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REFORMA 
ADMINISTRATIVA 
TOMA CONTA DAS 
MOBILIZAÇÕES 
NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. 
SERVIDOR, P. 10

OUTUBRO ROSA 
ESPECIALISTA EM SAÚDE, 
CHRYSTINA BARROS 
DESTACA A IMPORTÂNCIA 
DO DIAGNÓSTICO PRECOCE 
DO CÂNCER DE MAMA 
INFORME DO DIA, P. 2

Caixa cria linha de crédito de 
até R$ 1 mil para baixa renda
Empréstimos poderão ser contratados pelo celular por 100 milhões de pessoas e pagos em até 24 vezes.  ECONOMIA, P. 9 

JUROS DE 3,99% AO MÊS

NA SUPER-REPESCAGEM, CARIOCA 
NÃO PODE MAIS ESCOLHER A VACINA. P. 3

CONFIRMADOS DOIS MIL NOVOS CASOS 
EM FAVELAS NA ÚLTIMA SEMANA. P. 3
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Luciene francisco distribui os concorridos saquinhos de doces para a garotada nas ruas do andaraí, Zona Norte do rio 
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RAFA KALIMANN 
PODE FICAR 
FORA DE SÉRIE. P. 12
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após 2020 passar em branco, devotos de São Cosme 
e Damião retomam a distribuição dos saquinhos de 
guloseimas, mas mantêm cuidados por conta do vírus. P. 3 

Doce tradição de 
volta ao subúrbio 

COVID

Tumulto generalizado começou 
após a apresentação do rapper 
Orochi em Duque de Caxias, no 
último domingo. Vídeos mos-
tram trocas de socos e pelo me-
nos dois homens apontando 
armas para outras pessoas. P. 7 

Pancadaria 
em saída 
de show na 
Baixada

Luiz Fabiano Padrão, que traba-
lhava no Hospital Adão Pereira 
Nunes, na Baixada, foi morto a 
tiros por criminosos que esta-
vam em um carro estacionado 
ao lado da unidade de saúde. 
A polícia investiga o crime. P. 5 

Segurança 
de hospital 
assassinado  
em Caxias

Márcia da Rosa Pereira, que ficou 
conhecida após ser citada pelo 
ex-prefeito do Rio para facilitar o 
encaminhamento de cirurgias de 
catarata para pastores evangélicos 
- “Falem com a Márcia” -, foi nomea-
da para gabinete de vereadora. P. 4

Ex-assessora 
de Crivella 
ocupa cargo 
na Câmara 

Primeiro dia útil de funcionamento das 12 estações reabertas do BRT na Avenida 
Cesário de Melo, no corredor Transoeste, registrou baixo movimento de usuários. P. 4

MUITOS SEGURANÇAS  
E POUCOS PASSAGEIROS
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Em noite de grande Em noite de grande 
exibição, Vasco bate Goiás exibição, Vasco bate Goiás 
por 2 a 0 (Morato e Gabriel por 2 a 0 (Morato e Gabriel 
Pec) e reforça esperança Pec) e reforça esperança 
de voltar à elite.de voltar à elite.  P. 8P. 8

O G-4 É O G-4 É 
LOGO ALILOGO ALI

ONG FAVELA MUNDO OFERECE 300 
VAGAS PARA JOVENS EM OFICINAS. P. 5

CLÉBER MENDES

Pai de alberto 
César romano Jr, 
que desapareceu 
há quatro dias no 
recreio, depôs na 
polícia. P. 7 

Perícia em 
carro de 
empresário 
sumido
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ALESSANDRO MENDES

Com a chegada do Outubro Rosa, campa-
nha de conscientização sobre o câncer de 
mama, a especialista em Gestão de Saúde, a 

pesquisadora Chrystina Barros, conversou com a 
coluna sobre os prejuízos na pandemia em rela-
ção à diminuição de exames preventivos e trata-
mentos. “Fazer diagnóstico de câncer de mama 
precocemente, no mínimo, pode significar manter, 
preservar uma mama. Sem falar no risco que a 
identificação tardia traz de metástases, ou seja, 
de se disseminar. Isso pode ser a diferença entre a 
vida e a morte. Ano passado, 60% das mulheres 
deixaram de fazer exames de rotina. Isso vai traz 
diagnósticos tardios e, com certeza, dificuldades e 
complicações”, alertou. A pesquisadora também 
falou sobre a politização e polarização na área da 
saúde. “Perdemos todos, adoecem os que são de 
direita, de esquerda e os que não são nem de um 
lado e nem de outro. O que vemos é a negação e o 
desrespeito à vida”, disse.

ENTREVISTA 

“Diagnóstico de câncer de mama precoce 
pode significar preservar uma mama”

 N O que fazer para prevenir o 
câncer de mama?

