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Fila à espera de perícia do 
INSS tem queda de 43,77%
Apesar da redução, mais de 350 mil segurados aguardam análise da concessão do auxílio-doença.  ECONOMIA, P. 7 
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MC KEVIN: DELEGADO VAI OUVIR NOVA TESTEMUNHA E MODELO. P. 6

PAGODE COM PAGODE COM 
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Plano de melhoria da Secretaria de Transportes anda em marcha lenta, e usuários mofam em filas. P. 3 
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FLU VENCE O CERRO E 
AVANÇA ÀS QUARTAS 
DA LIBERTADORES. P. 8

LUCAS MERCON/FLUMINENSE

FOTOS AFP

Nadadora brasileira de 29 anos fica em primeiro lugar na maratona 
aquática. No futebol, Seleção vence o México nos pênaltis e disputa 
o ouro com a Espanha. Thiago Braz é bronze no salto com vara. P. 9

SANDRO MENDONÇA
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CLÉBER MENDES

Vem aí a Vem aí a 
vacinavacina
da UFRJ da UFRJ 

Sufoco dos 
passageiros no 

ponto de ônibus 

Durante coletiva na Maré, o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, diz que imunizante será submetido à Anvisa. P. 4
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

‘Filho, isso é tiro! É tiro!’
No bang-bang carioca, mais um 

capítulo.
Quem conta em detalhes é Márcia Pinho, 

minha colega, jornalista, que começava mais 
um dia comum de trabalho.

A correria da manhã foi cortada pelo estam-
pido do tiro... Ela abriu a janela e viu o corpo 
caindo na calçada. 

Com mais de trinta anos de experiência, ela 
correu o olhar por toda cena.

“Um casal paralisou logo atrás da vítima, 
uma mulher gritava sem parar: ‘Pega ladrão, 
mataram o moço!’, carros paravam sem enten-
der o que estava acontecendo”.

Tudo registrado por câmeras de segurança, 
que servem para ilustrar ainda mais a criminali-
dade com violência do Rio de Janeiro.

Sim, qualquer grande cidade não se livra 
do crime, mas no Rio a violência vem junto e 
pesada.

A Polícia, até o fechamento desta coluna, 
não tinha ainda batido o martelo de roubo 
seguido de morte ou execução.

Mas independentemente de qualquer rumo 
das investigações, é surreal uma cena dessa 
oito e meia da manhã em qualquer lugar, ainda 
mais numa rua movimentada de um bairro 
como Jacarepaguá.

A tranquilidade do vagabundo com uma 
arma em plena luz do do dia, pronto pra fazer 
qualquer vítima, é assustador.

A morte de Diego André Lemos, de 34 anos, 

é a ilustração nua e crua desse Rio que a gente 
não quer mais viver!

Os gritos dos vizinhos tentando fazer os pri-
meiros socorros, com a mulher gritando “é meu 
marido, é meu marido...”, me chocam demais! 
Imagina para quem viu.

“Anos de cobertura policial não me blinda-
ram do que vi e vivenciei hoje. A poucos metros 
da minha casa, meu vizinho, poderia ser qual-
quer um atingido”, desabafa Márcia.

E é isso. Viver no Rio é ficar à flor da pele a 
todo instante. Ninguém está livre.

É óbvio que em alguns lugares a bomba 
relógio é maior, mas não há mais oásis na cida-
de... Tudo parece ser uma eterna chapa quente.

PINGO NO I
 n Sobre o caso dos meninos desaparecidos em Bel-

ford Roxo... Pra quem ainda não entendeu, eu disse 
aqui na semana passada e volto a repetir: não é o 
fim do mistério!

A polícia está sim perto de esclarecer o que acon-
teceu de fato, mas esse quebra-cabeça só será 
fechado no momento em que o tal “Piranha”, chefe 
do tráfico da região, for em cana.

Tem que pegar esse vagabundo para que ele con-
te efetivamente o que aconteceu! Para que essas 
famílias consigam seguir suas vidas, se é que isso é 
possível diante de tanta maldade e covardia.

E o pior: alimentar esperanças muito pequenas, 
uma possibilidade, é fazer com que elas sofram 
ainda mais!

Então, bora colocar o Pingo no I...
Pra ter resposta, só com esse cara na cadeia. Já 

passou da hora de ir atrás dele!

TÁ FEIO!
 n É inacreditável que ainda numa pandemia, há 

mais de 1 ano, a gente veja gente sem máscara 
pelas ruas.

Ontem, por coincidência, eu passei duas vezes na 
porta de uma escola lotada de adolescentes em São 
Cristóvão. Só num grupo de 6 jovens, todos estavam 
sem máscara. Gente grande, já com entendimento 
da situação, naquele oba-oba e colocando todo 
mundo em risco. 

Nem as crianças que já voltaram dão tanto mau 
exemplo como os já que se consideram adultos! E 
olha que algumas crianças já retornaram para as 
salas de aula tem um tempo...

Alô, rapaziada! “Teenagers” dos tik-toks da 
vida! Bora colocar a máscara, hein! Até pra fazer 
dancinha.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... A noção tá passando longe, e tenho dito!

A verdadeira face do crime

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

MARCOS PORTO

Homicídio aconteceu na Rua Potiguara, em Jacarepaguá

A notícia da semana na política nacional foi a decisão 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, por una-
nimidade, abriu inquérito administrativo contra o 

presidente Jair Bolsonaro por seus insistentes ataques às 
urnas eletrônicas. Esta ação por si só já pavimenta outras 
eventuais investigações que surjam por provocação judicial 
de partidos ou pelo MP Eleitoral. Também por unanimi-
dade, o TSE pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
inclua Bolsonaro no inquérito sobre fake news. Tudo por 
conta da live feita pelo presidente na última quinta-feira em 
que também atacou o TSE e o sistema eleitoral vigente. O 
gesto foi considerado um ataque à democracia. Os Tribunais 
Regionais Eleitorais também já se mobilizam para difun-
dir informações sobre o funcionamento da eleição 2022 e 
como é importante validar a isenção das urnas eletrônicas. 
E o Tribunal do Rio de Janeiro saiu na frente.

MAIS INFORMAÇÃO
A Escola Judiciária Eleitoral do Rio promove de hoje a sexta-
-feira o webinário “Reforma Política e Eleitoral - Temas Re-
levantes para as Eleições 2022”. Idealizado pela Presidência 
do TRE-RJ, o evento terá palestra magna do presidente do 
TSE, ministro Luís Roberto Barroso. Outros ministros, de-
sembargadores eleitorais, magistrados, promotores de Jus-
tiça e juristas vão compor as mesas temáticas para debater 
propostas de alteração no sistema eleitoral que se encon-
tram em discussão no Congresso Nacional. Desinformação, 
sistema distrital de voto e caixa 2 também estão na pauta 
do encontro. O webinário começa às 10h, com transmissão 
ao vivo pelo canal do TRE-RJ no Youtube. O Webinário tem 
apoio da Associação Brasileira de Direito Eleitoral (Abra-
dep), da Escola Superior de Direito Eleitoral (Esdel), do Insti-
tuto de Estudos Jurídicos Avançados (Ipeja) e da Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional do Rio de Janeiro (OABRJ).

JUSTIÇA ELEITORAL

TRE-RJ sai na frente

 n Nove deputados se unem 
na autoria de projeto de lei 
que obriga o IML a fornecer 
kit de vestuário completo, 
contendo roupas, inclusive 
intimas, e sapatos, a mulhe-
res vítimas de violência do-
méstica que sejam subme-
tidas a submetida a Exame 
de Corpo de Delito. Projeto é 
discutido hoje na Alerj. 

 n O deputado federal Paulo 
Ramos (PDT) entrou com 
requerimento no Ministé-
rio Público Estadual contra 
a contribuição previdenciá-
ria sobre militares ativos, 
inativos e pensionistas das 
Polícias Militares e Cor-
pos de Bombeiros. A ação 
tem base na decisão do Su-
premo Tribunal Federal 
que considerou a cobrança 
inconstitucional. 

COBRANÇA 
INCONSTI-
TUCIONAL

REPRODUÇÃO 

EM FAVOR DA MULHER
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CONTRA 
COVID-19

“Não há ameaça 
alguma de parali-
sação. A única coi-
sa que as empre-
sas fazem é traba-
lhar para manter 
o sistema em 
operação. O Rio 
Ônibus mantém 
diálogos frequen-
tes com Comissão 
de Transportes 
da Câmara de 
Vereadores.”

Projeto de lei do 
deputado Samuel 
Malafaia discu-
te hoje na Alerj 
que concessioná-
rias de transporte 
público sejam 
obrigadas a insta-
lar barreiras trans-
parentes para pro-
teger motoristas e 
cobradores.

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

Novamente a reforma administrativa entra em pauta, mas nada 
de efetivo é feito. A previsão agora é que seja votada até o final 
deste mês. É necessário olhar para o tema, que impacta qualquer 
planejamento futuro para o país.

Saindo do papel, a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável do Rio poderá ser um divisor para os cariocas. 
Fazer uma Zona Franca na Av. Brasil e revitalizar o Centro podem 
gerar renda e possibilitar a moradia próxima ao trabalho. Vamos 
torcer e acompanhar.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

TRE-RJ e outros Tribunais Regionais se mobilizam contra fake news

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

Manifestação de motoristas promete parar a Av. Brasil
Movimento ‘Combustível Sem Imposto’ prevê mais de 10 mil participantes. Principal questionamento é a alta do preço dos combustíveis

DIVULGAÇÃO

Plano dos manifestantes  
é concentrar o ato no Trevo 
das Margaridas no horário  
de pico no sentido Centro

Serviços por Aplicativos 
(SindMobi). Segundo ele, 
muitos prestadores de ser-
viços estão deixando as pla-
taformas não conseguirem 
manter os custos mínimos 
dos combustíveis.

“A gente quer apresentar 

Motoristas e caminhoneiros 
prometem parar hoje de ma-
nhã os dois sentidos da Ave-
nida Brasil, em manifesta-
ção contra o preço dos com-
bustíveis. Trabalhadores 
autônomos reclamam das 
dificuldades de manter cus-
tos mínimos por conta dos 
consecutivos aumentos em 
2021. A expectativa do mo-
vimento ‘Combustível sem 
Imposto’ é contar com cerca 
de 10 mil participantes.

A convocação tem sido 
feita através de grupos de 
Whatsapp de motoristas de 
aplicativos, entregadores e 
caminhoneiros. O plano é 
concentrar o ato no Trevo 
das Margaridas no horário 
de pico no sentido Centro, 
justamente para chamar a 
atenção em relação à situa-
ção considerada “inviável” 
pelos trabalhadores.

“Entregamos para al-
guns políticos um projeto 
de lei para a regulamenta-
ção de ganho mínimo. Es-

tamos pressionando para 
que mude o cenário. Esta-
mos no 11º aumento dos 
combustíveis e está inviável 
continuar trabalhando com 
aplicativo”, afirma Luiz Cor-
rêa, representante do Sin-
dicato dos Prestadores de 

Estudo da prefeitura sobre melhoria 
dos transportes não saiu do papel
Passageiros passam sufoco com falta de ônibus. Secretaria informou que há mais veículos em circulação

REGINALDO PIMENTA

No terminal Nossa Senhora do Amparo, em Cascadura, o ponto final da linha 778 foi abandonado e reaproveitado por pessoa em situação de rua

Q
uem depende do trans-
porte público no Rio 
sabe o que é conviver 
com o aperto na hora 

de se deslocar pela cidade. As 
concessionárias têm passado 
por complicações financeiras, 
reduzindo a frota. E, neste con-
texto, a prefeitura anunciou 
que faria estudo para reorga-
nizar as linhas e a oferta de 
ônibus municipais, equili-
brando a capacidade das em-
presas e as necessidades dos 
passageiros. De início, o proje-
to era para estar finalizado em 
30 de junho, mas não saiu do 
papel até ontem. A Secretaria 
de Transportes (SMTR) anun-
ciou que o levantamento está 
sendo finalizado. 

O projeto traria informa-
ções estratégicas que iriam au-
xiliar a SMTR a propor modifi-
cações nas linhas para atender 
à população. Apesar de não ter 
sido finalizado, a pasta pediu 
aos consórcios o retorno de 
linhas que são consideradas 
prioritárias e informou que 
houve um aumento de 7% da 
frota em operação nos horá-
rios de pico, comparando os 
meses de abril e julho.

Enquanto isso, passagei-
ros continuam sofrendo com 
a falta de ônibus circulando 
na cidade. Um funcionário de 
uma empresa de transporte 
que preferiu não se identifi-
car afirmou que as linhas 773 
(sentido Pavuna x Cascadura) 
e 778 (sentido Cascadura x Pa-
vuna - via Rocha Miranda) não 
existem mais. Elas pertenciam 
à Vila Real e a concessionária 
teria retirado a oferta de veícu-
los na região desde o início da 
pandemia. O DIA não conse-
guiu contato com a empresa.

No terminal Nossa Senho-
ra do Amparo, em Cascadu-
ra, o ponto final da linha 778 
foi abandonado e teve o seu 
espaço reaproveitado por 
uma pessoa em situação de 
rua, que enrolava um cober-
tor em seu corpo na tentativa 
de se proteger contra o frio. 

