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ASSOCIAÇÃO DE 
JUÍZES DO RIO 
REFORÇA AÇÃO 
CONTRA NOVO REGIME 
DE RECUPERAÇÃO 
FISCAL. 
SERVIDOR, P. 10

FISCALIZAÇÃO 
CPI DA ALERJ QUE 
INVESTIGA QUEDA 
NA ARRECADAÇÃO 
DE ROYALTIES DE 
PETRÓLEO TEM 
AVANÇOS  
INFORME DO DIA, P. 2

Prefeitura do Rio vai 
liberar R$ 20 milhões 
para programa de 
fomento à cultura 

Acidente envolvendo 
caminhão e carros 
deixa três mortos e dois 
feridos na Avenida Brasil

Polícia faz novas buscas 
por corpos de meninos 
desaparecidos em 
Belford Roxo

RIO DE JANEIRO, P. 2RIO DE JANEIRO, P. 4RIO DE JANEIRO, P. 5

RIO RETOMA A VACINAÇÃO 
COM FILAS E POSTOS CHEIOS
Após a chegada de 

imunizantes, cidade 

tem aumento da 

procura pela 

primeira dose. 

Movimento foi 

grande em locais 

como o Museu da 

República, no 

Catete.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

COVID

PROVA DE VIDA DO INSS: VEJA SE O SEU PRAZO ESTÁ ACABANDO. P. 6

Corpo do ator, humorista 
e dublador Orlando 
Drummond foi cremado 
no Cemitério da 
Penitência, no Caju. 
Apenas parentes e amigos 
participaram da cerimônia 
de despedida.  P. 15 

Últimos 
aplausos 
ao eterno 
Seu Peru

REGINALDO PIMENTA 

MARCELO CORTES / FLAMENGO

COM BRUNO HENRIQUE COM BRUNO HENRIQUE 
VOANDO, FLA PEGA O ABC VOANDO, FLA PEGA O ABC 
PELA COPA DO BRASIL.PELA COPA DO BRASIL.  P. 8P. 8

COMPLEXO 
DA MARÉ 
RECEBE HOJE 
A 1ª DOSE. P. 3

MAIORES  
DE 12 ANOS  
IMUNIZADOS 
EM AGOSTO. P. 3 

Funcionária da 
Saúde é agredida por 
PM após reclamar de 
comida por delivery
RIO DE JANEIRO, P. 5

Com a chegada da frente fria ao Rio, organizações 
sociais distribuem agasalhos e quentinhas a 
pessoas em situação de rua no Centro. P. 4 

SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE 
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Nego do Borel não teria 
quitado o seguro incêndio, 
condomínio e IPTU. P. 12

DESPEJADO DE 
IMÓVEL EM 
JACAREPAGUÁ

FábiaOliveira

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

LU
CA

S 
FI

G
U

EI
R

ED
O

/C
B

F

Com dois de Richarlison, Seleção 
vence a Arábia Saudita por 3 a 1 e 

agora enfrenta o Egito. P. 9 

Técnico Renan Dal Zotto diz que ansiedade do 
nosso time contribuiu para a derrota de 3 a 0 

para a equipe do Comitê Olímpico da Rússia. P. 9 

Vôlei brasileiro não 
vê a cor da bola 

A
FP

Brasil passa às Brasil passa às 
quartas de finalquartas de final

MARCELO CORTES / FLAMENGO

VASCO NÃO RESISTE E PERDE PARA O SÃO 
PAULO POR 2 A 0 NO JOGO DA IDA.  P. 8
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 N Cada dia está piorando 
o roubo de tampões de 
ralos, cabos de operadora 
e hidrômetros durante a 
madrugada, em Neves, São 
Gonçalo. Pedimos maior 
atuação da Polícia Presente, 
como o antigo guarda 
noturno, que ajudaria na 
manutenção da segurança.

 > Laudelino Siqueira
São Gonçalo

Roubo de tampas de 
ralo e cabos em SG

Providência contra os 
gatos de luz em Caxias

 N A Light ainda não retirou os 
gatos de luz do cortiço na Rua 
Marcelo, em São Bento, Duque 
de Caxias. Continuam fazendo 
gatos de luz e água como se 
fossem a coisa mais normal 
do mundo! Alguém precisa 
tomar uma providência! Estão 
esperando que aconteça 
outro incêndio?

 > Marco Ferreira
Duque de Caxias

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

Pagamento do salário de 
julho pode ser antecipado 

para o funcionalismo 
estadual
SERVIDOR

DHBF prende homem 
que matou parceiro 
a facadas durante 

encontro sexual
RIO DE JANEIRO

Juliano Cazarré nega recusa 
à vacina e explica por que 
ainda não foi imunizado

FÁBIA OLIVEIRA

Policial de folga morre 
após ser atingido por 

tiro em Niterói
RIO DE JANEIRO

Podemos 
recuperar até 
R$ 10 bilhões 
que o Estado 
do Rio deixou 
de receber 
nos últimos 
10 anos”
LUIZ PAULO,
Deputado.

A CPI que investiga a queda na arrecadação das parti-
cipações especiais e royalties de petróleo, presidida 
pelo deputado Luiz Paulo (Cidadania), destacou 

alguns avanços desde a sua instalação em março. Um dos 
pontos foi a assinatura de um convênio entre a Secreta-
ria de Estado de Fazenda (Sefaz) e a Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) para fiscalizar receitas compensatórias pela 
exploração do petróleo e do gás. A CPI recebeu a informação 
de que a ANP está abrindo concurso público para contratar 
técnicos na área de fiscalização de petróleo. Estes profissio-
nais vão reforçar a estrutura de fiscalização, para a recu-
peração e aumento de receitas. “A ANP fiscalizava todo o 
Estado com apenas quatro servidores. Este reforço da ANP, 
somado aos 12 auditores fiscais da SEFAZ, será muito bené-
fico para o Rio de Janeiro. Podemos recuperar até R$ 10 bi-
lhões que o Estado do Rio deixou de receber nos últimos 10 
anos. Com o percentual destinado à União e aos municípios, 
esse montante chega a R$ 26 bilhões”, explicou Luiz Paulo.

SEMANA QUE VEM
A CPI vai ouvir representantes da Petronas Petróleo Brasil 
LTDA e Repsol Sinopec. Em fevereiro deste ano, estas em-
presas assinaram contratos de concessão com a ANP, para 
operar na Bacia de Campos. Recentemente, a Petronas ad-
quiriu junto à Petrobras 50% do campo de Tartaruga Verde 
e o módulo 3 do campo de Espadarte, ambos na Bacia de 
Campos. A operação foi avaliada em 1,29 bilhão de dólares.

 N O deputado Carlos Minc 
fez um registro pelos 42 anos 
de Marielle Franco. “Moti-
vou e inspirou tanta gente 
e ao mesmo tempo atraiu 
o ódio dos inimigos, mata-
dores e milicianos. Sempre 
lembraremos de Marielle”. 

InformedoDia

 N Sancionada pelo Executi-
vo, lei dos deputados Flávio 
Serafini (PSOL) e André Ce-
ciliano (PT) define que Go-
verno do Estado deverá fazer 
chamada pública para matrí-
culas em todos os níveis de 
educação. Além disso, uni-
dades escolares também de-
verão monitorar frequência 
dos alunos, buscando conta-
tar famílias e, se necessário, 
o Conselho Tutelar. 

CHAMADA 
PÚBLICA 
OBRIGATÓRIA

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

LEMBRANÇAS DE 
MARIELLE FRANCO

ACORDO 

EXTRA-

JUDICIAL

Defensoria Públi-

ca do Rio firmou 

acordo extraju-

dicial com Cedae 

para reparar 

danos materiais 

e morais sofridos 

por moradores 

de local atingido 

por rompimento 

da adutora da 

companhia, em 

Seropédica. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Deputado Luiz Paulo preside CPI que investiga queda na arrecadação.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Flavio Serafini

O frio intenso chegou. Ter abrigos dignos para pessoas em situa-
ção de rua seria um alento. Parcerias público-privadas fazem falta 
nesse quesito. A solidariedade de cada um ajuda, mas grandes 
empresas poderiam fazer a diferença em um país tão desigual.

A vacinação na cidade do Rio foi retomada. A interrupção foi um 
balde de água fria em um momento onde todos começam a acre-
ditar em uma retomada. É fundamental que as vacinas cheguem, 
sejam liberadas e o plano continue seguindo forte.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Fomento à cultura 
carioca de R$ 20 milhões 
Programa da Prefeitura do Rio vai incentivar mais de 300 projetos e artistas

BETH SANTOS/ PREFEITURA DO RIO

A Prefeitura do Rio retoma o 
edital de fomento à cultura 
carioca. A Secretaria Munici-
pal de Cultura (SMC) anun-
ciou, ontem, o Foca, iniciati-
va de Fomento à Cultura Ca-
rioca, que vai disponibilizar 
aproximadamente R$ 20 mi-
lhões a mais de 300 projetos 
culturais, abrangendo toda a 
cidade. O edital, anunciado 
no Museu do Amanhã, foi re-
formulado e terá duas linhas 
de ação: diversificar as cate-
gorias do projeto e descentra-
lizar/democratizar o acesso 
por territórios. “O Rio vai vol-
tar a ter o maior orçamento 
da cultura do país. Vamos vol-
tar a ser protagonistas”, disse 
o prefeito Eduardo Paes. 

Na primeira linha de incen-
tivo, o objetivo é selecionar e 
apoiar financeiramente 184 

O secretário de Cultura, Marcus Faustini, e o prefeito Eduardo Paes

propostas em 12 categorias: 
teatro, circo, artes visuais, 
arte antirracista, produções 
LGBTI+, artes urbana e pú-
blica, cultura popular, música, 
literatura, infância, dança e 
pesquisa & inovação. Podem 

ARRECADAÇÃO

Avanços
da CPI na 
Assembleia

Metrô: reclamações por bilheterias fechadas
Usuários do MetrôRio têm re-
clamado sobre fechamento da 
maior parte das cabines de bi-
lheteria das estações, causan-
do filas extensas nos tótens da 
empresa, que também emi-
tem as passagens. Diante das 
reclamações recebidas ao lon-
go da semana pela Comissão 
de Transportes da Assembleia 
Legislativa do Rio, o deputado 

Dionísio Lins (Progressista), 
presidente da comissão, enca-
minhou ontem para presidên-
cia da empresa um ofício onde 
cobra uma resposta imediata 
que explique os motivos que 
levaram ao fechamento dessa 
cabines. “Isso é um verdadeiro 
desrespeito”, disse.

No ofício, além de cobrar 
o motivo para essa decisão, 

Dionísio quer saber tam-
bém se esse procedimento 
causou a demissão de fun-
cionários da empresa. De 
acordo com as reclamações, 
as estações de Del Castilho, 
Maria da Graça, Triagem e 
Tijuca estariam passando 
por esse problema.

Procurado pelo DIA, o Me-
trôRio O MetrôRio informou 

que ‘vem acompanhando a 
evolução tecnológica mun-
dial’, oferecendo canais di-
gitais, máquinas de autoa-
tendimento em todas as 
suas 41 estações, recargas 
online por meio do seu site 
e aplicativo e a possibilida-
de da aquisição de passa-
gens por aproximação, tec-
nologia NFC.

participar pessoas jurídicas 
(com ou sem fins lucrativos), 
Microeempreendedores In-
dividuais (MEIs) e pessoas 
físicas (neste caso exclusivo 
para a categoria pesquisa & 
inovação). Os contemplados 

poderão ser apoiados com, 
no mínimo, R$ 25 mil e, no 
máximo, R$ 200 mil, cada. 

A segunda linha fomen-
tará as relações entre cul-
tura e território, potencia-
lizando a cena artística em 
regiões populares da cida-
de. Serão distribuídos R$ 4 
milhões a 120 projetos, em 
duas categorias: favelas da 
Zona Sul e do Centro (APs 
1 e 2 ) e localidades da Zo-
nas Norte e Oeste (APs 3, 4 
e 5), com exceção da Barra 
e Jacarepaguá. Podem par-
ticipar pessoas físicas ou 
jurídicas, incluindo MEIs, 
com residência e atuação 
cultural nestes territórios 
há pelo menos um ano. O 
valor para cada proposta 
selecionada vai variar en-
tre R$ 25 mil e R$ 50 mil.
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VOLTA DA VACINAÇÃO
AUMENTA PROCURA 

Movimento  
foi intenso 
no Museu da 
República, no 
Catete, Zona Sul, 
e com aplicação 
rápida. Hoje é  
dia das mulheres 
de 33 anos

“E
u estou aqui fir-
me e forte, por-
que a gente tem 
muita coisa pra 

lutar, graças a Deus”. Com 
essas palavras, Roseli Ferrei-
ra, de 34 anos, comemorou 
a chegada de sua data para 
receber a primeira dose con-
tra a covid-19. Após a parali-
sação por falta de doses que 
aconteceu desde sexta-feira, o 
município do Rio de Janeiro 
retomou ontem o calendário 
de vacinação. Podem se imu-
nizar mulheres com 34 anos 
na parte da manhã e homens 
da mesma idade durante a 
tarde. O movimento foi inten-
so no Museu da República, no 
Catete, Zona Sul da cidade, e 
com aplicação rápida.