 LNão só para a prevenção do cân-
cer, para tudo em Saúde, é preciso 
educação para conhecer, entender 
e nos conscientizarmos de que bons 
hábitos de vida, boa alimentação e 
atividade física regular, ajudam em 
tudo. São os comportamentos pro-
tetores que valem para a promoção 
da saúde e para a prevenção do cân-
cer, dentre outros, o de mama, que 
é o mais comum entre as mulheres. 
Mais de 24% dos casos em mulheres 
são de mama e, infelizmente, apesar 
de todo o avanço e índices de cura, é 
o que ainda mais mata em boa parte 
do mundo e no nosso país. É claro, 
precisamos falar – e muito – no diag-
nóstico precoce. Porque pode fazer 
toda a diferença. Eu descobri meu 
câncer de mama pelo autoexame e 
precocemente, logo que se tornou 
palpável, um “caroço” pequeno, mas 
que eu senti porque antes eu não o 
encontrava quando examinava a mi-
nha mama. Me examinava e me exa-
mino sempre. Estou tratada, fiz cirur-
gia, radioterapia e hormonioterapia 
programada a princípio por 5 anos, 
acompanhando para eventualmente 
identificar e cuidar de alguma reci-
diva. Mas o cuidado não para nun-
ca e posso dizer que, por hoje, estou 
curada, até com mais qualidade de 
vida do que tinha antes, por conta do 
cuidado com meu corpo e a valoriza-
ção da vida. Claro que o autoexame 
é uma arma poderosa, mas não dá 
conta de fazer todos os diagnósticos. 
Fazer exames de rotina conforme 
as melhores orientações e consenso 
técnico, é fundamental. Não deixe 
de fazer a mamografia anual a partir 
dos 40 anos e a ultrassonografia da 
mama. Mas o autoexame e o cuida-
do têm que existir sempre, desde a 
adolescência até a menopausa. E ho-
mens também têm câncer de mama. 
Precisamos falar de saúde e vida, sem 
medo e preconceitos.

 N Quais os maiores avanços no 
tratamento?

 LSe eu tivesse tido câncer há 20 anos, 
talvez tivesse retirado a mama, que é 
a cirurgia de mastectomia, feito qui-
mioterapia e estaria vivendo e tendo 
que lidar, talvez, com algumas res-
trições físicas. Talvez tivesse vivido 
outros dramas de autoimagem, de 
efeitos colaterais difíceis, em decor-
rência dos tratamentos. Mas, sem 
dúvida, a tecnologia evolui muito e 
as possibilidades hoje de cura e qua-
lidade de vida são muito maiores. As 
técnicas diagnósticas desenvolvidas 
permitem que os tratamentos sejam 
os mais precisos, até mesmo conser-
vadores, com toda a segurança. Ti-
rar uma mama envolve muito mais 
do que uma cirurgia. Mas é uma de-

cisão que pode salvar vidas e, para 
isto, precisa de análises genética, de 
imagem e de outros conhecimentos 
que a ciência tem hoje e favorece cada 
vez mais e um cuidado menos trau-
mático para todos, principalmente 
para a mulher. As tecnologias de ra-
dioterapia evoluíram muito. Técni-
cas cirúrgicas, medicamentos orais, 
drogas com menos efeitos colaterais 
e até para quem passa pela queda de 
cabelo, hoje existe touca que pode ser 
usada no procedimento, que minimi-
za e até evita este problema. Imagina 
o que é ter a possibilidade de manter 
o cabelo tratando um câncer? Mas se 
o cabelo cair, temos as perucas. Se a 
mastectomia vier, temos as próteses 
e as tatuagens de mamilo. São avan-
ços fundamentais para melhorar da 
prevenção ao tratamento.

 N Como o Brasil e o Rio estão 
em relação a políticas públicas?

 LInfelizmente para todos os avan-
ços e até mesmo para garantir o diag-
nóstico precoce, precisa de acesso. 
Temos técnicos, profissionais, mé-
dicos, enfermeiras, fisioterapeutas, 
psicólogos, nutricionistas… Cientis-
tas maravilhosos que sabem o que 
fazem e estão fazendo mais. O mun-
do evoluiu, nosso país e nosso estado 
estão conectados com o que existe 
de melhor, mas temos grave crise de 
dificuldade e desigualdade nos aces-
sos, tanto para diagnóstico precoce 
quanto para tratamentos. Acontece 
por falta de gestão eficiente, que ar-
ticule redes, que seja baseada em da-
dos e fatos independente de partido 
político ou quem foi eleito. O rastreio 
precoce do câncer de mama através 
da mamografia tem sucesso inques-
tionável. Mas nós temos cidades no 
Sudeste com capacidade instalada 
até 55 vezes maior do que a demanda, 
enquanto municípios e regiões intei-
ras no Norte e Nordeste não têm um 
mamógrafo. E o que que se propõe às 
mulheres que vivem nestes lugares? 
Investir em mamógrafos? Sim. Mas, 
além disso, a criação de centros de 
referência, a manutenção de siste-
mas e linhas de cuidado que deem 
conta do transporte, agenda de exa-
me em lugar mais próximo… acesso. 
Cada governo atua localmente pe-
los interesses e influências de A ou 
B, em detrimento de gente que sabe 
fazer gestão baseada em dados para 
a Saúde. Isso é muito triste. A própria 
formação profissional também tem 
sofrido. O investimento em grandes 
instituições públicas tem sido feito 
quase que para a manutenção de 
equipamentos que por vezes beiram 
ser obsoletos. Isso não é investimen-
to. É manutenção, às vezes, até defi-
citária também. Temos institutos de 
pesquisa privados que cobrem parte 
desta lacuna, mas, isto traz impacto a 

so ao tratamento, até 60 dias após 
diagnóstico. Mas, até 2019, antes da 
pandemia, segundo  dados do Siste-
ma de Informações Ambulatoriais 
no SUS, o tempo médio foi quase o 
dobro – 113 dias. E isso como média. 
Têm mulheres que levam meses para 
fazer uma mamografia, outros tantos 
para consulta e até o diagnóstico, evo-
luem para condições mais críticas e 
perdem não só a mama, mas a vida 
enquanto buscam acesso.

 N Como a senhora avalia essa po-
litização e polarização na área da 
saúde atualmente?