“Estou com muita difi-
culdade para ir até a minha 

 > A comerciante e mora-
dora de Cascadura, De-
nise Araújo, 65, também 
reclamou do sumiço de 
outras linhas. “As 709 
(Circular sentido Cas-
cadura x Amarelinho) 
e 689 (Campo Grande 
x Cascadura) sumiram 
todas. O pessoal recla-
ma bastante comigo, 
que sente muita falta. 
Eles precisam pegar dois 
ônibus para chegar aqui 
todos os dias”, disse.

Cobrador de ônibus 
aposentado, Roberto 
de Souza, 63, enumerou 
as linhas que desapare-
ceram ou diminuíram 
consideravelmente. “As 
linhas sumidas são a 391 
(Padre Miguel x Praça da 
República); 346 (Gardê-
nia Azul x Praça XV); 
653 (Marechal Hermes 
x Méier), 651 (Méier x 
Cascadura) e 652 (Méier 
x Cascadura circular). 

Em nota, a SMTR in-
formou que “já definiu 
as linhas prioritárias, 
que garantem a conec-
tividade do sistema, e 
exigiu sua retomada aos 
consórcios”. “Por meio 
do sistema de monito-
ramento, a SMTR iden-
tificou que já houve um 
aumento de 7% na frota 
operante nos horários de 
pico entre o mês de abril 
e o mês de julho. São 
aproximadamente mais 
185 veículos em opera-
ção. Além disso, está em 
fase de conclusão a re-
visão da frota determi-
nada de cada consórcio. 
Assim que este processo 
de revisão for finalizado, 
a SMTR terá um novo 
diagnóstico do sistema”.

Usuários 
reclamam 
do sumiço

casa, porque eu moro na 
Vila Valqueire (Zona Oeste 
do Rio) e tiraram o 782 (Cas-
cadura x Marechal Hermes), 
por isso, preciso pegar dois 
ônibus para ir para cá. Faço 
salgados para vender, carre-
go peso e tenho paralisia in-
fantil, mas estamos aí, né? É 
o maior sacrifício e eles não 
estão nem aí para a gente, ti-
rando as linhas. Estou aqui 
há 43 anos e queria que essa 
linha voltasse”, afirmou a 
passageira Rosa Helena de 
Paulo, enquanto esperava o 
ônibus no ponto.

O preço médio 
da gasolina nos 
postos brasileiros 
aumentou 25% no 
primeiro semestre

Estou com muita 
dificuldade para ir 
até a minha casa, 
porque eu moro  
na Vila Valqueire 
(Zona Oeste do Rio) 
e tiraram o 782”

ROSA HELENA DE PAULO

Rosa Helena de Paulo reclama enquanto espera o ônibus no ponto

REGINALDO PIMENTA

Reportagem do estagiário Jorge Barbosa, 

sob supervisão de Cadu Bruno.  

Colaborou Reginaldo Pimenta.

uma PEC para a redução, ou 
fim dos impostos nos com-
bustíveis. A gente apresen-
tou pauta de reinvindicação 
para a Uber e a 99 pedindo 
reajustes, melhores con-
dições de trabalho. Nosso 
sindicato avalia que 25% da 

frota de motoristas já parou 
de rodar. Quem tem carro 
alugado já entregou”.

Em março, entregadores 
e motoristas já haviam feito 
protesto no Centro do Rio 
contra o aumento dos com-
bustíveis. O preço médio 

da gasolina nos postos bra-
sileiros aumentou 25% no 
primeiro semestre. No Rio, 
o valor médio dos últimos 
dois meses ultrapassou os 
R$ 5,80.

A Prefeitura do Rio infor-
mou a O DIA que a Guarda 
Municipal atuará acompa-
nhando a manifestação com 
foco nas ações de trânsito, 
para reduzir os impactos na 
mobilidade. Equipes acom-

panharão o trajeto da mani-
festação e também atuarão 
no monitoramento, a partir 
das 6h, no Centro de Ope-
rações. Procurada, a Polícia 
Militar não informou quais 
serão as medidas de policia-
mento para o ato.
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Rio lança campanha 
que incentiva vacinação

REGINALDO PIMENTA

O secretário Daniel Sornaz ressalta que “o importante é vacinar”

A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio lançou a campa-
nha “Empresa parceira da Va-
cinação”, iniciativa para incen-
tivar empregados a se vacina-
rem no dia correspondente à 
idade no calendário, evitando 
repescagens. A ação visa refor-
çar que a vacina é prioridade 
e conta com a colaboração de 
empregadores como parceiros 
na campanha de imunização 
contra a covid-19.

“Sempre que uma pessoa 
deixa de se vacinar, isso impac-
ta a campanha, seja porque 
aumenta a demanda da repes-
cagem, causando filas gran-
des, ou porque faz com que o 
calendário avance de forma 
mais lenta, para atender a to-
dos que perderam suas datas”, 
explicou o secretário Daniel 
Soranz, que completou: “Um 
dos principais motivos que ou-
vimos para não ir no dia certo 

é o trabalho e, por isso, lança-
mos a campanha. A ideia é que 
as empresas incentivem seus 
trabalhadores a irem se vaci-
nar no dia certo. Temos mais 
de 280 postos de vacinação na 
cidade e é possível ir próximo 
de casa, antes de trabalhar, ou 
próximo ao local de trabalho, 
durante o expediente. O im-
portante é vacinar.”

Os materiais da campa-
nha estão disponíveis no site 
coronavirus.rio e consistem 
em: folder digital com instru-
ções sobre como uma empre-
sa pode ajudar na vacinação, 
com sugestão de reservar um 
período do expediente para os 
colaboradores se vacinarem, 
além de cartazes explicativos, 
cards para e-mail e WhatsApp 
e o selo “Empresa Parceira da 
Vacinação”, que pode ser utili-
zado por todas as instituições 
que participarem da iniciativa.

Plano Diretor cria Super Centro 
e Zona Franca na Av. Brasil
O prefeito Eduardo Paes 
apresentou ontem a minuta 
do Plano Diretor de Desen-
volvimento Urbano Susten-
tável, no Palácio da Cidade, 
em Botafogo. A lei norteia o 
desenvolvimento urbanísti-
co da cidade, para garantir 
o pleno funcionamento do 
município e o bem-estar dos 
cariocas. O novo plano pre-
tende criar o Super Centro, 
a partir do adensamento do 
Centro e da Zona Norte, e 
a Zona Franca Urbanística 
(ZFU) na Av. Brasil. A pre-
feitura enviará a redação 
final à Câmara de Vereado-
res para que a proposta seja 
debatida e votada.

“Essa é a legislação mais 
importante a ser debatida 
na Câmara nas últimas dé-
cadas, pode ser um ponto de 
virada para a cidade. Busca 
definir zoneamento, o que 
pode e o que não pode, ga-
barito, volume e ocupação 
de um determinado terre-
no. Estabelece as zonas da 
cidade que devem ser in-

Paes: “É a legislação mais importante a ser debatida na Câmara”

EDUARDO BARRETO / CMRJ

centivadas e aquelas que de-
vem ser protegidas”, explicou.

A minuta traz avanços em 
relação à lei de 2011. O texto in-
corpora a Lei de Uso e Ocu-
pação do Solo e a Lei de Par-
celamento do Solo. A revisão 
regulamenta o Parcelamen-

to, Edificação ou Utilização 
Compulsórios, para garantir a 
função social da propriedade, 
além de instrumentos urba-
nísticos previstos no Estatuto 
das Cidades, como IPTU pro-
gressivo e Outorga Onerosa do 
Direito de Construir.

Alerj 
inaugura 
nova sede
O plenário da nova sede 
da Alerj, no Edifício Lúcio 
Costa, no Centro, foi inau-
gurado ontem. O local, 
onde por décadas funcio-
nou a sede do extinto Ba-
nerj, era conhecido como 
Banerjão. A cerimônia 
abriu os trabalhos da 3ª 
Sessão Legislativa do biê-
nio na volta do recesso.

O prédio foi adquirido 
em 2015, quando a Alerj es-
tava sob a presidência do de-
putado Jorge Picciani, que 
morreu em maio deste ano. 
Segundo o atual presidente, 
deputado André Ceciliano 
(PT), o prédio ganhará pla-
ca com a mesa atual e a que 
o adquiriu. “Encerramos 
um ciclo de 95 anos e hoje 
começamos a escrever um 
novo capítulo na história da 
nossa democracia nesse es-
paço”, celebrou.

Ceciliano disse que os 
parlamentares precisam 
fazer do novo plenário um 
espaço sustentável. 

Vacina da UFRJ 
será submetida à 
Anvisa para testes
Ministro garante distribuição de mais 120 milhões 
de doses entre os meses de agosto e setembro

CLÉBER MENDES/ AGÊNCIA O DIA

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem o desenvolvimento da vacina da UFRJO 
ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, ga-
rantiu a distribuição 
de mais 120 milhões 

de doses de vacinas contra a co-
vid-19 nos meses de agosto e se-
tembro. A informação foi dada 
em coletiva ontem, na Maré. 
Na ocasião, foi anunciado o 
desenvolvimento da vacina da 
UFRJ, que será submetida ain-
da nesta semana à Anvisa para 
autorização de testes.

“Recebemos hoje (ontem) 
a informação da reitora da 
UFRJ, Denise Pires de Carva-
lho. E isso nos dá orgulho. É o 
nosso serviço público unido 
no enfrentamento da pande-
mia”, disse o ministro, na Clíni-
ca Adib Jatene, na Maré, acres-
centado que toda a população 

brasileira acima de 18 anos es-
tará vacinada com a primeira 
dose até setembro. 

“Com as 60 milhões de do-
ses que vamos distribuir em 
agosto e mais 60 milhões em 
setembro, asseguramos que, 
em setembro, toda a popula-
ção acima de 18 anos estará va-
cinada com a primeira dose, e 
50% da população acima de 18 
anos vacinada com a segunda 
dose”, afirmou Queiroga. 

Segunda a reitora da UFRJ, 
Denise Pires de Carvalho, os 
estudos pré-clínicos da URFJ 
Vac já foram concluídos e os 
resultados serão encaminha-
dos à Anvisa nos próximos 
dias. “Até o fim da semana 
vamos submeter a documen-
tação para análise da Anvisa, 
para que sejam autorizados os 
estudos de fase 1 e fase 2 em 
humanos. Já temos a empresa 

que vai conduzir à aplicação 
nesses testes. A tecnologia está 
sendo desenvolvida há cerca 
de um ano pela Coppe.”

Questionado sobre vacinas 
que estariam há dias no esto-
que do ministério, Marcelo 
Queiroga negou: “Não há va-
cinas em estoque”.

A presidente da Fiocruz, Ní-
sia Trindade, confirmou que as 
vacinas da AstraZeneca com 
produção de IFA na própria 
instituição começarão a ser 
entregues ao PNI entre outu-
bro e novembro. “A linha de 
produção já está acontecen-
do, mas o imunizante preci-
sa ser aprovado em testes em 
laboratórios internacionais 
credenciados. Por enquanto, 
seguimos com a programação 
de entrega de 20 milhões de 
doses por mês, ainda utilizan-
do o IFA importado”, disse.

Queiroga confirma reforço para idosos
 > Em relação à aplicação de 

uma dose de reforço para 
idosos, como pretende fa-
zer a Prefeitura do Rio em 
outubro, o ministro confir-
mou que haverá essa orien-
tação pelo PNI ainda este 
ano, mas não confirmou 
prazo. “A orientação será 
dada, assim que os estudos 
de efetividade estiverem 
concluídos”, disse Queiroga.

Sobre o pleito dos secretá-
rios de Saúde dos municípios 
para que as doses sejam dis-
tribuídas com mais rapidez, 
o ministro comentou: “Não 
podemos distribuir imedia-
tamente, pois é necessário a 
autorização da Anvisa e do 
Instituto Nacional de Con-
trole de Qualidade em Saú-
de. Assim que há a liberação, 
nós distribuímos”.

Ontem, o ministro va-
cinou dois moradores da 
Maré com doses da Astra-
Zeneca: Glaucie Sthepha-
nie do Nascimento, 26, e 
João Victor Gonçalves Ro-
drigues, 21. Eles fazem par-
te do projeto de imunização 
em massa de moradores do 
Complexo da Maré, onde 
receberam a primeira dose 
mais de 33 mil moradores.

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br
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Morto a tiros enquanto 
passeava com cachorro
Criminosos em uma moto dispararam contra a vítima e levaram seus pertences

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

O caso aconteceu em rua residencial da Freguesia. Imagens de câmeras mostram o momento do crime

U
m homem, identifi-
cado como Diego An-
dré Dassa Lemos, 34, 
foi morto a tiros on-

tem de manhã, em frente a um 
condomínio de classe média 
alta na Freguesia. Segundo 
testemunhas, o empresário 
de uma loja de perfumes no 
Itanhangá passeava com o ca-
chorro quando foi abordado 
por criminosos em uma moto-
cicleta. Um deles disparou con-
tra Diego mais de uma vez e le-
vou seus pertences. A vítima 
foi socorrida para o Hospital 
Municipal Lourenço Jorge, na 
Barra, mas não resistiu. A prin-
cipal hipótese até o momento é 
crime de latrocínio (roubo se-
guido de morte), mas a polícia 
não descarta ter sido execução. 

O caso aconteceu na Rua 
Potiguara, uma rua residen-
cial da Freguesia. Imagens 
de câmera de segurança 
mostram que Diego pas-
seava com o cão na calçada 
quando foi abordado por 
uma motocicleta que circu-
lava na contramão. O crimi-
noso na garupa desceu e dis-
parou pelo menos três vezes 
contra ele e teria levado o 
cordão de Diego.

