbitos nos primeiros seis me-
ses do ano. Os dados revelam 
o impacto da pandemia de co-
vid-19 no estado do Rio, que 
já tem 1.005.098 casos confir-
mados e 57.856 mortes pela 
doença, segundo o boletim da 
Secretaria de Estado de Saú-
de. As informações constam 
no Portal da Transparência do 
Registro Civil. 

Quase 10 milhões de 
doses aplicadas no Rio

RÔMULLO ESPÍNDOLA

Estado tem mais de 7 milhões de pessoas com a primeira dose 

O estado do Rio de Ja-
neiro registrou, ao todo, 
9.808.798 milhões de do-
ses aplicadas, incluindo a 
primeira e segunda dose, 
além da dose única. Segun-
do a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), 52% da 
população com 18 anos ou 
mais está imunizada com 
a primeira dose do imuni-
zante, isto é, 7.009.072 de 
pessoas. Enquanto 20% 
da população está vacina-
da com as duas doses ou 
com a dose única, ou seja, 
2.799.726 de pessoas estão 
totalmente vacinadas.

A SES ressaltou que a 
gestão da vacinação e o re-
gistro de doses aplicadas no 
Sistema de Informações do 
Programa Nacional de Imu-
nizações (SI-PNI), do Minis-
tério da Saúde, são de com-

petência municipal. No entan-
to, desde o início da campanha 
de vacinação contra a covid-19, 
a Secretaria tem reforçado a 
importância da atualização do 
registro das aplicações por par-
te das secretarias municipais 
de Saúde, que vêm apresentan-
do dificuldades técnicas ou de 
pessoal para cadastrar.

“Com isto, observou-se a 
ocorrência de atraso por par-
te dos municípios na trans-
missão das informações. Ou 
seja, as imunizações estão 
ocorrendo, mas não é possí-
vel observar esses números 
por meio dos números regis-
trados. O assunto é reitera-
damente cobrado nas men-
sagens enviadas às áreas 
técnicas dos municípios, e 
será retomado pela SES com 
os secretários municipais de 
Saúde na próxima reunião”.

Rio alcança 
70% da 
cobertura de 
vacinação
Comparação feita pelo DIA mostra 
queda próxima de 50% no número de 
mortes e casos graves na pandemia

ARQUIVO O DIA

Município alcança 70% da população vacinada com a primeira dose

C
om uma das campa-
nhas de vacinação mais 
aceleradas do Brasil, o 
Rio de Janeiro alcançou 

ontem a marca de 70% da po-
pulação carioca maior de ida-
de imunizada com a primeira 
dose ou dose única. A avaliação 
é do secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, que res-
saltou a importância da adesão 
dos idosos e da população em 
geral para a redução dos índi-
ces epidemiológicos na cidade.

No município do Rio de 
Janeiro, a adesão da popula-
ção idosa ultrapassou a mar-
ca de 90% para as duas doses 
da vacina. O resultado foi im-

prescindível para reduzir o 
número de mortes na cidade.

“O resultado dessa cober-
tura acontece em função dos 
cariocas acreditarem na va-
cina. As nossas instituições 
e a imprensa estimularam a 
população a se proteger, en-
tão essa adesão é muito alta. 
Se for comparar com outros 
países onde há oferta de do-
ses, a diferença é muito gran-
de. Em Toronto, no Canadá, a 
adesão é de 79%, em Berlim, 
na Alemanha, 72%. Paris, na 
França, e Nova Iorque, nos 
EUA, estão com 69%. Não há 
uma adesão tão forte da po-
pulação no grupo acima de 

60 anos como a gente está 
tendo”, afirmou Soranz. 

Para a cobertura com a 
segunda dose, a cidade tem 
28,1%. Com o resultado, Soranz 
afirmou que o Rio de Janeiro 
passa a ver outro panorama no 
cenário epidemiológico. “Os 
efeitos da vacina já estão apa-
recendo, há quatro semanas 
temos uma redução sustenta-
da no número de casos, óbitos 
e internações, o que representa 
efeitos claros da vacinação”. 

Uma comparação feita 
pelo DIA entre os dados epi-
demiológicos de ontem com 
os últimos 70 dias mostrou 
que o Rio de Janeiro teve 

uma queda considerável, 
em torno de 50%, nos índices 
de monitoramento da pan-
demia. A maior redução foi 
no número de casos diários 
registrados da covid-19, que 
teve queda de 73,58%. 

Outros índices também 
diminuíram comparan-
do as datas, entre eles, um 
dos principais é a redução 
dos óbitos, com queda de 
47,92%. Os casos graves de 
covid-19 e internações nos 
leitos de UTI também redu-
ziram em 47,5%. 

Reportagem do estagiário Jorge 

Barbosa, sob supervisão de Cadu Bruno
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Cantor  
é indiciado 
por violência 
doméstica

REPRODUÇÃO

Nego do Borel alvo de denúncia

O funkeiro Leno Maycon 
Viana Gomes, mais conhe-
cido como Nego do Borel, 
foi indiciado, pelo crime de 
lesão corporal no âmbito 
da violência doméstica pra-
ticado contra uma de suas 
ex-namoradas, sua ex-as-
sessora Swellen Sauer. A de-
fesa do cantor informou ao 
O DIA que foi na Delegacia 
de Atendimento à Mulher 
(DEAM), de Jacarepaguá, na 
Zona Oeste do Rio, para ter 
acesso aos autos do processo.

De acordo com as investi-
gações, Swellen sofreu diver-
sas agressões do cantor, que 
teria apresentado contra ela 
o mesmo comportamento 
que teve com outra compa-
nheira, a modelo e influen-
ciadora Duda Reis.

Segundo a delegada do 
caso, o inquérito foi instau-
rado justamente para apurar 
os fatos divulgados por Duda 
Reis em suas redes sociais, 
em janeiro deste ano. Em en-
trevista ao “Fantástico”, da 
TV Globo, a influenciadora 
digital afirmou que o fim do 
relacionamento envolveu 
traições, agressões e violên-
cia psicológica. Ela contou 
que precisou tomar remé-
dios após ser diagnosticada 
com depressão, síndrome do 
pânico, anorexia e bulimia.

“Eu estava dopada e ele 
vinha ter relação comigo, 
eu não tinha consciência. 
Quando tive consciência, fi-
quei muito mal. As agressões 
eram constantes”.

Caju: Preso braço do tráfico
Polícia diz que grupo usa estrutura da cooperativa de reciclagem para lavar dinheiro

REGINALDO PIMENTA

Valdir Marques Filho foi preso em flagrante por porte ilegal de armas

A
trás da aparência de 
um casal de classe 
média, uma gran-
de circulação de di-

nheiro sujo. Relatórios de In-
teligência Financeira (RIF) 
recebidos na 17ª DP (São 
Cristóvão) foram o pontapé 
para uma investigação con-
tra o braço financeiro do trá-
fico de drogas do Complexo 
do Caju, na Zona Portuária 
do Rio. A Operação Kathar-
sis, realizada com apoio da 
Core, teve como principais 
alvos Francisca Érica Abreu 
e Valdir Marques da Silva 
Filho, membros de uma es-
trutura que usava uma coo-
perativa de reciclagem de 

lixo para lavar o dinheiro do 
tráfico. A investigação da Po-
lícia Civil aponta que, entre 
2018 e 2021, o grupo movi-
mentou aproximadamente 
R$ 50 milhões.

Francisca Érica, presiden-

te da cooperativa Transfor-
mando, declarou no Imposto 
de Renda rendimentos de R$ 
2.826,00, mas movimentou R$ 
24,4 milhões entre 2018 e 2021. 
O tesoureiro da empresa, Val-
dir do Ferro Velho, marido de 

Francisca, chegou a pleitear o 
auxílio emergencial do gover-
no federal, no ano passado, 
apesar de ter movimentado 
em sua conta R$ 4,5 milhões 
em dois anos.

O chefe do esquema é Luiz 
Alberto de Moura, o Bob do 
Caju, líder do tráfico. Ele está 
preso desde 2017, mas continua 
controlando o dinheiro, segun-
do a polícia. Ele usava a estru-
tura da reciclagem para movi-
mentar os lucros do crime. Para 
isso, contava com o casal.

Áudios coletados pela 
Polícia Civil indicam que o 
casal atuava como interme-
diário entre as empresas de 
reciclagem e o tráfico de dro-
gas. A 17ª DP, agora, vai in-
vestigar o caminho completo 
do dinheiro. 

RJ teve 856 mortes 
durante ações policiais

ARQUIVO O DIA

Relatório registrou 130 homicídios contra agentes no Rio de Janeiro

Há décadas, a população do 
Rio acorda com a certeza de 
que, ao longo do dia, alguém 
será vítima da violência ur-
bana. A chaga fluminense 
não deu trégua nem mes-
mo durante a pandemia. O 
documento ‘A Vida Resiste: 
além dos dados da violên-
cia’ aponta que 856 pessoas 
morreram durante ações 
policiais no estado, nos últi-
mos dois anos. A lógica viti-
ma todos os lados: o relató-
rio registrou 130 homicídios 
contra agentes de junho de 
2019 a maio de 2021.

Entre os estados moni-
torados pela Rede, o Rio 
de Janeiro foi o que mais 
registrou operações poli-
ciais nos últimos dois anos. 
Foram 2.067 incursões, 
mais do que Pernambuco 

(1.989), São Paulo (1.350), Cea-
rá (774) e Bahia (536).

Em nota, a Polícia Militar 
afirmou “apreendeu no pri-
meiro semestre deste ano 
mais de 3.600 armas de fogo. 
No mesmo período, também 
foram realizadas por nossas 
equipes mais de 18.000 pri-
sões e mais de 2.000 apreen-
sões de adolescentes.

A Polícia Civil afirmou 
que suas ações “são pautadas 
nos pilares de Inteligência, 
Investigação e Ação e têm 
alcançado redução em índi-
ces registrados pelo Instituto 
de Segurança Pública (ISP), 
que são os melhores desde 
o início da série histórica. 
As ações priorizam sempre 
a preservação de vidas, tan-
to de policiais quanto dos 
cidadãos”.