 LTriste. Muito triste. Claro que não 
existe setor na vida que não seja in-
fluenciado pelo político. Isso é a vida 
em uma sociedade democrática, 
onde diferenças de visão de mundo 
se apresentam pelos atos. Mas hoje 
vivemos um drama. Porque, além das 
discussões estarem exacerbadas, das 
relações mais espúrias estarem in-
fluenciando nomeações, substituin-
do competência por trocas obscuras, 
nossa liderança executiva maior nega 
a vida. É uma visão de mundo que 
quer colocar armas no prato de co-
mida. Então, a Saúde navega com 
muita dificuldade. Tem muita gente 
boa. Mas está muito difícil de traba-
lhar remando contra esta forte maré. 
Perdemos todos, adoecem os que são 
de direita, de esquerda e os que não 
são nem de um lado e nem de outro, 
porque, como eu já disse, o problema 
é muito maior – o que nós vemos é a 
negação e o desrespeito à vida.

 N Whatsapp e Facebook se trans-
formaram nos maiores meios de 
informação e de disseminação de 
fake news. Qual tem sido o impacto 
disso na área da Saúde?

 LGigantesco. Como tudo tem seu 
lado positivo. E negativo também. 
Mas prefiro destacar o positivo. Po-
der falar, compartilhar exemplos de 
enfrentamento, mostrar que o cân-
cer pode ser um caminho difícil, mas 
é possível. Que assim como a vida, 
ele é uma etapa que nem todos terão, 
mas junto com a maior expectativa 
de vida, as possibilidades de tê-lo são 
maiores. Uma outra coisa muito im-
portante é que, com as redes sociais, 
as informações estão mais claras e é 
muito bom quando a gente leva uma 
dúvida sobre o que viu em algum lu-
gar, para literalmente debater com o 
médico. Ninguém é mais paciente. 
Cada vez mais somos atores, sujeitos, 
protagonistas das nossas histórias, 
mas não podemos achar que viramos 
experts com cinco minutos de vídeo 
na internet. E a gente volta para a 
Educação. A Educação é a ferramen-
ta mais poderosa que temos para 
tudo na vida, principalmente para 
a Saúde. E Educação passa por liber-
dade, visibilidade e, por isso, as cone-
xões e as redes sociais são tão impor-
tantes. Lógico que por ser um campo 
aberto, existe muita gente que vem 
contra, chega a investir no desenvol-
vimento de fake news, que prestam 
um desserviço e consomem muita 
energia. Tanto da gente, que precisa 
parar para se dedicar a desconstruí-
-las, e de quem as consome, porque 
vira uma paranoia, ganha uma força 
que poderia estar sendo aplicada ao 
cuidado puro e simples. Quantas coi-
sas escutamos falar sobre máscaras, 
por exemplo. Que respira gás carbô-
nico, que sufoca, que isso e aquilo... aí 
a gente vê nas Olimpíadas, atletas de 
alto rendimento usando máscara em 
competições. Quer dizer – não tem 
nenhuma verdade nestas histórias, 
mas tem até gente com instrução que 
passa a acreditar em suas mentiras e 
atrapalham todos nós. Máscaras sal-
vam vidas! Mas a gente não se cansa 
e volto a afirmar – informação é tudo. 
Educação é tudo. Eu não vou te con-
vencer a nada. Você se convence. E, 
para isso, a gente fala quantas vezes 
precisar, e essa beleza nós temos em 
muito pelas redes sociais. Imaginem 
o que não viveram as pessoas na pan-
demia da Gripe Espanhola? O quanto 
a gente não se conectou e que servi-
ços maravilhosos para a Saúde estas 
redes nos trouxeram. Fico com essa 
parte. Obrigada por este espaço de 
compartilhar minhas reflexões, mi-
nha história e pela Saúde!

CHRYSTINA BARROS, ESPECIALISTA EM GESTÃO DE SAÚDE

longo prazo na manutenção e na de-
sigualdade de acesso a quem não tem 
plano de saúde. É uma crise sanitária 
muito maior e que corroe nossos con-
ceitos de universalidade, integralida-
de e equidade, básicos para a saúde 
e a pandemia da covid destacou isso.

 N Pacientes com câncer devem se 
vacinar contra covid-19?

 LSim. Todos devem se vacinar. Mas 
se a pessoa estiver em meio a um tra-
tamento que, por vezes, mexe com o 
sistema imunológico, ou com alguma 
dúvida específica em momento agu-
do da doença, ou até mesmo altera-
ção na sua condição de saúde, vale 
consultar um profissional e até mes-
mo nas unidades de Saúde, informar 
para ter a certeza de que pode tomar 
a vacina. Em geral, não há contrain-
dicações. Pelo contrário. Vacinem-se! 

 N A priorização do combate à 
pandemia atrapalhou o trata-
mento de outras doenças?

 LSem dúvidas atrapalhou. Nós fica-
mos quase um ano focados no cui-
dado a uma emergência. E isso não é 
um problema apenas do Brasil, é do 
mundo. Mas por aqui demoramos 
mais a retornar à normalidade da 
assistência e coordenação de ações 
para compensar o isolamento e as 
dúvidas que surgiram. Em alguma 
medida, sim, foi necessário concen-
trar recursos e profissionais para o 
manejo desta crise de saúde pública. 
Mas faltou por completo um Ministé-
rio da Saúde forte que pensasse real-
mente em saúde. Não venham dizer 
que foi criado histerismo em torno 
da covid. Não. Isso é problema real 
ainda. Matou e está matando muita 
gente que, com medidas preventivas 
e suporte adequados, poderiam estar 
vivas. Cabe ao gestor público dar as 
diretrizes e, no que é público, garantir 
o funcionamento adequado. A aten-
ção primária nunca podia ter parado. 
Aliás, em alguns lugares, vem sendo 
quase que desmontada, renegada a 
segundo plano em nome de pseudo 
investimento na cura. Digo pseudo, 
porque não existe cura se não houver 
planejamento e investimento, tan-
to em máquinas quanto em gente. 
E isso vale para tudo. Veja, falar em 
precocidade em saúde, faz toda a di-
ferença. Vale para o câncer e covid 
também. Fazer um diagnóstico de 
câncer de mama precocemente, no 
mínimo pode significar manter, pre-
servar uma mama. Sem falar no ris-
co que a identificação tardia traz de 
metástases. Isso pode ser a diferença 
entre a vida e a morte. Ano passado, 
60% das mulheres deixaram de fazer 
exames de rotina. Isso vai nos trazer 
diagnósticos mais tardios, dificulda-
des e possíveis complicações. Existe 
até lei para garantir à mulher aces-