Câmeras mostram o mo-
mento em que criminosos 
disparam contra Diego An-
dré Dassa, morto a tiros en-
quanto passeava com o ca-
chorro na Freguesia. Foram 
pelo menos três tiros.  

“Não deu para perceber 
quantos eram, ou quem eram. 
Foi muito rápido. Ouvi tiros e 
fui ver o que estava acontecen-
do. Aí, vi o homem no chão”, 
contou o funcionário de um 
comércio ao redor.

MP cobra 
explicações 
da Seap
A Corregedoria da Secretaria 
de Estado de Administração 
Penitenciária terá que dar ex-
plicações ao Ministério Públi-
co do Rio a respeito das medi-
das adotadas para soltura do 
integrante da cúpula do CV, 
Wilton Carlos Rabello Quinta-
nilha, o Abelha, 49. O trafican-
te estava com um mandado de 
prisão ativo, pendente a ser 
cumprido desde 14 de julho, e 
mesmo assim, saiu pela porta 
da frente de uma das unidades 
do Complexo de Gericinó, em 
Bangu, no último dia 27. 

A O DIA, a 1ª Promotoria 
de Justiça informou que assim 
que tomou conhecimento, no 
último dia 30, de que Abelha 
tinha saído da Penitenciá-
ria Gabriel Ferreira Castilho, 
Bangu 3, de forma indevida, 
enviou o ofício e também pe-
diu que cópias do ocorrido 
fossem enviadas à Central de 
Inquéritos, para que as medi-
das fossem adotadas. O órgão 
requereu o imediato cumpri-
mento do mandado de prisão, 
em regime de urgência. A polí-
cia acredita que ele, que consta 
como foragido, esteja escondi-
do no Complexo da Penha. 

O chefão do CV foi solto por 
conta de um alvará, mesmo 
após alerta da Polícia Civil, de 
que havia mandado de prisão 
por homicídio expedido. De 
acordo com a assessoria do TJ, 
os ofícios sobre a decisão ju-
dicial foram encaminhados à 
Seap, que teria confirmado o 
recebimento, e à Polinter.

‘Ele era um verdadeiro paizão para os filhos’
 > Uma antiga colega de 

trabalho de Diego André 
Dassa Lemos soube do 
crime por meio de mensa-
gens no Whatsapp. Muito 
abalada, ela, que não quis 
se identificar, lembrou o 
jeito ‘brincalhão’ de Das-
sa, como o empresário era 
conhecido.

“Trabalhamos juntos 
por um bom período há 
alguns anos. É muito frus-
trante receber essa notí-

cia”, lamentou a colega. “Ele 
era trabalhador, estudava e 
era um verdadeiro paizão 
para os dois filhos. Era muito 
família e sequer tinha redes 
sociais. Estava sempre rin-
do, fazendo uma piadinha. 
Muito brincalhão. Escutava 
pagode na hora de fechar a 
loja, arrumava tudo brincan-
do. Ninguém fazia isso”, re-
lembra a amiga.

A Polícia Civil informou 
que fez perícia no local, e a 

Delegacia de Homicídios 
começou a investigar o 
caso. A principal linha 
atuação dos agentes é a 
hipótese de ter sido crime 
de latrocínio, que é roubo 
seguido de morte. Mas a 
possibilidade de execução 
não está descartada. A DH 
já recolheu imagens das 
câmeras de segurança e 
ouviu testemunhas. Agen-
tes fizeram ontem diligên-
cias na região.

Casal que roubou 
lotérica acaba preso 

REPRODUÇÃO

Funcionária da lotérica teria facilitado ação do namorado

Policiais da 88ª DP (Barra 
de Piraí) prenderam ontem 
um casal que participou de 
assalto violento em casa 
lotérica no bairro Califór-
nia, em Barra do Piraí, no 
interior do estado. Investi-
gações apontam que a mu-
lher, funcionária do estabe-
lecimento, deu suporte ao 
namorado no crime.

O roubo aconteceu no 
início de junho. Segundo a 
polícia, um homem armado 
anunciou o assalto e, com fa-
cilidade, entrou na área des-
tinada a funcionários. Ele fu-

giu levando cerca de R$ 165 mil.
Todos os funcionários pres-

taram depoimento na delega-
cia, mas a polícia desconfiou 
da mulher. Para despistar as 
investigações, ela alegou que 
facilitou o roubo porque foi 
dominada pelo criminoso.

A polícia identificou que o 
casal passou a ostentar vida de 
luxo, vivendo lua de mel com 
viagens caras, restaurantes e 
comprando relógios e carros 
novos. Imagens mostram o ca-
sal hospedado no Hotel Shera-
ton, no Leblon, um dos mais 
luxuosos do Rio, com diárias a 
partir de R$ 1,5 mil. A mulher 
foi presa em Volta Redonda e 
ele, em Belo Horizonte.

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

Propaganda em site 
pornô é investigada
O Ministério Público do 
Rio instaurou inquérito 
civil para investigar pos-
sível irregularidade pra-
ticada pelo site ‘Xvideos’, 
sobre uma suposta publi-
cidade enganosa sobre 
‘pílulas milagrosas’ para 
tratar disfunção erétil, 
usando sem autorização, 
o nome de pessoa pública. 

Os argumentos que sus-

tentam a abertura do inquéri-
to defendem que é direito do 
consumidor a informação ade-
quada e clara sobre os diferen-
tes produtos e serviços, com 
especificação correta de quan-
tidade, características, compo-
sição, qualidade e preço.

O site terá prazo de 30 dias 
para manifestação e esclare-
cimentos sobre as alegações 
apresentadas.

YURI EIRAS

UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA – UGP
EXTRATO 034/2021
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PROJETO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI 
(PRODUIS)

PROCESSO Nº.: 750/002543/2021
OBJETO DA PUBLICAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE/ SERVIÇOS DE 
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Resumo: SELEÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

PARA COMPROVAÇÃO DE INDICADOR DE RESULTADOS (PMR) PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI (PRODUIS)

Data Limite: 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 

O Município de Niterói, por meio da Unidade de Gestão do Programa (UGP/BID) firmou Contrato de Financiamento com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói 

(PRODUIS) e se propõe a utilizar parte desses recursos para o custeio do Contratos de Prestação de Serviços de Consultoria.

A Unidade de Gestão do Programa (UGP/BID), convida os consultores elegíveis a manifestar seu interesse em prestar 

os serviços de “SELEÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE INDICADOR DE RESULTADOS (PMR) PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI (PRODUIS)”.

O Termo de Referência (Anexo I) com a descrição pormenorizada da contratação ora pretendida e a Minuta do Contrato de 

Prestação de Serviços de Consultoria (Anexo II), são partes integrantes do presente documento e encontram-se disponíveis 

no site da Prefeitura de Niterói, qual seja www.niteroi.rj.gov.br.
O Consultor será selecionado de acordo com os procedimentos indicados nas Políticas para a Seleção e Contratação de 
Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, disponibilizada no site do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, qual seja, www.iadb.org.

As Manifestações de Interesse deverão ser elaboradas em Português, incluindo a Apresentação do Candidato à Consultor, 

Documentos Pessoais, bem como o respectivo Currículo acompanhado da documentação da experiência solicitada.

As Manifestações de Interesse, devidamente acompanhadas da documentação solicitada, deverão ser entregues até às 15 

horas da data limite,  na Unidade de Gestão do Programa (UGP), localizada no Caminho Niemeyer – Rua Jornalista Rogério 

Coelho Neto S/N – Sala 04 – Centro Administrativo – Centro – Niterói – CEP: 24.020-011/ Telefone: (21) 2620-8413 ou, ainda, 

mediante e-mail, para o endereço eletrônico ugpbid@smo.niteroi.rj.gov.br

No envelope de entrega da Manifestação de Interesse e/ou no assunto do email deverá constar: “Nome do Consultor/ 

“SELEÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA 

COMPROVAÇÃO DE INDICADOR DE RESULTADOS (PMR) PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO 

SOCIAL DE NITERÓI (PRODUIS)”

Poderão ser solicitados esclarecimentos acerca do objeto do presente chamamento no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

data da publicação. 

Caberá à Unidade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (UGP/BID), responder 

aos pedidos de esclarecimentos, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, antes do encerramento do prazo para a entrega 

das Manifestações de Interesse.

A responsabilidade pela veracidade das informações será de cada candidato à Consultor, estando sujeito o mesmo às sanções 

em caso de irregularidades.

Este Chamamento Público encontra-se disponível no endereço eletrônico da Prefeitura de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br.

À Secretaria de Governo, rogando publicação.

Niterói, 03 de agosto de 2021.
VICENTE AUGUSTO TEMPERINI MARINS

Secretário de Obras e Infraestrutura
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MC Kevin: caso tem novos 
depoimentos previstos
Delegado da 16ª DP vai ouvir o cantor português que disse ter visto incentivo de 
amigo na queda do funkeiro, e novamente a modelo Bianca Dominguez 

REPRODUÇÃO

MC Kevin morreu em maio após cair da varanda de um hotel, na Barra

D
iante de uma possível 
reviravolta no caso da 
morte de MC Kevin, 
no dia 16 de maio, em 

um hotel da Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio, o delegado 
responsável pelo caso, Lean-
dro Gontijo de Siqueira Alves, 
titular da 16ª DP (Barra da Ti-
juca), vai chamar para depor 
o cantor português Fernando 
Dimmy Jr, 31 anos. Ele contou, 
em entrevista ao “Domingo 
Espetacular”, da Record TV, 
que o funkeiro teria sido indu-
zido por Victor Elias Fontenel-
le, o MC VK, a fugir da esposa, 
Deolane Bezerra, pela varanda 
da suíte do hotel — o que resul-
tou em sua morte.

Além dele, a modelo Bian-
ca Dominguez, que estava no 
quarto junto com o funkeiro 
no dia que o artista caiu de 
uma altura de 18 metros, terá 
de prestar novo depoimen-
to após se recordar de novos 
acontecimentos. A nova ver-
são de Bianca coincide com a 
versão do cantor português.

“Estamos regravando e 
tentando fazer contato for-
mal com ela e seu advoga-
do”, disse o delegado Lean-
dro Gontijo ao DIA. Ele 
também confirmou que, 
“caso a declaração de Bian-
ca imponha esta diligência, 
MC VK será chamado para 
confrontamento”.

Agora, o delegado da 16ª 
DP vai analisar as mensagens, 

fotos e vídeos extraídos do 
celular de Bianca para que a 
investigação avance. Além da 
quebra de sigilo telefônico da 
modelo, outros celulares estão 
tendo o conteúdo regrado, no 
entanto, o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ) não 
detalhou de quem seriam, pois 
o caso ainda está em fase de in-
quérito. “As decisões são man-
tidas em segredo de justiça 
para manter a integridade das 
investigações”, disse em nota.

Após a possível reviravol-
ta nas investigações, em que 
inicialmente o laudo da pe-
rícia da Polícia Civil apontou 
que Kevin Nascimento mor-
reu de forma acidental ao 
cair do quinto andar do Bri-
sa Barra Hotel, na Barra da 
Tijuca, sem nenhum indício 
de brigas no quarto em que 
amigos do funkeiro estavam 
hospedados, a mãe do can-
tor, Valquíria Nascimento, 
se pronunciou nas redes so-
ciais. Segundo ela, os amigos 
que estavam com MC Kevin 
no quarto de hotel mentiram 
em depoimento. 

“Bando de filho da p*** 
mentiroso, todos estão men-
tindo. Meu filho foi uma víti-
ma, ele era o único de cora-
ção puro. O resto tudo falso 
mentiroso”, escreveu ela no 
seu perfil.

 N A defesa do funkeiro MC VK 
não foi encontrada e o cantor 
não se pronunciou desde que 
o cantor português Fernando 
Dimmy Jr contou a sua versão 
dos fatos. No entanto, na épo-
ca em que começou a ser apon-
tado como influenciador no 
pulo do amigo, VK se defendeu.

“Leve em mente que não 
teve brincadeira, não empurrei 
ele, não tive como ajudar ele… 
Se tivesse como ajudar, eu ia 

me jogar no lugar dele… Não 
tinha nem como ajudar ele, não 
vi, eu não vi. Não quero nem 
saber o que vocês pensam. Mi-
nha satisfação é para a famí-
lia dele. E vocês nem sabe o 
quanto eu estou sofrendo. Se a 
pessoa chora, vocês reclamam, 
se chora, está fingindo. Vocês 
são loucos da internet, vocês 
não sabem o que está no cora-
ção, não. Papo reto, a internet 
é suja”, prosseguiu.

VERSÃO DO AMIGO

MC VK se defendeu à época

NO     O DIA

DIVULGAÇÃO

Advogada Melissa Areal Pires

Fale conosco: odia@reclamaradianta.com.br 

WhatsApp: (21)993289328

Plano de saúde 
cobra ex-cliente

“Contratei em 2018 um plano de saúde e agora 
não tenho mais condições de pagá-lo. Não pedi o 
cancelamento, pois não sabia que era necessário. Agora, 
a operadora ingressou com uma ação de cobrança. Já 
tentei fazer um acordo, mas a operadora se nega”  

M
uitos consumido-
res, assim como 
a Elisabeth, des-
conhecem que 

a legislação obriga que o 
consumidor peça o cance-
lamento do plano de saú-
de para que os serviços pa-
rem de ser disponibiliza-
dos e, consequentemente, 
cobrados. 