“Já vamos atingir quase 2 
anos nessa luta esperando 
por essa vacina. Inclusive na 
segunda-feira quando che-
gou o meu momento de to-
mar a vacina, suspenderam, 
mas eu estou aqui hoje firme 

e forte, porque a gente tem 
muita coisa para lutar, gra-
ças a Deus. Essa vacina dimi-
nuiu vários casos, né? É ter fé, 
ou então a gente não vai pra 
frente, e agradecer muito por 
essa oportunidade de poder 
estar tomando a vacina”, dis-
se Roseli, enquanto esperava 
na fila para receber a sua pri-
meira dose. 

A mulher explicou que fi-
cou entristecida com o anún-
cio da suspensão na última 
semana, mas que nem por 
isso deixou de comparecer. 
Ela compartilhou um relato 
de sua suspeita sobre ter con-
traído a covid-19 em janeiro 
de 2020, antes de os primei-
ros casos confirmados serem 
registrados no Brasil. 

Para os próximos dias, a 
campanha de vacinação no 
Rio vai receber mulheres de 
33 anos na manhã de hoje e 
homens da mesma idade na 
sexta-feira pelo horário da 
manhã. Ambos os dias terão 

Ainda não foi divulgada pela Prefeitura do Rio de Janeiro a previsão de datas da imunização para as próximas idades no município

 > A nova edição do 
Boletim Observatório 
Covid-19 Fiocruz, pu-
blicada reafirma, por 
mais uma semana, 
tendência de queda no 
número de óbitos e nos 
indicadores de ocupa-
ção de leitos de UTI 
Covid-19 para adultos 
no SUS. Por outro lado, 
foi registrado aumento 
no número de casos. A 
positividade dos testes, 
ainda que em tendên-
cia de queda, também 
permanece alta.

A diferença entre a 
curva de novos casos e 
a curva de óbitos é mais 
um indício da nova fase 
da pandemia no Brasil, 
em que há intensa circu-
lação do vírus, mas com 
menor impacto sobre as 
demandas de interna-
ção e sobre o número de 
mortes. “É importante 
salientar que os núme-
ros de casos (média de 
46,8 mil casos novos por 
dia) e de óbitos (1.160 
óbitos por dia) estão 
ainda em patamar mui-
to elevado”, afirmam os 
pesquisadores do Obser-
vatório Covid-19.

A análise da disponi-
bilidade de leitos susten-
ta que apenas Goiás e o 
Distrito Federal perma-
necem na zona de aler-
ta. Porém, no segundo 
caso, os dados refletem 
a recente retirada de lei-
tos para os casos de Co-
vid-19 frente à redução 
da demanda. Dezesseis 
estados estão fora da 
zona de alerta e nove 
se encontram na zona 
de alerta intermediária, 
com a maioria das taxas 
entre 60% e 65%. Foi re-
gistrada ainda uma pe-
quena redução da taxa 
de letalidade, ou seja, a 
proporção dos casos que 
resultaram em óbitos. 

Queda de 
óbitos se 
mantém

REGINALDO PIMENTA

Complexo da Maré recebe hoje vacinação em massa
Iniciativa é uma parceria entre a SMS, Fiocruz e a Redes da Maré e pretende imunizar 30 mil moradores do Complexo

DIVULGAÇÃO

Conjunto de favelas terá experiência parecida com a de Paquetá

Uma parceria entre a Secre-
taria Municipal de Saúde 
do Rio (SMS), a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
a ONG Redes da Maré, pro-
move, a partir de hoje e até 
o sábado (31), uma vacina-
ção em massa no Complexo 
da Maré, na Zona Norte do 
Rio. A imunização ocorrerá 
das 8h às 17h em Clínicas 
da Família, Centros Munici-
pais de Saúde, Associações 
de Moradores, escolas e na 
Vila Olímpica da Maré. 

A intenção é que neste 
período toda a população 
a partir dos 18 anos seja 

vacinada com a primeira 
dose do imunizante da As-
traZeneca, produzido pela 
Fiocruz. De acordo com o 
Censo Maré, a comunida-
de tem 51,9% de sua popu-
lação formada por jovens 
com menos de 30 anos, que 
ainda não foi contemplada 
pelo calendário de vacina-
ção da cidade. Para receber 
a vacina, é necessário estar 
de máscara e apresentar 
documento de identifica-
ção com foto. 

A iniciativa pretende 
imunizar 30 mil morado-
res, que serão acompanha-

repescagem no turno da tar-
de. No sábado, a campanha 
vai receber a população com 
33 anos ou mais entre 8h até 
12h. Ainda não foi divulgada 
a previsão de datas para as 
próximas idades.

TROCA DE FARPAS
O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, anunciou que 

Campanha de 
vacinação no Rio de 
Janeiro vai receber 
mulheres de 33 anos 
na manhã de hoje

 N A prefeitura do Rio de Janeiro 
confirmou a vacinação de ado-
lescentes maiores de 12 anos. A 
imunização do segmento deve 
ser feita após todos os adultos 
receberem a primeira dose até 
o dia 23 de agosto, conforme 
previsão do calendário do Rio. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) ainda não con-
firmou em caráter definitivo 
qual estratégia será adotada. 
No início, quando a inclusão do 
segmento foi anunciada, o ca-
lendário previa a vacinação por 
escalonamento de idade, mas 
o Ministério da Saúde divulgou 
que a orientação a ser seguida 
por estados e municípios é prio-
rizar os menores de idade com 
comorbidades acima de 12 anos.

Questionado pelo DIA se o 
município pretende seguir a 
orientação do governo fede-
ral, a Secretaria Municipal de 
Saúde respondeu, em nota, 
que eventuais alterações serão 
anunciadas oportunamente. 

“Conforme anunciado pelo 
Ministério da Saúde, a vacina-
ção dos adolescentes ocorrerá 
após a da população adulta. 
No município do Rio, o calen-
dário para este público se ini-
cia em 23 de agosto e a vaci-
na usada será a Pfizer, única 
das disponíveis no Brasil com 
autorização da Anvisa para 
aplicação em menores de 18 
anos. Eventuais alterações no 
calendário serão informadas 
oportunamente.

EM AGOSTO

Prefeitura do Rio confirma 
vacinação de adolescentes 

Conforme anunciado 
pelo Ministério da 
Saúde, a vacinação 
dos adolescentes 
ocorrerá após a da 
população adulta
SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO RIO DE 
JANEIRO

o Flamengo enviou à Secre-
taria Municipal de Saúde um 
protocolo com a solicitação 
para a volta da torcida aos 
estádios. O documento foi 
enviado após uma discus-
são entre o político e Marcos 
Braz, vice-presidente de fu-
tebol rubro-negro, no Twit-
ter. Tudo começou quando 
Eduardo Paes fez uma pu-
blicação sobre a chegada das 
vacinas e, assim, a retomada 
da vacinação no Rio. Então, 
o vereador e vice-presiden-
te de futebol do Flamengo, 
Marcos Braz, respondeu, 
questionando se o prefeito 
iria liberar a volta do públi-
co no Maracanã. “Chegou!!! 
Agora os técnicos da secre-
taria municipal de saúde 
tem o que analisar. 28/07 às 
16:22hs. Gritaria pelo tweet 
não funciona. Vale a formali-
dade. Agradeço ao presiden-
te Landim pela seriedade e 
respeito a essa prefeitura. 
Sem leviandade!”, publicou.

DOS CARIOCAS

dos durante seis meses 
para monitoramento dos 
efeitos da vacinação em 
larga escala e da pandemia 
na comunidade. Os mora-
dores cadastrados nas uni-
dades de saúde da Maré e 
que ainda não foram con-
vocados pela campanha de 
vacinação em andamento 
serão organizados para re-
ceber as doses da vacina 
por faixa etária.

No dia 29 de julho, serão 
vacinadas pessoas entre 33 
e 25 anos; no dia 30, jovens 
de 24 a 18 anos e em 31 de 
julho, quem tiver 18 anos 

ou mais. A vacinação em 
massa será usada como es-
tudo para a Fundação, que 
vai mapear o impacto da 
vacinação na população da 
Maré. A pesquisa vai ava-
liar a efetividade da vacina, 
medindo anticorpos e veri-
ficando a taxa de proteção 
direta conferida e a imuni-
dade de rebanho (proteção 
indireta); a ocorrência de 
eventos adversos pós-va-
cinais nos imunizados; a 
transmissão e circulação 
de diferentes variantes e a 
dinâmica epidemiológica 
do coronavírus. 
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Mulher 
tem alta 
após 
acidente
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Acidente aconteceu na Av Brasil

Sobrevivente do grave aci-
dente na noite de terça-fei-
ra (27), na Avenida Brasil, 
Bryan Souza, de 25 anos, 
recebeu alta médica ontem. 
Cláudia Machado, que tam-
bém ficou ferida, segue in-
ternada. Ela foi transferida 
para o Hospital Municipal 
Salgado Filho, no Méier, e 
tem quadro estável.

O acidente aconteceu 
por volta das 20h de ter-
ça-feira, na altura da Vila 
Kennedy, sentido Santa 
Cruz. Segundo testemu-
nhas, um carro bateu em 
um caminhão, e o acidente 
inicial causou outras bati-
das de carros. 

Três pessoas morreram: 
duas mulheres e um homem, 
identificado como Genitom 
Araújo, 37 anos.

Em vídeos que circulam 
nas redes sociais, é possível 
ver que os carros envolvidos 
nos acidentes ficaram com-
pletamente destruídos por 
causa da batida. Na via, há 
diversos detritos que caí-
ram dos veículos. O aciden-
te causou a derrubada de um 
poste e faltou luz na região. 
A energia foi restabelecida 
pela Light às 23h.

Frio estimula solidariedade dos cariocas
Serviço Franciscano distribui, diariamente, 380 refeições para os moradores em situação de rua

MARCOS PORTO

Sefras distribui refeições para moradores em situação de rua no Largo da Carioca, no Centro do Rio

C
om a chegada da 
frente fria na cidade 
do Rio organizações 
sociais realizam cam-

panhas de arrecadação de 
roupas de frio, agasalhos e 
cobertores, além da distri-
buição de comida para pes-
soas em situação de rua que 
sofrem com as baixas tempe-
raturas nessa época do ano. 
O Serviço Franciscano de So-
lidariedade (Sefras) distri-
bui, diariamente, no Largo 
da Carioca, no Centro, 380 
refeições para moradores 
em situação de rua e ainda 
doou kits com agasalhos, co-
bertores e meias.

“Com a questão da fren-
te fria que está chegando, a 
gente vai distribuir agasa-
lhos e cobertores na parte 
da tarde, mas o número que 
a gente tem não é suficiente 
para todo mundo”, disse Ni-
colas Pereira, assistente de 
captação do Sefras.

O Sefras é uma organiza-
ção humanitária que luta no 
combate à fome, a violações 
de direitos e inserção eco-
nômica e social de popula-
ções extremamente vulne-
ráveis, através da doação de 
alimentos, cobertores e rou-
pas de frio, como agasalhos 

e meias, por pessoas físicas 
e empresas.

Nicolas contou que, há 
duas semanas atrás, a orga-
nização conseguiu distribuir 
600 kits de frio, mas hoje eles 
só conseguiram 150. “A gente 
foca na distribuição de ali-
mentos, porque o frio no Rio 
não é intenso como é em São 
Paulo e a gente não imagina-
va esse frio aqui”.

A organização tem cerca 
de 80 a 100 voluntários que 
se revezam semanal e men-
salmente, além de funcioná-
rios contratados. Nicolas co-
meçou como voluntário no 
Sefras, mas logo foi contra-
tado efetivamente. “É trans-
formador, porque, desde o 

início da pandemia, eu pude 
ter outro olhar para pessoas 
em situação de rua. A febre 
da fome foi muito pior que 
a doença (covid-19). O sofri-
mento de quem está na rua 
é muito maior. A gente que 
está em casa não tem noção, 
é angustiante”, disse.

O Serviço Franciscano de 
Solidariedade recebe doa-
ções no Convento de San-
to Antônio, no Centro. Para 
doar ou se candidatar como 
voluntário é só acessar o 
site do Sefras ou entrar em 
contato pelo WhatsApp (21) 
96927-9888.