Temos grave 
crise de 
dificuldade 
e desigual-
dade nos 
acessos para 
diagnóstico 
precoce e 
tratamen-
tos. Aconte-
ce por falta 
de gestão 
eficiente”

Tirar uma 
mama 
envolve 
muito mais 
do que uma 
cirurgia. 
Mas é uma 
decisão que 
pode salvar 
vidas”

É uma visão 
de mundo 
que quer 
colocar 
armas no 
prato de 
comida. 
O que nós 
vemos é a 
negação e o 
desrespeito 
à vida”

InformedoDia
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A
s máscaras ainda 
abafam a voz, mas 
as frases seguem 
clássicas, mesmo em 

tempos de pandemia: “Tia, 
está dando doce?”; “Deixa eu 
pegar mais um saco, para o 
meu irmão que está em casa”. 
Depois de um 2020 de cele-
bração esvaziada por conta 
da covid-19, as crianças vol-
taram às ruas ontem, Dia de 
São Cosme e São Damião, 
para correr atrás dos delicio-
sos e sagrados saquinhos de 
guloseimas. Com cuidados, 
devotos fizeram questão de 
manter a velha tradição no 
novo normal. 

“Somos muito devotos, 
todo ano damos doce. Desta 
vez tomamos cuidados. Esta-
mos com álcool em gel, más-
cara, mas a tradição não pode 
morrer nunca. Todo ano cum-
primos nossa promessa. Va-
mos distribuir 210 saquinhos”, 
contou Gisela Pestana, em 
frente à Paróquia de São Cos-
me e São Damião, no Andaraí.

TRADIÇÃO RETOMADA NO DIA DE 
SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Após um 27 de setembro esvaziado ano passado pela pandemia, ruas dos subúrbios cariocas voltam a 
registrar a agitação da garotada com tradicional distribuição de doces por devotos dos santos 

Gisela Pestana (no 
alto) fez a festa 
da garotada ao 
entregar doces em 
frente à Paróquia 
de São Cosme e São 
Damião, no Andaraí. 
A tradição voltou 
às ruas do Rio com 
devotos também 
distribuindo os 
saquinhos nos carros

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br
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Luciene Francisco esteve 
com a filha na paróquia para 
agradecer pela cura do filho. 
“Fiz promessa pela saúde do 
meu filho. Há nove meses ele 
teve AVC e se curou. Viemos 
pagar a promessa”.

A criançada que não pôde 
pegar em 2020 foi à forra 
agora. Devotos que tenta-
ram distribuir ano passado 
garantem que a presença de 
meninos e meninas nas ruas 
foi muito maior. Alguns até 
exageraram e não foram a 
aulas. A rede municipal de 
ensino chegou a marcar pro-
vas ontem, mas professores 
já sabiam que teria baixa pre-
sença de alunos.

Celebrado no Candomblé 
e na Umbanda, com fartura 
de bolos, doces e guaraná nos 
terreiros, a tradição de distri-
buir doces tem base também 
na religiosidade portuguesa. 
A tradição católica relata que 
Cosme e Damião, irmãos gê-
meos, eram médicos na Ásia 
Menor, onde hoje é a Turquia, 
e curavam enfermidades 
principalmente de crianças.

Ilda Amaral Marques, 83 anos, recebeu ontem a terceira dose de CoronaVac em posto de Cordovil

MARCOS PORTO/AGENCIA O DIA

YURI EIRAS

 > A Câmara Técnica de As-
sessoramento em Imuniza-
ção do Ministério da Saúde 
recomendou à pasta que 
suspenda a necessidade de 
intervalo entre aplicação 
das vacina contra a covid-19 
e da gripe. Segundo o mi-
nistro-substituto da Saúde, 
Rodrigo Cruz, o objetivo é 
que as pessoas aproveitem 
a ida aos postos e tomem as 
duas vacinas de uma única 
vez, para aumentar a ade-
são à imunização também 
contra a gripe. 

“A Câmara Técnica apre-

sentou estudo em que não 
há problema em lançar 
mão dessa estratégia (de 
intervalo entre as diferen-
tes imunizações). Em bre-
ve soltaremos nota técnica 
com todas as recomenda-
ções e o posicionamento 
oficial”, afirmou.

A expectativa é que a 
nota seja divulgada esta se-
mana e que a medida deve 
valer a todas as faixas etá-
rias da campanha. A pasta 
recomendava o intervalo de 
14 dias entre a vacina con-
tra a covid-19 e da gripe.

Vacinação sem intervalo

Fiz promessa pela saúde do meu filho. Há 
nove meses ele teve AVC e se curou. Viemos 
pagar a promessa”
LUCIENE FRANCISCO, devota de São Cosme e São Damião

PAINEL DO VOZ DAS COMUNIDADES

 NAs favelas do Rio registraram 
entre 17 e 24 de setembro alta 
de 1.783% de casos confirma-
dos de covid-19 em comparação 
a semana anterior, de acordo 
com o Painel da Covid-19 do Voz 
das Comunidades. Foram 2.072 
novos casos confirmados, isto é, 
1.962 a mais do que na semana 
anterior. No entanto, os números 
de óbitos pela doença diminuí-
ram, de 44 na semana do dia 10 
até 17 de setembro, para 27. 