A advogada Melissa 
Areal Pires, especialista 
em Direito à Saúde, lem-
bra que o plano de saúde é 
pago mesmo sem ser usa-
do, por isso é indispensável 
que o consumidor entre em 
contato com a operadora 
e peça o cancelamento, 
sob pena de que os servi-
ços continuem disponí-
veis e gerando cobrança 
que, em tese, são legais e 
inquestionáveis.

Se o consumidor não 
solicitar o cancelamento, 
os serviços continuarão a 
ser prestados normalmen-
te (depende do contrato) 
pelo prazo de três meses e, 
depois, o contrato é rescin-

RECLAMAR ADIANTA

(Elisabeth Almeida, Curicica – Rio de Janeiro).

dido. A rescisão do contrato 
não anula a dívida e, por isso, 
o plano de saúde pode, se qui-
ser, tomar providências para 
cobrar as mensalidades em 
atraso, mesmo depois da res-
cisão do contrato. 

Os advogados do Reclamar 
Adianta vão buscar uma so-
lução conciliatória, mas sem-
pre se pode procurar a Justiça 
alegando vício de informação. 
Para ingressar com essa me-
dida judicial, deve buscar o 
fórum mais próximo da sua 
residência, levando documen-
tos pessoais e um relato por 
escrito de tudo que aconteceu. 
A saída é a alegação de “vício 
de informação”, o que neste 
caso, é verdadeiro.

Reportagem da estagiária Thalita Queiroz, 

sob supervisão de Thiago Antunes
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ECONOMIA

Crédito de 
até R$ 10 
mil nas 
favelas
A Alerj aprovou ontem pro-
jeto que autoriza o governo, 
por meio da AgeRio, fomen-
tar linha de crédito específica, 
entre R$ 5 e R$ 10 mil, desti-
nada ao fomento de empreen-
dimentos econômicos desen-
volvidos em territórios de fa-
vela e demais áreas populares. 
Agora, depende da sanção do 
governador Cláudio Castro. 

Conforme o texto aprovado, 
de autoria do deputado esta-
dual Waldeck Carneiro (PT), 
caberá à AgeRio definir cri-
térios e prazos de concessão, 
bem como fixar eventuais con-
trapartidas ou obrigações que 
deverão ser assumidas pelos 
empreendimentos beneficia-
dos. A agência pode estabe-
lecer cota para o fomento de 
empreendimentos comanda-
dos por mulheres, desde que 
cumpridos critérios. 

As despesas do cumpri-
mento do projeto serão viabi-
lizadas pelo Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza e às De-
sigualdades Sociais, pelo Fun-
do de Fomento ao Trabalho, 
Ocupação, Renda e Crédito 
no estado e de outras dotações 
definidas pelo Poder Executi-
vo. Também poderão ser em-
pregadas dotações do Fundo 
Estadual de Cultura quando o 
empreendimento econômico 
beneficiado desenvolver ativi-
dades na área cultural.

Fila à espera de perícia do INSS cai
Apesar da diminuição, 350 mil segurados ainda aguardam atendimento. Demanda deve voltar a subir

REGINALDO PIMENTA

Redução da 
fila se deu 
em grande 
parte pela 
retomada da 
perícia 
presencial 
nos postos do 
INSS

M
ais de 350 mil pes-
soas esperam na fila 
pela perícia do INSS. 
O número represen-

ta queda de 43,77% em compa-
ração a março deste ano, data 
em que o exame presencial foi 
retomada no país. Naquele 
mês, no total, 632.039 segu-
rados aguardavam o procedi-
mento. Apesar da queda, Insti-
tuto Brasileiro de Direito Previ-
denciário (IBDP) acredita que 
o número deve voltar a subir 
nos próximos meses. 

Segundo dados do institu-
to, das 355.358 pessoas na fila, 
a maior parte espera análise 
do benefício para o auxílio-
-doença. No total, são 312.482 
que aguardam a incapacidade 
temporária ou permanente.

Conforme Diego Cherulli, 
vice-presidente do IBDP, a di-
minuição da fila para a con-
cessão do auxílio-doença se 
deu em grande parte pela re-
tomada da perícia presencial, 
entre março e abril deste ano. 
“A redução do auxílio-doença 
tem causa pelas novas políti-
cas administrativas do INSS, 
como a realização de perícia 

por meio de documentos e a 
volta da perícia presencial, 
mas com mais destaque para 
a documental. Há mais de 310 
mil pessoas no aguardo e é um 
número expressivo”, afirma.  

Mesmo com a volta da pe-
rícia presencial, ainda existe a 
falta do serviços em inúmeras 
cidades. Nesse cenário, os se-

gurados precisam se deslocar 
a um município vizinho para 
fazer perícia, o que provoca 
dificuldade para esse pessoal. 

Além disso, há a sobrecarga 
de servidores e peritos médi-
cos. Mesmo antes da crise ge-
rada pela pandemia, o prazo 
de 45 dias para atendimento 
das pessoas que fazem o pe-

dido já não era acatado. O res-
tante espera o Benefício de 
Prestação Continuada, con-
cedido a idosos, acima de 65 
anos, de baixa renda.

Em março, eram 39.883 
que esperavam a perícia 
para o BPC, mas atualmente 
totalizam 42.876, represen-
tando um aumento de 7,5%. 

Para Diego Cherulli, isso se 
explica por dois motivos.

“O primeiro deles é que 
a perícia para o BPC não é 
possível fazer por documen-
tação, diferentemente do au-
xílio-doença. Dessa forma, a 
fila tem andado a passos len-
tos, com esse atravancamen-
to”, explica ele.

FIQUE ATENTO

 NDiego Cherulli orienta os 
segurados que estão na fila 
à espera do benefício a dei-
xarem todos os documen-
tos prontos. “Tem sempre 
que manter a documenta-
ção atualizada, relatórios 
e laudos médicos, e coloca 
tudo no sistema. Além disso, 
tirar uma foto boa e legível 
documento”.

Ele acredita que nos próxi-
mos meses a situação da fila 
da perícia não deve melhorar. 
Pelo contrário, tende a piorar 
em razão do pente-fino que o 
órgão começou a fazer. 

“O pente-fino cria mais 
demanda desnecessária. Isso 
porque, os benefícios já vi-
nham sendo concedidos com 
prazo curto. Vai aumentar a 
fila para quem já espera uma 
perícia”, explica. 

Neste ano, alguns prazos 
para a concessão foram es-
tendidos por meio de acordo 
com o STF. 

Documentos 

em dia

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br
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FLUMINENSE VASCO

Tricolor vence o Cerro e 
confirma a vaga na Liberta
Fred marca de pênalti. Fluzão terá o Barcelona de Guayaquil como rival nas quartas

LUCAS MERCON/FLUMINENSE

Ao lado de Nenê, Fred festeja o seu quinto gol na Libertadores,

E
m meio à pressão pela 
oscilação no Brasileiro 
e na Copa do Brasil, o 
Fluminense, ainda que 

longe de repetir suas melho-
res atuações, virou a chave 
com êxito na Libertadores. A 
vitória por 1 a 0 sobre o Cer-
ro Porteño, do Paraguai, on-
tem, no Maracanã, carimbou 
o passaporte para as quartas. 
O Barcelona de Guayaquil, do 
Equador, será o próximo rival, 
na quinta-feira, em casa.

A vantagem construída no 
triunfo por 2 a 0 no primeiro 
confronto, em Assunção, deu 
mais tranquilidade para os co-
mandados de Roger Macha-
do. A pressão para reverter o 
prejuízo estava do lado dos 
paraguaios. A blitz inicial, no 
entanto, surtiu pouco efeito. 
O Fluminense soube resistir 
às investidas e apostou na ve-

locidade de Luiz Henrique e 
Gabriel Teixeira para explorar 
o contra-ataque. Na prática, 
a lentidão na transição não 
favoreceu a estratégia. O pê-
nalti convertido com categoria 

por Fred, após a marcação de 
toque no braço de Carrascal, 
acalmou os ânimos no Mara-
canã. Foi o quinto gol do cami-
sa 9 na Libertadores, o 13º na 
temporada.

Gigante perdeu por 
2 a 0 no jogo de ida 
das oitavas da 
Copa do Brasil

Em casa, Cruzmaltino 
pega o São Paulo

O Vasco enfrenta o São 
Paulo hoje, às 21h30, em 
São Januário, pelo jogo 
da volta na Copa do Bra-
sil. Com desvantagem no 
placar, o Gigante da Coli-
na perdeu por 2 a 0 para o 
clube paulista na primei-
ra partida e precisa fazer 
pelo menos dois gols de 
diferença para levar a dis-
puta aos pênaltis.

O técnico Lisca deve fa-
zer mudanças na equipe 
titular, com a entrada de 
Miranda na vaga de Er-
nando, Sarrafiore no lugar 
de Marquinhos Gabriel, 
lesionado, e, por fim, com 
o atacante Gabriel Pec as-
sumindo a titularidade 
do Cruzmaltino na vaga 
de Morato. Em boa fase, 
Léo Jabá pode ganhar 
vaga na equipe titular, ao 

contrário de Lucão e Ricardo 
Graça, que estão participan-
do dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio.

Em busca de um recupe-
ração, o Vasco chega após 
duas derrotas, uma na Série 
B contra o Botafogo e outra 
justamente contra o São Pau-
lo, por 2 a 0, pela jogo de ida 
da Copa do Brasil. 

Quanto ao São Paulo, a vi-
tória contra o Vasco no jogo 
de ida garantiu uma boa van-
tagem no placar, mas a der-
rota para o Flamengo, por 5 
a 1, no Brasileiro, agitou os 
bastidores do clube paulista. 

a palinha do apolinho
LUCAS FIGUEIREDO/CBF

EM BUSCA DO OURO

LUXEMBURGO  
É CORAJOSO

PEDALADAS

 N Depois de uma boa con-
versa com Sérgio Rodri-
gues, presidente do Cruzei-
ro, Vanderlei Luxemburgo 
decidiu aceitar o desafio 
de substituir o técnico Mo-
zart, recém-demitido da 
Raposa. Ele assume o co-
mando da equipe mineira 
com apenas 13 pontos, sen-
do apenas duas vitórias em 
quinze jogos. Não sei que 
tipo de compromisso assu-
miu, se foi subir para a Pri-
meira Divisão do Campeo-
nato Brasileiro ou não cair 
para Terceira. De qualquer 
forma, foi peitudo, pegou 
no colo um porco espinho 
aborrecido e sem luvas.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 NMesmo sem brilhar, a Se-
leção olímpica de futebol 
chegou à final do torneio na 
Olimpíada de Tóquio der-
rotando México por 4 a 1 
nas cobranças de pênaltis, 
após o empate em 0 a 0 no 
tempo normal, que persis-
tiu na prorrogação. Na fi-
nal de sábado, enfrentará 
a Espanha, que derrotou o 
Japão por 1 a 0. Com exce-
ção do primeiro tempo con-
tra a Alemanha, na estreia, 
quando fez 3 a 0 em meia 
hora de jogo, a Seleção não 
teve bom desempenho e vai 
disputar a medalha de ouro 

graças, principalmente, à 
inspiração de Richarlison 
(foto), artilheiro com cinco 
gols. Sábado, contra a Espa-
nha, as dificuldades muito 
provavelmente serão maio-
res e, para chegar novamente 
ao lugar mais alto do pódio, 
terá que mostrar algo mais 
do que bolas levantadas na 
área como vem acontecen-
do. A Espanha não está na 
final por acaso, tem uma boa 
equipe, montada com alguns 
jogadores que participaram 
recentemente da Eurocopa, 
mas não é imbatível. Se aper-
tar direitinho, ela geme.

 N O ABC precisa fazer 
sete gols no Flamengo e 
não levar nenhum ama-
nhã à noite, na Arena das 
Dunas, no jogo de volta 
das oitavas de final, para 
seguir na Copa do Brasil. 
Em futebol, tudo é pos-
sível, mas essa façanha 

seria manchete no mundo.
 N Edu Coimbra e Jorginho 

foram homenageados pelo 
América com título de emé-
ritos na solenidade de posse 
de Sidney Santana, reeleito 
presidente.

 N O gramado do Maracanã 
continua ruim.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A Conmebol concordou 
e o Flamengo leva para 
Brasília, no Mané Garrin-
cha, o jogo do dia 18 com o 
Olimpia, do Paraguai, pela 
Copa Libertadores, com 
presença de púbico.

 NMal orientados sobre 
como interpretar as reco-
mendações idiotas, agre-
gadas às regras, sabe-se 
lá com que intenções, ár-
bitros de campo e de ví-
deo não se entendem.

Lisca tem desafio hoje
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FLAMENGO

BOTAFOGO

Arão: ‘Quero ir ainda mais longe’

Contratado em 2016 após im-
bróglio envolvendo o Botafo-
go, o volante Willian Arão, 
do Flamengo, está perto de 
marcar seu nome na história 
do Rubro-negro. O volante se 
aproxima do Top 5 que mais 
atuou pelo clube em partidas 
do Campeonato Brasileiro. 
Atualmente com 169 jogos 
disputados, Arão precisa de 
apenas mais dois jogos para 
passar o ex-zagueiro Ronal-
do Angelim e ingressar no 
pelotão principal do ran-
king. A informação é do site 
“ge.globo”.