Organização tem cerca de 80 a 100 voluntários que se revezam

MARCOS PORTO

CLIMA

Temperaturas caem e chuva atinge cidade do Rio

 NOs termômetros na cidade 
do Rio já começaram a alertar 
sobre a frente fria que chegou à 
cidade. Ainda durante a madru-
gada, a ventania assustou os ca-
riocas e a previsão é de que isso 
se repita nas próximas noites. As 
temperaturas ficam entre 13°C e 
23°C, segundo o Climatempo. Já 

hoje, a previsão é de sol com pan-
cadas de chuva, muitas nuvens a 
tarde e a noite com tempo firma. 
A máxima será de 18°C e a mínima 
de 11°C. O dia mais frio será amanhã, 
com mínima prevista de 9ºC e má-
xima de 20ºC, com céu nublado. O 
sábado será de sol, mas pancadas 
de chuva durante a manhã e tempo 

nublado a tarde. No domingo 
não chove, o sol aparece entre 
nuvens, com mínima de 10ºC e 
máxima de 22ºC. A partir de se-
gunda, o tempo começa a mu-
dar, e não há mais previsão de 
chuva para a próxima semana. 
A máxima prevista é de 23ºC e a 
mínima 17ºC.

Três pessoas 
morreram em 
colisão de veículos 
na Avenida Brasil

Reportagem da estagiária Karen Rodrigues, 

sob supervisão de Thiago Antunes
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PM arrasta e conduz 
cliente de restaurante
Funcionária fez exame de corpo de delito no IML e a PM está investigando

DIVULGAÇÃO

Polícia Militar teria sido acionada pelo motoboy do restaurante

U
ma profissional da 
saúde foi tirada à força 
do seu posto de traba-
lho, dentro do hospi-

tal modular de Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense, por um 
policial militar do 20ª BPM 
(Mesquita), após reclamar da 
comida que pediu em um res-
taurante do município. Identi-
ficado como Ronald Marcelino 
Gomes, o PM teria sido aciona-
do pelo motoboy do restauran-
te Baroni Gastronomia, loca-
lizado na rua Rita Gonçalves, 
no Centro, após a cliente, que 
não teve o nome divulgado, fa-
zer uma série de reclamações 
através do aplicativo de comida 
iFood. Entre as reclamações es-
tavam a falta de talher e o atra-
so de 30 minutos na entrega.

A funcionária do hospi-
tal se recusou a pagar pois, 
segundo a mesma, o pedido 
havia sido cancelado pelo 
próprio estabelecimento 
para que não recebesse uma 
pontuação baixa. Mesmo 
com o pedido cancelado, o 
motoboy recorreu à PM para 
que o caso fosse solucionado. 
Antes de sair para acionar a 

polícia, ele teria dito que a 
cliente “não sabia com quem 
estava se metendo e que era 
militar da reserva”.

Uma equipe do 20º BPM 
se dirigiu até a unidade hos-
pitalar prontamente e pediu 
para que a funcionária se apre-
sentasse na delegacia. Toda a 
cena foi filmada e divulgada no 
RJTV1 exibido nesta quarta-
-feira. Nas imagens, a cliente 
diz que não vai pois está sem 
advogado para acompanhá-la. 
Diante da recusa, a mulher é 

arrastada pelo policial e com 
uma chave de braço é levada 
até a viatura. A cliente chegou a 
fazer exame de corpo de delito 
no Instituto Médico Legal.

Em uma outra versão, 
dada pelo motoboy, Neemias 
Francisco dos Santos, ele 
afirma que foi vítima de pre-
conceito por parte da cliente. 
O motoboy teria sido agredi-
do com ofensas verbais após 
fazer a cobrança do pedido.

O caso repercutiu e o esta-
belecimento começou a rece-

ber uma onda de mensagens 
de indignação. Diante disso, o 
estabelecimento Baroni Gas-
tronomia disse que todas as 
acusações estão sendo escla-
recidas junto aos envolvidos. 
Pediu ainda que as mensagens 
de ódio fossem contidas.

O DIA procurou o advoga-
do criminalista Douglas As-
sis para esclarecer se a inter-
venção no caso era de com-
petência da Polícia Militar e 
qual a postura correta neste 
tipo de situação. Segundo 
Douglas, não era de compe-
tência da PM agir neste caso. 
“O que eles poderiam ter fei-
to era registrar um boletim 
de ocorrência na delegacia, 
sem a necessidade de condu-
zir a mulher até a unidade. 
Isso se caracteriza como abu-
so de poder”, disse.

Já a Polícia Militar infor-
mou, por meio de nota, que um 
procedimento apuratório foi 
instaurado pelo comando do 
20ºBPM (Mesquita) para apu-
rar as circunstâncias da ocor-
rência e a conduta dos policiais 
militares, seguindo posterior-
mente para a Corregedoria.

A Polícia Civil prendeu um 
homem identificado como 
Damião Lucas Matias de Mo-
raes, de 28 anos, por tentati-
va de feminicídio. De acordo 
com a corporação, ele incen-
diou a casa da ex-compa-
nheira com ela e o filho do 
casal dentro, em Imbariê, Du-
que de Caxias, na Baixada. 
A vítima relatou ao delega-
do Marcos Santana Gomes, 
titular da 62ªDP (Imbariê), 
que Damião, por não aceitar 
o término do relacionamen-
to, que ocorreu há cerca de 
um mês, vinha lhe ameaçan-
do através de áudios dizendo 
que iria queimá-la viva.

Um homem identificado 
como Gelson de Oliveira 
Amorim, de 41 anos, foi 
preso por policiais civis da 
21ª DP (Bonsucesso) após 
ameaçar a sua ex-compa-
nheira de morte. Ele foi de-
tido no Bairro Figueira, em 
Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, e responde 
por quatro denúncias de 
violência doméstica con-
tra a mesma vítima. Antes 
de ser detido, o acusado 
enviou áudios via What-
sApp para os filhos de sua 
antiga companheira juran-
do a morte dela antes de 
ser preso.

Policiais da Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) prenderam 
Alexandre da Silva, de 37 
anos, em Mangaratiba, na 
manhã desta quarta-feira. 
Ele é suspeito de matar um 
homem após uma relação 
sexual para roubá-lo. O crime 
aconteceu no último dia 24, 
em Jaceruba, Nova Iguaçu. 
De acordo com a apuração 
da especializada, Alexandre 
marcou um encontro com 
Carlos Augusto Rodrigues 
de Souza, na casa da vítima, 
e após a relação, esfaqueou 
a vítima até a morte. 

DIA A DIA

PRESO HOMEM 
NA BAIXADA

HOMEM 
AMEAÇAVA EX

MATOU A 
FACADAS

Pista: Polícia faz busca 
por corpos de meninos

DIVULGAÇÃO

Familiares e amigos de meninos desaparecidos em Belford Roxo 

As polícias civil e militar 
voltaram ontem a procu-
ra dos corpos dos três me-
ninos desaparecidos em 
Belford Roxo, no dia 27 de 
dezembro do ano passa-
do. A nova busca foi moti-
vada pelo testemunho do 
irmão de um traficante, 
dado na Agência de Inte-
ligência do Batalhão de 
Belford Roxo.

A testemunha relatou 
que o seu irmão, de 22 
anos, teria participação 
no homicídio de Lucas 
Matheus, 9 anos, Alexan-
dre Silva, 11, e Fernando 
Henrique, 12. Os meninos 
teriam sido espancados 
e mortos por ordem do 
traficante José Carlos dos 
Prazeres Silva, conhecido 

como Piranha ou Cem, no in-
terior do condomínio Ama-
relo, que fica dentro da co-
munidade do Castelar, em 
Belford Roxo. 

Piranha se encontra na si-
tuação de Evadido do Siste-
ma Penitenciário desde maio 
de 2017, quando saiu no be-
nefício do Indulto dos Dias 
das Mães, do Casa do Alber-
gado Crispim Ventino. Ele é 
oriundo da Vila Cruzeiro.

Ainda de acordo com o 
resumo do setor de inteli-
gência do batalhão, o moti-
vo da tortura foi o furto de 
“uma gaiola de passarinho 
e, que por ordem do tráfico, 
seus corpos foram levados 
em um carro  para a bair-
ro do Amapá, deixados em 
um local chamado Ponte de 
Ferro 38, onde existe um rio 
que corta a região em Bel-
ford Roxo”. 

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br
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INSS: confira prazo para 
realizar prova de vida
Beneficiários que deveriam ter renovado o procedimento até maio e junho de 2020, 
mas não conseguiram por conta da pandemia, devem realizá-lo até amanhã

INSS alerta que é importante que a pessoa fique atenta para realizar a prova de vida seguindo o calendário

T
ermina este mês o 
prazo para alguns 
aposentados, pen-
sionistas e benefi-

ciários do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) 
realizarem a prova de vida. 
Fazem parte deste grupo 
aqueles que deveriam ter 
renovado o procedimento 
até maio e junho de 2020, 
mas não conseguiram por 
conta da pandemia. Vale 
lembrar que, caso não faça 
a renovação do cadastro, os 
aposentados e pensionistas 
têm o pagamento do benefí-
cio bloqueado e até mesmo 
suspenso, caso não cumpra 
o recadastramento no prazo 
de seis meses após o venci-
mento da comprovação.

O calendário para reali-
zação da prova de vida foi 
prorrogado pelo INSS até 
2022, por meio de portaria 
publicada no Diário Oficial 
da União no início deste 
mês. Com a mudança, estão 
previstas as datas que todos 
os segurados devem fazer a 
comprovação, levando em 

conta a última prova de vida 
feita pelo beneficiário. No 
entanto, é preciso que todos 
estejam atentos às datas, já 
que os prazos para 2021 per-
manecem os mesmos.

“Os prazos para 2021 se-
guem os mesmos e é im-
portante que a pessoa fique 
atenta para realizar a prova 
de vida seguindo o calen-
dário”, reforçou o INSS. No 
próximo mês, deverão fa-
zer a prova de vida anual os 
que deveriam ter o realiza-
do até julho e agosto do ano 
passado. 

 NO Banco do Brasil prorrogou as 
inscrições para o concurso de es-
criturário, que terminaria o prazo 
ontem. Agora, os candidatos 
têm até o dia 7 de agosto para 
disputar uma das 2 mil vagas, 
mais 2 mil de cadastro reserva, 
para atuação nas unidades de 
negócios, além de outras 240 
vagas de escriturário — agen-
te de tecnologia, mais 240 de 

cadastro de reserva, com foco 
em conhecimentos de TI. 

As inscrições têm valor de 
R$ 38. A realização das provas 
está prevista para 26 de se-
tembro e seguirá os protocolos 
de prevenção à covid-19. Mais 
informações sobre o concurso 
podem ser obtidas no edital, 
nos sites www.bb.com.br/con-
curso e www.cesgranrio.org.br.

CONCURSO DO BANCO DO BRASIL

Inscrições são prorrogadas

NO     O DIA

DIVULGAÇÃO

Advogada Melissa Areal

Fale conosco: odia@reclamaradianta.com.br 

WhatsApp: (21)993289328

20 anos depois, 
plano diz não

“Tenho um plano de saúde há mais de vinte anos. 
Como sou cadeirante, preciso realizar fisioterapia 
em casa, mas não consigo que o plano autorize a 
realização de atendimento domiciliar. O que faço?”  

B
em, Itatiaia, vamos 
por partes. Cada 
passo é fundamen-
tal, caso precise-

mos orientá-la de como in-
gressar na Justiça. Antes, 
contudo, vamos esgotar as 
negociações com seu plano 
de saúde para tudo ficar no 
âmbito administrativo.

Primeiro, solicite a ne-
gativa por escrito ao plano 
de saúde, para confirmar se 
a razão da negativa é mes-
mo pelo tratamento ser do-
miciliar. Acreditamos que 
seja, sim, já que o tratamen-
to domiciliar pelos planos 
de saúde não está no rol da 
ANS. Provavelmente, eles 
irão alegar que para você 
ter direito a esse tratamen-
to, deveria ter sido contra-
tada cobertura adicional. 

A advogada Melissa 
Areal, especialista em Di-
reito à Saúde, informou 
que no seu caso o entendi-
mento da Justiça é que, em 
alguns casos, o plano pode 
ser obrigado a cobrir o tra-
tamento domiciliar, mes-
mo que o consumidor não 

RECLAMAR ADIANTA

(Itatiaia Quirino, Austin – Nova Iguaçu).

tenha contratado uma cober-
tura adicional. 