Civil faz operação contra milícia na capital e Baixada
A Força-tarefa da Polícia Civil 
realizou uma grande operação 
para sufocar as principais fon-
tes de renda da milícia do Rio. 
Agentes de várias delegacias 
especializadas cumprem man-
dados de prisão e de busca e 
apreensão em bairros da Zona 
Oeste do Rio e em municípios 

da Baixada Fluminense. Até a 
última atualização, 18 pessoas 
haviam sido presas.

De acordo com as investi-
gações da Polícia Civil, a mi-
lícia atua em diversos braços 
financeiros para alavancar a 
renda. Entre os presos está o 
miliciano Arilson Lopes de 

Amorim, vulgo Arilso, inte-
grante da milícia controlada 
pelo ex-vereador e ex-presi-
dente da Câmara Municipal 
de Belford Roxo, Marcinho 
Bombeiro, preso em 2019. Aril-
so foi preso por agentes da De-
legacia de Repressão às Ações 
Criminosas (Draco). A polícia 

também prendeu um miliciano 
procurado pelos crimes de rou-
bo majorado e estupro. Bruno 
Lima Luiz, vulgo Bruninho do 
João XXIII, foi localizado em 
Santa Cruz, na Zona Oeste. 

Agentes de outras delega-
cias também fecharam depó-
sitos de gás clandestinos.

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br
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Programa Cartão Família 
Carioca sofre mudanças
Beneficiários passam a ter prazo de três meses para realizar o saque

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Decreto determina mudanças no Programa Cartão Família Carioca

C
om a publicação do 
decreto nº 49161 no 
Diário Oficial do Mu-
nicípio do Rio ontem, 

a prefeitura determinou mu-
danças no Programa Cartão 
Família Carioca, criado em 
2010 por meio do decreto nº 
32.887. O texto indica que os 
benefícios que não forem sa-
cados no prazo de três meses 
devem ser restituídos ao pro-
grama, além de acrescentar 
que o pagamento de retroati-
vos, caso o beneficiário tenha 
direito, passa a ficar limita-
do aos três meses anteriores. 
Atualmente, cerca de 52 mil 
famílias recebem a ajuda. 

“Os benefícios financei-
ros mantidos à disposição 
do titular em cada mês de 
referência de pagamento 
que não forem sacados no 
prazo de 03 (três) meses, se-
rão restituídos ao Programa 
Cartão Família Carioca, de 
acordo com o procedimento 
estabelecido pela Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro”, 
determinou o decreto.

Nesse cenário, os benefí-
cios que por algum motivo 
sejam depositados em con-
tas bancárias não estarão su-
jeitos ao prazo de três meses 
para saque.

pelo governo federal: “Essa 
é uma regulamentação que 
existe desde o início no Bolsa 
Família e agora foi incorpo-
rada também ao Cartão Fa-
mília Carioca”. 

Já quando se trata a limi-
tação do pagamento de re-
troativos, a Secretaria res-
salta a importância dessa 
determinação. 

“Essa foi a maneira que a 
prefeitura encontrou de dar 
apoio a essas famílias e man-
ter um fluxo econômico sau-
dável. Como por exemplo: se 
tem uma família cadastra-

da que recebe o benefício e 
em determinado momento 
ela se muda para outro mu-
nicípio, ela para de receber 
o benefício. Um ano depois 
essa família volta para o Rio 
e volta a receber o Cartão Fa-
mília Carioca, mas como isso 
nunca foi regulamentado a 
pessoa queria receber o re-
troativo de todos os meses 
que estava morando fora. 
Esse decreto é para regula-
mentar essa questão”, infor-
mou o órgão.

O PROGRAMA

O benefício do Programa 
Cartão Família Carioca foi 
concedido para as famílias 
que já faziam parte do Pro-
grama Bolsa Família do go-
verno federal. As famílias 
beneficiadas foram selecio-
nadas através da avaliação 
da renda familiar, quantida-
de de membros da família, 
condições de moradia e de-
mais informações fornecidas 
pelo cidadão no seu Cadas-
tro Único.

O valor é uma comple-
mentação de renda e varia 
entre R$ 20 e R$ 400. O cri-
tério de permanência no pro-
grama, inclusive, é a família 
estar em dia com o Bolsa Fa-
mília, cumprindo as condi-
cionalidades e mantendo o 
Cadastro Único atualizado. 

Supermercados Guanabara 
iniciam hoje a ‘Semana  
da Limpeza’ com desconto

DIVULGAÇÃO

A ação trará mais de mil produtos diferentes em oferta

A rede de Supermercados 
Guanabara inicia hoje a 8ª 
edição da Semana da Lim-
peza. A ação trará descon-
tos em diversas categorias 
e marcas, com mais de mil 
produtos diferentes em 
oferta. A rede varejista in-
formou que seguirá todos 
os protocolos em relação 
à pandemia, com intensi-
ficação e com reavaliação 

“No caso de possível ne-
cessidade de disponibiliza-
ção de benefícios retroativos 
referentes a pagamentos não 
realizados por motivos ad-
versos no mês de referência, 
limita-se ao pagamento má-
ximo dos valores referentes 
aos 3 (três) últimos meses a 
que o beneficiário faz jus”, 
complementou o texto.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
(SMAS), que administra o 
benefício, a determinação de 
prazo para sacar o pagamen-
to já é um sistema adotado 

Saiba os cuidados para usar o aquecedor com segurança
Manutenção em dia dos equipamentos e consumo consciente garantem, muitas vezes, uma redução no valor da conta de gás   

PEDRO SERRA

Os equipamentos 
a gás são 
bastante seguros 
se usados e 
instalados da 
forma correta

rão. Isso evita que seja preci-
so misturar água fria para re-
gular a temperatura da água 
na saída da ducha e, assim, 
ter um gasto desnecessário 
de gás natural. Também é re-
comendável fazer a limpeza 
periódica da ducha, para eli-
minar impurezas provenien-
tes da rede de água da rua. 
Se for viajar ou ficar muito 
tempo sem usar os equipa-
mentos a gás, é importante 
fechar os registros do fogão 
e aquecedor como medida 
adicional de segurança.

A chegada do inverno e, com 
isso, as baixas temperaturas, 
faz com que todos arrumem 
artifícios para ficar quen-
tinhos dentro de casa. Um 
banho bem quente e uma 
comida que traga conforto 
são, para muitos, o ponto 
alto da estação. Porém, na 
hora de se aquecer, não vale 
improvisar. É preciso ter se-
gurança com os equipamen-
tos usados para que não haja 
acidentes. Além disso, uma 
manutenção em dia e um 
consumo consciente garan-
tem, muitas vezes, uma redu-
ção no valor da conta de gás.

Os equipamentos a gás são 
bastante seguros se usados e 
instalados da forma correta: 
“É importante procurar um 
técnico habilitado ou empre-
sa especializada para reali-
zar a instalação correta dos 
aparelhos atendendo às nor-
mas vigentes, de forma que 
os equipamentos possam ser 
usados sem preocupações”, 
explica Christiane Delart, di-
retora de Gestão do Sistema 
de Distribuição da Naturgy.

Todos os aquecedores ins-
talados, por exemplo, devem 
ter uma chaminé em confor-
midade com a indicação de 
seu fabricante e normas de 
segurança vigentes. A cha-
miné é responsável pela con-
dução dos gases resultantes 
da queima do gás para o ex-
terior da residência.

O melhor é optar pelos 
aparelhos mais modernos 
e homologados por órgãos 
competentes. Esses equipa-
mentos têm acendimento 
automático, sensores e ou-
tros recursos que garantem 
maior eficiência e segurança. 
O local ideal para a instala-
ção é na área de serviço. Po-

rém, se o ponto de gás exis-
tente estiver no banheiro, 
a Naturgy recomenda que, 
caso ainda não tenha feito a 
Inspeção Periódica de Gás, 
busque imediatamente um 
técnico habilitado ou empre-
sa especializada, pois em al-
guns casos esta situação não 
é permitida por norma.

O aquecedor deve ser insta-
lado em local com ventilação 
adequada. Para isso, é preciso 
que janelas e basculantes es-
tejam livres de obstáculos que 
impeçam a renovação do ar. 

Uma chama instável e ama-
relada indica que o apare-
lho está desregulado ou ne-
cessitando de manutenção. 
Também é seguro manter as 
pilhas utilizadas no equipa-
mento sempre novas. Um in-
dicativo desta durabilidade 
é que a chama do aquecedor 
deve acender num tempo 
médio de 10 segundos. 

Outra dica é que o botão 
de regulagem da tempera-
tura deve estar na posição 
intermediária, durante o in-
verno, e na mínima, no ve-

Eles devem ter uma área su-
perior fixa, permanentemente 
aberta, acima de 1,5m do piso, 
com, no mínimo, 600cm². Na 
parte inferior, também deve 

haver ventilação, que pode ser 
por meio de um corte de apro-
ximadamente 3 cm na porta 
ou da instalação de uma ve-
neziana com área mínima de 
200cm², abaixo de 0,80m do 
piso. Todas as informações es-
tão disponíveis no www.na-
turgy.com.br.

FIQUE ATENTO

Para saber se o aparelho está 
funcionando corretamente, 
uma indicação é a aparên-
cia da chama, que deve estar 
estável e com a cor azulada. 

O melhor é optar 
pelos aparelhos 
mais modernos 
e homologados 
por órgãos 
competentes

ECONOMIA

MARIA CLARA MATTURO
maria.nobrega@odia.com.br 

diariamente.
Ao todo, serão mais de 8 

milhões de unidades de sa-
bão em pó e líquido, 1,9 mi-
lhão de embalagens de de-
tergentes, 9 milhões de uni-
dades de limpador multiu-
so, 6 milhões de embalagens 
de amaciantes, 1 milhão de 
unidades de desinfetantes e 
1 milhão de unidades de ál-
cool 70%.