Restando 26 rodadas para 
o Flamengo neste Brasilei-
rão, Arão tem tudo para ul-
trapassar o quarto colocado 
Adílio, ídolo na Gávea, que 
tem 181 jogos, e terminar o 
ano atrás apenas de três len-

Arão: 169 jogos no Brasileiro

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

das da história da institui-
ção. Completam a lista Zico 
(249 jogos), Júnior (265 jo-
gos) e o recordista Léo Mou-
ra (314 jogos).

“Uma honra alcançar um 
número tão expressivo ao 

lado de grandes jogadores 
que fizeram sucesso com 
essa camisa. Nunca imagi-
nei quando cheguei aqui 
que iria alcançar essa marca 
tão expressiva. Feliz demais, 
mas quero ir ainda mais 
longe, continuar jogando e 
correspondendo e ajudar o 
Flamengo dentro do campo, 
e claro alcançar mais títulos”, 
disse Willian Arão em entre-
vista ao “ge”.

Willian Arão deve com-
pletar o jogo de número 170 
no próximo fim de semana, 
pela 15ª rodada do Brasilei-
rão, contra o Internacional. 
O volante deve ficar de fora 
do duelo contra o ABC, pela 
Copa do Brasil, já que o téc-
nico Renato Gaúcho dese-
ja utilizar os considerados 
reservas.

‘Abraçamos o projeto’

Artilheiro do Botafogo nesta 
Série B, com sete gols, o meia-
-atacante Chay já era um dos 
grandes nomes do time mes-
mo nas primeiras rodadas da 
competição, quando o Alvine-
gro estava mal sob comando 
de Marcelo Chamusca. Ago-
ra com Enderson Moreira 
como técnico, o Glorioso deu 
a arrancada e engatou três 
vitória seguidas, se reaproxi-
mando do G-4 e retomando a 
confiança.

Durante entrevista ao 
programa “Tá na Área” da 
última segunda-feira, no 
SporTV, Chay explicou a di-
ferença de trabalho dos dois 
treinadores, além de exaltar 
a passagem de Chamusca 
pelo Glorioso.

“O trabalho do Chamusca 

Chay tem sete gols na Série B

VITOR SILVA/BOTAFOGO

era um trabalho muito bom, 
era um excelente treinador. 
Agora chegou o Enderson, 
que mudou o astral. Cada 
um tem seu método de jogo, 
abraçamos o projeto do En-

derson, como ele queria que 
jogássemos. Ele teve pouco 
tempo de treino, mas nas 
conversas temos assimila-
do bem o que ele pede e está 
dando certo”, explicou o ca-
misa 14 alvinegro.

Perguntado sobre o peso 
de ser um dos líderes do elen-
co e referência técnica, Chay 
disse que é ciente da sua im-
portância, mas elogiou os 
companheiros: “Tenho total 
apoio dos meus companhei-
ros, somos um grupo bem 
fechado. Nas conversas a 
gente sente não uma depen-
dência, mas há a expectativa 
do último passe, da finaliza-
ção. A responsabilidade tem 
que ser dividida, o Botafogo 
não pode depender de um só 
jogador”.

LUXEMBURGO NO CRUZEIRO

Vanderlei Luxemburgo foi anunciado ontem como técnico do Cruzeiro. O técnico, de 

69 anos, teve uma conversa com o presidente do time, Sérgio Santos Rodrigues, onde 

foram discutidas as bases salariais e a garantia de pagamentos em dia. 

Com a vitória parcial por 
3 a 0, no placar agregado, o 
Tricolor ‘cozinhou’ o jogo até 
o fim do primeiro tempo. Na 
volta do intervalo, o Cerro 
não tinha outra alternativa. 
Era tudo ou nada. E Matheus 
Gonçalves, ex-Fluminense, fez 
boa jogada individual para a 
boa finalização de Carrizo, que 
raspou a trave de Marcos Feli-
pe. A resposta tricolor saiu aos 
20 minutos. Fred deixou Luiz 
Henrique em boa condição de 
ampliar, mas Jean, ex-Bahia e 
São Paulo, fez a defesa.

Roger Machado demorou 
a mexer. A entrada de Ganso, 
Kayky, Lucca e Abel Hernán-
dez, ofensivamente, pouco 
mudou o lento cenário da 
equipe na armação. Mas o 
Fluminense explorou bem o 
regulamento para confirmar 
a vaga em casa sem riscos.

Volante está perto de fazer o jogo de número 170 no Brasileiro 

O artilheiro Chay comenta a chegada de Enderson Moreira
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A boxeadora Beatriz Ferreira 
garantiu pelo menos o bron-
ze na categoria dos pesos le-
ves (até 60 quilos) nos Jogos 
de Tóquio, ao vencer ontem 
Raykhona Kodirova, repre-
sentante do Usbequistão, nas 
quartas de final, por 5 a 0, em 
decisão unânime dos jurados 
(30 a 27 — quatro vezes — e 20 
a 26). Atual campeã mundial, 
Beatriz volta ao ringue ama-
nhã para a semifinal, quando 

A seleção brasileira masculina de 
vôlei sofreu mais do que o espe-
rado, mas venceu o Japão por 3 
sets a 0, com parciais de 25/20, 
25/22 e 25/20, na madrugada de 
ontem, pelo horário brasileiro, na 
Olimpíada de Tóquio. Na semi-
final, o adversário será o Comitê 
Olímpico Russo, algoz dos brasi-
leiros na fase de grupos, amanhã, 
à 1h (de Brasília). Com o triun-
fo, os atuais campeões olímpi-
cos seguem na busca pelo tetra 

NO VÔLEI, CHANCE DA REVANCHEBIA FERREIRA JÁ TEM MEDALHA GARANTIDA NO BOXE
terá pela frente a finlandesa Mira 
Marjut Johanna Potkone.

ABNER É BRONZE
A cor da primeira medalha do 
Brasil no boxe é de bronze. Abner 
Teixeira foi derrotado na semi-
final pelo cubano Julio la Cruz e 
não conseguiu se classificar para 
a final do pesos pesado. Como no 
boxe não há disputa do terceiro 
lugar, o brasileiro conquistou a 
medalha.

firulas olímpicas

Ana Marcela Cunha, que nunca havia subido ao pódio 
nos Jogos, é consagrada como campeã olímpica

AFP

A 
brasileira Ana Marce-
la Cunha, de 29 anos, 
ganhou a medalha de 
ouro na noite de on-

tem (no horário brasileiro), 
na prova dos 10km da ma-
ratona aquática dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, após 
nadar durante 2h. Ana estava 
em busca da única medalha 
que faltava na sua carreira. 
Ela nunca havia consegui-
do chegar ao pódio de uma 
Olimpíada e conquistou o fei-
to no Japão.

Após conquistar o ouro, 
Ana Marcela deixou um re-
cado e agradeceu: “Acredi-
tem nos seus sonhos e deem 
tudo de si. Quero agradecer 
ao meu clube, aos meus pais 
e à minha namorada. Eu so-
nhava muito com uma me-
dalha olímpica, estou muito 

feliz. Todos os brasileiros que 
ganharam medalha até ago-
ra me serviram de incentivo”.

Para não deixar escapar 
mais uma vez a medalha, 
Ana Marcela fez uma pre-

MARATONA AQUÁTICA

ATLETISMO

Alívio após altos e baixos
Bronze no salto com vara, Thiago Braz destaca os momentos instáveis na carreira 

AFP

Thiago Braz festeja a medalha de bronze no salto com vara 

O atleta Thiago Braz comen-
tou sobre o alívio após ter con-
quistado a medalha de bronze 
no salto com vara pelos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. Em en-
trevista ao portal “Uol”, Thiago 
citou os momentos instáveis 
pelo qual passou desde o ouro 
na Rio-2016.

“Foi um alívio. Literal-
mente isso, porque para 
mim é importante essa me-
dalha. Acho que os anos to-
dos que eu passei entre altos 
e baixos e lutar pela meda-
lha, pela participação em 
Tóquio, buscar um ótimo re-
sultado... Era muito impor-
tante, mas não só pra mim, e 
sim para minha família, mi-
nha esposa, meu treinador e 
por todas as pessoas que me 
acompanham”, disse o meda-
lhista olímpico.

Ele comentou que a con-
quista se deve ao amadure-
cimento e pelo comparti-
lhamento à rede de pessoas 

boas ao redor, como a famí-
lia e o treinador. “Mesmo 
saltando mal, minha família 
e meu treinador nunca dei-
xaram de acreditar em mim. 
É difícil, quando as coisas 
não estão indo bem, ter pes-
soas ao seu lado, acreditan-
do em você”.

ALISON: A FORÇA DO ALETISMO 

Alison dos Santos ficou tão 
eufórico com a medalha de 
bronze conquistada na ter-
ça-feira nos 400m com bar-
reiras nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio que até se confundiu 
na hora dos agradecimentos. 
Depois que já tinha passado 

pela área de entrevistas, quis 
voltar para lembrar de to-
dos aqueles que o ajudaram 
em sua trajetória até o pó-
dio olímpico em uma prova 
na qual o atletismo brasilei-
ro não tem tradição alguma 
e nunca havia conquistado 
um resultado tão expressivo 
como o feito de Alison.

Sorridente, Alison co-
memorou ainda o fato de 
o atletismo ter mudado a 
sua vida. Quando tinha dez 
meses de idade, ele teve um 
acidente doméstico e so-
freu queimaduras de tercei-
ro grau em várias partes do 
corpo. “O atletismo me fez 
ser uma pessoa diferente, 
fez eu melhorar o meu jeito 
de ser, entender e me acei-
tar mais. Antes eu era muito 
tímido, tinha muita vergo-
nha, só que hoje eu sei que 
isso faz parte de mim, não 
tem por que eu querer ficar 
tímido por isso”, contou.

SATIRO SODRÉ/SSPRESS/CBDA

Grande nome da maratona aquática, a brasileira Ana Marcela Cunha garantiu, em Tóquio, o tão sonhado ouro olímpico na carreira

paração em Sierra Nevada, 
no sul da Espanha, em um 
centro de treinamento que 
fica numa região de altitu-
de. Com isso, ela conseguiu 
melhorar o seu condiciona-
mento físico para competir 
na prova de sete voltas em 
um circuito na água.

Só em Campeonatos Mun-
diais a nadadora tem 11 pó-
dios, sendo os mais relevan-
tes o tetra nos 25km, o ouro 
nos 5km, em 2019, e uma 
prata e dois bronzes na dis-
tância de 10km. Neste ano, 
ela venceu a etapa de Doha, 
no Catar, da Série Mundial, 
no mês de março.

A cada Olimpíada, os bra-
sileiros sabem que podem 
esperar pelo menos uma 
medalha da vela. E ela veio 
nos Jogos de Tóquio-2020 
com mais um ouro, o oita-
vo ouro da modalidade, que 
segue como a mais vitoriosa 
do Brasil. As responsáveis 
foram Martine Grael e Kah-
ena Kunze, que garantiram 
o bicampeonato olímpico 
na 49erFX.

“A gente coloca muita de-
dicação no que a gente faz. 
Mas não podemos ser con-
sideradas fenômenos. Tem 
muito trabalho envolvido”, 
celebrou Martine.

Com o ouro delas em 
Tóquio, a vela chegou a 19 
medalhas nas Olimpíadas, 
atrás apenas do judô, com 

24. Entretanto, nenhum outro 
esporte conquistou oito ouros 
dos 33 do Brasil nos Jogos. E 
muito desse sucesso se deve à 
família Grael.

Além das conquistas de 
Martine, o pai Torben é o bra-
sileiro com mais medalhas 
olímpicas: cinco, ao lado do 
também velejador Robert 
Scheidt. São dois ouros, uma 
prata (Los Angeles-1984) e 
dois bronzes (Seul-1988 e Syd-
ney-2000). A família Grael 
ainda tem dois bronzes com 
Lars, tio de Martine (Seul-1988 
e Atlanta-1996). 

São nove medalhas para o 
clã Grael, que começou a tra-
dição na vela olímpica com 
Axel e Erik, tios de Torben, na 
década de 1960. “Para mim, é 
melhor ver as realizações dos 
meus filhos do que as minhas”, 
disse Torben, que é chefe da 
equipe de vela do Brasil.

VELA

Família Grael chega  
a nove medalhas

Após optar ficar fora de qua-
tro finais na Tóquio-2020 por 
causa de sua saúde mental, 
Simone Biles voltou a competir 
na trave e conquistou o bronze. 
Apesar do retorno com muitos 
aplausos, a ginasta norte-ame-
ricana não teve a performance 
que a consagrou e avisou que 
ainda não está recuperada: “Eu 
só preciso voltar para casa e 
trabalhar em mim mesma”

SIMONE BILES FICA 
COM  O BRONZE

Martine e 
Kahena: 

bicampeãs 
olímpicas

JONNE RORIZ/COB

Bia Ferreira: pódio garantido

AFP

Não foi fácil, mas o Brasil 
vai em busca do bicampeo-
nato olímpico no futebol 
masculino. Após empate 
em 0 a 0 com o México, a 
Seleção olímpica foi me-
lhor nos pênaltis e venceu 
por 4 a 1, garantindo a ter-
ceira final seguida. O ad-
versário será a Espanha, 
que ganhou do Japão por 
1 a 0 na prorrogação. Com 
pelo menos a prata ga-
rantida, o Brasil se isolou 
como o maior vencedor 
de medalhas olímpicas da 
modalidade, com sete.