O Complexo da Maré, em 
comparação às outras comuni-
dades, contabiliza o maior núme-
ro de casos desde abril de 2020: 
8.826 e 354 óbitos. Segundo o 
ranking, a Rocinha é a 2ª comu-
nidade com o maior número, 

com 3.902, e o Complexo do 
Alemão, o 3º com 3.138 confir-
mações. Segundo dados da Voz 
das Comunidades, são mais de 
46 mil casos confirmados de co-
vid-19 e 2,6 mil óbitos pela doen-
ça desde o início da pandemia 
nas 40 favelas do Rio acompa-
nhadas pela organização.

O secretário de Saúde, Daniel 
Soranz, divulgou que o Rio regis-
trou ontem o menor número de 
internações por covid-19 desde 6 
de abril de 2020. Segundo pano-
rama, em relação a 31 de agosto 
deste ano, houve queda de 40% 
da média móvel de internações. 
Segundo ele, o Rio teve 27 dias 
seguidos de redução da média 
móvel de internações. 

Dois mil novos casos em favelas

 > O segundo dia ontem 
da Super Repescagem de 
vacinação foi diferente 
do sábado, quando era 
permitido escolher o 
imunizante. Mas agora 
quem procurar as unida-
des de Saúde vai tomar 
a vacina que estiver dis-
ponível. A imunização 
atende a todos os grupos, 
com faixa etária a partir 
de 12 anos. Também es-
tão incluídos idosos de 
83 anos ou mais para 
dose de reforço.

A repescagem para 
todas as idades irá, pelo 
menos, até o fim de ou-
tubro. A filha da idosa 
Ilda Marques, 83, Tânia 
Amaral, comemorou a 
imunização completa 
da mãe com reforço. “É 
um alívio saber que con-
seguiu. Ainda mais ago-
ra, com a imunização 
completa”, disse Tânia 
que vacinou na Clínica 
da Família em Cordovil.

Repescagem 
sem escolha 
de imunizante

Prefeitura espera ministério oficializar
 > O secretário municipal 

de Saúde, Daniel Soranz, 
afirmo ontem que espe-
ra comunicado oficial do 
Ministério da Saúde e en-
vio de novas doses para 
incluir profissionais de 
Saúde em grupo priori-
tário no reforço contra 
covid-19. A declaração foi 
dada após o secretário de 

Estadual de saúde, Alexan-
dre Chieppe, e o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, se 
posicionarem pela inclusão.

“Ainda aguardamos a orien-
tação oficial do ministério e o 
aporte de doses”, disse o secre-
tário do município, no início 
da tarde desta segunda-feira, 
ao ser questionado por O DIA.

Conforme a indicação do 

ministério, os trabalhado-
res do setor devem receber 
preferencialmente imuni-
zante da Pfizer, com inter-
valo mínimo entre a 2ª e a 
3ª doses de seis meses.

“A vacinação foi autoriza-
da, principalmente para um 
público que não pode adoe-
cer, pois vai cuidar de quem 
ficar doente”, disse Chieppe.

Colaborou Fábio Costa
FABIO COSTA
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Assistente social 
foi nomeada ao 
cargo pela 
vereadora Tânia

Ex-assessora de 
Crivella na Câmara

REPRODUÇÃO

Ex-assessora de Marcelo Crivella 

Márcia da Rosa Pereira 
Nunes, que ficou conhe-
cida após ser citada pelo 
ex-prefeito do Rio Mar-
cello Crivella por sus-
postamente facilitar en-
caminhamento para ci-
rurgias de cataratas para 
pastores evangélicos vol-
ta a ocupar cargo de ser-
vidor comissionado. Ela 
foi nomeada para o cargo 
de oficial de gabinete da 
vereadora Tânia Bastos 
(Republicanos) no Câma-
ra do Rio. Márcia trocou 
o Palácio da Cidade pelo 
Palácio Pedro Ernesto, na 
Cinelândia. Seu salário 
gira em torno de R$ 7 mil. 

“Ela tem experiência na 
área política e a convidei 
para integrar o quadro de 
assessores no meu gabine-
te. A Márcia é um pessoa 
competente e dedicada. A 
constituição nos garante a 
livre escolha de contrata-
ção”, explicou a vereadora 
Tânia Bastos, garantindo 
que a contratação não foi 

a pedido de Crivella.
A assistente social ga-

nhou notoriedade em uma 
reunião do então prefeito 
Marcelo Crivella, em 2018, 
com lideres evangélicos ao 
discursar no “Café da Comu-
nhão” no Palácio da Cidade, 
em Botafogo. Na ocasião, o 
ex-chefe do executivo mu-
nicipal ofereceu facilidades 
para que o público evangé-
lico tivesse acesso a serviços 
oferecidos pela prefeitura. 

“Se os irmãos tiverem al-
guém na igreja com proble-
ma de catarata, se os irmãos 
conhecerem alguém, por 
favor, falem com a Márcia”, 
disse Crivella à época.

Manutenção reduz abastecimento 
de água no Rio e na Baixada 

DIVULGAÇÃO/LIGHT

Fornecimento de água será retomado após conclusão do serviço

A etapa final da manutenção 
da Light em Ribeirão das La-
jes amanhã, das 7h às 16h. A 
concessionária deverá con-
cluir o trabalho iniciado na 
primeira etapa, na semana 
passada. Como a Cedae rece-
be água do reservatório para 
tratamento e distribuição para 
parte do Rio de Janeiro e Bai-
xada Fluminense, o sistema de 
abastecimento ficará tempo-
rariamente fora de operação 
durante a execução do serviço, 
com fornecimento reduzido.  