Segundo passo: caso o pla-
no negue — por escrito — você 
poderá, Itatiaia, se socorrer 
de uma medida judicial. Im-
portante: separe a documen-
tação do plano de saúde, car-
teirinha, condições gerais do 
contrato, três últimos com-
provantes de pagamento da 
mensalidade e relatório mé-
dico indicando e justificando 
a necessidade do tratamento 
ser domiciliar. De qualquer 
forma, vamos entrar em con-
tato com o plano e negociar. 
Em último caso, vamos orien-
tá-la como ingressar no Juiza-
do Especial Cível.
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O JOGO DEMOCRÁTICO
IMPEACHMENT: 
MEDALHA DE OURO

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay

Advogado criminal

N
a época do famoso caso Mensalão, havia uma mal-
dade que corria entre os advogados, dizia-se que a 
Globo investia muito na espetacularização da di-

vulgação do processo, quase que de maneira romancea-
da, por ter perdido o direito de transmitir as Olimpíadas. 
Era uma espécie de concorrência. Claro que sabíamos que 
outros, muito além da audiência, eram os motivos daque-
la cobertura. E vimos tudo se repetir durante a Operação 
Lava Jato. 

ARTE O DIA

tiado, que não se esconde de 
torcer para nossos atletas 
nas Olimpíadas, mas que, 
no fundo, sabe que hoje o 
único pódio que interessa é 
a votação do impeachment, 
é colocar a nossa bandeira 
hasteada e se emocionar ao 
ouvir o hino nacional den-
tro do Congresso, no plená-
rio e nas galerias. Pode ser 
brega, mas significará que 
estamos tentando entrar 
no jogo democrático. Não 
existe vitória olímpica que 
possa superar a derrota do 
nosso país no trato com a 
tragédia sanitária. Vamos, 
ainda assim, nos permitir 
torcer e vibrar com os atle-
tas. Sabendo que há um 
Brasil perplexo, triste, aca-
brunhado e humilhado com 
a condução criminosa e de-
sastrosa desse técnico que 
preside o país. Resistir, com 
suavidade, mas com firme-
za e sem medo, é a nossa 
única jogada. A que pode 
virar o jogo.

É necessário nos refugiar-
mos no Livro do Desassosse-
go, do nosso Pessoa:

“Na grande claridade do 
dia o sossego dos sons é de 
ouro também. Há suavidade 
no que acontece. Se me dis-
sessem que havia guerra, eu 
diria que não havia guerra. 
Num dia assim nada pode 
haver que pese sobre não 
haver senão suavidade.”

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

A verdade é que sinto 
agora, tantos anos depois, 
uma certa síndrome de abs-
tinência com o recesso da 
CPI, exatamente quando 
as atenções se voltam para 
as Olimpíadas de Tóquio. 
Já havia manifestado mi-
nha opinião no sentido de 
que a Comissão não deve-
ria ter tido recesso e que 
já era hora de elaborar um 
relatório parcial para co-
meçar a cobrar responsa-
bilidade. Essa investigação 
visa descobrir e apontar os 
culpados pelas mortes de 
mais de meio milhão de 
brasileiros. E a omissão cri-
minosa continua fazendo 
milhares de mortos todos 
os dias. Banalizamos a dor. 

Acostumamo-nos a contar 
os óbitos como quem con-
ta números e não vidas. 
Então, como interromper 
a investigação? É como se 
tivessem pedido um tempo 
e parado o relógio, como se 
faz nos jogos de basquete. 
Um timeout. E nesse inter-
valo, as pessoas ficassem 
proibidas de morrer.

Repito: façamos um rela-
tório parcial, somente com 
o seríssimo trabalho feito 
até agora para apontar os 
responsáveis pelo negacio-
nismo que foi e é o respon-
sável pelos óbitos. Compra 
de medicamentos sem base 
científica, desprezo pela va-
cina, política de culto à mor-
te, enfim, tudo que a CPI já 

pode provar e que todos nós, 
o Brasil e o mundo já sabe-
mos. Fecha. 

Apontem os culpados e 
joguem no colo da dita so-
ciedade organizada a co-
brança a ser feita na Câma-
ra, no Senado, no TCU, na 
PGR… E aí, instaura-se uma 
CPI parte dois: a dos corrup-
tos, para investigar quem 
mercadejou com a vida! 

Desculpem insistir no 
tema chato e pesado, entre 
uma tomada de onda no sur-
fe e um lance de ousadia no 
skate. Mas nós somos ouro 
no número de mortos na 
olimpíada da irresponsabi-
lidade no trato com o vírus.

Temos que entender que 
existem Comissões Parla-

mentares de Inquérito di-
ferentes umas das outras. 
Lembro-me que, em 23 de 
março de 1994, recebi o te-
lefonema de um colega ad-
vogado dando a notícia da 
prisão de um cidadão no Rio 
Grande do Sul que estava 
embarcando para Brasília, 
algemado, para depor numa 
CPI. O decreto prisional era 
assinado pela presidente da 
Comissão. Teratológico. A 
ordem de prisão é ato pri-
vativo do Judiciário. Mas 
essa deputada, que assinou 
o mandado, realizava o so-
nho de muitos parlamenta-
res: ocupar o lugar dos juí-
zes. Àquela época, mal pode-
riam imaginar que hoje os 
juízes/ministros é que estão 

a legislar, ocupando o lugar 
de um Legislativo acuado e 
enfraquecido. 

Impetrei um habeas cor-
pus pela liberdade no STF, 
HC 71279/ RS, sem ter se-
quer acesso ao decreto de 
prisão. Despachei com o 
grande ministro Celso de 
Mello alegando a fé do meu 
grau para comprovar a ve-
racidade dos fatos. No mes-
mo dia, adentrei a sessão da 
CPI para libertar meu clien-
te com um alvará de soltura 
nas mãos. Era o Supremo 
impondo limites constitu-
cionais à CPI, e ao Poder Ju-
diciário. Esse é o jogo demo-
crático, todos saem ganhan-
do com a definição clara dos 
poderes constituídos.

Qual a diferença dessas 
CPIs? Todas são importan-
tes e a advocacia cumpre 
seu papel no resguardo dos 
direitos e garantias dos in-
vestigados, e mesmo das 
testemunhas. Hoje em dia, 
cumpre preservar até o di-
reito dos advogados. Mas 
a importância fundamen-
tal e crucial é que a CPI da 
Covid, mais do que apurar 
responsabilidades, tem o 
objetivo de salvar vidas. 
Esse tem que ser o com-
promisso principal: salvar 
vidas e responsabilizar os 
assassinos. Qualquer adia-
mento é perigoso. 

Toda demora tem conse-
quências. Vamos falar como 
o cidadão comum, angus-
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FLAMENGO

Mengão encara o ABC
Rubro-Negro disputa o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil

FÁBIO COSTA

Bruno Henrique é esperança de gols no time rubro-negro

E
mbalado após se-
quência de goleadas, 
o Flamengo volta 
suas atenções agora 

para o primeiro duelo váli-
do pelas oitavas de final da 
Copa do Brasil, hoje, às 20h, 
no Maracanã. O adversário 
da vez será o ABC-RN, que 
disputa a Série D do futebol 
brasileiro. O rival do Rubro-
-Negro já eliminou o Botafo-

go nesta edição do torneio.
A equipe comandada pelo 

técnico Renato Gaúcho vem 
de quatro vitórias consecu-
tivas, sendo três goleadas. 
Desde que o novo coman-
dante assumiu, o Rubro-Ne-
gro balançou as redes por 15 
vezes. Contra o ABC, a expec-
tativa é, mais uma vez, de um 
Flamengo agressivo e que-
rendo fazer o resultado elás-

tico para definir o confronto 
já no Rio.

Uma vitória hoje pode 
representar também o me-
lhor início de um treinador 
comandando o Flamengo. O 
último técnico a vencer suas 
cinco primeiras partidas foi 
Cuca, em 2009, sendo todas 
pela Taça Guanabara (na 
época o primeiro turno do 
Campeonato Carioca).

VASCO

FLUMINENSEBOTAFOGO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nApós o afastamento de Rogé-
rio Caboclo da presidência da 
CBF, a Justiça determinou que 
Rodolfo Landim, presidente 
do Flamengo, e Reinaldo Car-
neiro, presidente da Federação 
Paulista, assumam as rédeas 
da entidade por 30 dias. Eles 
terão obrigações, como defi-
nir os pesos entre federações 
e clubes, exigências para can-
didaturas e inclusão dos ti-
mes da Segunda Divisão nas 
votações. Landim e Carneiro 
poderão demitir diretores, se-
cretários e até indicar o vice 
que assumirá internamente. 

INTERVENÇÃO
VITOR SILVA/BOTAFOGO

OLHO NO G-4

A 
vitória sobre o CSA, na terça-feira, foi 

extremamente importante para o Bo-

tafogo. Além dos três pontos conquis-

tados em um jogo atrasado da Série B do 

Campeonato Brasileiro, a questão psicoló-

gica recebe uma dose generosa de confian-

ça. Mesmo com a ausência do técnico En-

derson Moreira à beira do gramado, o Glo-

rioso fez um jogo seguro. O segundo tempo, 

principalmente, serviu para dar esperanças 

ao torcedor. A vitória fez o Glorioso se afas-

tar do Z-4 e passar a mirar o G-4. O próximo 

duelo é contra o Vasco, no fim de semana. 

Um clássico que pode servir como afirma-

ção para o Botafogo na briga por uma vaga 

entre os quatro primeiros colocados.

Diego Goncalves faz belo gol e abraça Navarro pelo passe

 nA viagem de Marcos Braz 
e Bruno Spindel para a Eu-
ropa deve se estender por 
mais algumas semanas. O 
objetivo é trazer, pelo me-
nos, um reforço. Thiago 
Mendes e Kennedy (foto) 
são os que despontam en-
tre os mais cotados. As ne-
gociações, no entanto, não 
são simples. Tanto o Lyon 
quanto o Chelsea estão fa-
zendo jogo duro. O zaguei-
ro David Luiz também apa-
rece como possível reforço. 
Ele está no Rio aprimoran-
do a forma física.

EM BUSCA DE 
REFORÇOS

REAPROXIMAÇÃO VASCAÍNA

 nSe durante as eleições presidenciais no Vasco não foi 
possível uma união entre Jorge Salgado e Julio Brandt, o 
cenário atual indica que isso pode mudar. Pessoas próxi-
mas ao presidente do Vasco e ao ex-candidato afirmam 
que pode haver uma reaproximação em prol do clube. Não 
existia uma relação tão próxima entre os dois, mas se 
comparado com Leven Siano e outros candidatos à pre-
sidência do Vasco, Julio Brandt esteve longe de ser um 
problema e, inclusive, parabenizou Salgado após o resul-
tado do pleito. O trabalho de Jorge Salgado é considerado 
bom por muitos vascaínos e pode ser reforçado com uma 
reaproximação de Julio Brandt.
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Roger Machado 
segue prestigiado 

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Roger tem a confiança da diretoria

Depois de três derrotas 
seguidas, duas no Brasi-
leirão e uma na Copa do 
Brasil, o treinador Ro-
ger Machado sofre com a 
pressão e a insatisfação da 
torcida tricolor. Entretan-
to, a diretoria das Laran-
jeiras confia no técnico e 
não pensa em demiti-lo.

Segundo informações 
do portal “Netflu”, o en-
tendimento da cúpula de 
futebol do Fluminense é 
de que, muitas das vezes, 
as pressões em redes so-
ciais têm cunho político. 
O trabalho do treinador é 
considerado satisfatório, 
tendo em vista que a clas-
sificação na Libertadores 
está bem encaminhada 
(venceu o Cerro Porteño 
fora de casa por 2 a 0) e a 
situação na Copa do Brasil 

ainda é possível de ser rever-
tida — perdeu por 2 a 1 para o 
Cricíuma, fora de casa.

Mário Bittencourt, presi-
dente do Fluminense, tem 
implementado uma política 
de não trocar treinadores, 
respeitar contratos e dar res-
paldo para o trabalho. 

Cruzmaltino perde no Morumbi
Em divisões diferentes no Bra-
sileiro, Vasco e São Paulo têm 
um histórico de equilíbrio no 
confronto. O gols de Rigoni e 
Pablo, na noite de ontem, no 
Morumbi, garantiram a vitó-
ria por 2 a 0 e fez a balança 
pender para o lado tricolor, 
que chegou ao 44º triunfo con-
tra 43 dos cariocas e largou na 
frente na disputa de uma vaga 
nas quartas da Copa do Brasil. 
O jogo da volta será na quarta-
-feira, em São Januário. 

Invicto há seis jogos, o Vas-
co chegou embalado pela go-
leada de 4 a 1 sobre o Guarani, 
que o deixou na cola do G-4 da 
Série B. O São Paulo, no Z-4 
da Série A, precisava de uma 
resposta imediata após a ve-
xatória goleada sofrida para 
o Flamengo, por 4 a 1. O Vasco 

Cano e Miranda travaram duelo

MIGUEL SCHINCARIOL / DIVULGAÇÃO

sofreu com a blitz iniciada pe-
los donos da casa desde que a 
bola começou a rolar. E o reen-
contro com Benítez, xodó da 
torcida cruzmaltina, não foi 
nada agradável. Foi dele o belo 

e longo lançamento que deu 
origem ao gol de Rigoni, aos 
13 minutos. 