Além do ouro na Rio-
2016, a Seleção olímpica 
foi prata em Los Ange-
les-1984, Seul-1988 e Lon-
dres-2012, além de bron-
ze em Atlanta-1996 e Pe-

FUTEBOL

Brasil vai disputar 
a final com a Espanha

quim-2008. “Falta um jogo. 
O último degrau da nossa 
escada. Quando a gente che-
ga à final é forte. Vamos com 
tudo”, afirmou Richarlison, 
artilheiro da Olimpíada, com 
cinco gols.

Após uma partida ruim, 
com poucas chances — Ri-
charlison chegou a mandar 
uma bola na trave, de cabeça, 
perto do fim do jogo — e de 
prorrogação no mesmo nível, 
a decisão foi para os pênaltis. 
Daniel Alves, Gabriel Marti-
nelli, Bruno Guimarães e Rei-
nier acertaram suas cobran-
ças, e Santos pegou o chute de 
Eduardo Aguirre, enquanto 
Vásquez mandou na trave.

A final será no sábado, às 
8h30 (de Brasília), em Yo-
kohama, contra a Espanha.

Braçadas de ouro

HUGO PERRUSO
hugo.perruso@odia.com.br

AFP

Brasileiros festejam a classificação diante do México

olímpico. Os rivais russos foram os 
responsáveis pela única derrota 
da Seleção até agora em Tóquio, 
por 3 sets a 0, na fase de grupos. 
Brasil e Rússia costumam fazer 
grandes confrontos no vôlei. No 
masculino, o duelo mais doloroso 
na memória dos brasileiros foi 
a derrota de virada na final da 
Olimpíada de Londres, em 2012. 
Já as meninas jogam hoje contra 
as russas pelas quartas de final, às 
9h30 (horário de Brasília).
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL) disse ontem que a PEC 32 
deve ser aprovada pelo Congresso até o fim de novembro. Lira prevê votação no ple-
nário da Câmara até o fim deste mês para, depois, o texto ser enviado ao Senado.

PRESIDENTE

Reajuste salarial deve 
sair do papel em 2022

AGÊNCIA O DIA

Servidores da Prefeitura do Rio reclamam de defasagem salarial 

C
om salários conge-
lados desde 2019, os 
servidores cariocas 
devem ter reajuste 

no próximo ano. Além de as 
contas municipais já terem 
saído do vermelho, nos basti-
dores já há essa sinalização. 
Inclusive, as discussões so-
bre o Orçamento para 2022 
já começaram, e tudo indica 
que haverá no texto previsão 
para a correção salarial.

Vale lembrar que a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) já dá esse indicativo: 
“O Poder Executivo buscará 
implementar no exercício de 
2022 reajuste salarial para os 
servidores públicos do Muni-
cípio”, prevê trecho da norma.

PLANOS DE CARREIRAS

Também podem sair do pa-
pel no ano que vem — como 
preveem dispositivos da LDO 
— os planos de carreiras da 
Saúde, dos servidores admi-
nistrativos e dos integrantes 
da Defesa Civil municipal. 

Presidente da Comissão de 
Assuntos Ligados ao Servi-
dor e ex-chefe do Legislativo 
do Rio, o vereador Jorge Fe-
lippe (DEM) pautou no ano 
passado a votação do projeto 
relativo aos funcionários ad-
ministrativos. E lembra que a 
aprovação atendeu ao pleito 
da categoria.

GUARDA ARMADA

 nA Comissão de Segurança Pú-
blica da Câmara do Rio, presidida 
por Jones Moura (PSD), realiza 
amanhã, às 10h, audiência para 
debater o armamento da Guar-
da Municipal — previsto em texto 
que tramita na Casa. Antes da 
discussão, haverá palestra do 
secretário de Segurança Pública 

de Goiás, Rodney Miranda, que 
foi prefeito de Vila Velha (ES). 
“Ele, que comandou a missão de 
prender o Lázaro Barbosa, tam-
bém armou a GM de Vila Velha e 
conseguiu reduzir os indicadores 
de violência na cidade. Ele con-
tará como foi essa experiência”, 
disse o vereador.

Câmara recebe secretário de Goiás

 nRelator da reforma adminis-
trativa (PEC 32) na comissão 
especial da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Maia (DEM-BA) 
voltou a sinalizar, ontem, que 
seu parecer vai tratar da ava-
liação de desempenho de ser-
vidores — apesar de o governo 
já ter afirmado que enviará ao 
Parlamento projeto específico 
sobre o assunto. 

Segundo Maia, a análise do 
profissional será “impessoal” 
e contará com a opinião do 

usuário do serviço público.
“Não será dado a nenhum 

chefe de plantão o direito de de-
mitir por seu gosto, por sua von-
tade exclusiva”, afirmou o parla-
mentar. “Tem que ter a avaliação 
do usuário do serviço público, o 
que é fácil por meio da internet e 
da tecnologia”, completou.

Também ontem, o presiden-
te da Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), disse que a PEC deve ser 
aprovada nas duas casas legis-
lativas até o fim de novembro.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Cidadão vai opinar sobre servidor

Arthur Maia tem discutido a avaliação do serviço público

GUSTAVO SALES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

 > A antecipação de me-
tade do 13º salário pas-
sará a ser obrigação. Por 
43 votos a 1, a Câmara 
do Rio aprovou ontem, 
em segunda discussão, 
projeto de emenda à Lei 
Orgânica, de autoria de 
Célio Lupparelli (DEM), 
que prevê datas para o 
depósito do abono: a 
primeira parcela deve 
sair em 1º de julho e a 
segunda parte em 1º de 
dezembro. 

O encaminhamento 
do prefeito Eduardo Paes 
(PSD) foi favorável à pro-
posta. Líder do governo, 
Átila Nunes (DEM) dis-
se que o projeto “é bom 
para o funcionalismo e 
ajuda na disciplina fis-
cal do Poder Executi-
vo”. “Isso é importante 
para que a gente impe-
ça o que aconteceu em 
2020. Com a fixação das 
datas, valorizamos os 
servidores e impomos 
uma disciplina financei-
ra ao Executivo”.

Antecipação 
do 13º na lei 
orgânica

 > “A inclusão do Plano de 
Cargos dos servidores ad-
ministrativos na LDO é 
justa. Aprovamos o pro-
jeto em 2020, corrigindo 
uma injustiça histórica 
com esses profissionais”, 
diz Felippe. Ele defende 
ainda o envio pelo gover-

no do Plano de Cargos dos 
funcionários da Saúde: “É 
extremamente importan-
te o envio (em 2022) para 
apreciação da Câmara. 
Defendemos a valorização 
dos servidores que pres-
tam importante serviço à 
população carioca”.

Legislativo analisará texto
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FábiaOliveira

EPISÓDIO ACONTECEU EM 2019

D
ennis DJ é alvo de uma ação judicial 
protocolada no último dia 29, na qual a 
produtora de eventos ‘Start Produções’ o 

acusa de ter descumprido com uma apresenta-
ção para a qual havia sido contratado e não ter 
ressarcido o valor do cachê pago antecipada-
mente. Segundo consta nos autos, Dennis 
fechou contrato em março de 2019, por inter-
médio da agência Nnew Brasil, que também 
figura como ré na ação, para se apresentar na 
Arena Safadão Juiz de Fora, em novembro 
daquele mesmo ano. A apresentação de Den-
nis ao lado de Safadão seria a principal da 
noite e, sendo assim, o momento mais espera-
do pelas milhares de pessoas que adquiriram 
ingressos do evento. 

A produtora alega ter pago o cachê artístico 
ao DJ de forma antecipada, no valor de R$ 230 
mil, sendo integralmente quitado cinco dias 
antes do show. Afirma ainda que as exigências 
de Dennis como camarim, hotel, vans e carros 
executivos, além de toda infraestrutura, equi-
pamentos e reservas de hospedagem, contra-
tação de transporte particular, entre outros, 
foram atendidas. No entanto, a entrada do 
artista no palco, que estava prevista para as 

22h, não aconteceu. 
A contratante alega que o não comparecimen-

to do músico se deu pelo fato de ele ter agenda-
do outros dois shows no Rio de Janeiro, sendo 
um antes e outro depois do evento ‘Arena Safa-
dão’. “Ficando evidente que sua logística de 
transporte, para comparecimento ao evento da 
Autora, em Juiz de Fora, foi incapaz de contin-

genciar o atraso da apresen-
tação do show lá realizado”, 
diz um trecho da inicial.

A produtora pede uma 
retratação pública de Den-
nis DJ, o pagamento da 

restituição dos valores pagos antecipadamente 
a título de cachê artístico e diária de alimenta-
ção, no valor atualizado, até julho de 2021, de  
R$ 243,8 mil, além de indenização por danos 
materiais emergentes no valor de R$ 342,2 mil, 
pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 
200 mil, devido à repercussão negativa causa-
da pela ausência do artista no evento, e a con-
denação por danos morais no valor de R$ 250 
mil. Há também o pedido de pagamento de 
juros e correção monetária. O valor total da 
causa é de R$ 1,36 milhão.

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
 

Gabi Martins é mais um nome confirmado em ‘A Fazen-
da 13’. A cantora mineira fechou com a RecordTV para 
participar do reality rural, que tem estreia marcada para 
o dia 14 de setembro. A coluna soube que a namorada 
de Tierry foi convidada em junho, mas recusou a propos-
ta. Depois de algumas rodadas de negociações, a produ-
ção da atração e representantes da ex-BBB sentaram 
para discutirem um novo e mais atraente cachê e, desta 
vez, Gabi topou. Ontem, inclusive, ela esteve na sede da 
emissora para acertar os últimos detalhes do contrato e 
ainda participou das gravações da ‘Hora do Faro’.

GABI MARTINS FECHA COM 
‘A FAZENDA 13’

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

DJ residente do programa de Jojo 
Todynho, no Multishow, Taty Zatto falou 
sobre sua reeducação alimentar e sua 
transição para uma alimentação 
vegetariana. “Desde que comecei a me 
tratar eu reprogramei minha mente. 
Passei a entender e dar valor aos 
alimentos que realmente tem a função de 
nos nutrir e nos alimentar. E com o tempo 
fui percebendo que mesmo a carne branca 
- que era a única que eu comia desde 
criança, pois nunca gostei de carne 
vermelha - já não me fazia mais falta”, 
conta a loura.  
 “Hoje, sabendo das condições em que 
muitos animais são tratados dentro das 
fazendas, a crueldade utilizada na criação 
de muitos deles me incomoda demais. E 
obviamente, somando tudo isso à 
facilidade que tenho de sentir prazer em 
me alimentar de frutas e vegetais, pensei: 
Por que não virar vegetariana? Uma dieta 
rica em frutas, legumes, verduras e grãos 
ajuda a saúde do intestino. Já sofri muito 
com problema de prisão de ventre. Uma 
dieta vegetariana bem planejada pode 
ajudar a prevenir doenças 
cardiovasculares, diabetes, entre outras. 
Por isso tomei essa decisão”, finaliza.

A MUDANÇA 
DE HÁBITOS 
DE TATY ZATTO

Dennis DJ é alvo de 

ação milionária por 

descumprir show em 

megaevento 

Ação foi 
protocolada no 
último dia 29
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DE MC KEVIN PARA A FILHA

O VALOR DA PENSÃO 
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Mãe da única filha de MC Kevin, Evelin Gusmão falou, em entrevista 
a um podcast, sobre como costumava ser sua relação com a ex-so-
gra e o cantor antes da morte do artista, que aconteceu em maio 
deste ano, após ele cair da varanda de um hotel no Rio. “A Valquíria 
sempre me disse que por ele ser muito novo ela sabia que ele daria 
trabalho por causa da idade dele. Eu me sentia mal quando ela fa-
lava isso, desde a barriga (período da gestação). E a gente se bicava, 
às vezes, por causa da pensão, que atrasou, ou então paga no dia, 
mas não paga no horário... Nunca coloquei na Justiça, porque eu me 
virava. Mas poderia ter colocado. Um mês antes de ele falecer eu 
procurei um advogado, porque estava ficando tudo muito pesado. 
E, querendo ou não, ele tinha que viver mesmo, tinha que gastar o 
dinheiro dele mesmo, tinha que curtir a vida dele mesmo. Mas eu 
ficava triste de ver eu precisando e não ser ajudada”, conta Evelin.
Ela ainda revelou quanto a pequena Soraya, de 6 anos, recebia de 
pensão nos últimos meses antes do falecimento do pai famoso. “A 
pensão foi crescendo por ano. Começou em R$ 300 e última pensão 
paga em abril foi de R$ 2,3 mil. Eu não tinha contato financeiro com 
o Kevin, era 100% com a mãe dele. Ele nem tinha noção de nada. 
Tudo que eu fazia tinha que falar com a mãe dele pra depois chegar 
nele. Foi assim durante anos. Ele tava trabalhando, vivendo, tava 
em outro mundo fazendo as coisas dele”, diz.
 Ainda segundo Evelin, a família do Kevin não a via com bons 
olhos. “Eu ficava chateada por não ser vista de uma maneira boa 
com isso. Tudo era interesse, tudo era dinheiro. Eu nunca fui reco-
nhecida por nada. Todo mundo foi se afastando durante um tempo. 
[...] Conforme as prioridades foram mudando, eu passei a não ser 
ninguém. Essa é a realidade”, afirma. 