Entre as cidades afetadas 
estão Japeri, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Queimados e Se-
ropédica. No Rio de Janeiro, 
o impacto será nos seguin-

tes bairros: Anchieta, Bangu, 
Benfica, Bonsucesso, Caju, 
Campo Grande, Centro, Del 
Castilho, Deodoro, Engenho 
da Rainha, Gericinó, Guada-
lupe, Higienópolis, Honório 
Gurgel, Ilha do Governador, 
Leopoldina, Manguinhos, 
Padre Miguel, Realengo, 
Riachuelo, Rocha, Rocha Mi-
randa, Sampaio Correa, São 
Francisco Xavier, Triagem e 
Vila Kennedy.

O fornecimento de água 
será retomado logo após 
a conclusão do serviço da 
Light, e a previsão é que a 
normalização se dê em até 
48 horas. Imóveis com cai-
xas d’água e/ou cisterna 

Movimento fraco 
na reabertura do 
BRT na Avenida 
Cesário de Melo
Segundo o BRT Rio, as pessoas ainda estão 
‘voltando a se habituar com a volta do serviço’

MARCOS PORTO

Primeiro dia útil de reabertura das 12 estações do BRT Transoeste teve movimento fraco de passageiros

O 
primeiro dia útil 
da reabertura das 
12 estações do BRT 
na Avenida Cesário 

de Melo, no corredor Tran-
soeste, nesta segunda-feira, 
foi marcado pelo fraco mo-
vimento de passageiros na 
parte da manhã. Nossa equi-
pe percorreu as estações Ce-
sarão I, Cesarão II, Vila Pa-
ciência e Três Pontes, sen-
do que nessa última, nossa 
equipe foi expulsa da região 
por um motoqueiro que se 
aproximou e disse para eles 
“vazarem”. Nos demais lo-
cais visitados, foi consta-
tada a presença da Guarda 
Municipal.

O BRT Rio explicou que 
“a demanda de passageiros 
ainda se apresenta de for-
ma modesta, já que muitas 
pessoas estão voltando a se 
habituar com a volta do ser-
viço no eixo Cesário de Melo”. 
Segundo eles, a operação das 
estações reabertas ocorreu 
com intervalos de 7 minutos 
entre os articulados.

Sobre a ameaça que a equi-
pe de reportagem sofreu, a 
Polícia Militar disse que “as 
referidas estações contam 
com a atuação da Guarda 
Municipal e também de nos-
sas equipes, que executam 
o policiamento de maneira 
estratégica, ostensiva e dinâ-
mica. Orientamos que, dian-
te de incidentes desse tipo, 
nossas equipes sejam acio-
nadas de maneira imediata 

através de nossa Central 190. 
Quando identificados em fla-
grante, esses criminosos se-
rão presos pela corporação”.

A PM ainda informou que 
segue com o policiamento 
intensificado nos corredores 
viários do BRT em diversas 
regiões da cidade.

SEGURANÇA
Para garantir segurança, a 
Secretaria de Ordem Pública 
(Seop) disse que o programa 
BRT Seguro atua nas esta-

ções reabertas do corredor 
Cesário de Melo com um 
efetivo de 49 agentes, entre 
guardas municipais e poli-
ciais militares, alternando 
entre rondas e ocupações, 
em horários estratégicos e 
variados. O planejamento 
pode ser ajustado de acordo 
com as demandas e necessi-
dades que surgirem ao longo 
das operações.

A via, que liga Santa Cruz 
a Campo Grande, na Zona 
Oeste, ganhou ainda melho-
rias no transporte por BRT, 
com alterações das linhas 
que atendem os moradores 
da região e intervalos meno-
res. Cada uma das 12 esta-
ções foi reformada ao custo 
de R$ 400 mil, totalizando 
R$ 4,8 milhões.

 N Ao todo, 30 ônibus vão fazer 
os serviços das novas linhas 
do BRT na região, com capa-
cidade para transportar 1.600 
passageiros, por hora, por sen-
tido, nos horários de pico. Os 
veículos que vão circular nesse 
trecho terão nova identidade 
visual para identificar o BRT 
Cesário. Todas as ações fazem 
parte da intervenção da Prefei-
tura no sistema até que a nova 
licitação do transporte público 
da cidade seja realizada.

As 12 estações entregues 
aos cariocas foram fechadas 
depois de terem sido vandali-
zadas. A maioria delas estava 
inoperante desde 2018.

Ontem, entrou em operação 
a nova Linha 14, também com 
intervalos menores. Em vez 
de partir do Terminal Campo 
Grande, o serviço agora sairá da 
estação Santa Eugênia, em Pa-
ciência, seguindo até a estação 
Salvador Allende, no Recreio 
dos Bandeirantes.

INTERVALOS MENORES

Nova linha entra em operação

Primeiro dia útil de reabertura das 12 estações do BRT Transoeste

MARCOS PORTO

Demanda de 
passageiros ainda 
se apresenta de 
forma modesta, já 
que muitas pessoas 
estão voltando a se 
habituar com a volta 
CONCESSIONÁRIA BRT RIO

PM ainda informou 
que segue com 
o policiamento 
intensificado nos 
corredores

não devem sofrer desabas-
tecimento. Mesmo assim, a 
Companhia recomenda eco-
nomia de água e adiamen-
to de tarefas não essenciais 

que exijam grande consumo. 
Clientes da Cedae podem so-
licitar o abastecimento por 
caminhão pipa pelo telefone 
gratuito 0800-282-1195.

Civil apreende drogas e armas
A Polícia Civil apreendeu 
drogas, armas e munições, 
na tarde de ontem, na Ave-
nida Brasi l ,  próxima a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), na Zona Norte 
do Rio de Janeiro. A ação 
foi realizada por agentes 
da 14ª DP (Leblon), que 
apreenderam aproxima-
damente duas toneladas 

de maconha, sete fuzis e 
cinco pistolas glock, além 
de centenas de munições. 
O material estava no fundo 
falso de um caminhão que 
transportava cerca de 20 
toneladas de frango. 