Passado o susto, Lisca co-
meçou a mostrar que suas 
ideias começam a funcionar. 
Mais organizado, o Vasco fe-
chou os buracos e aprovei-
tou a velocidade de Léo Jabá 
para incomodar, mas a espe-
rada reação ficou para o se-
gundo tempo. E no primeiro 
minuto, Bruno Gomes teve 
a chance de empatar, mas a 
finalização passou por cima 
do travessão de Volpi. 

Com a entrada de Andrey, 
Galarza subiu de produção, 
mas faltava objetividade ao 
Vasco, que sofreu o segundo 
gol. De cabeça, Pablo se ante-
cipou a Castan, após cobran-
ça de escanteio, para marcar. 

Lateral 
Jonathan 
faz exames 
médicos

O Botafogo está perto de 
anunciar mais um reforço 
visando a Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Detalhes 
separam o Alvinegro de um 
acordo com Jonathan, late-
ral-esquerdo revelado no 
próprio clube. As partes cos-
turam os últimos detalhes do 
acordo e um anúncio é prati-
camente iminente.

Jonathan, ao que tudo in-
dica, chega ao Botafogo por 
empréstimo de um ano jun-
to ao Almería-ESP, dono dos 
direitos econômicos do joga-
dor. Ou seja, ele fica no clube 
de General Severiano até o 
fim da temporada europeia, 
que é no meio do ano.

O lateral-esquerdo está no 
Rio de Janeiro desde a últi-
ma semana e já realizou exa-
mes médicos e físicos, inclu-
sive visitando as instalações 
do Estádio Nilton Santos. Os 
últimos detalhes burocráti-
cos entre o atleta e os empre-
sários é o que separa o acor-
do da assinatura.

Negociado ao próprio Al-
mería em 2019, Jonathan 
não teve regularidade no fu-
tebol espanhol. Ele fez 22 jo-
gos na primeira temporada 
pelo clube, mas foi empres-
tado ao Las Palmas na épo-
ca seguinte, onde atuou em 
apenas 13 oportunidades.

‘MUITO DINHEIRO’
Erling Haaland, do Borussia Dortmund, questionou a suposta proposta do Chelsea por 

sua contratação. O clube inglês pagaria 175 milhões de euros, pouco mais de R$ 1 bilhão, 
por ele. “Espero que sejam só rumores. Porque isso é muito dinheiro por uma pessoa”.

2ª EDIÇÃO

MP DENUNCIA LANDIM
O Ministério Público Federal 
denunciou o presidente do 
Flamengo, Rodolfo Landim, 
e outras quatro pessoas por 
gestão fraudulenta e envio 
indevido de recursos ao exte-
rior em uma operação finan-
ceira que resultou na perda 
de R$ 100 milhões a fundos 
de pensão de funcionários de 
estatais.

De acordo com a ação, 
o esquema funcionou en-
tre os anos de 2011 e 2016. 
Além de Rodolfo Landim, 
o ex-presidente do BNDES, 
Demian Fiocca, também foi 
denunciado. 

A assessoria do Flamen-
go não se manifestou sobre 
o caso.

Com Lance
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O técnico André 
Jardine descarta 
favoritismo do 
Brasil: “A camisa por 
si só não joga”

Na ginástica artística, Rebeca An-
drade disputa a final individual 
geral sob todos os holofotes após 
a desistência da estrela norte-a-
mericana Simone Biles, a partir 
das 7h50 (de Brasília). No vôlei 
de praia, às 9h, Agatha e Duda 
enfrentam as canadenses Bansley 
e Brandie.

Logo depois, às 10h, Alison e 
Álvaro Filho duelam contra os ho-
landeses Brouwer e Meeuwsen. 

Marcus D’Almeida levou o Bra-
sil pela primeira vez na história 
às oitavas de final do tiro com 
arco nas Olimpíadas. Na madru-
gada de ontem(no horário de 
Brasília), ele venceu por 7 a 1 o 
holandês Sjef van den Berg e se 
garantiu na próxima fase. D’Al-
meida volta a competir amanhã, 
quando enfrentará o italiano 
Mauro Nespoli em busca de uma 
vaga nas quartas de final.

Ambas as partidas são válidas 
pela terceira rodada da fase 
classificatória. 

A equipe brasileira mista de 
natação vai nadar com tudo 
na fase classificatória dos 
4x100m medley, às 8h28. 

Já no handebol, às 21h, a 
seleção brasileira masculina 
enfrenta a Argentina, sempre 
rival, pela quarta rodada da 
fase de grupos.

UMA QUINTA-FEIRA DE MUITA TORCIDATIRO COM ARCO: BRASIL NAS OITAVAS

O número de casos diários de 
covid-19 em Tóquio ultrapassou 
a marca de 3 mil registros pela 
primeira vez, ontem, enquanto 
regiões vizinhas examinam a 
possibilidade de impor restrições 
de emergência para conter o au-
mento das infecções. Tóquio, em 
estado de emergência devido 
ao coronavírus durante os Jogo, 
relatou 3.117 casos em 24 horas. 

Após ser eliminado nas quartas 
do tênis de mesa nos Jogos Olím-
picos de Tóquio, Hugo Calderano 
não segurou as lágrimas e des-
tacou a frustração em entrevista 
ao “UOL”, após ter sido derrotado 
para o alemão Dimitrij Ovtcharov, 
de virada, por 4 a 2. “É muita dor 
perder um jogo assim em uma 
Olimpíada, mas faz parte do es-
porte também”, disse.

CALDERANO: 
‘MUITA DOR’

COVID: RECORDE 
DE CASOS

firulas olímpicas

FUTEBOL

POLÊMICA VÔLEI

AR-

TILHEIRO

Richarlison fez 
ontem mais dois 

gols e agora soma 
cinco no torneio 

olímpico

Personalidades do judô se revoltam
Arbitragem em luta de Maria Portela contra russa Madina Taimazova é contestada 

AFP

Maria Portela foi derrotada pela russa Madina Taimazova 

A derrota controversa de Ma-
ria Portela para a russa Madi-
na Taimazova (até 70kg) nos 
Jogos de Tóquio revoltou a co-
munidade do judô. Judocas, 
ex-judocas e personalidades 
ligadas ao esporte, além da 
torcida nas redes sociais, cri-
ticaram a arbitragem do me-
xicano Everardo Garcia, que 
não computou um golpe que 
os brasileiros consideraram 
wazari no golden score. O juiz 
eliminou Portela ao aplicar a 
ela terceiro shido (punição) 
por falta de combatividade.

O ex-judoca Tiago Camilo, 
medalhista em Sydney-2000 
e Pequim-2008, entendeu que 
a gaúcha foi prejudicada: “A 
brasileira claramente preju-

dicada nessa luta. Tanto nesse 
golpe não pontuado quanto na 
decisão do golden score. Nes-
sa última punição que ela to-

mou”. Flávio Canto, bronze em 
Atenas-2004, concordou. “Não 
darem o wazari pra Portela... 
Pra que serve o VAR? Franca-

mente. Lamentável”, escreveu 
nas redes sociais.

Alex Pombo passou por 
uma situação semelhante 
com o árbitro mexicano. Nas 
semifinais do Pan de Toron-
to, em 2015, ele perdeu para 
o argentino Alejandro Clara 
da mesma maneira, com um 
shido no fim. “Esse árbitro já 
acabou com o meu sonho em 
Toronto”, relembrou.

Campeões mundiais, João 
Derly e Luciano Corrêa reite-
raram as críticas ao árbitro. “O 
wazari da Portela foi nítido”, 
pontuou Corrêa. “Wazari não 
marcado e uma punição muito 
injusta”, reclamou Derly.

Para Renan, ansiedade 
atrapalhou o Brasil

DIVULGAÇÃO / FIVB

Renan elogia atuação do rival

Após derrota por 3 a 0 
para a seleção do Comitê 
Olímpico Russo, o técnico 
Renan Dal Zotto, da equi-
pe brasileira masculina 
de vôlei, destacou a boa 
partida do adversário, 
mas apontou a ansieda-
de como um dos motivos 
para derrota. A análise foi 
feita durante entrevista 
coletiva, ao fim da parti-
da, na arena Ariake, em 
Tóquio.

“Jogar contra a Rússia 
não é fácil. É uma equi-
pe forte, uma equipe que 
agride e tem um bloqueio 
muito pesado. Entrou o 
bloqueio deles, por com-
petência deles e por ansie-

dade nossa, de querer fechar 
o ponto, encarando”, disse o 
técnico.

Hoje, às 23h05 (de Brasí-
lia), a seleção brasileira volta 
à quadra diante dos Estados 
Unidos. 

Líder do grupo, Seleção 
encara o Egito nas quartas
Time de André Jardine superou os sauditas por 3 a 1 e agora joga no sábado

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

O 
Brasil teve dificulda-
des, mas carimbou a 
vaga para as quartas 
do futebol masculino 

na Olimpíada de Tóquio em 
primeiro lugar de seu grupo. A 
Seleção olímpica venceu a Ará-
bia Saudita por 3 a 1 em Saita-
ma, na manhã de ontem (no 
horário de Brasília), com gols 
de Matheus Cunha e Richarli-
son (duas vezes). Al Amri fez o 
único gol dos árabes. 

Em segundo, ficou a Cos-
ta do Marfim, após o empa-
te em 1 a 1 com a Alemanha. 
A Seleção volta a campo no  

sábado, às 7h (de Brasília), 
pelas quartas, em Saitama, 
contra o Egito.

Ao classificar como líder 
no grupo, com duas vitórias e 
um empate, o Brasil iria para 
as quartas de final da Olim-
píada de Tóquio com a pecha 
de favorito ao bicampeonato 
olímpico. Mas não para o téc-
nico da Seleção olímpica, An-
dré Jardine, que não deposita 
todas as forças na tradição e 
no peso da camisa brasileira 
frente aos adversários.

“Se a gente analisar as três 
partidas que fizemos na pri-

meira fase, a gente percebe 
que a camisa por si só não joga. 
Seleções de menos tradição fi-
zeram jogos tão duros como 
a Alemanha. Tivemos uma 
grande estreia contra o time 
mais tradicional. O segredo é 
respeitar a todos da mesma 
forma, estudar os adversários 

e focar muito na gente, no nos-
so espírito”, opina Jardine.

Na primeira fase, a Seleção 
venceu a Alemanha por 3 a 0, 
empatou com a Costa do Mar-
fim por 0 a 0 e, na última roda-
da, ganhou por 3 a 1 da Arábia 
Saudita. “A Arábia Saudita me-
recia ter feitos pontos na com-
petição, chegou contra a gen-
te com a ambição de vencer o 
jogo, voltar para casa com uma 
última grande exibição, seria 
um resultado histórico para 
eles”, afirmou Jardine.

AFP

Com  Estadão Conteúdo

Com  Estadão Conteúdo
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Supremo pode vetar 
novas regras do regime

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Cresce lista de entidades e órgãos que reforçam ações no Supremo 

C
resce a lista de órgãos 
e entidades que con-
testam no Supremo 
Tribunal Federal a 

Lei Complementar federal 
178/2021, que prevê o novo 
Regime de Recuperação Fis-
cal. Além da Defensoria, a As-
sociação dos Magistrados do 
Estado (Amaerj) solicitou o 
ingresso como amicus curiae 
na ação direta de inconstitu-
cionalidade (ADI) proposta 
neste mês na Corte pela Asso-
ciação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB) e a Associação 
Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp).

Em junho, a Alerj apre-
sentou uma ADI ao Supre-
mo questionando tópicos 
da mesma lei. Em comum, 
as ações argumentam que a 
norma fere a autonomia ad-
ministrativa e financeira dos 
entes e Poderes.

Apontam ainda impacto 
negativo com a nova regra 
de cálculo de gastos com pes-
soal: a lei determina que os 
Poderes devem incluir seus 
inativos na conta. 

Até então, as despesas 
com aposentados e pensio-
nistas do Judiciário, Legisla-
tivo e órgãos eram contabili-
zadas pelo Executivo — para 
onde se destinam as receitas 
previdenciárias de servido-
res de todos os Poderes.

SEMANA QUE VEM

 n O pagamento do salário de 
julho pode ser antecipado para 
o funcionalismo estadual do 
Rio. Nos bastidores, a informa-
ção é de que o crédito deve cair 
na conta dos mais de 400 mil 
servidores ativos, aposentados 
e pensionistas antes do 10º dia 
útil do próximo mês — que cairá 

no dia 13 de agosto. Fontes in-
dicam que isso ocorrerá já na 
próxima semana. 

A previsão é que, havendo 
fluxo de caixa, a antecipa-
ção dos salários ocorra todo 
mês. Essa sinalização inclu-
sive já foi dada pelo governa-
dor Cláudio Castro (PL).