OFERTAS VÁLIDAS ATÉ SÁBADO

 Sabão em pó Omo Lavagem  
 Perfeita 2,2 Kg: R$ 16,47

 Sabão em pó Tixan 2 kg: R$ 9,98
 Sabão em pó Surf 1,6 kg: R$8,98
 Sabão líquido Tixan 3 litros: R$ 15,98
 Sabão líquido Brilhante 3 litros: R$ 15,98
 Sabão líquido Surf 3 litros: R$ 15,98
 Lava roupas Suprema 5 litros: R$ 17,98
 Lava roupas Ariel 3 litros: R$ 19,98
 Lava roupas Omo Lavagem  
 Perfeita 3 litros: R$ 27,98

 Amaciante Confort concentrado 500ml: 
 R$ 5,99

 Amaciante Downy concentrado 500ml: 
 R$ 5,99

 Amaciante Ypê concentrado 500ml: 
 R$ 3,99

 Amaciante Big Soft 2l: R$ 3,99
 Veja Perfumes da Natureza 500 ml –  
 Menor Desembolso: R$ 1,99

 Água sanitária Ypê 2 litros: R$ 3,99
 Água sanitária Brilux 2 litros : R$3,99
 Água sanitária Big Soft 2 litros: R$ 2,99
 Água sanitária Kokinos 2 litros: R$ 2,99
 Sabão pastoso Neutral 500 gramas: R$ 4,99
 Inseticida SBP 450ml – Leve Mais e  
 Pague Menos: R$ 6,99

 Purificador Glade aerossol 360 ml- 
 Oferta Especial: R$ 4,99

 Purificador Bom Ar aerossol 360ml 
 Embalagem Econômica: R$4,99

 Limpador Cif cremoso 250 ml: R$3,99
 Veja Multiuso 500ml: R$ 2,77
 Limpador Cif Tira Limo spray 500ml: R$ 3,99
 Limpador Cif desengordurante spray:  
 R$ 3,99

 Limpador Multiuso Ypê 500ml: R$ 1,99
 Limpador Multiuso Uau 500ml: R$ 1,99 
 Detergente Minuano 500ml: R$ 1,37
 Detergente Ypê 500ml: R$ 1,37
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RISCOS DE EVENTUAIS EXCESSOS

A CPI, O ADVOGADO  
E A CONSTITUIÇÃO

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay
Advogado criminal

E
m momentos delicados e de instabilidade institucional, cresce a importância 
de sermos claros e precisos nas defesas das nossas posições. Por isso, é funda-
mental ressaltar a relevância da CPI da Covid. E deixarmos expresso, de forma 

inequívoca, nosso total apoio aos senadores que conduzem os trabalhos e estão se 
portando com seriedade e determinação. Especialmente o presidente, o relator e o 
vice-presidente, mas também vários outros senadores que se dedicam com afinco 
e com resultados surpreendentes, a desnudar o vergonhoso escândalo: a maneira 
criminosa com que o governo fascista e miliciano tratou a pandemia. 

PAULO MÁRCIO

maça sejam acionadas. 
Por isso, é fundamental 

que eventuais críticas ao tra-
balho dos senadores, duras 
até, não passem a impres-
são de que estamos em lados 
opostos. Nós advogados, ou 
pelo menos eu, somos os que 
não abaixaremos na hora do 
tapa. Os que estaremos senta-
dos ao lado dos clientes, mas 
com a Constituição nas mãos. 
E nosso projeto é de um país 
mais justo, mais igual e mais 
solidário. Todos têm direito 
a defesa, princípio tão bási-
co que só os fascistas e fací-
noras se esquecem dele. Mas 
mesmo eles, quando aperta o 
calo, batem às nossas portas. 
E quando batem, sempre terá 
um advogado a cumprir o pa-
pel de fazer, com dignidade, a 
defesa em sua plenitude.

“Nunca conheci quem ti-
vesse levado porrada.

Todos os meus conhecidos 
têm sido campeões em tudo.

n n n

Eu, que, quando a hora 
do soco surgiu, me tenho 
agachado

Para fora da possibilidade 
do soco;

n n n

A r r e  e s t o u  f a r t o  d e 
semideuses!

Onde é que há gente no 
mundo?”

Pessoa, na pessoa de Álva-
ro de Campos, Poema em Li-
nha Reta

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

A investigação começou ten-
do como foco a responsabi-
lidade criminal na omissão 
dolosa do presidente da Re-
pública e seus asseclas no en-
frentamento da crise sanitá-
ria. E hoje já existem evidên-
cias de que, além de serem 
responsabilizados por pelo 
menos um terço das mortes 
de mais de meio milhão de 
brasileiros, inúmeros atos 
de corrupção, prevaricação 
e organização criminosa de-
verão ser imputados a esses 
irresponsáveis. 

Daí a importância de nós, 
advogados com larga expe-
riência em CPIs, nos dedi-
carmos a criticar e a apon-
tar excessos que ocorrem na 
condução dos trabalhos. E é 

normal que seja assim. As Co-
missões Parlamentares de In-
quérito são um braço fortíssi-
mo do Legislativo, possuem 
poderes inerentes ao Poder 
Judiciário, o que cria uma es-
pécie de superpoder. E todo 
poder excessivo tende a ter 
lampejos autoritários. Espe-
cialmente em casos nos quais 
a exposição midiática leva a 
inflar os egos e as vaidades. 
O político é, naturalmente, 
seduzido pelos holofotes, e é 
bom que possamos discutir 
abertamente quais os riscos 
dos eventuais excessos. 

A primeira ponderação é 
que, se numa CPI o Legisla-
tivo passa a ter poderes do 
Judiciário, ele também, e até 
com mais rigor, tem que ter 

o mesmo ônus do Judiciário. 
A previsão constitucional da 
necessidade de fundamen-
tação para o afastamento 
de toda e qualquer garantia 
do cidadão deve ser ainda 
mais rigorosa numa Comis-
são Parlamentar. Somente o 
rigor pode minimizar a ten-
são política natural que so-
bra numa CPI, mas que não 
deveria existir no Judiciário. 

Recentemente, vimos o 
desastre que foi um juiz le-
viano, prepotente e desones-
to intelectualmente, usurpar 
os poderes políticos e mer-
cadejar a toga em nome de 
um projeto eleitoreiro. Ins-
trumentalizou o Judiciário, 
influenciou criminosamente 
os destinos da nação e ain-

da aparelhou uma pequena 
parcela do Ministério Públi-
co, corrompendo o sistema 
de justiça em nome de uma 
ambição política. Esse ex-juiz 
foi o principal eleitor do pre-
sidente genocida, que está 
a destruir todas as bases de 
um projeto democrático de 
país. Um governo que deses-
truturou todos os avanços 
incorporados à democracia 
dos últimos anos. Um gover-
no de medíocres, assassinos 
e irresponsáveis. Um dos pi-
lares dessa tragédia tem ori-
gem nesse juiz político. 

É muito grave quando 
ocorre uma confusão nes-
sa sobreposição de poderes. 
Para isso é que existem os 
freios e pesos previstos na 

Constituição da República. 
O direito ao silêncio, corolá-
rio da não autoincriminação, 
deve ser respeitado como de-
cisão única e exclusiva da de-
fesa técnica. A prerrogativa 
do advogado de poder se ma-
nifestar e orientar o depoen-
te, não apenas se sentar ao 
lado do cliente, é uma garan-
tia básica a ser observada. É 
um amadurecimento neces-
sário que cabe aos senadores, 
respeitosamente, nesse mo-
mento tão grave. 

Por mais relevante que seja 
o objeto da investigação, e 
essa CPI vem ganhando, cada 
vez mais, uma importância 
histórica, não há gravidade 
alguma que justifique o afas-
tamento das garantias cons-
titucionais. A evidente barbá-
rie que está sendo apurada, 
os mais de 500 mil óbitos, 
nem mesmo isso pode dar 
ensejo a outra barbárie, que 
é a de rasgar a Constituição. 

As tensões políticas, natu-
rais no parlamento, não po-
dem ceder às intimidações. A 
notícia de uma representação 
por abuso de autoridade na 
Procuradoria-Geral da Re-
pública feita pelo núcleo ge-
nocida contra o senador Re-
nan Calheiros, relator da CPI, 
demonstra que a CPI está no 
caminho correto e deve con-
tinuar a investigar. Também 
para isso serve a experiência 
no trato com as apurações. É 
natural que, quando o rumo 
está correto, as cortinas de fu-
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 nAo que tudo indica, teremos 
público pelos estádios brasi-
leiros a partir das quartas da 
Copa do Brasil, previstas para 
o fim de agosto. Este é o plano 
da CBF, que já comunicou às 
federações estaduais sobre o 
assunto. Inclusive, houve um 
pedido para que exista um diá-
logo entre as autoridades pú-
blicas de saúde e as federações 
de futebol. Segundo a CBF, há 
um entendimento de que a si-
tuação da covid-19 está melhor 
e a ideia é criar um projeto-pi-
loto para iniciar os testes. 

A VOLTA DO 
PÚBLICO NO BRASIL

AFP

ESTREIA COM O PÉ DIREITO

A 
seleção brasileira feminina de futebol 
largou muito bem nas Olimpíadas de 
Tóquio. Uma sonora goleada diante 

das chinesas: 5 a 0. Um resultado que soli-
difica o Brasil como uma das maiores forças 
da modalidade. Além disso, as brasileiras 
mantêm uma escrita positiva, vencendo to-
das as estreias dos Jogos. Se a treinadora Pia 
Sundhage optou por não levar a atacante 
Cristiane, a sueca tem uma arma que parece 
infalível em seu elenco: Marta. Com os dois 
gols de ontem, a camisa 10 se tornou a pri-
meira jogadora a fazer gol em cinco edições 
de Olimpíadas. Na próxima rodada, Marta 
e companhia têm um duro confronto contra 
a atual campeã do mundo, a Holanda. Um 
verdadeiro duelo de titãs!

Marta é festejada pelas companheiras na goleada sobre a China

 nDepois de 50 anos, o Mil-
waukee Bucks voltou a le-
vantar uma taça da NBA. Os 
Bucks bateram um valente 
Phoenix Suns por 105 a 98, e 
fecharam a virada por 4 a 2 
na série, depois de começar 
perdendo os dois primeiros 
duelos. O grande nome da 
série não poderia ser ou-
tra além de Giannis Ante-
tokounmpo (foto). Grego 
mas com pais nigerianos, 
Giannis teve uma atuação 
de gala no jogo 6 com 50 
pontos, 14 rebotes e 5 tocos. 
Uma atuação digna das 
grandes lendas do esporte. 