De acordo com a delega-
da Bianca Xavier, titular 
da distrital, o caminhão 
vinha de Santa Catarina e 

abasteceria as comunida-
des da Zona Sul ligadas à 
maior facção criminosa do 
Rio. Ainda segundo a titu-
lar, a apreensão foi reali-
zada após monitoramento 
do Setor de Inteligência 
da 14ª DP, durante uma in-
vestigação sobre tráfico de 
drogas no estado. Durante 
a operação, foram utiliza-

dos cachorros da Coorde-
nadoria de Recursos Espe-
ciais (Core), que consegui-
ram localizar a droga entre 
o frango.

“Polícia encontra duas 
toneladas de maconha, sete 
fuzis, cinco pistolas glock e 
munições em caminhão que 
transportava frango”, infor-
mou no Twitter.
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ONG Favela Mundo abre inscrições para 300 vagas 
Oportunidades estão disponíveis para crianças e adolescentes de 02 anos à 18 anos, e o único pré-requisito é estarem estudando

DIVULGAÇÃO

Oportunidades na ONG Favela Mundo estão disponíveis para crianças e adolescentes de 02 anos à 18 

Comemorando  seus  1 1 
anos completos nesse mês 
de setembro, a ONG Fave-
la Mundo está oferecendo 
300 vagas para oficinas ar-
tísticas de Teatro, Hip Hop, 
Musicalização, Violão, Jazz, 
Danças Brasileiras e Vio-
lão. As oportunidades estão 
disponíveis para crianças e 
adolescentes de 02 anos à 18 
anos, e o único pré-requisito 
é estarem estudando.

A organização não gover-
namental é a única no país 
a ser reconhecida pela ONU 
como “Modelo de Inclusão So-
cial nas Grandes Cidades”. O 
reconhecimento ocorreu no 
evento World Cities Day, em 
Nova York. Além deste, a Fa-
vela Mundo já esteve repre-
sentando o Brasil em outros 
nove eventos no exterior, sen-
do três desses na Organização 
das Nações Unidas.

Cerca de 6 mil alunos fo-
ram de crianças a partir de 
2 anos, participantes de ofi-
cinas do projeto homônimo: 
Favela Mundo, enquanto 4 
mil foram capacitados pelo 

A Arte Gerando Renda, com 
oficinas voltadas para jovens 
e adultos a partir de 15 anos, 
com o foco em profissionali-
zação artística para o mundo 
do samba e da beleza.

Um dos casos de sucesso 
é o da ex-aluna a Danielle 
Oliveira, que participou 
do A Arte Gerando Renda, 
em 2015. Conhecida como 
Dani Make’s, após se cer-

tificar no curso de pintura 
artística e fazer disto sua 
fonte de renda.

“Quem faz aniversario é 
a Favela Mundo, mas quem 
ganha o presente sou eu, 
que consegui fazer parte 
desta família e foi por cau-
sa disso que eu desenvolvi 
minha arte e hoje tudo o que 
eu aprendi eu coloquei em 

Segurança do Hospital 
Adão Pereira Nunes é 
assassinado a tiros
Crime aconteceu em Caxias, na Baixada. Vítima, segundo 
informações, trabalhava há pouco mais de dois meses na unidade

REPRODUÇÃO

Policial e sua esposa sofreram tentativa de assalto na RJ-106

A 
Pol íc ia  Civ i l  in -
vestiga a morte de 
um segurança do 
Hospital Estadual 

Adão Pereira Nunes, em 
Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense. O crime 
aconteceu na noite de do-
mingo (26), na lateral da 
unidade médica. Luiz Fa-
biano Padrão foi assassi-
nado por criminosos que 
estavam em um carro esta-
cionado no local. 

Agentes da Delegacia 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) estão 
ouvindo testemunhas. Os 
investigadores irão anali-
sar as imagens do circuito 
de segurança para tentar 
identificar os executores. 

A Polícia Militar disse 
que equipes do 15° BPM 
(Duque de Caxias) foi acio-
nada para uma ocorrência 
de homicídio na região do 
Hospital Adão Pereira Nu-
nes. No local, foi identifi-
cado que a vítima era um 
funcionário. 

Testemunhas relataram 
que a vítima caminhava 
na calçada e foi abordada 
pelo assassino que efetuou 
vários disparos. Em segui-
da, o homem entrou no 
carro e fugiu. Há suspeita 
que ele tenha sido ajudado 
por um comparsa. O segu-
rança foi atingido por pelo 
manos 10 disparos. 

Luiz Fabiano trabalha-
va há pouco mais de dois 
meses no Adão Pereira 
Nunes. De acordo com a 
polícia, ele cumpria liber-
dade condicional e já res-
pondeu por crimes como 
porte ilegal de armas e as-
sociação criminosa. 

A Polícia Civil ainda não 
sabe a motivação do cri-
me, mas apura se a morte 
do segurança tem ligação 
por conta de um desenten-
dimento entre ele e o mari-
do de uma mulher que ha-
via buscado atendimento 
no hospital pela manhã. O 
corpo foi levado para o Ins-
tituto Médico Legal de Du-

 N Uma mulher revidou a agres-
são de um homem e usou uma 
panela de pressão para atingi-
-lo na cabeça, neste sábado, 
no bairro Inoã, em Maricá. De 
acordo com informações da 
Polícia Militar, ele teria amea-
çado agredi-la durante a noite 
toda e ainda chegou a dar um 
tapa no rosto da vítima.