Salário de julho pode ser antecipado

 n O período de adesão sem ca-
rência ao Plano de Saúde do 
Servidor Municipal (PSSM) da 
Prefeitura do Rio terminou na 
última sexta-feira, dia 23. A 
Assim Saúde (operadora res-
ponsável pelo serviço nesses 
últimos anos) e o Grupo Notre 
Dame Intermédica darão a co-
bertura para o funcionalismo 
carioca a partir de 1º de agosto 
até 31 de julho de 2023. 

De acordo com o Previ-Rio, 

houve cerca de 24 mil movi-
mentações, entre novas ade-
sões, migração, downgrade 
ou upgrade e inclusão de 
dependentes. 

Ao todo, foram registrados 
1.946 novos titulares. Além 
disso, 4.314 usuários que já 
usufruíam do plano fizeram a 
migração (trocaram a opera-
dora Assim pela Notre Dame). 
O número total de dependen-
tes incluídos foi de 10.659.

NA PREFEITURA

Plano tem 1.946 novos titulares

Pedidos de adesão e troca foram feitos na página do Previ-Rio

AGÊNCIA O DIA

 > As ações indicam ain-
da a violação de princí-
pios constitucionais, en-
tre eles o da separação 
dos Poderes e do pacto 
federativo. O ministro 
Luís Roberto Barroso é 
o relator das ADIs.

Enquanto não sai 
decisão sobre o tema, 
a Lei estadual 192/21, 
promulgada em julho 
pelo Legislativo do Rio 
— após veto do gover-
no —, adapta normas 
locais à LC 178: o tex-
to distribui as receitas 
previdenciárias, de 
forma proporcional, a 
cada Poder e órgão (MP, 
Defensoria e TCE).

Essa lei, no entanto, 
também é questionada 
no Tribunal de Justiça 
pelo deputado esta-
dual Alexandre Frei-
tas (Novo). Segundo o 
parlamentar, a medida 
permite uma “maquia-
gem fiscal” na contabi-
lidade de gastos de pes-
soal das instituições.

‘Lei viola 
princípios 
constitucionais’

CONFIRA

178/21 R$ 40,2 BI
Lei Complementar federal 
modifica itens do Regime de 
Recuperação Fiscal (criado 
pela LC 159, em 2017)

O regime garantirá alívio de 
caixa para o Rio da ordem de 
R$ 40,2 bilhões de 2022 até o 
fim do RRF, por 10 anos
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MARIA MAYA ESTÁ FORA DE ‘GÊNESIS

FábiaOliveira

NA JUSTIÇA

Nego do Borel é alvo 

de ação de despejo 

REPRODUÇÃO D
O IN

STA
GRAM

No mês passado, os proprietários 
de um imóvel comercial locali-
zado no Condomínio Dimen-

sion Office e Park, em Jacarepaguá, 
Zona Norte do Rio, entraram na Justi-
ça para tirar Nego do Borel da posse 
local o quanto antes. Segundo o 
processo, que corre na da 1ª Vara Civil 
do Rio de Janeiro, o funkeiro teria se 
responsabilizado em pagar o seguro 
incêndio, seguro fiança, condomínio e 
IPTU, mas não teria cumprido com os 
pagamentos. Os proprietários alegam 
que Nego acumulou uma uma dívida 
que envolve ainda débitos referentes 
ao pagamento de aluguéis e outros 
encargos.

Nego ainda não foi citado na ação de 
despejo ajuizada contra ele por falta 
de pagamento. Os donos do imóvel 
alegam ainda que tentaram resolver a 
questão amigavelmente antes de 
mover a cobrança judicial, mas sem 

sucesso, pois sequer houve qualquer 
demonstração de interesse da parte 
do artista. Por conta disso, os proprie-
tários não teriam nem interesse na 
audiência de conciliação, já que, há 
meses vinham tentando buscar os 
ressarcimentos dos prejuízos causados 
por Nego. Segundo consta nos autos, o 
valor do aluguel seria de R$ 1.475,98 e 
do condomínio em torno de R$ 1,5 mil. 
Já o seguro fiança seria no valor de R$ 
206,49, e do IPTU R$ 490,90. Estariam 
pendentes os meses de março, abril e 
maio de 2021, que somados dá um 
débito de R$ 12.175,54.

No último dia 20, a juíza Marisa 
Simões Mattos Passos julgou o Forum 
Central incompetente, por conta da 
região domiciliar de Nego do Borel e 
decidiu que a ação então deveria 
tramitar no Forum Regional, determi-
nando o envio dos autos ao Forum 
Regional de Jacarepaguá.

PAPEL EM ‘GÊNESIS’

ALLANA LOPES COMEMORA 

Após ter sido escalada para o elenco de ‘Gênesis’, da Record, ao lado de sua então namorada, Laryssa Ayres, Maria Maya 
agora está fora definitivamente da trama bíblica. A personagem dela estava prevista para estrear na atual fase do 

folhetim, que conta a história de José do Egito (Juliano Laham). No entanto, nos bastidores da Record, o comen-
tário é que, após terminar o namoro com Laryssa recentemente, Maria Maya teria pedido para deixar a novela 

por estar envolvida em outros projetos com a mãe, Cininha de Paula, Miguel Falabella e Fernanda Chamma. O 
projeto em questão seria para a plataforma de streaming Disney Plus. 

DIVULGAÇÃO 

Escalada inicialmente para estrelar ‘Poliana Moça’, no 
SBT, Allana Lopes viu sua vida virar do avesso, depois 
que o início da pandemia parou a produção da trama. A 
atriz, que havia protagonizado dois filmes, o argentino 
‘Águas Selvagens’, e o brasileiro ‘O Cemitério das Almas 
Perdidas’, estrearia nas novelas com a missão de ser a 
mais nova musa teen de Sílvio Santos. Mas não demorou 
para a morena de 25 anos mergulhar em outros projetos. 
Mesmo na pandemia ela foi convidada para protagonizar 
a série de streaming ‘Télos’, ao lado de Nelson Freitas, e 
ainda foi convidada para viver a ambiciosa Bila, que não 
mede esforços para conseguir o que quer na fase ‘Jacó’ de 
‘Gênesis’, trama bíblica da Record TV.
 No Rio de Janeiro, onde gravou a série e grava diaria-
mente a novela da Record, ela comemora sua persona-
gem, que estreia essa semana na superprodução. “A Bila é 
uma mulher forte, corajosa e ambiciosa. Diria que à frente 
do seu tempo, porque não aceita sua posição como serva, 
que era algo cultural daquela época. Por essa não aceita-
ção, acaba sendo vista como rebelde e sofrendo muito”, 
adianta. “Entre a dualidade da Bila, está a revolta da 
sujeição e o despertar pelo valor e amor à família, depois 
que foi arrancada do seio famíliar pelos amalequitas. Me 
sinto honrada e muito grata. A novela tá linda e sendo 
muito bem recebida pelo público. Estou muito feliz em 
fazer parte dessa produção. Sem contar que o clima por 
trás das câmeras é uma delícia”, comemora.

Correria nas gravações 

A Globo espera uma resposta da direção 
de ‘Um Lugar ao Sol’ para bater o martelo 
sobre a estreia da novela de Lícia Manzo. A 
emissora quer colocar a produção inédita 
no ar com todos os capítulos gravados e o 
problema está aí. A trama protagonizada 
por Cauã Reymond foi encurtada e vai 
passar só um pouco dos 100 capítulos. Por 
causa dessa nova ‘ordem’ da cúpula da 
emissora, a autora precisou modificar o 
texto e os roteiros sofreram várias 
mudanças. Isso explica a correria da 
equipe da próxima novela das 21h que 
anda trabalhando 12 horas por dia.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 
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ESTÁ GRÁVIDA

ATRIZ JULIANA KELLING 

ANNA QUAST E RICKY ARRUDA FOTOGRAFIA

SASHA COMEMORA 
ANIVERSÁRIO EM ANGRA
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Além de ‘Desalma’, da Glo-

bo, que fala sobre bruxa-

ria, em breve virá uma série 

baseada no livro ‘A Dama 

Escura’, da escritora Rena-

ta Vázquez. A publicação, 

aliás, acaba de ganhar uma 

versão em inglês, disponível 

na Amazon, a fim de ampliar 

o público. Renata, hoje, faz 

parte do grupo ‘Sex Magic 

Discussion Group’. “Falamos 

de magia sexual, tem a tur-

ma de hodoo africano con-

temporâneo, praticantes de 

alta magia de muitos luga-

res. Sempre senti esse cha-

mado natural em trabalhar 

erotismo tantra e bruxaria 

nos meus livros. A sexuali-

dade sagrada é a porta de 

entrada para muitos misté-

rios”, diz a autora.

Esta coluna que tem amigo em tudo 
quanto é lugar no Brasil soube que a 
mãe do influenciador Lucas Guimarães 
deu entrada em um dos hospitais mais 
caros de Aracaju, onde foi diagnosti-
cado que ela precisaria colocar uma 
válvula no coração. A operação, a inter-
nação e os exames foram orçados em 
torno de R$ 100 mil. Só que o marido de 
Carlinhos Maia ligou para a direção do 
Hospital São Lucas dando a entender 
que estava tudo certo e que pagaria os 
custos com arroba. O médico responsá-
vel pela cirurgia não aceitou a condição 
e ainda disse que não conhecia Lucas 
Guimarães. Pois bem. Nesta quarta-fei-
ra (28), dona Telma teria sido expulsa 
do centro médico que ainda deu três 
dias para que Lucas Guimarães acer-
tasse as contas pelo período em que a 
mãe permaneceu no hospital. 
A coluna entrou em contato com a 
assessoria de Lucas Guimarães  e 

Carlinhos Maia para saber o que tinha 
acontecido e uma nota sobre o epi-
sódio foi enviada. “Carlinhos Maia  e 
Lucas Guimarães explicam a situação 
que envolve o estado de saúde da 
mãe de Lucas, Telma Guimarães. Ela 
foi internada no Hospital São Lucas, 
em Aracaju (SE), para colocação 
de uma válvula no coração, mas a 
família optou por consultar uma se-
gunda opinião sobre o real quadro da 
paciente. A assessoria desmente o 
boato de que os influencers oferece-
ram uma parceria publicitária para 
o hospital em questão em troca de 
divulgação para pagar a internação. 
Pelo contrário, decidiram transferir 
para um hospital que fosse refe-
rência nacional em tratamento de 
problemas cardíacos. No segundo 
hospital, onde está internada no 
momento, o médico atuante é um 
dos melhores da região Nordeste”.

LUCAS GUIMARÃES SE EXPLICA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Douglas Sampaio abriu seu coração 
para Bruno Di Simone. Em entrevista ao 
programa ‘Na Real’ o ator contou como 
foi entrar na ‘Fazenda’, a dificuldade de 
se relacionar com Mara Maravilha 
durante o confinamento, seus antigos (e 
conturbados) relacionamentos, 
depressão e ainda assumiu que já ficou 
com homem. Hoje, ele afirma estar feliz 
namorando Camilla Luna. A entrevista 
completa vai ao ar nesta quinta-feira, 
no canal do youtuber. 
 Douglas recorda sua passagem na 
oitava edição de ‘A Fazenda’: “Fui 
expulso do ônibus porque não tinha R$ 
0,25 pra pagar a minha passagem. Três 
meses depois eu saí campeão da 
‘Fazenda’, na Record. Um prêmio de R$ 2 
milhões!”. Para ele, o mais difícil do 
confinamento foi conviver com Mara 
Maravilha. “Ela era muito porca, espalhava 
cocô e menstruação na parede do 
banheiro... Conviver com a Mara foi um 
pesadelo. E pra completar, ela ainda me 
agrediu com três tapas na cara na 
semifinal”. 
 Mas nem tudo foi tensão em ‘A Fazenda’. 
foi no reality que o ator conheceu sua ex-
namorada, Rayanne Morais. No entanto, o 
ator diz que a modelo só se aproximou 
quando ele recebeu o prêmio final. “Fiquei 
mais bonito com R$ 2 milhões na conta, 
né?”, ironiza Douglas. 
 A relação terminou na delegacia: “Dormi 
com uma pessoa, acordei com um inimigo 
que tentou me destruir. Eu não aceitava 
mais aquela situação que vivíamos. 
Estávamos virando um casal fake e eu não 
queria isso pra minha vida. Sonhei ter um 
casamento sólido como o dos meus pais. 
Fui enganado demais por ela. Fiz papel de 

bobo!”. O ator lembra que foi acordado por 
um policial em sua casa: 
 “Tomei um susto! Na hora parecia um 
pesadelo. O próprio policial viu que ela 
armou aquilo tudo contra mim”. Em 
dezembro de 2016, Rayanne alegou ter sido 
ameaçada de morte por Douglas. Cinco 
anos depois, Douglas foi inocentado pela 
Justiça. 
 Pouco tempo depois, Douglas engatou 
um romance com Jeniffer Oliveira: “A 
Jeniffer sabia da minha fragilidade...  Sabia 
que qualquer coisa que ela fizesse meu 
mundo ia desabar... E foi o que aconteceu”. 
A atriz o acusou de agressão e, mais uma 
vez, Douglas se viu encrencado com a 
Justiça. Novamente ele foi absolvido. 
Douglas conta que teve depressão, sofreu 
várias ameaças e pensou morrer: “Fui ao 
fundo do poço”. 
 Na entrevista, Douglas revela já ter ficado 
com alguém do mesmo sexo: “Já fiquei com 
homem e não tenho problema nenhum com 
isso. Mas eu não me defino bissexual, não”. 