CAMPEÃO NA NBA

CENAS LAMENTÁVEIS NO MINEIRÃO

 nApós a classificação do Atlético-MG para as quartas da 
Libertadores, tudo parecia tranquilo no Mineirão. Até que 
uma confusão generalizada próxima aos vestiários teve 
início entre as duas delegações. As imagens são fortes. Al-
guns atletas argentinos podem ser vistos desferindo socos 
em seguranças particulares e usando extintor de incêndio 
para agredir os brasileiros. Como punição, a delegação 
do Boca Juniors foi proibida de sair de Belo Horizonte e 
alguns integrantes do time argentino foram levados até a 
delegacia para prestarem depoimentos.

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

 V
IA

 A
FP

BOTAFOGO

Hora de passar o bastão 
Ricardo Resende passa o comando para Enderson Moreira

Mais uma vez o Botafogo 
deixou o campo com uma 
derrota. Desta vez, para o 
Goiás, em casa, por 2 a 0, o 
que também marcou a úl-
tima partida do Alvinegro 
sob o comando do interino 
Ricardo Resende. Agora, o 
time fica sob a responsabi-
lidade do recém-contratado 
Enderson Moreira.

“Agora é ter tranquilida-
de, torcer para que o Ender-
son possa fazer um grande 
trabalho, é um treinador 
experiente, que tem vivên- Enderson assume o Alvinegro

ROSIRON RODRIGUES / GOIÁS E.C.

cia na competição, para 
que os resultados possam 
aparecer e o Botafogo con-
seguir atingir os objetivos 
da temporada”, afirmou Ri-
cardo, após a partida.

Após dois jogos à frente da 
equipe principal, Ricardo Re-
sende deve voltar ao sub-20, 
onde vinha fazendo um ótimo 
trabalho. “Tive todo o suporte 
da diretoria, eu como técnico 
do sub-20 tinha bastante o co-
nhecimento do elenco. Procu-
rei fazer o melhor para buscar 
as vitórias”, completou.

FLAMENGO VASCO

COPA DO BRASILFLUMINENSE

Mengão goleia 
diante da torcida
Rubro-Negro vence o Defensa y Justicia e avança às quartas

A
pós quase um ano 
e meio, o Flamengo 
se reencontrou com 
sua torcida em gran-

de estilo. Na noite de ontem, 
diante de cerca de 6 mil pes-
soas, o Rubro-Negro goleou o 
Defensa y Justicia por 4 a 1 no 
Mané Garrincha, em Brasília, 
e garantiu sua vaga às quartas 
da Libertadores. Rodrigo Caio, 
Arrascaeta e Vitinho, duas ve-
zes, marcaram para o time 
carioca, enquanto Loaiza fez 
para os argentinos.

O início de partida do Fla-
mengo foi avassalador. Aos 
9 minutos, Éverton Ribeiro 
cobrou escanteio e Rodrigo 
Caio subiu para testar firme 
e abrir o placar para o Ru-
bro-Negro. Apesar do amplo 
domínio, o Flamengo acabou 
castigado no fim do primei-
ro tempo por uma lamban-
ça de Diego Alves. O goleiro 
recebeu recuo de Diego Ri-

bas e, ao perceber a chegada 
de Loaiza, tentou tocar por 
cima, mas a bola bateu no 
atacante e entrou. 

Vendo os visitantes ga-
nhando cada vez mais espa-
ço, Renato Gaúcho decidiu 
apostar em Michael e deu 
certo. Após cruzamento na 
área, o camisa 19 acertou um 
lindo chute no travessão e a 
bola sobrou para Arrascaeta 

escorar de cabeça: 2 a 1.
Após o segundo gol rubro-

-negro, o jogo voltou a ter o 
cenário de seu início. Aos 37 
minutos, Vitinho bateu de 
fora da área e contou com a 
colaboração do goleiro Un-
sain para ampliar. Já no fim, 
em contra-ataque rápido da 
equipe rubro-negra, o camisa 
11 recebeu de Gabigol, limpou 
e bateu para fechar a goleada.

Quartas de final 
podem ter público
Com o avanço das vacina-
ções em todo o Brasil, a CBF 
já tem um projeto para a 
retomada do público aos 
estádios brasileiros. A pre-
visão é de que o projeto-pi-
loto seja implementado nas 
quartas da Copa do Brasil. 
Um teste para saber se há 
a possibilidade de retorno 

definitivo. A informação é do 
site “ge.com”.

O presidente em exercício, 
Coronel Nunes, assinou um 
ofício que foi enviado às fe-
derações estaduais. No docu-
mento, a CBF pede que haja 
um diálogo entre as autorida-
des públicas de saúde e as fe-
derações, visando a liberação.

Cruzmaltino empata com o CSA
Apesar da invencibilidade 
de quatro rodadas na Série 
B do Brasileiro, o Vasco vi-
sitou ontem o CSA, no Rei 
Pelé, com a missão de reen-
contrar o caminho da vitó-
ria após os empates com 
Coritiba e Náutico e encos-
tar no G-4. Mas a sina per-
seguiu o Cruzmaltino em 
Maceió no justo empate em 
2 a 2, que subiu para o oita-
vo lugar, com 19 pontos. 

Encharcado pela chuva 
que caiu em Maceió, a fi-
nalização de Cano de fora 

da área abriu o caminho para 
o gol de Marquinhos Gabriel, 
em posição irregular, após o 
rebote de Lucas Frigeri, aos 
quatro minutos. 

Bruno Mota soube tirar pro-
veito da grama seca na inter-
mediária para rasgar a defe-
sa cruzmaltina no passe para 
Gabriel, que invadiu a área e 
tocou na saída de Vanderlei, 
com categoria, aos 28. 

À espera de Lisca, que será 
oficialmente apresentado 
amanhã, o Vasco teve difi-
culdade na criação mais uma 

vez. A virada sofrida com o 
gol de Ernandes, aos sete do 
segundo tempo, aumentou 
a pressão. Vanderlei bateu 
roupa na cobrança de falta 
de Silas e o lateral-esquerdo 
aproveitou a chance.

No comando interino, Ale-
xandre Borges, técnico do 
sub-20, foi feliz nas mexidas. 
Léo Jabá e Daniel Amorim 
entraram no lugar de Riquel-
me e Marquinhos Gabriel. 
Aos 27, Amorim, de cabeça, 
aproveitou o perfeito cruza-
mento de Zeca para empatar. 

Fred 
parabeniza 
o Tricolor

Segundo maior artilheiro da 
história do Fluminense e um 
dos maiores ídolos da histó-
ria do clube, Fred, utilizou 
suas redes sociais para para-
benizar o Tricolor pelos 119 
anos. Fundado em 21 julho 
de 1902, o clube das Laran-
jeiras completa nesta quar-
ta-feira mais um ano.

“119 anos do nosso Fluzão! 
É impossível traduzir em pa-
lavras minha alegria ao ves-
tir essa camisa e poder fazer 
parte dessa história gigante. 
Eu e minha família somos 
muito gratos por tudo o que 
vivemos diariamente aqui. 
Obrigado por nos emocionar 
sempre, @fluminensefc!”, es-
creveu Fred.

Fred retornou ao Flumi-
nense no ano passado, após 
passar quatro temporadas 
no futebol mineiro. Liga. 
Neste ano, ele é o artilhei-
ro da equipe na temporada, 
com 12 gols.

ALABA VESTE A CAMISA 4 NO REAL
Alaba foi apresentado como novo jogador do Real Madrid e irá vestir camisa de 

número quatro na próxima temporada. O austríaco herdou o manto de Sergio Ramos, 

mas evitou comparações: “Ramos esteve por uma década aqui e é um líder”.

2ª EDIÇÃO

Vitinho festeja um de seus gols na vitória rubro-negra em Brasília

AFP
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Rainha Marta 
comanda vitória 
de goleada
Com dois gols da camisa 10, Brasil vence a China 
por 5 a 0. No sábado, enfrenta a Holanda

AFP

A 
seleção brasileira 
feminina de futebol 
estreou com vitória 
nos Jogos Olímpicos 

de Tóquio. Liderado pela ge-
nial e incansável Marta, o 
Brasil atropelou a China por 
5 a 0, ontem, em Miyagi. Ela 
foi o grande nome da parti-
da ao balançar as redes duas 
vezes. Fez o primeiro gol do 
Brasil na competição e o ter-
ceiro, e ainda deixou Andres-
sa Alves cobrar o pênalti que 
resultou no quarto tento. 
Debinha também deixou sua 
marca no primeiro tempo e 
Bia Zaneratto fechou o mar-
cador no fim.

O placar é, de certa forma, 
enganoso, já que as chinesas 
mandaram três bolas na tra-
ve e deixaram o Brasil em 
dificuldade em alguns mo-
mentos. No entanto, a atua-
ção da seleção brasileira foi 
satisfatória. Encurralou as 
chinesas, mostrou organiza-

ção, intensidade, e um forte 
jogo coletivo que potenciali-
zou o talento das jogadoras, 
especialmente de Marta.

Acostumada a ostentar 
recordes, Marta fez história 
ao se tornar a primeira joga-
dora a marcar em cinco edi-
ções de Olimpíada. A camisa 

10 do Brasil fez um bom jogo 
e deu cadência e técnica ao 
meio de campo da seleção 
brasileira, participando ati-
vamente da construção e 
conclusão das jogadas no 
ataque.

Além disso, a maior atle-
ta da história do futebol fe-
minino chegou a 12 gols em 

Olimpíada e ultrapassou a 
canadense Christine Sinclair 
para se tornar a segunda 
maior artilheira na história 
dos Jogos. A brasileira Cris-
tiane, que não foi convocada 
para Tóquio-2020, é a maior 
goleadora, com 14 gols.

Em busca do ouro olímpi-
co inédito, o Brasil continua 
sua jornada em Tóquio no 
sábado, às 8h (de Brasília), 
quando enfrenta a Holanda. 
Depois, na terça, fecha a pri-
meira fase contra a Zâmbia.