‘A GENTE QUERIA TER MAIS DUAS 
MENINAS’, CONTA THALES BRETAS 
SOBRE PLANOS COM PAULO GUSTAVO
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Marcello Melo Jr parece 
não ter gostado muito 
de ver vídeos de suas 
concorrentes aponta-
dos como destaques 
na página do Gshow 
no Instagram cha-
mando a ‘Super Dan-
ça dos Famosos’. Incomodado com 
os clipes de Dandara Mariana, Viviane Araújo e Paolla 
Oliveira, o ator bateu a massa e colocou fermento em 
uma torta de climão nas redes sociais. Um dos fina-
listas do programa apresentado por Tiago Leifert, ele 
deixou um comentário meio desabafo na postagem 
da namorada de Diogo Nogueira. “Boa. Um dia, eu vou 
tirar 10 no funk de todos os jurados da ‘Super Dança 
dos Famosos’ e aí quem sabe eu apareço por aqui. 
Ih...lembrei: Eu gabaritei. Viva o funk, mas o homem 
também sabe dançar. Fica a dica”, comentou o ator.

Hoje, vai ao ar no programa ‘Saia Justa’ uma entrevista exclusiva 

com a ginasta Rebeca Andrade. A campeã Olímpica conversou 

com o jornalista Caio Braz sobre saúde mental, superação e co-

ragem. Caio está em Tóquio pela GNT e pela Vogue com o intuito 

de registrar as Olimpíadas para além dos resultados: focando na 

diversidade e comportamento. O programa começa às 22h30 no 

horário de Brasília.

REBECA ANDRADE NO ‘SAIA JUSTA’

FICA NA 

BRONCA
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 n No próximo do-

mingo (8) vai ter 
mais uma  edição 
do projeto ‘Fei-
jão e Melodia’, no 
estacionamento 
da quadra da 
União da Ilha. Ito 
Melodia também 
vai lançar o clipe 
da música ‘Amor 
de Pai.

 n Chega nesta 
sexta-feira (6) 
em todas as 
plataformas o 
clipe ‘Amanhã 
eu vou casar’, 
de Bruninho, o 
Original, com a 
participação de 
DJ Gustavinho.

Paulo Gustavo está completando três meses de morto, vítima da Covid-19 e 
próximo ao Dia dos Pais, Thales Bretas lamenta demais a ausência do marido. 
O dermatologista revela que os filhos sentem a falta do pai, diz que o casal tinha 
planejado muito a chegada de Romeu e Gael e pretendia aumentar a família. 
“Foi tudo muito desejado, veio na hora certa. E a gente queria ter mais duas 
meninas. Já estávamos pensando nisso”, admite.
 Thales ainda conta que um dos desafios é carregar na educação dos filhos 
os valores do marido. “É muito difícil educar sem ter uma referência, sem ter um 
outro para contrapor, porque às vezes você tem uma opinião sobre uma coisa, 
mas quer discutir. E eu tinha muito isso de trocar com o Paulo. O filho precisa 
tirar as próprias conclusões. Quando ele tem as duas visões, de dois pais, de um 
pai e uma mãe, de duas mães, é legal, sabe? É disso o que eu mais sinto falta, 
de mandar mensagem para o Paulo para tirar uma dúvida”, explica

BIVOLT E GLORIA GROOVE EM FEAT

A cantora Bivolt apresenta sua primeira parceria com Gloria Groove. O clipe do 
single ‘Pimenta’ traz uma festa no estilo ostentação e as mulheres como 
protagonistas e em posição de poder. Apostando em uma estética 
com referências dos anos 2000, a produção traz cenas em banheira de espuma, 
muitas jóias e com o elenco feminino sendo servido por garçons vestidos 
somente de toalha. O videoclipe prioriza uma paleta em candy colors e 
apresenta Bivolt e Gloria Groove em looks icônicos, como um sexy country em 
tons neon e laces coloridas. ‘Pimenta’ chega ao YouTube e às plataformas de 
áudio na próxima sexta-feira, pela Som Livre.

KENDY HIGASHI

Lumena Aleluia revelou que ficou doente com os ataques nas redes sociais após a sua participação no ‘BBB 21’. A psicóloga 
baiana contou que teve pânico, fobias, crises de ansiedade, perda de memória e por conta de tudo isso procurou a ajuda pro-
fissional. A família e a namorada de Lumena também foram ameaçadas. “Não queria que ninguém passasse por isso. Minha 
família sofreu ameaças, minha companheira também. Até o meu terreiro. Vamos cancelar o cancelamento”, disse a ex-BBB.

LUMENA TEVE FOBIAS APÓS ‘BBB 21’

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N A retoma gradativa das viagens de turismo, de ne-
gócio e das atividades do dia-a-dia pela população, 
mesmo diante das restrições por causa da pandemia 
da covid-19, recrudesceu os números de acidentes nas 
rodovias federais, segundo registros da Polícia Rodo-
viária Federal para a coluna. De janeiro a julho deste 
ano, a PRF já registrou 30.868 acidentes nas estradas 
no Brasil, frente a 29.032 no mesmo período do ano 
passado. Dentre estes, os acidentes graves saltaram 
7.754 para 8.502 este ano. 

Socorro
 N Os registros de feridos 

e mortos tiveram um leve 
aumento. Já foram regis-
trados 34.011 feridos este 
ano (frente a 32.858); e 
2.462 mortos frente 2.287 
para os sete meses. 

Grupinho
 N O chefe da Casa Civil, 

Ciro Nogueira, cadastrou-
-se no Telegram na sexta-
-feira. O fez a exemplo de 
ministros palacianos que 
usam o aplicativo para 
conversas reservadas.

Guenta, mamãe  
 N Os assessores mais pró-

ximos do senador estão 
apreensivos. Força de 

vontade, ela tem. O receio 
é como a mãe do agora mi-
nistro, uma senhora, vai 
assumir a agenda inten-
sa do filho de viagens no 
Piauí e as numerosas reu-
niões em Brasília. 

Buzinaço na praça.. 
 NUm cidadão despreve-

nido provocou fila de 10 
minutos ontem à tarde na 
praça de pedágio da Via 40 
na rodovia Belo Horizon-
te-Brasília, próximo a Sete 
Lagoas (MG). Esqueceu de 
sacar dinheiro para pagar a 
tarifa. E os atendentes não 
recebem o valor em cartão 
de débito do banco regio-
nal do motorista, o único 
que portava na carteira.  

Notícias do Palácio
 NUm novo veículo de im-

prensa nasce em São Paulo 
com linha bolsonarista na 
praça. A exemplo de José 
Dirceu, ex-chefe da Casa 
Civil de Lula da Silva que 
buscava uma rede de mídia 
de apoio ao partido, aliados 
de Bolsonaro tentam criar 
a sua.

Oi, Fica?
 NO presidente do PDT, Car-

los Lupi, tenta evitar que o 
dissidente deputado fede-
ral Túlio Gadelha (PE) dis-
pute a reeleição pelo PSB. 
Mas foi a mão pesada de 
Lupi no PDT quem retirou 
Gadelha da disputa da pre-
feitura ano passado, o que 
magoou o deputado.

Mercado aberto 
 NNa semana em que o Con-

gresso Nacional analisa o 
projeto de privatização dos 
Correios, o Mercado Livre 
‘postou’ um suspense na 

praça. Lançou lindo ví-
deo publicitário com Zico. 
Uma boa jogada de uma 
empresa argentina, poten-
cial compradora da estatal, 
que precisa cativar os brasi-
leiros – caso se concretize o 
que circula na praça. 

Concorrentes 
 NMais especulações entre 

escritórios e bancos é que 
outros potenciais com-
pradores dos Correios – a 
maior empresa de logísti-
ca da América do Sul – são 
uma grande loja de de-
partamentos e um banco 
brasileiro. 

Em tempo... 
 N ...a mina de ouro dos Cor-

reios não é apenas entrega 
de encomendas. São suas 
agências (boa parte pró-
prias) na maioria das cida-
des brasileiras que podem 
se tornar bancárias ou pon-
tos de vendas de variados 
produtos.

ACIDENTES AUMENTAM 

..DO PEDÁGIO

 N Há um projeto de 
lei  que tramita no 
congestinado Sena-
do (PL 4.643/20, que 
altera a Lei 8.987, de 
1995), de autoria do 
senador Eduardo Gi-
rão. O texto obriga as 
praças a aceitarem 
todo tipo de cartão de 
débito e crédito. Aliás, 
o motorista foi salvo 
por outro desconhe-
cido, que emprestou 
os R$ 5,30.

Qualquer mudança de competência 
tributária deve respeitar a forma 
federativa de Estado. E, falando de 

federalismo, devemos reconhecer as nos-
sas peculiaridades. Nos Estados Unidos, 
temos o exemplo do federalismo clássi-
co, fruto de uma progressão histórica de 
um movimento de fora para dentro, em 
que as 13 colônias celebraram em 1781, 
um contrato para a formação da Con-
federação de Estados; firmaram a Con-
venção da Filadélfia, em 1787; evoluindo 
para o que hoje são os Estados Unidos 
da América.

No Brasil, ao contrário do modelo 
norte-americano, o federalismo é um 
movimento de dentro para fora. Na 
monarquia, na Constituição de 1824, 
éramos um Estado Unitário dividido 
em províncias com quase nenhuma 
autonomia. Na República, nos torna-
mos Estado federal por Decreto, con-

É comum que em tempos de 
Olimpíadas o esporte mobili-
ze as pessoas, fato que hoje é 

amplificado pelo alcance das redes 
sociais. Com todos os questionamen-
tos que podemos fazer a respeito da 
realização dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, em uma situação mundial 
de emergência sanitária ainda não 
controlada, é inegável que as dispu-
tas despertam paixões e empatias 
no mundo inteiro.

A medalha de prata da menina 
Rayssa Leal – a skatista maranhense 
de 13 anos de idade – gerou reações as 
mais diversas: a venda de skates cres-
ceu, crianças andam manifestando 
aos pais o interesse em se iniciar no 
esporte, projetos sociais de formação 
de skatistas passaram a ter mais visi-
bilidade. Esperemos que tenham mais 
apoio privado e público, inclusive.

Nessas circunstâncias, surgem 
também ideias estapafúrdias, como 
a dos reacionários que aproveitaram 
o triunfo da Fadinha para defender a 
legalização do trabalho infantil, agar-
rados ao argumento de que se uma 
criança de 13 anos pode fazer espor-
te, deveria também poder trabalhar 
legalmente. 

Paulo Freire, o grande educador 
que está sendo lembrado pelo cente-
nário comemorado neste ano de 2021, 
dizia que a Educação não pode ser li-
mitada apenas pela escolaridade: ela 
acontece também nas ruas, nas casas, 
nas diversas formas de sociabilidade 
que as pessoas constroem no cotidia-
no. Darcy Ribeiro falava da relevân-
cia de se articular a escola, o esporte e 
o acesso à cultura como campos corre-
latos do processo educativo. 

A retomada da vida normal após o 
tormento da pandemia é uma exce-
lente oportunidade para pensarmos 
no estímulo à ocupação das ruas e 
das escolas com atividades culturais 

As crianças e o esporte

Federalismo à brasileira

Eduardo Maneira
Adv, prof UFRJ e pres 
da Com Dir Trib  
OAB Nacional

Chico D’Angelo
deputado federal pelo 
PDT-RJ

firmado na Constituição de 1891.
Esse artificialismo na implementa-

ção do federalismo brasileiro é uma das 
razões de termos uma concentração de 
poder e renda na União, em desfavor dos 
estados. O nosso federalismo tem uma 
outra característica única, que é o fato 
de os municípios terem status de entes 
federados, o que resulta em autonomia 
financeira e competência tributária para 
mais de cinco mil entes.

É fundamental que pensemos a Refor-
ma Tributária a partir da nossa estrutu-
ra de Estado Federal. E aqui há alguns 
equívocos. O primeiro é o de que pen-
samos na Reforma Tributária mirando 
a relação Estado-contribuinte, ou seja, 
nas questões ligadas à competência e às 
limitações ao poder de tributar, mas não 
cuidando de outra questão, que é a repar-
tição de receitas. Ou seja, a reforma, vista 
pela lente do Direito Financeiro e, depois 
pode contribuir para mudança que pro-
mova simplificação e segurança jurídica. 

A discussão deve começar pelo Direito 
Financeiro e, depois pelo Direito Tribu-
tário. Deveria começar com a definição 
das responsabilidades de cada um dos 

e ampliação do acesso a equipamen-
tos e práticas lúdicas, esportivas e ar-
tísticas. A sensação de bem-estar que 
as práticas esportivas proporcionam 
também se articula ao setor da Saúde, 
especialmente nas estratégias de de-
senvolvimento da medicina preventi-
va. Pensar a saúde articulada ao espor-
te e à Educação, é estratégia de gestão 
que não pode ser desprezada.

Tantas vezes desprezado, discri-
minado, até mesmo proibido, o ska-
te demonstrou ser um esporte capaz 
de estimular a recuperação de espa-
ços urbanos degradados, gerar inte-

ração social entre jovens, se articular 
às culturas de rua, como as do grafite 
e do rap. Que isso se expanda.

Rayssa Leal começou brincando nas 
ruas de Imperatriz, no Maranhão, e 
hoje é uma atleta de ponta. Se fosse 
obrigada a trabalhar de forma dura 
o dia inteiro, conforme defendem os 
arautos do obscurantismo, não estaria 
agora inspirando milhares de crianças 
brasileiras a seguir o seu exemplo. Que 
elas, as crianças, possam ter o direito 
a brincar, estudar, praticar esportes e 
ter pleno acesso à Saúde. É disso que 
se trata.

entes federados. E evitar as sobreposições 
existentes. Por exemplo: o município está 
sobrecarregado com o Ensino Infantil, 
Educação Fundamental, sistema de Saú-
de (destaque para a rede de emergência), 
além da limpeza, preservação dos espaços 
públicos, etc. É importante que o municí-
pio cuide disso tudo, e que se deem con-
dições para que arque com essas respon-
sabilidades. Não quer dizer que tenha de, 
necessariamente, ter competência para 
instituir e cobrar ISS. São coisas diferen-
tes. É necessário haver regras claras de 
repartição de receitas tributárias.