Ontem, Sasha Meneghel completou 23 anos. A comemoração aconteceu na 

última terça-feira, na mansão de Xuxa, em Angra dos Reis, na Costa Verde do 

Rio. O tema foi festa junina. João Figueiredo, marido da modelo, exibiu alguns 

detalhes da reunião em seu perfil no Instagram. As imagens mostram a mesa 

com decoração e trazem Sasha se divertindo com Xuxa e uma amiga. O can-

tor ainda fez uma declaração pública à sua mulher. “Nunca imaginei que te 

amaria tanto e que você seria a mulher da minha vida. Te amo”, escreveu ele.

Sucesso em novelas 
como ‘Os Dez 

Mandamentos’ e ‘A 
Terra Prometida’, da 

Record TV, Juliana 
Kelling está grávida de 

seu primeiro filho. A 
atriz e apresentadora 
teve que interromper 
as gravações de ‘Sem 

Limites’, seu quadro de 
esportes em ‘Os donos 

da bola’, na Band, em 
função da gravidez. 

Também dona de uma 
produtora de filmes, 

Kelling descobriu a 
gravidez em uma 

viagem recente com 
seu marido, em Dubai.

‘JÁ FIQUEI COM HOMEM E NÃO 
TENHO PROBLEMA NENHUM COM 
ISSO’, DIZ DOUGLAS SAMPAIO

DIVULGAÇÃO

O DJ Ivis, que já está preso por lesão corporal contra a ex-mulher Pamella Holanda, foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por 
mais dois crimes: ameaça e injúria. Um novo inquérito policial será aberto nos próximos dias para investigar as recentes de-
núncias contra o cantor, que está no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza, desde o dia 14 
de julho. Três dias antes, Pamella divulgou vídeos em que aparece sendo agredida com socos e chutes pelo então marido.

INDICIADO POR MAIS DOIS CRIMES

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

NOVA SÉRIE
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 N Aliado há anos por ideologia, o primeiro no Congres-
so Nacional a abraçar a incentivar a candidatura presi-
dencial de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni terá sempre 
um prêmio de confiança neste Governo. O novo cargo 
de ministro é a prova. Onyx é a porta para reentrada do 
PTB no Ministério do Trabalho. O partido controlado 
por Roberto Jefferson, que quase levou o comando da 
pasta no Governo Temer, já tem nome.

Garimpando 
 N Bolsonaro pode sur-

preender e se filiar ao 
Aliança 28 (ex-PRTB) ou 
ao Brasil 35 (ex-Partido da 
Mulher Brasileira - que já 
teve um deputado como 
único parlamentar.

Representante 
 N O Governo perdeu boa 

oportunidade de ser re-
presentado nos Jogos de 
Tóquio: o vice-presidente 
General Mourão. Boa par-
te dos atletas é forjada em 
bases militares.

A ‘Judicialização’ 
 N O Congresso não ajuda, 

o presidente titubeia so-
bre veto, e não podem re-
clamar depois da ‘judicia-
lização’ da política. Cou-
be ontem à ministra Rosa 
Weber, do STF, enquadrar 
o Legislativo sobre a ten-
tativa de tunga de R$ 6 bi-
lhões do fundo eleitoral.  

Expliquem essa
 N Ela concedeu 10 dias 

para o Congresso Nacio-
nal se manifestar numa 
resposta plausível. Antes 
que o STF desça o malhe-
te na cambada e encerre 
a farra. 

Sem verticalização
 N Bolsonaro terá dificul-

dades regionais dentro do 
Progressistas (ex-PP) se 
quiser voltar ao partido. 
Em Tocantins, quem pre-
side a legenda é a senado-
ra Kátia Abreu, dilmista 
de carteirinha e crítica do 
presidente. Em Pernam-
buco, o deputado Eduar-
do da Fonte, outro crítico. 
No Piauí do novo chefe 
da Casa Civil, a deputada 
Margarete Coelho, que 
manda na legenda, tem 
cargos no Governo do pe-
tista Wellington Dias.

Sumiu do mapa 
 N Da turma que recorreu 

à “falsa” vacina numa ga-
ragem de ônibus em Belo 
Horizonte, ninguém so-
freu com o Covid-19. E 
não mais se ouviu falar 
da sumida enfermeira e 
do inquérito na Polícia 
Federal.

Hein!? 
 N No Dia do Agricultor, 

comemorado ontem, o 
Governo publicou no seu 
portal de internet uma 
foto da silhueta de um ho-
mem, no mato, seguran-
do uma espingarda, para 
surpresa de quem viu.  

Deu ruim 
 N A Secom depois apa-

gou, mas não escapou do 
sarcasmo do jornalista 
Maurício Menezes, famo-
so criador do Plantão de 
Notícias e showman de 
erros da imprensa: “No 
dia do Caçador, vão publi-
car um soldado com uma 
enxada”.

Sobe e desce 
 N O consumo das clas-

ses C e D no Brasil re-
cuou 5% em junho, de-
pois de ter subido 8% 
em maio. Os dados são 
da Pesquisa de Hábitos 
de Consumo da Super-
digital, fintech do Gru-
po Santander, realizada 
mensalmente.

CORINGA E PONTE

BOA NOTÍCIA

 N Uma notícia boa para DF e Entorno. Mais uma Universidade 
pública. O governador Ibaneis Rocha sancionou a lei que cria a 
UnDF, com investimento inicial de R$ 200 milhões e criação de 
mais de 3 mil empregos da área educacional.

A Carta Magna de 1988 consagrou 
um marco civilizatório ao assegu-
rar a saúde como um “direito de 

todos e um dever do Estado”. Os anseios 
legítimos de uma sociedade que se rede-
mocratizava foram muito bem captados 
pelo legislador constituinte. Estava ali 
inaugurado os pilares do que seria o nos-
so Sistema Único de Saúde, o SUS.

A obrigação estatal do prover saúde 
aos seus cidadãos tem sido um desafio 
permanente aos gestores do setor, quer 
seja pela complexidade, com permanen-
te incorporação de tecnologias e mudan-
ças do perfil demográfico da população, 
quer seja pela limitada capacidade or-
çamentária destinada a este propósito.

Uma alternativa para transpor as ine-
rentes dificuldades de uma gestão estatal 
de unidades assistenciais, encontrada 
por sociedades em que o sistema público 
de saúde predomina, foi a transferência 
da Administração Direta para o chama-
do 3º setor, personificado pelas Organi-
zações Sociais (OSS), entidades de di-
reito privado, sem fins lucrativos. Esta 
saída pode, por exemplo, ser observada 
em países como Espanha, com enorme 
êxito e apoio social. 

No Brasil essa modalidade de gestão 
difundiu-se especialmente nas últimas 
duas décadas, estando presente em qua-
se a totalidade dos Estados da Federação. 
No Estado do Rio de Janeiro, presente 
desde o início da década passada, as OSS, 
em virtude de inúmeros e conhecidos 
problemas de gestão e governança, por 
determinação do Executivo, e referenda-
da pelo Legislativo estadual, têm prazo 
de validade: 31 de julho de 2024!

Há um ano e quatro meses que 
estamos lidando com esse ví-
rus tão letal que, só no Brasil, 

já ceifou a vida de mais de 550 mil pes-
soas. As notícias sobre mortes, dramas 
de famílias inteiras, falta de oxigênio, 
vacina, entre outras coisas, nos conso-
mem diariamente. Na outra direção, os 
Jogos Olímpicos e as histórias de supe-
ração sempre trazem boas energias, nos 
dando a possibilidade de respirar novos 
ares e, acima de tudo, nos deparamos 
com bons exemplos de fair play, que 
significa jogo justo, o que muitas vezes 
falta em nosso país.

Sem dúvida a cobertura da imprensa 
sobre a pandemia é essencial para infor-
mar a população, já que há uma notória 
carência de campanhas informativas 
por parte dos governos. Por mais ques-
tionável que seja aos olhos dos mais 
críticos, o acompanhamento da média 
móvel tanto de novos casos quanto de 
óbitos se faz necessária para que a so-
ciedade tenha a mínima noção do que 
está ocorrendo. Mesmo assim, festas 
clandestinas continuam e aglomera-
ções são flagradas diariamente, colabo-
rando com a transmissão do vírus.

Como tudo hoje em dia é politizado 

Pausa para o fair play

Um parceiro do SUS

Marcus Vinicius 
Dias 
Médico do Ministério 
da Saúde, Mestre em 
Economia pelo IBMEC

Marcos Espínola 
Advogado 
criminalista e 
especialista em 
segurança pública

Diante da prevista impossibilidade 
da manutenção deste modelo de ges-
tão em futuro breve, e frente às inequí-
vocas dificuldades de um retorno de 
uma rede complexa, descentralizada e 
heterogênea à Administração Direta, 
a sociedade fluminense se verá diante 
de um dilema: como proceder diante 
desta nova realidade que se impõe.

Num momento em que os serviços 
de saúde estão enfrentando seu maior 
desafio sanitário, reforçou-se na so-
ciedade o sentimento de valorização e 
preservação do SUS. O caráter público 
de um sistema universal de saúde, ins-
pirado, sobretudo, no sistema nacional 
inglês (NHS), não impõe, necessaria-
mente, um caráter estatal de execução 
da prestação do serviço.

E, talvez, o mesmo NHS que inspirou 
o nosso SUS nos forneça uma possibili-
dade de alternativa para o dilema que 
ora se apresenta na saúde fluminense. 
A discussão do estabelecimento de mo-
delos de Parcerias Público-Privadas, as 
PPPs, surge como uma alternativa a um 
modelo que se esgotou — como o das 
OSS — bem como uma opção às limita-
ções da Administração Direta.

As PPPs são uma forma de se contra-
tar infraestrutura e serviços por meio de 
um contrato de longo prazo entre um 
ente público e um parceiro privado, sen-
do que este parceiro arca com um RISCO 
significativo, tendo a responsabilidade 
pela gestão durante todo o contrato e 
sendo remunerado não apenas pela de-
manda do serviço prestado, mas princi-
palmente pelo DESEMPENHO na exe-
cução da assistência prestada.

Não se trata de PRIVATIZAÇÃO, uma 
vez que não há transferência permanen-
te do ativo (no caso, unidades de saúde) 
ao setor privado. Numa PPP há a neces-
sidade de participação permanente do 
setor público como parceiro e, ao térmi-

no Brasil, há aqueles que dizem que a 
mídia supervaloriza os fatos negati-
vos, da mesma forma que, irrespon-
savelmente afirmam que os números 
são superdimensionados pelos gover-
nos locais. Em verdade, além do dra-
ma da pandemia, ninguém aguenta 
mais tanto discurso tóxico, seja de um 
lado ou de outro.

Precisamos de ar puro, energia posi-
tiva e é justamente isso que a Olimpía-
da nos traz. A magia da “Fadinha”, a me-
nina Rayssa, de apenas 13 anos, encan-
tou a todos e levou muitos às lágrimas. 
Fez história, tornando-se a brasileira 
mais jovem a conquistar uma medalha 
olímpica. O choro emocionado de Ítalo 
Ferreira também simbolizou a supera-
ção do povo brasileiro. Nordestino, da 
pequena cidade de Baía Formosa, no 

Rio Grande do Norte, com pouco mais 
de nove mil habitantes, o surfista tam-
bém entra para a história como o pri-
meiro da categoria a ocupar o primeiro 
lugar no pódio olímpico. Esses são ape-
nas dois exemplos de muitos que ainda 
se apresentarão.

Como sempre acontece, a cada 
dia de competição somos brindados 
com grandes histórias, conquistas 
emocionadas e, acima de tudo, mensa-
gens positivas, dentre elas, a principal 
que é o fair play que não só precisa-
mos, mas almejamos.

Fica o desejo de que, ao passar 
tudo isso, possamos ser gratos por es-
tarmos vivos, conscientes para nos 
tornamos seres humanos melhores 
e com olhar mais justo perante aos 
nossos semelhantes.

no do contrato, o ativo retorna ao Estado.
Na Inglaterra, do emblemático NHS, a 

prestação de saúde, especialmente hos-
pitalar, se dá por meio de PPPs. E não 
há quem não afirme que a prestação de 
saúde na terra da Rainha não seja de ca-
ráter público! E, ao participar financian-
do diretamente o projeto, o ente privado 
coloca sua pele em risco, nas palavras 
de Nassin Taleb. Portanto, seu esmero 
na eficiência da gestão é, por assim di-
zer, mais ativo. Por outro lado, a remu-
neração vinculada a um desempenho, 
previamente definido pelo poder públi-
co, implica não só na execução de metas 
quantitativas, mas também qualitativas.