Marta, que abriu mão de 
cobrar uma penalidade e com 
isso não fez o chamado “hat-
-trick”, explicou o motivo de ter 
cedido a vez para Andressa Al-
ves: “A Andressa bate muito 
bem, senti que ela queria mui-
to, e por toda essa situação 
achei legal que ela cobrasse. 
É bom que agora a gente pode 
contar com elas todas”.

Marta foi o grande nome da partida em Miyagi, ao balançar as redes duas vezes na vitória brasileira

Sem grandes astros, Seleção busca bicampeonato 

 NA dificuldade da CBF em con-
seguir a liberação de alguns dos 
principais jogadores da Seleção 
olímpica tirou boa parte do fa-
voritismo do Brasil na briga por 
uma medalha, mas a estreia da 
equipe nos Jogos hoje, às 8h30 
(de Brasília), diante da forte Ale-
manha, servirá para se ter uma 
noção da força do remendado 
time de André Jardine.

Se a expectativa era que o 
Brasil defendesse o ouro olím-
pico no Japão com nomes como 

Neymar, Marquinhos, Weverton, 
Rodrygo, Vinicius Junior e Pedro, a 
realidade é que a seleção entrará em 
campo com Daniel Alves, Guilherme 
Arana, Gabriel Menino e Claudinho.

Daniel Alves, de 38 anos, é o pon-
to de referência. Caberá ao jogador 
do São Paulo ditar o ritmo no meio, 
fazendo a ligação entre a defesa e o 
ataque. Fora de campo, Daniel usa a 
experiência de quase 15 anos na Sele-
ção principal para transmitir tranqui-
lidade aos jovens. “Ele é sem palavras. 
Eu não o conhecia pessoalmente, de 

conviver, só de jogar contra. Te-
nho o Daniel como exemplo, por 
tantos títulos, é o cara que mais 
ganhou no futebol, então tem de 
respeitar”, disse o meia Claudinho, 
do Red Bull Bragantino.

Foi no Estádio Internacional 
de Yokohama que o Brasil con-
quistou o penta em 2002 após 
vitória por 2 a 0 sobre a Alema-
nha, com dois gols de Ronaldo 
Fenômeno.

Marta fez história ao 
se tornar a primeira 
jogadora a marcar 
em cinco edições das 
Olimpíadas

Douglas Souza tem um 
milhão de seguidores
O ponta Douglas Souza entrou 
ontem no grupo de atletas de 
vôlei com mais de um milhão 
de seguidores no Instagram. 
Ele se junta aos compatriotas 
Bruninho e Jaqueline, aos ira-
nianos Marouf e Seyed, à tai-
landesa Pleumjit Thinkaow, 
entre outros, numa lista divul-
gada recentemente pela Fede-
ração Internacional de Vôlei.

O campeão olímpico em 
2016 começou a semana com 
cerca de 300 mil seguidores. 
Viralizou após a série de pos-
tagens feitas ao entrar na Vila 
Olímpica, na terça, e já mais 
do que triplicou o número 
em cerca de 48h. A Seleção de 
vôlei estreia na Olimpíada de 

Tóquio na amanhã, às 23h (de 
Brasília), contra a Tunísia.

A explosão chamou a aten-
ção do ex-BBB João Luiz. 
“Você é a Juliette da Olim-
píada”, brincou João Luiz, no 
Twitter, referindo-se à cam-
peã do último BBB.

O Comitê Olímpico Internacional 
anunciou ontem, após aprovação 
de sua diretoria executiva, que a 
cidade australiana de Brisbane 
será a sede dos Jogos Olímpicos 
de Verão de 2032. Esta será a ter-
ceira vez que a Austrália vai rece-
ber uma edição das Olimpíadas, 
repetindo 1956 (Melbourne) e 
2000 (Sydney). A nomeação de 

Brisbane foi aprovada em uma 
assembleia do COI, em um siste-
ma usado pela primeira vez, sem 
uma competição aberta entre 
várias cidades interessadas. A 
negociação foi discreta e direta-
mente entre o Comitê Olímpico e 
as partes aspirantes.

O tenista Bruno Soares está fora 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O 
brasileiro, inscrito no torneio de 
duplas ao lado de Marcelo Melo, 
se retirou antes mesmo da estreia 
na Olimpíada no Japão porque foi 
diagnosticado com apendicite, 
tendo que ser submetido a ci-
rurgia em um hospital na capital 

japonesa. Segundo o Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), Bruno 
passou mal no viagem para o Ja-
pão, na última segunda-feira. Ele 
sentiu fortes dores abdominais e, 
assim que desembarcou, foi leva-
do à Policlínica da Vila. 

DIA A DIA

BRUNO SOARES COM APENDICITE 

BRISBANE SEDIARÁ JOGOS EM 2032Zé Roberto prevê 
caminho difícil
Após a frustrante campa-
nha da Seleção feminina de 
vôlei no Rio-2016, o técnico 
José Roberto Guimarães 
prevê um caminho difícil 
para as brasileiras na bus-
ca por reaver nos Jogos de 
Tóquio o ouro conquis-
tado em Pequim-2008 e 
Londres-2012. 

“Não há caminho fácil 
e temos que pensar jogo a 
jogo”, diz o experiente trei-
nador, único brasileiro tri-
campeão olímpico da his-
tória. A estreia será no dia 
25, contra a Coreia do Sul. 
“Primeiro temos a Coreia, 
que sempre traz dificulda-
des para a gente e que tem 

uma das melhores jogadoras 
do mundo, a Kim (Yeon-Kou-
ng), que jogou comigo no Fe-
nerbahce (Turquia).”

Na sequência, o Brasil vai 
duelar com equipes que con-
tam com treinadores brasilei-
ros. “A República Dominicana 
é treinada pelo Marcos Kwiek, 
brasileiro, e que tem três atle-
tas que jogaram a Superliga. 
Aí vem o Japão, donas da casa. 
Depois, a Sérvia, campeã mun-
dial. Por último, o Quênia, teo-
ricamente mais fácil, mas que 
é treinada pelo Luizomar (de 
Moura). E aí todo cuidado é 
pouco”

Com Estadão ConteúdoCom Lance

Com Estadão Conteúdo

DIVULGAÇÃO/FIVB

Douglas Souza viralizou

Com Estadão Conteúdo

Com Estadão Conteúdo

Com Estadão Conteúdo
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Alerj quer derrubar vetos 
a reajuste e concursos

RAFAEL CAMPOS

Governador Cláudio Castro alegou que LDO não trata dos temas

O 
governo publicou no 
Diário Oficial de on-
tem a sanção à Lei 
de Diretrizes Orça-

mentárias (LDO) do Estado 
do Rio para 2022 com vetos 
a dois dispositivos relativos 
ao funcionalismo. Foram re-
tirados do texto os Artigos 46 
e 47, que garantiam, respec-
tivamente, o provimento de 
concursos realizados antes 
do Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) e um plano de 
reajuste aos servidores.

Os deputados da Assem-
bleia Legislativa do Rio pre-
tendem derrubar os vetos 
já na volta do recesso parla-
mentar — a Casa retorna aos 
trabalhos em agosto. Depen-
derá do presidente da  Alerj, 
André Ceciliano (PT), pautar 
o assunto no próximo mês.

Nos dois casos, o gover-
nador Cláudio Castro (PL) 
alegou que os temas não de-
vem ser tratados na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. “A 
LDO se destina a ser um es-
paço de discussão das defi-
nições fundamentais de alo-
cação de recursos, passando 
a ser ainda grande aliada na 
persecução do ideal de equi-
líbrio fiscal, a partir da edi-
ção da Lei de Responsabili-
dade Fiscal”, afirmou.

REPÚDIO

 nOs participantes do Encontro 
Estadual dos Servidores e Servi-
doras da Justiça Eleitoral, reali-
zado nos dias 15 e 16 deste mês, 
aprovaram uma carta aberta à 
sociedade em repúdio aa críticas 
que vêm sendo feitas ao sistema 

eleitoral. No texto, divulgado esta 
semana, a categoria diz que as 
declarações feitas por autorida-
des, como o presidente da Re-
pública, representam investida 
contra a Democracia. E que o voto 
impresso seria um retrocesso.

A críticas ao sistema eleitoral

 n Os professores da rede esta-
dual de ensino com jornada de 
trabalho de 16 horas poderão 
migrar para 30 horas. A sanção 
do governador Cláudio Castro 
à lei — de autoria do Executi-
vo — que permite a mudança 
saiu ontem no Diário Oficial. A 
medida vale para os Docentes 
I, profissionais com licenciatura 
para atuar nos Ensinos Funda-
mental e Médio.

Os educadores que fizerem 

a migração terão salário pro-
porcional à nova carga horária. 
A Secretaria Educação avaliará 
os pedidos dos profissionais e 
a decisão vai priorizar as dis-
ciplinas que possuam matriz 
curricular compatível com a 
jornada ampliada.

Será criado ainda um grupo 
de trabalho formado pela See-
duc e sindicato da categoria 
para regulamentar os parâme-
tros da migração.

PROFESSORES ESTADUAIS

Migração para 30 horas sai do papel

Educadores terão salário proporcional à nova jornada de trabalho

SANDRA BARROS/DIVULGAÇÃO SEEDUC 

CONFIRA

R$ 21,5 BI 1.021
A LDO para 2022 estima 
déficit de R$ 21,5 bilhões para 
o próximo ano, mas o valor 
será revisto na proposta de Lei 
Orçamentária Anual

Em análise da Comissão de 
Orçamento da Alerj, 1.021 das 
1.243 emendas entregues 
pelos deputados foram 
aproveitadas

 > O governador argu-
mentou ainda que os 
dispositivos esbarram 
nas leis do regime: “Ve-
rifica-se que o disposto 
nos artigos esbarram 
em vedações previstas 
no novo regramento 
de exceção aplicável 
ao Estado do Rio, em 
decorrência das altera-
ções promovidas pela 
Lei Complementar 178 
de 2021, na Lei Comple-
mentar 159 de 2017”.

Da bancada do Psol, 
a emenda que gerou o 
Artigo 47 previa a ela-
boração de um plano de 
reajuste e recuperação 
das perdas salariais. 