A tributação do consumo no Brasil, 
é repartida entre a União (IPI), os esta-
dos (ICMS) e os municípios (ISSQN). 
Esta tripla competência para se tribu-
tar o consumo sempre gerou problemas. 
Além disso, são 26 estados e o Distrito 
Federal com competência para instituir 
o ICMS, e mais de cinco mil municípios 
para instituir o ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza), geran-
do ambiente propício para que estados e 
municípios lutem entre si, a fim de atrair 
o maior número de investimentos, por 
meio de concessão de benefícios fiscais.

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N  Rico Chermont,  presidente da PanAmerican Minifootball Federa-
tion, entrevista hoje Pablo Melgar, presidente da Minifootball Guate-
mala, no PAMF TV. 

 N  Suma Sacerdotisa Wicca Alana Morgana  recebe Prêmio Embai-
xadores de Turismo do RJ, dia 18. 

 N  Instituto Ronald McDonald,  em parceria com ARFRIO S/A e Bee 
Vale, realiza 2ª edição da campanha “Sorte Acelerada”, em prol de crian-
ças com câncer. 

 N  Policiais do Brasil e da América Latina  concluem 2ª edição do 
programa de capacitação para combater comércio ilegal. 

 N  CAASP  realiza 2º etapa da Campanha de Saúde Bucal 2021 até dia 
3 de setembro. 

 N  Em seu primeiro trimestre de funcionamento, e-commerce da Flora 
já soma mais de 100 mil usuários e produtos de limpeza entregues em 
334 cidades. 

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 Wallace demonstra ódio de 
Simplício e Heideguer o incenti-
va. Tomtom sabota a comida de 
Roberta. Sol beija Wallace e Bar-
bara chega. Roberta passa mal e 
Marcelo a leva para casa.

17h45 | GLOBO | Livre 

PEGA PEGA

 n Daniel explica a todos os riscos 
que Manu e Júlia correm com 
a cirurgia. Rodrigo confessa a 
Lourenço que teme pela vida da 
filha e da ex-mulher. Maria critica 
Matias pela traição.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Eric encontra Bebeth chorando 
muito. Antônia e Júlio se beijam. 
Cássio avisa a Timóteo que irá 
sair do país. Antônia pede a Luíza 
que faça um retrato-falado de 
Caio para a polícia.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Teca janta com Sabrina no Café 
Boutique. A menina pergunta 
por que ela foi embora e lhe 
abandonou sozinha com o pai, a 
mulher explica. 

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo consegue fazer 
com que Cora revele o local onde 
escondeu seu diamante. Magnó-
lia e Severo fazem uma reserva 
no restaurante de Vicente.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Labão sente orgulho de Lia. 
Éder se declara para Zilpa. Labão 
pede Salma em casamento. 
Esaú é seduzido por Aoliba-
ma. Esaú faz uma importante 
descoberta.

21h | RECORD | 12 anos 
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FOTOS SANDRO MENDONÇA

T
hiaguinho acaba de lançar ‘Infinito Vol. 2’, continuação do álbum que ele mesmo diz ser o projeto 
mais importante de sua carreira. Com 19 faixas, o trabalho traz composições inéditas e regrava-
ções de sucessos do artista. Para o músico, o momento é de ansiedade para ver o que o público 
vai achar da produção. “As expectativas são as melhores possíveis. Meu objetivo é fazer as 

pessoas viajarem no tempo com essas canções mais antigas e curtirem também as inéditas. Esse 
álbum tem um sabor especial porque, através dele, consigo fazer uma viagem na minha carreira e 
nesses 19 anos que eu canto”, adianta Thiaguinho.

Com a tal viagem no tempo, Thiaguinho traz participações que foram fundamentais para sua 
história, como é o caso de Péricles. “Eu e Péricles temos uma ligação muito forte e a gente está sem-

pre junto. Por mais que a gente não trabalhe mais junto como era no Exaltassamba, eu ainda tenho o 
Péricles como braço direito, amigo e parceiro. Ter o Péricles nesse álbum era fundamental. Como falei, o 

álbum conta a minha história e é impossível contar minha história sem o Péricles do lado. Não é a primeira 
vez que ele participa do meu álbum solo, é a terceira. A gente se separou, mas não se separou (risos). A gente está 

sempre por perto”, destaca o artista.

RODA DE REPRESENTATIVIDADE
Outra convidada do álbum é Gloria Groove. Um dos nomes mais fortes do pop nacional, Gloria é uma drag queen brasileira e faz 

questão de levantar a bandeira dos direitos da população LGBTQIA+. Para Thiaguinho, a parceria é motivo de orgulho e reitera 
seu posicionamento em relação à comunidade gay. 

“É sempre importante ter esses movimentos de aproximação. Eu sou um cara que gosto muito disso. Mas, no meu trabalho, eu 
sempre tive essa aproximação. Tenho fãs espalhados pelo Brasil todo, graças a Deus, e recebo muito carinho. E dou de volta, sem 
distinção nenhuma. Gravar uma música com a Gloria Groove reforça mais isso e deixa claro para o público que a gente está se 
juntando em todas as causas possíveis. O primeiro critério de escolha foi o talento da Gloria e nossa sintonia. Mas fico feliz 

em servir como exemplo disso” comemora. 
Mais um exemplo de representatividade no álbum é a participação de Alexandre Pires. Fã do cantor desde a infância, Thia-
guinho fala sobre a importância de ver pessoas negras em posições de destaque e conta o papel de Alexandre na sua vida. 

“Eu me sinto com essa responsabilidade, sim, de falar sobre o tema, de lembrar as pessoas de que quando ela 
me vê, ela não vê só eu, ela vê toda a luta de um povo. Eu faço parte de um gênero que é o samba, que sofreu 
muito pra chegar onde chegou e ainda sofre. Mas conquistou um espaço porque grande parte da população 
vive essa luta. E o samba representa muito isso nas letras e na postura. Todo cantor preto que sobe num pal-
co é importante demais para os jovens. Eu já fui um adolescente que olhava para o Alexandre Pires e para o 
Netinho do Paula fazendo discursos sobre negritudes nos palco. E mesmo sem saberem, eles contribuíram 
muito para minha adolescência e para a minha autoestima. Eu fico muito feliz quando encontro um adolescente 

e ele me agradece pelas minhas músicas e por aumentar essa autoestima do pretinho, do menino negro”, declara. 

TORCIDA FIRME
E mesmo em meio ao lançamento, Thiaguinho conta que tem feito um esforço para acompanhar as Olimpíadas 

de Tóquio. Fã de esportes, o cantor tem um motivo a mais para assistir aos jogos, já que tem amigos com-
petindo pelo Brasil. “Estou assistindo muito. Além de ser um amante do esporte. Eu sou filho de dois 

professores de educação física. Sempre amei praticar esportes e sou muito fã de Olimpíadas. 
Estou assistindo tudo, não só os meus amigos. Mas quando você assiste um amigo 

jogar, isso mexe com você. Eu tenho três grandes amigos disputando. Me-
dina acabou a disputa dele, mas o Bruno e o Lucão ainda estão. É 

sofrimento dobrado sendo amigo. Ainda mais o Bruno que 
a gente é muito próximo, a gente se fala todo dia. 

Estou muito esperançoso que meus amigos 
tragam mais uma medalha de ouro. 

Nos Jogos Olímpicos de 2016, eu 
fui em quase todos os jogos do 
vôlei, mas de casa, eu colo-
co o despertador e assis-
to tudo”, revela.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

Thiaguinho fala do novo álbum, que reúne inéditas e sucessos da carreira com 

participação de convidados, e revela a torcida por amigos atletas nas Olimpíadas

VIAGEM NO TEMPOVIAGEM NO TEMPO

THIAGUINHO E PÉRICLES

THIAGUINHO E BRUNO CARDOSO

THIAGUINHO E ALEXANDRE PIRES

THIAGUINHO E GLORIA GROOVE

REPRODUÇÃO



Horóscopo

Tome cuidado com os gastos excessivos. Pode se 
envolver com fofocas e se prejudicar bastante. As 
paqueras podem esquentar, inclusive com algum 
amigo. Cor: escarlate.

Tente ser paciente. Pode evitar fortes brigas com 
familiares e colegas. Há chance de conquistar um 
aumento de salário. Converse bastante com o 
parceiro. Cor: laranja.   

Passatempo

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

TORTO: alado, beijo, beira, biju, broca, calda, calota, casal, coala, cobre, 
coruja, cousa, jornal, jura, lacre, lasca, lona, ornato, ousado, raso, rijo, 
rosado, rural, saco, saldo, sóbria, soja, tola, urna, urso.

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Ótimo dia para se comunicar com os outros. Vai 
arrasar com a sua simpatia. Só tome cuidado para não 
revelar segredos. Procure alguém parecido com você 
na paquera. Cor: branco.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Ideias criativas vão render uma bufunfa. Alie 
informação e intuição para se dar bem nos seus 
negócios. Uma atração proibida pode animar o seu 
coração. Cor: violeta.   

CÂNCER
21/6 a 22/7

Defenda suas opiniões com determinação. Só tome 
cuidado para não bater de frente com os chefes. O 
momento é promissor para oficializar um romance. 
Cor: nude.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você vai ter dificuldades para se concentrar nos seus 
afazeres. Deixe tarefas mais complexas e que exijam 
muito para outro dia. Valorize o companheirismo na 
união. Cor: azul-anil.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Tenha cautela com as suas palavras. Diminua o ritmo 
no trabalho e finalize as suas tarefas com atenção. As 
afinidades se destacam na hora da conquista. Cor: 
rosa-bebê.

LIBRA
23/9 a 22/10

Tenha bom senso para não gerar rusgas 
desnecessárias no trabalho. Procure não gastar mais 
do que pode. Valorize as afinidades e seduza na 
relação. Cor: branco

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Pode sofrer com dificuldades na comunicação hoje. 
Pergunte e não fique com dúvidas nos estudos ou em 
sua profissão. Fortaleça a união com seu bem. Cor: 
verde-musgo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Fofocas vão te chatear bastante. Tome cuidado com o 
que diz e não dê tanta importância para a opinião 
alheia. Aposte em boas conversas na vida em casal. 
Cor: pink.

Não seja impaciente com a sua família. O diálogo 
acalmará os nervos dos mais exaltados. Corte gastos 
excessivos. Esbanje simpatia e arrase demais na 
conquista. Cor: amarelo.

O clima em família pode pesar um pouco hoje. Talvez 
sinta que alguém está te escondendo algo 
importante. Não adie cuidados com a sua saúde. 
Seduza o par. Cor: malva.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Luiza Brunet 
relembra 
ensaio 
sensual
Luiza Brunet decidiu recordar 
algumas fotos do tempo em que 
modelava mundo afora. A mãe de 
Yasmin Brunet, que se envolveu 
em polêmicas recentemente, pos-
tou fotos de 1987 em que aparece 
vestindo look ousado. “Não, não 
estou nua, embora possa parecer”, 
frisou ela

Quem também postou os regis-
tros foi o diretor de cinema Klaus 
Mitteldorf. “’perfection’ quando 
cabeça alma e corpo se unem num 
único ser. A única Luiza Brunet, 
em 1987, na nossa viagem ines-
quecível de tantos momentos su-
blimes”, disse ele, que também é 
fotógrafo.

Nos comentários, seguidores 
famosos elogiaram os cliques. “É 
perfeita que fala?”, elogiou a jor-
nalista Gloria Maria.

Juliette se 
vacina contra 
a covid-19

A ex-BBB Juliette Freire recebeu 
a primeira dose da vacina contra 
a covid-19 ontem e comemorou 
nas redes sociais. “Apesar de você, 
amanhã há de ser outro dia... Vi-
ver é um ato político. Viver no 
Brasil é resistir ao negacionismo 
que mata. Gratidão e respeito aos 
que lutam pelo futuro e respeitam 
a ciência”, escreveu a campeã do 
reality show.

“Obrigada, meu Deus! De tudo 
que vivi no BBB, ler o anúncio da 
chegada da vacina foi um dos sen-
tidos mais fortes. No dia que saí, 
soube que mainha estava vacina-
da e meu coração aliviou. Hoje 
chegou o meu momento e eu só 
consigo agradecer”, disse.

Pamella 
Holanda revela 
que não era feliz
Três semanas após denunciar as 
agressões cometidas pelo DJ Ivis, 
Pamella Holanda usou as redes 
sociais para falar sobre o impacto 
da exposição do caso na vida de 
outras mulheres. A violência do-
méstica contra mulheres voltou a 
ser assunto nos jornais e na web 
após a arquiteta e influenciadora 
digital divulgar vídeo que com-
prova agressões do produtor con-
tra ela, inclusive, na frente da mãe 
e da filha do casal.

“Eu tinha tudo, mas não era fe-
liz”. Ela revelou que pretende usar 
a sua visibilidade para tratar do 
assunto abertamente.

AG. NEWS

INSTAGRAM/KLAUS MITTELDORF
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