O desembolso pela parte privada tam-
bém permite que o orçamento público de 
investimento seja direcionado para ou-
tros projetos no curto prazo, ampliando 
a capacidade do investimento estatal. E 
um contrato de longo prazo permite uma 
diluição do retorno do capital investido 
ao longo de anos, tornando a contrapar-
tida governamental menor no dia a dia 
do custeio. E por fim, mas não menos 
relevante, é a previsibilidade e a trans-
parência sobre o que de fato o prestador 
irá ter como lucro. Lembrando que um 
dos pontos nevrálgicos apresentados por 
algumas OSS por aqui foi o fato de, por 
serem sem fins lucrativos, desperdícios 
e falta de zelo com o recurso público aca-
baram por se tornar mais frequentes.

Não há, na vida real, modelo univer-
salmente perfeito e imune a críticas. Não 
nos restam dúvidas de que a sociedade 
brasileira, 30 anos após a criação do SUS, 
não abre mão de seu sistema público de 
saúde. E, para a manutenção e o aperfei-
çoamento deste patrimônio nacional, o 
debate franco, desprovido de paixões e 
partidarismos ideológicos se faz neces-
sário. Afinal, o que de fato nos importa é 
um SUS público e eficiente. E não, neces-
sariamente, uma saúde estatal.

RENATO ALVES / AGÊNCIA BRASÍLIA

ESPLANADEIRA

 N # Instituto  Cactus lança livro “Caminhos em Saúde Mental”. 
# INEL cria Diretoria do Centro-Oeste para intensificar ações na re-
gião. # Escritora Thais de Mendonça lança obra “A vida em primeira 
pessoa”. # Strategy& abre inscrições para Programa Estagiários & 
Associates 2021. # Festival Imersivo das Favelas (FIF) acontece 
online nos dias 27, 28 e 29 de agosto.

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

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

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

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

 n Henrique impressiona os jura-
dos e ganha o papel de Romeu. 
René e Dandara parabenizam 
João pelo bom trabalho. Bianca 
conta para Henrique que reatou 
o namoro com Duca.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Júlia faz as fotos para a campa-
nha. Nanda pede ajuda de Rodri-
go para montar um brechó infan-
til. Mariano apoia, e Cecília volta 
a tomar estimulantes. Vivi deixa 
Cris sozinha no restaurante.

18h30 | GLOBO | Livre 

PEGA PEGA

 n Luíza diz a Douglas que Nelito 
levou Pedrinho para sua casa. 
Douglas consegue um quarto 
no hotel para Luíza se esconder. 
Sandra Helena nota que seu ar-
mário do hotel foi arrombado.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Marian se vitimiza, diz que foi 
rejeitada a vida inteira. Gabriela 
acha que Marian é sua filha e a 
consola. Ela que diz que o reen-
contro delas foi apagado por Mili.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Magnólia pensa em visitar José 
Alfredo. Enrico dá um celular a 
um dos cozinheiros da equipe de 
Vicente. Ismael conta que José 
Alfredo está na casa de Cora.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Lia é sincera com Jacó. Éder 
tenta aconselhar Jacó. Esaú per-
de a paciência com Reuel. Jacó 
age com frieza diante de Lia. 
Jacó se casa com Raquel. Ele fica 
entusiasmado com a notícia.

21h | RECORD | 12 anos 
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Detonautas Roque Clube aca-
ba de lançar seu sétimo disco 
de estúdio. Com um nome bas-
tante sugestivo e que faz alu-

são a esquemas de corrupção, o ‘Álbum 
Laranja’ traz 11 canções que são crôni-
cas da dinâmica política, social e econô-
mica do Brasil. Vocalista da banda, Tico 
Santa Cruz conta que a ideia do projeto 
veio a partir de um retorno orgânico do 
público a um de seus trabalhos.

“No começo da pandemia, em março, 
nós já estávamos fazendo um disco com 
temas relacionados a questões existen-
ciais como medo e angústia. Enfim, sen-
timentos que a pandemia trouxe. E em 
julho, eu fiz uma música chamada ‘Car-
ta ao Futuro’, que tinha uma abordagem 
mais política. Como eu tinha colocado 
essa música no Facebook numa noite e, 
no dia seguinte, ela já estava com mais 
de 150 mil visualizações, eu falei para a 
galera que achava que a gente tinha um 
caminho de interesse coletivo ali. As 
pessoas queriam ouvir músicas falando 
sobre isso”, comemora Tico, ao lembrar 
sobre o ponto de partida do álbum que, 
segundo ele, se alinhou ao trabalho de 
outros artistas. 

“Depois que a gente lançou, eu vi 
muitas bandas lançando, bandas que 
não são tão famosas. E agora eu come-
ço a ver artistas que são mais famosos 
também lançando. Não que a gente te-
nha desencadeado isso, mas acho que a 
situação desencadeia essa perspectiva 
de você compor a respeito do que está 
acontecendo politicamente no país, 
principalmente no caos como o que a 
gente está vivendo agora”, declara. 

ABORDAGEM INTELIGENTE
O caos político e social, intensificado 
pela pandemia, virou objeto de crítica 
nas letras das músicas. Mas para Tico, a 
proposta era fazer com que esse embate 
fosse realizado de uma forma menos 
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‘QUEM ESTÁ EM ‘QUEM ESTÁ EM 
SILÊNCIO TAMBÉM ESTÁ SILÊNCIO TAMBÉM ESTÁ 

SE MANIFESTANDO SE MANIFESTANDO 
POLITICAMENTE’POLITICAMENTE’

REPRESENTATIVIDADE
Quando se fala sobre representativida-
de dos famosos, às vezes se esquece da 
representação política que esses indi-
víduos podem ter na sociedade. Nesse 
sentido, Tico fala sobre a gravidade de 
abster em momentos de crise.

“O silêncio também é uma posição 
política. A gente não sabe o que moti-
va uma pessoa a se silenciar ou não. O 
fato é que, quando você tem mais de 
530 mil pessoas mortas no seu país, um 
presidente que coloca sistematicamen-
te a democracia em xeque, uma movi-
mentação de corrupção, de suspeita de 
corrupção com vacinas, você olha pra 
isso e pensa: ‘como eu posso colaborar 
para isso?’. Não se trata de você assumir 
uma postura de direita ou de esquerda 
nesse momento. Se trata de você assu-
mir uma postura de humanidade, de 
vida, de democracia, de empatia. Então 
quem está em silêncio também está se 
manifestando politicamente”, reforça.

bélica. “Eu utilizei muito do recurso 
da ironia e do sarcasmo para fazer com 
que as músicas tivessem uma outra pe-
gada, que não fosse uma coisa de ódio. 
A gente ter pego esse lado mais leve, 
mas ao mesmo tempo crítica, funcio-
nou muito bem pra gente”, explica o 
vocalista, que revela receber muitas crí-
ticas por conta de seu posicionamento 
político.

“Desde 2014, eu venho sendo siste-
maticamente atacado porque me levan-
tei contra o impeachment da Dilma, no 
sentido da defesa da democracia, que é 
o que eu estou fazendo agora também. 
Eu venho sofrendo ataques, ameaças e 
uma série de outras retaliações desde 
2014, mas tento administrar na minha 
cabeça como uma fase que a gente está 
vivendo, que é uma fase histórica, e que 
dentro dessa fase, fazem parte esses ce-
nários, que são cenários ameaçadores. 
E eu me protejo, protejo minha família 
e tento seguir”, declara.

Lançando o ‘Álbum Laranja’ com o Lançando o ‘Álbum Laranja’ com o 
Detonautas, Tico Santa Cruz fala das Detonautas, Tico Santa Cruz fala das 

músicas com críticas à política brasileira e músicas com críticas à política brasileira e 
comenta o momento do paíscomenta o momento do país

Venho sofrendo 
ataques, ameaças 
e uma série de 
outras retaliações 
desde 2014, mas 
tento administrar 
na minha cabeça”
TICO SANTA CRUZ,
Vocalista do 

Detonautas

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

Detonautas: 
novo disco 
traz músicas 
com conteúdo 
crítico ao país

Último adeus a Orlando Drummond
Corpo do ator, humorista e dublador, o eterno Seu Peru, foi cremado ontem no Cemitério da Penitência 

FÁBIO COSTA

Velório: Alexandre 

Drummond consola 

o pai, Orlando Lima, 

filho do ator

Familiares se despediram ontem do ator, 
humorista e dublador Orlando Drum-
mond, que faleceu na tarde de terça-feira, 
aos 101 anos, vítima de falência múlti-
pla dos órgãos. O velório do eterno Seu 
Peru, da ‘Escolinha do Professor Raimun-
do’, começou ao meio-dia, no Crematório 
e Cemitério da Penitência, no Caju, na 
Zona Norte do Rio. O corpo de Drum-
mond foi cremado no início da tarde.

Voz de personagens marcantes como 
Scooby-Doo, Alf, o ETeimoso, Vingador 
e Popeye, o artista deixa dois filhos, cin-
co netos e três bisnetos. O filho Orlando 
Lima e o neto, Alexandre Drummond, 
estiveram no local para se despedir. Na 
terça, famosos como Felipe Neto, Bruno 
Mazzeo, o ex-BBB Gil do Vigor e até o Flu-
minense, time do coração de Drummond, 
lamentaram sua morte nas redes sociais. 

“Mais do que um dublador, um ator, 
uma pessoa pública... Orlando Drum-
mond é um marido, um pai, um avô e 
um bisavô. É um amigo. É um exemplo 
de pessoa. Orlando Drummond deixa o 

mundo mais leve com o seu amor e o seu 
humor. Hoje (terça) ele se despediu em 
corpo, mas seu espírito e seu legado irão 
continuar pra sempre por aqui, através 
de sua família e de seus fãs. Obrigado a 

todos pelas mensagens e homenagens”, 
escreveu a família do humorista nas re-
des sociais.

Em abril, Drummond foi internado 
para tratar uma infecção urinária. Ele 
passou dois meses no hospital Quinta 
D’Or, em São Cristóvão, na Zona Norte do 
Rio, ficando a maior parte do tempo no 
CTI, mobilizando uma corrente de ora-
ção e positividade entre parentes, amigos 
e fãs. O quadro de saúde se agravou em 
maio, quando ele voltou para o quarto. 
Em junho, o ator se recuperou e recebeu 
alta hospitalar. 

Em seu aniversário de 100 anos, o du-
blador afirmou, em entrevista ao DIA, 
que a idade avançada não interferia em 
seu estilo de vida. Em janeiro deste ano, 
ele recebeu a primeira dose da vacina 
contra a covid-19 e em fevereiro, a segun-
da. Para celebrar a imunização, o humo-
rista compartilhou o momento em uma 
publicação em seu Instagram, do qual 
passou a fazer parte em 2019 e tinha cerca 
de 160 mil seguidores.



Boca 
Rosa baba 
por Cris: 
‘Parece que 
vou explodir’

Bianca Andrade encantou os 
fãs com alguns registros fofos 
de Cris, seu filho com Fred. 
Nos Stories, do Instagram, a 
influenciadora publicou um 
vídeo ninando o bebê.

“Parece que vou explodir 
de amor”, declarou.

Com uma semana de nas-
cimento de Cris, Bianca An-
drade e Fred, do canal Desim-
pedidos, puderam curtir uma 
noite a dois na última sexta-
-feira. Cris, o filho de casal de 
influenciadores, nasceu no 
último dia 16 e, pouco mais 
de uma semana após o parto, 
os papais puderam curtir a 
primeira noite a sós.

“Primeira noite dos pa-
pais e primeira noite do Cris 
com a vovó”, escreveu Fred 
na legenda de uma publica-
ção de seu Instagram.

Paris Hilton 
anuncia 
gravidez
Paris Hilton espera o primeiro 
filho com o noivo, o empresá-
rio Carter Reum, segundo o 
site Page Six. De acordo com a 
página, a socialite e o empre-
sário, ambos de 40 anos, estão 
desde janeiro fazendo trata-
mento de fertilização in vitro.

“Ele é o cara dos meus so-
nhos... (Carter é) 100 por cen-
to (o único)”, disse a milioná-
ria ao podcast Trend Repor-
ter. “Nós conversamos sobre 
(planejar um casamento) o 
tempo todo e o nome do nos-
so bebê”, disse ela.

O casal ficou noivo em fe-
vereiro, depois de um ano 
de namoro. Carter pediu Pa-
ris em namoro em uma ilha 
particular.
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