De autoria do PSL, o 
Artigo 46 dizia que “O 
Executivo implementa-
rá na LOA de 2022 pro-
grama de trabalho para 
o provimento dos con-
cursos realizados antes 
do regime e sobresta-
dos por lei de 2019”.

Dispositivos 
esbarram no 
regime fiscal
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FábiaOliveira

GANHOU UNFOLLOW 

A 
coluna procurou a influenciadora Lary 
Bottino para esclarecer o afastamento 
dela e de sua então grande amiga Anitta. 

Lary chegou a morar alguns meses na casa da 
cantora durante a pandemia e até viajou para a 
Europa com ela. Mas nesta semana Anitta fez 
uma limpa em seu Instagram e excluiu de sua 
lista de amizades alguns nomes, entre eles, o 
de Lary. A influencer confirma o fim da amizade, 
mas prefere não abrir o motivo que provocou o 
afastamento das duas. 

“Aconteceram algumas coisas. Tivemos 
divergência de opiniões. Tem pessoas que 
toleram algumas coisas e outras não. Antes de 
qualquer relação, seja de amizade ou não, cada 
um tem um jeito, defeitos e qualidades. Defei-
tos que às vezes o outro não tolera. E tudo bem. 
A gente tem que normalizar o fim dos ciclos de 
amizades, porque eles se fecham. Ela foi impor-
tante pra mim e eu acho que fui importante pra 
ela também. Mas a gente se afastou. Achei esse 
unfollow desnecessário, porque eu acho que 
não precisa disso, mas cada um reage de uma 
forma. disse Lary.

A influenciadora é muito amiga de Gui Araújo, 
ex-namorado de Anitta, que também recebeu 
unfollow da Poderosa, por sinal. O rapaz costu-
ma aparecer muito no Instagram de Lary. Per-
guntada se há possibilidade de reatar a amizade 
com Anitta, Lary garante que não.  “Eu falei com 
ela há pouco tempo, mas é isso, os ciclos se 
fecham. Quem tem que estar na nossa vida está. 
Eu não vou insistir em quem não quer mais estar 

na minha vida. Eu fui amiga da Larissa, mas 
aconteceram coisas e a gente desfez a amizade, 
assim como já desfiz a amizade com um monte 
de gente. E não é desfazer amizade se odiando, é 
só o fim de uma intimidade, uma não estar mais 
presente na vida da outra. A gente viveu uma 
coisa muito intensa, num momento muito inten-

COM CANTOR 

ANITTA AOS BEIJOS 
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Muito se especula sobre o fim do 

namoro de Anitta com o empre-

sário americano Michael Chetrit. 

Ultimamente a cantora tem estado 

toda soltinha marcando presença 

em festas badaladas em Miami, na 

companhia de amigos, mas sem 

registros de flagras do namorado 

junto.

 E mais recentemente, duran-

te ensaio para o Prêmio Juventud 

2021, Anitta foi fotografada trei-

nando sua performance ao lado do 

cantor Lunay, com quem ela canta-

rá o feat ‘Todo O Nada’ no evento. 

No ensaio da apresentação, cujas 

imagens foram divulgadas na inter-

net e na mídia local, Anitta aparece 

beijando o artista porto-riquenho 

durante o ensaio. Lunay faz sucesso 

com o reggaeton. 

 Nas redes sociais, Anitta e Mi-

chael Chetrit ainda se seguem 

normalmente. 

Caçula alfineta a Globo

Em conversa com seus seguidores no Instagram, Jair Renan 
Bolsonaro, filho caçula do presidente Jair Bolsonaro, respondeu a 
um questionamento de um internauta: “É verdade que você vai 
pro ‘BBB 22’?, questionou o admirador do rapaz. E a resposta veio 
na ponta da língua e bem direta pra não haver dúvidas: “Acho que 
não seria essa pergunta. Seria a seguinte: ‘se a Globo existir até 
lá’... Da mesma forma eu não iria”, completou o jovem. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO DA INTERNET

so. Estávamos sempre juntas… Então eu acho 
que isso sobrecarregou um pouco a nossa ami-
zade, porque tudo que é demais estraga. Mas 
nada disso muda quem ela é nem quem eu sou. 
Ela continua brilhante e com uma carreira incrí-
vel e eu continuo em busca dos meus sonhos 
baseada no que acredito”, finaliza.

Lary Bottino comenta afastamento de 

Anitta: ‘pessoas toleram coisas e outras não’
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LINGERIE QUASE TRAI MC MIRELLA

REPRODUÇÃO

LUIZA BRUNET IRONIZA 
CRÍTICA DE SEGUIDORA
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Ontem, Ana Maria Braga virou um dos assuntos mais 

comentados do Twitter, após internautas compa-

rarem a apresentadora com a atriz Dolly Parton. 

Aos 75 anos, a americana, que também é cantora e 

filantropa, recriou recentemente sua icônica capa da 

Playboy para presentear o marido, Carl Thomas Dean, 

e apareceu vestindo o mesmo look que usou quando 

posou para a publicação adulta em 1978.

A produção de Dolly para recriar a capa levou muitos 

internautas brasileiros a acharem que ela ficou a cara 

da Ana Maria Braga. “Gente, mas a Dolly tá a cara da 

Ana Maria Braga. Eu não consigo dissociar a imagem 

das duas (risos)”, brincou um internauta no Twitter. 

“Toda vez que eu vejo a Dolly Parton eu penso que a 

Ana Maria Braga colocou silicone”, disse outro. 

Na noite da última terça-feira, a internet ficou em pol-

vorosa porque Pocah e o marido Ronan Souza deixaram 

de se seguir no Instagram. Mas já está tudo certo nova-

mente. “A gente brigou, discutiu e ele me bloqueou”, 

disse Pocah no story do marido, enquanto Ronan fazia 

cócegas na cantora. “Fala a verdade”, repetia ele, aos 

risos. Em tempo: os dois já voltaram a se seguir.

Até onde todo mundo sabia, Gil do Vigor embarcaria no 

mês de setembro para os Estados Unidos, onde realizará 

seu PHD na Universidade da Califórnia, em Davis. No en-

tanto, o economista revelou, que precisou antecipar sua 

viagem para agosto.”Tive que antecipar para 28 de agos-

to, porque eu vou ter um math camp (acampamento de 

matemática) que já começa agora”, contou Gil em live 

com a amiga e ex-BBB Sarah Andrade. 

VIAGEM ANTECIPADA

SEMELHANÇA

TUDO EM PAZ

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 No próximo 

domingo (25), 
às 17h, a Or-
questra Sinfô-
nica Heliópolis 
sobe ao palco 
do Auditório 
Ibirapuera 
ao lado dos 
cantores Toni 
Garrido e 
Lucy Alves.  O 
concerto será 
transmitido 
ao vivo pelo 
canal do Insti-
tuto Baccarelli 
no YouTube.

 n ‘Vem Amor’ 
é o nome do 
single que Tais 
Nader lança, 
hoje, em todas 
as platafor-
mas musicais. 

Gusttavo Lima, Andressa Suita e os filhos, Gabriel e Samuel estão em Cancun no México, 
mas não estão de férias no paraíso caribenho. O quarteto está de quarentena para poder 
entrar nos Estados Unidos. Na terra do Tio Sam, o sertanejo vai fazer uma turnê do dia 6 a 
15 de agosto nas cidades de Orlando, Miami, Atlanta, Newark e Boston. Só Deus sabe a 
saudade que nós, cantores, estamos de subir num palco e poder cantar para o público, 
sentindo a energia e o amor dos fãs. Enquanto os shows não voltam no nosso país, 
decidimos fazer essa maratona nos Estados Unidos, onde cantamos para muitos 
brasileiros. Tenho certeza de que serão shows emocionantes”, admite o Embaixador. 

Luiza Brunet recebeu críticas após compartilhar uma foto em um salão de 

beleza. Uma seguidora disse que ela “perdeu a identidade em busca da har-

monização facial”, após mudanças no rosto da empresária ficarem em evidên-

cia na imagem publicada no Instagram. Em tom de ironia, Luiza respondeu à 

altura: “Já pedi outra identidade, não se preocupe. Mas obrigada pelo carinho”, 

escreveu a mãe de Yasmin Brunet. 

MC Mirella sempre faturou alto com publipost e com campanhas para marcas de 
roupas. Recentemente, ela engordou ainda mais a sua conta bancária ao fazer um 
ensaio sensual de uma confecção de moda íntima. A cantora escolheu a dedo 
conjuntinhos de lingerie branco, azul, preto e vermelho para fazer os cliques. E foi 
justamente o modelo da cor de paixão que quase traiu Mirella. A peça cavadíssima 
com renda e parte transparente deixou suas partes íntimas um tanto quanto 
expostas. Nada que um corte proposital da foto não resolvesse a situação reveladora.

GUSTTAVO LIMA CUMPRE 
QUARENTENA NO MÉXICO 

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Flay cancelou a parceria com o DJ Ivis, que está preso em Fortaleza após a revelação de Pamella Holanda, que sofria de agressões 
físicas e psicológicas do agora ex-marido. Pamella divulgou no dia 11 de julho uma série de vídeos nos quais aparece levando so-
cos e pontapés do cantor. “O que está acontecendo agora é extremamente importante. Temos que cancelar feat sim. Temos que 
silenciar nas plataformas digitais sim. Temos que unir forças e não deixar agressor passar, nunca mais”, diz a cantora e ex-BBB.

FLAY CANCELA FEAT COM DJ IVIS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Não é de hoje que o senador Ciro Nogueira, presidente 
do Progressistas (antigo PP), é o político mais podero-
so do País, junto ao Governo federal, abaixo apenas do 
presidente da República, Jair Bolsonaro. Ciro emplacou 
nomes em ministérios, em gerências e diretorias de 
bancos, é o padrinho do novo ministro do STF, Nunes 
Marques. Um cargo palaciano bem perto do gabinete 
presidencial seria questão de tempo. O próximo passo é 
filiar nos quadros do Progressistas, de volta, o presiden-
te Bolsonaro – legenda de onde saiu quando estourou 
o escândalo do Petrolão, no qual figuraram numerosos 
parlamentares filiados ao então PP. 

Agora, ministro 
 NNa edição do dia 27 de ja-

neiro, citamos que Ciro tor-
nou-se a eminência parda 
do Governo junto ao Con-
gresso, levando a Bolsonaro 
todo tipo de demanda.  

Bye, bye 
 NDepois que tomar posse 

na Casa Civil da Presidên-
cia, Ciro Nogueira terá de 
frear, e muito, suas idas 
para Miami. 

Evangélico, e só 
 N A Igreja Adventista do 

Sétimo Dia informa que o 
ministro Humberto Mar-
tins, presidente do STJ, 
não é pastor, apenas um 
membro. Um pastor tem 
relações trabalhistas, o 
que impediria suas fun-
ções na Corte.  

De saída 
 NO deputado federal Tú-

lio Gadelha, que está de 
saída do PDT, teve uma 
longa conversa com o se-
nador Randolfe Rodrigues 
(REDE-AP) para filiar-se 
ao partido e formar uma 
aliança que viabilizasse sua 
candidatura ao Governo de 
Pernambuco. 

Confusão 
 NTúlio está à procura de 

outra legenda para ser ma-
joritário ou tentar a sua ree-
leição. Já recebeu convites 
do PSB, do PT e do PL. Já 
sua ida para o Rede per-
nambucano seria a sua des-
graça, pois o partido está di-
vidido em vários grupos e 
a comissão provisória não 
é respeitada pelos filiados.  

Ao pódio! 
 NAqui fica a torcida para 

o Time Brasil nos Jogos 
Olímpicos. Com tantos 
problemas aqui e no mun-
do, muita gente esqueceu. 
Sim, teremos a Olimpíada 
de Tóquio.  

Privatização vem aí 
 NOs Correios já foram 

melhores. Houve tempo 
em que um Sedex normal 
despachado de uma cida-
de do interior chegava em 
dois dias a uma capital. Um 
envelope remetido em Teó-
filo Otoni (MG) no último 
dia 14 só chegou ontem a 
Goiânia.  

MERCADO 

Seguros 
 NOs megavazamentos de 

dados e ataques de hac-
kers a empresas e órgãos 
públicos acenderam a luz 
vermelha no setor privado. 
Setores como varejo, ener-
gia e saúde recorrem mais 
ao seguro de Riscos Ciber-
néticos contra prejuízos. 
No acumulado de janeiro 
a maio, o seguro para co-
bertura de Cyber Risks ar-
recadou R$ 34 milhões em 
prêmios, aumento de quase 
145% em relação ao mesmo 
período de 2020. Os núme-
ros são da Federação Nacio-
nal de Seguros Gerais. 

Pela tangente 
 NAlvo de reclamações se-

guidas na zona rural de 
Goiás por falta de energia, a 
distribuidora Enel resolveu 
indicar uma solução com os 
custos para o consumidor. 
Em vez de resolver o pro-
blema com reforça das li-
nhões, criou um programa 
que financia kit de energia 
solar por nove anos, com 
cobrança parcelada na con-
ta de luz. E a um preço não 
muito competitivo frente 
ao que há na praça. E sofre 
o produtor rural.

Decolou 
 NA exemplo de Jundiaí, in-

terior paulista, que tornou-
-se um hub e base de opera-
ções e de hangaragem para 
jatos executivos, o Estado 
do Rio de Janeiro ganhou 
o seu para esse tipo de ope-
ração fora da capital. Após 
três anos de inauguração, o 
Aeroporto de Maricá passa 
a operar por instrumentos 
(IFR) para voos noturnos. 

GetNet resolveu 
 NQuando a empresa resol-

ve com eficiência e assume 
responsabilidades, é missão 
nossa publicar. A Getnet 
correu para solucionar pro-
blema de cliente que não re-
cebeu seus pagamentos pela 
maquininha. Prometeu cré-
dito para hoje. “A empresa 
afirma ainda que preza pela 
excelência e transparência 
nos serviços prestados, tra-
balhando constantemen-
te para melhorar cada vez 
mais os negócios dos clien-
tes”, informa.

CIRO E JAIR

Com o isolamento social, diversas 
iniciativas culturais e manifes-
tações artísticas se reinventa-

ram a partir do uso dos recursos di-
gitais — especialmente com a produ-
ção de vídeos, difundidos ao vivo ou 
gravados. A tradução compulsória de 
diversas abordagens artísticas para a 
linguagem audiovisual vem promo-
vendo questionamentos no trabalho 
da maioria dos artistas contemporâ-
neos — aportando, além de desafios e 
limitações, algumas novas possibili-
dades. No caso do Programa Imagens 
em Movimento, que atua na fronteira 
entre a arte e a educação pública, este 
processo de transformação provoca 
reflexões sobre a premissa original do 
projeto: a experiência do gesto criativo 
e o desenvolvimento do olhar crítico 
para a linguagem audiovisual.

No último ano, o tempo de contato 
das crianças e adolescentes com as 
telas aumentou exponencialmente, 
e o contato com o mundo ficou qua-
se integralmente mediado por com-
putadores, televisões e/ou celulares. 
A educação passou a ser feita pelas 
telas. Professores de diversas disci-
plinas escolares e universitárias, de 
uma hora para outra, se confronta-
ram com a necessidade de aprender a 

Em 26 de julho é celebrado o Dia 
Mundial de Proteção aos Man-
guezais. Zona de transição en-

tre o ambiente marinho e o terrestre, 
esse ecossistema — com a sua vege-
tação resistente ao sal marinho — re-
presenta a linha de frente da proteção 
do continente contra o aumento das 
marés em consequência da elevação 
da temperatura do planeta. Conside-
rado um berçário natural, procurado 
especialmente pela fauna aquática 
em busca de um refúgio no período 
de reprodução e de alimento farto, 
os manguezais representam menos 
de 1% de todas as florestas tropicais do 
mundo, mas desempenham um papel 
fundamental para garantir a vida na 
zona costeira no planeta.

Cientistas comprovaram que os 
manguezais sequestram quatro vezes 
mais carbono do que qualquer outro 
tipo de floresta. Além disso, a capaci-
dade de armazenamento é dez vezes 
superior, o que torna a preservação e 
conservação desse ecossistema ain-
da mais relevante. Mas ainda há outro 
fator que torna os manguezais tão es-
tratégicos na natureza: sua resiliência 
e a rápida capacidade de recuperação.

No último século, a região metro-
politana do Rio de Janeiro perdeu 
40% das áreas de mangue. Há quase 
25 anos, o manguezal de Gramacho, 
às margens da baía de Guanabara e 
ao lado da área onde funcionou du-
rante décadas o maior aterro sani-

A hora do manguezal

Como reencontrar o mundo através das telas?

Ana Dillon 

Fundadora da 
associação RAIAR, 
diretora e professora 
do Programa 

Imagens em Movimento

Mário Moscatelli 

Biólogo

produzir vídeos para transmitir con-
teúdos didáticos para seus alunos. 
Embora este processo de digitaliza-
ção da educação não tenha surgido 
com a pandemia, ele foi radicalmente 
acelerado neste cenário, tornando 
ainda mais urgente a aprendizagem 
crítica e criativa dessa linguagem tão 
potente que é o audiovisual.

Este ano, o Programa Imagens em 
Movimento completa 10 anos de tra-
balho em escolas municipais e esta-
duais do Rio de Janeiro. Neste período, 
cerca de 1.230 estudantes com idade 
entre 9 e 18 anos participaram de 75 
oficinas de Cinema e 85 professores 
frequentaram 4 cursos de formação 
em Pedagogia do Cinema promovi-
dos pelo projeto. Mais de 100 curtas-
-metragens foram produzidos nestas 
oficinas e integraram a programação 
de festivais de filmes estudantis nacio-
nais e internacionais.

Esta experiência nos permitiu en-
trar em contato com realidades mui-
to diversas, de comunidades em área 
urbana a contextos rurais. Tivemos a 
oportunidade de  conhecer a sensibi-
lidade e o olhar de crianças e adoles-
centes de cada um desses lugares; seus 
questionamentos e encantamentos. 
Pudemos orientar e acompanhar o pro-
cesso de construção de filmes criados 
e realizados por estes estudantes, que 
buscaram, cada um à sua maneira, tra-
duzir em forma de cinema suas expe-
riências e formas de sentir o mundo 
— o que não poderia acontecer sem in-
cluir as cores, a luz, a temperatura e o 
jeito de falar de cada lugar, assim como 

tário da América Latina, sofria com 
o extermínio de toda a cobertura 
vegetal. Mas com muito trabalho e 
dedicação, foi possível reverter toda 
essa degradação.

Atualmente, numa área de 1.3 mi-
lhão de metros quadrados, coordeno 
uma equipe de dez pessoas que traba-
lha no replantio de mudas de espécies 
nativas, além de manterem uma bar-
reira física com ajuda de telas para evi-
tar que o lixo que chega à baía de Gua-
nabara — grande parte proveniente 
dos rios Iguaçu e Sarapuí — não atinja 
o manguezal. É uma dedicação diária 
porque a proteção física não segura 
todo tipo de lixo. Com a maré cheia, 
itens mais pesados, como sofás e ca-
deiras arremessados nas águas, aca-
bam rompendo as telas. Por isso, é ne-
cessário não esmorecer e fazer a nossa 
parte diariamente.

Todo esse trabalho compensa. Ao 
comparar imagens do ano de 1995 com 

as atuais, é possível constatar a recu-
peração. É a natureza contra-atacando 
e mostrando a sua força e, aos poucos, 
atraindo de volta espécies como ca-
pivaras, lontras, além de peixes mais 
resistentes, como a tainha. Uma con-
traofensiva contra o processo de de-
gradação do verde e que mostra uma 
capacidade extraordinária de fomen-
tar a vida, em qualquer condição.

Se foi possível avançar na recupe-
ração de uma área com a vegetação 
anteriormente dizimada, é possível 
recuperar e ampliar outros mangue-
zais ao redor de toda a baía de Gua-
nabara. Além do impacto positivo na 
biodiversidade e na pesca, geraria 
grande quantidade de empregos di-
retos relacionados com a produção 
de mudas, preparação das áreas de 
plantio, manutenção e plantio, além 
de ser possível abrir a visitação para o 
ecoturismo, a exemplo do que ocorre 
em diversos países.

as relações afetivas ali presentes, que 
influenciam de forma determinante o 
tipo de história que se deseja contar.

O aniversário de 10 anos de nossa 
aventura pedagógica coincide com 
este momento de transformação mun-
dial e com o imenso desafio de rein-
ventar nossas práticas em um formato 
de trabalho a distância. Neste contex-
to, estamos desenvolvendo uma plata-
forma virtual que oferece, além do ci-
nema, oficinas de consciência corporal 
e de sensibilização musical. Estas três 
linguagens estão sendo trabalhadas de 
forma integrada, associando a escuta 
dos sons e a escuta do próprio corpo 
ao olhar atento para as imagens vistas 
nas telas e no mundo.

O objetivo é que cada criança possa 
olhar para imagens ou vídeos observan-
do a sua poesia, mas também os pro-
cedimentos técnicos necessários para 
a sua produção. Entender o poder de 
um corte. O poder da edição. A liberda-
de criativa que surge ao descobrirmos 
todos os movimentos possíveis que se 
pode fazer com uma câmera, ou como 
uma variação sutil na luz pode gerar 
emoções totalmente diferentes a partir 
de uma mesma imagem. É nesse passeio 
entre a construção do olhar crítico e o 
incentivo ao gesto criativo que vamos 
costurando a nossa prática. Convidan-
do estudantes e educadores a entrarem 
nessa aventura conosco, de forma que 
possamos passar a olhar as telas com a 
consciência de que cada imagem que 
vemos é o reflexo do olhar de alguém 
sobre o mundo, e é apenas um olhar en-
tre milhares de outros olhares possíveis.

ESPLANADEIRA

 N# Empresária  Luciana Carmo cria “Achei4U Marketplace” pensado exclu-
sivamente para lojistas da construção. # iFood lança campanha “de dentro 
pra fora” com foco na descoberta de novos talentos na empresa. # Smiles 
anuncia parcerias com Grupo Fleury e Housi para uso de milhas em serviços 
de saúde e moradia por assinatura. # GaussFleet expande atuação para 
mercado de construção e infraestrutura. # Inscrições para evento Reconecte 
2021 acontecem até dia 26. # Havaianas fecha parceria com Confederação 
Brasileira de Surf e vira uniforme oficial do Time Brasil nas olimpíadas.
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O OUTRO LADO 
DA PANDEMIA

T
odo mundo já quis saber, pelo menos 
uma vez, o que aconteceria no futuro. 
E por sinal, a tranquilidade de poder 
se planejar ou apenas de diminuir a 

ansiedade cairia especialmente bem neste 
atual cenário pandêmico. Então imagine que 
alguém pudesse vir do futuro para dar as res-
postas das nossas principais dúvidas. Neste 
caso, este é o ponto de partida de ‘Paciente 63’, 
a nova audiosérie do Spotify, protagonizada 
por Seu Jorge e Mel Lisboa, que estreia hoje.

Na trama, existem apenas dois persona-
gens, mas que são responsáveis por intensos 
embates que ocupam todos os episódios. De 
um lado, está Pedro Roiter, um homem que 
alega ter vindo de um futuro distante e ter 
conhecimento do mundo pós-pandemia. Do 
outro, a psiquiatra Elisa Amaral, que acredita 
que Pedro tem distúrbios e o recebe como seu 
paciente em um hospital. Enquanto cada um 
tenta encontrar as respostas de suas próprias 
jornadas, o ouvinte se envolve em descobrir 
quem está falando a verdade.

Entrando no embalo do principal discurso 
de seu personagem, Seu Jorge fala da possibi-
lidade de surgirem outras pandemias após a 
atual. “Ele fala de gerações entre pandemias. 
Eu fico muito atento com essa mensagem do 
Pedro Roiter porque uma já causou um caos 
muito grande e ainda causa. Meu maior medo 
é que haja uma diversa variação desse mes-
mo problema e aí a gente tenha que aplicar 
diversas vacinas. Ele mesmo fala que foi vaci-
nado cinco vezes aos 9 anos de idade. É muito 
complexo porque ele traz questões que não 

JULIANA PIMENTA
juliano.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Dandara vai atrás de René e 
Gael se surpreende. Bete convi-
da Simplício para tomar café e 
Lincoln a crítica. Pedro e Sol se 
animam quando Nando fala que 
Vicki não cantará mais com eles.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana pede para Rodrigo ir em-
bora de sua casa e passeia pela 
rua, lembrando da discussão que 
teve com a irmã. Dora decide não 
contar que Olívia pegou o anel de 
Sofia.

18h30 | GLOBO | Livre 

PEGA PEGA

 n Bebeth diz a Flor que roubou 
para satisfazê-la. Maria Pia afir-
ma a Luiza que ama Eric. Sandra 
Helena conta que está grávida. O 
médico comunica que a cirurgia 
de Pedrinho foi um sucesso.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Duda pede para a mãe se 
desculpar com Pata. Mariana diz 
que o namoro dele com Pata não 
dará certo. Pata decide devolver 
as roupas que ganhou.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Maria Marta não aceita que 
João Lucas se case com Du. 
Danielle conta para Érika que Du 
caiu da escada e Téo divulga a 
informação em seu blog.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Raquel pressiona Jacó a segui-
rem para Canaã. Jasper se de-
sespera com o sequestro de Bila. 
Maalate tem um novo impasse 
com Esaú. Raquel fica na saia 
justa diante de Yarin e Jasper.

21h | RECORD | 12 anos 
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DIVULGAÇÃO

Mel Lisboa e Seu Jorge protagonizam a série ‘Paciente 63’, que estreia hoje 

no Spotify, prometendo trazer reflexão sobre o momento que vivemos

vivemos, mas que estamos muito próximos de 
viver. E isso nos aflige muito”, destaca o ator.

Mel Lisboa também analisa esse medo da 
imprevisibilidade do futuro. “A série é mui-
to poderosa em vários sentidos. Se a gente 
imaginar que, há dois anos, em 2019, alguém 
me falasse que ia rolar uma pandemia, que 
ia fechar tudo... Eu ia falar que não. A gen-
te está vivendo uma distopia. Isso é coisa de 
filme, a gente não ia achar que esse tipo de 
coisa acontece. E é isso que nos causa sempre 
essa angústia. Esse momento de ouvir a série 
e pensar nas ‘gerações entre pandemias’, nas 
mutações, vacinas... Bom, pode acontecer. A 
gente olha ao nosso redor e pensa no que a 
gente está vivendo, no que vai ser de nós. E 
isso é muito poderoso. Os bons produtos de 
ficção científica batem nessa tecla, eles dialo-
gam com a nossa realidade, com o que a gente 
está vivendo hoje e com as nossas incertezas 
e inseguranças. E eu acho que isso é muito 
potente”, declara a atriz.

TRABALHO TÉCNICO
Apesar de vivermos na era da imagem, ‘Pa-
ciente 63’ estreia em um momento de solidi-
ficação dos podcasts no país. Para Seu Jorge, 

produzir a série foi ainda mais difícil do que 
gravar canções. “Na música, a voz é impor-
tante, mas você tem outras tantas ferramen-
tas. Você tem os músicos, você tem o arranjo. 
Nesse negócio, eu tinha a Mel, o texto e o mi-
crofone. Mas devido às circunstâncias, cada 
um ocupou uma sala e a gente trabalhava por 
vídeo conferência. E eu acredito que, à medida 
que a gente escreva mais projetos assim, isso 
vai ficar cada vez mais rico, mais interessante. 
Estou muito feliz de ter participado e aprendi 
muito. Nunca tinha feito nada parecido, mas 
sei da memória que existe no público brasilei-
ro em relação às radionovelas. Fico muito feliz 
de escutar as pessoas dizerem que tiveram a 
curiosidade aguçada de saber como é o final 
da história”, revela o ator.

Mel, por sua vez, destaca a possibilidade 
da série em oferecer nuances únicas a partir 
de cada ouvinte. “Esse conteúdo de áudio na 
ficção, ele se assemelha à literatura, porque ele 
incentiva a capacidade imaginativa do ouvin-
te, assim como a literatura incentiva a capaci-
dade imaginativa do leitor. Eu leio um livro e 
você lê o livro, a história é a mesma, mas o que 
a minha mente cria é único. E a sua mente vai 
criar uma história, personagens, cores e chei-
ros totalmente diferentes dos que eu criei”, diz.

“O conteúdo de áudio de ficção tem esse 
mesmo poder. Cada um vai criar o seu. A gente 
não tem muita ideia do quanto é importante 
que a gente exercite essa imaginação, esse 
lúdico. Por mais que você ache que está só 
recebendo, ouvindo seu podcast deitado no 
sofá, você está sendo ativo o tempo inteiro. 
Você é parte fundamental da história, porque 
sem você, não vai ter história. E isso é muito 
poderoso”, completa a atriz.

Mel Lisboa e Seu 

Jorge gravam 

‘Paciente 63’



Péricles 
celebra o 
pagode em 
projeto
O cantor Péricles e o grupo 
Menos é Mais são os embai-
xadores do projeto Skol Pa-
gode, que visa celebrar os 
artistas e fomentar a cena 
cultural que envolve esse es-
tilo musical. Entre as inicia-
tivas estão previstos diversos 
pocket shows em formato de 
lives com grupos e cantores 
que marcaram gerações, pro-
gramas formatados especial-
mente para as redes sociais, 
um time de influenciadores, 
uma websérie e muitos mo-
mentos icônicos entre os em-
baixadores, Péricles e Menos 
é Mais, e seus convidados.

“Com esse projeto, além 
de ganhar uma força nacio-
nal ainda maior, temos a pos-
sibilidade de trazer novos 
músicos para mostrar seus 
trabalhos, descobrir novos 
talentos e fomentar a cena 
como um todo. A parceria e 
o apoio de Skol nos ajudam 
a apoiar artistas de diversos 
tamanhos e possibilita que 
a gente consiga transfor-
mar sonhos, em realidade. 
Seja por apoio em show, em 
projetos musicais como EP, 
lives, DVDs e, até mesmo, 
quando tudo isso passar, em 
bares e redutos de pagode. É 
um projeto muito importan-
te pra gente”, afirma Péricles, 
feliz com o convite.
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