Ainda segundo a corpora-
ção, o agressor ainda incendiou 
o quintal da casa da mulher e 
tentou atear fogo nos perten-
ces dela após receber a ‘pane-
lada’. A vítima contou à polícia 
que ele só foi contido com a 

chegada do neto dela, que en-
trou em uma luta corporal com 
o acusado para impedi-lo de 
prosseguir com os ataques.

Durante a briga, o agressor 
pegou uma faca e conseguiu 
atingir uma das pernas do ra-
paz. Ele foi levado para o Hos-
pital Municipal Conde Modesto 
Leal, no Centro de Maricá, mas 
seu estado de saúde não foi 
informado. 

Após a chegada da PM, o ho-
mem confessou as agressões e 
foi  encaminhado à 76ªDP 
(Centro/Niterói), onde ficará 
à disposição da Justiça.

CONTRA AGRESSÃO

Panela de pressão como defesa

 > Um policial militar, 
lotado no 7°BPM (São 
Gonçalo), de 32 anos, 
e a esposa foram ba-
leados, na noite de do-
mingo, durante uma 
tentativa de assalto na 
RJ-106, em Maricá, na 
pista sentido Niterói. 
De acordo com a corpo-
ração, policiais milita-
res do 12ºBPM (Nite-
rói) foram informados 
por populares a respei-
to de um veículo para-
do e com marcas de ti-
ros na Rodovia Amaral 
Peixoto, no Km 30, em 
Maricá, e deslocaram-
-se até o endereço.

No local, os agen-
tes encontraram uma 
equipe do Corpo de 
Bombeiros socorrendo 
um homem e uma mu-
lher baleados, sendo 
eles um soldado da Po-
lícia Militar e a esposa. 
Segundo a PM, o casal 
foi socorrido ao Hos-
pital Conde Modesto 
Leal, em Maricá, e de 
acordo com as primei-
ras informações, não 
correm risco de morte.

No início da ma-
nhã de ontem, o PM 
foi transferido para o 
Hospital Estadual Al-
berto Torres (HEAT), 
no Colubandê.

Até o momento, os 
criminosos não foram 
localizados. O caso será 
investigado pela 82ª DP 
(Maricá).

Policial e 
esposa são 
baleados

Luiz Fabiano Padrão 
foi assassinado por 
criminosos que estavam 
em um carro estacionado 
no Hospital Estadual 
Adão Pereira Nunes

Organização 
é a única a ser 
reconhecida pela 
ONU como ‘Modelo 
de Inclusão Social’

prática e gerar renda para 
minha casa e ainda está me 
levando à lugares inimagi-
náveis”, se declara Danielle.

Não só os alunos dos 
cursos profissionalizantes 
que acabam encontrando 
suas novas profissões nas 
oficinas, uma prova disso é 
Marcos Vítor Moraes, de 16 
anos. Ele conheceu o Proje-
to Favela Mundo quando ti-
nha 11 anos, na comunidade 
em que mora, no Engenho 
da Rainha, mas quando o 
projeto itinerante foi em-
bora, resolveu ir atrás e con-
tinuar aprendendo danças, 
já que não haviam outros 
projetos na sua região.

“Fui para a Rocinha, To-
mas Coelho, Acari e agora es-
tou no Caju. Aonde eu moro 
não tem projeto nenhum e 
aqui eu consigo fazer várias 
danças no mesmo dia. Estou 
fazendo danças brasileiras, 
Hip-Hop e Jazz aqui, pego 
quatro ônibus, dois para vir 
e dois para ir para casa, mas 
eu venho feliz porque vou 
dançar”, conta.

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

 > A Polícia Militar impe-
diu, na noite de domingo 
(26), a realização de um 
baile funk supostamen-
te patrocinado por tra-
ficantes da comunidade 
Risca Faca, em Maricá, 
na Região Metropolita-
na do Rio. Três pessoas 
foram detidas e levadas 
para a delegacia.   

Equipes do 12º BPM 
(Niterói), latadas na Com-
panhia Destacada de Ma-
ricá, estiveram na comuni-
dade por meio de denún-

cia anônima. No local, en-
contraram o equipamento 
que estava sendo montado 
numa área onde crimino-
sos estão acostumados a 
realizar suas festas. 

Várias pessoas esta-
vam na local. Duas se 
apresentaram como or-
ganizadores da festa e 
um homem como dono 
do equipamento. Todas 
oram levadas para a 82ª 
DP (Maricá), onde pres-
taram depoimento e fo-
ram liberadas.

PM acaba com baile funk 
em comunidade de Maricá

Testemunhas 
relataram que a 
vítima caminhava 
na calçada e foi 
abordada pelo 
assassino

que de Caxias. Ainda nã há 
informações sobre enterro. 

Em nota, a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) 
lamentou a morte de Luiz 
Fabiano da Silva Padrão, 
funcionário do Hospital 
Estadual Adão Pereira Nu-
nes. Segundo a SES, “ele foi 
morto do lado de fora da 
unidade, quando deixava 
o plantão. O corpo foi en-
caminhado para o IML e os 
familiares receberam su-
porte da assistência social 
do hospital”.
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DIVULGAÇÃO

Advogada Melissa Areal

Fale conosco: odia@reclamaradianta.com.br 
WhatsApp: (21)993289328

Plano de saúde 
do aposentado

“Vou me aposentar em dezembro e gostaria de saber 
se tenho direito a permanecer com o plano de saúde 
da empresa”

S
e você contribui, com 
qualquer valor, para 
o custeio do plano de 
saúde que a empresa 

lhe oferece, terá o direito de 
permanecer com ele após a 
aposentadoria. É bom lem-
brar que o pagamento integral 
da mensalidade passará a ser 
uma responsabilidade sua. 

A advogada Melissa Areal 
Pires lembra que para saber 
por quanto tempo você terá 
direito a continuar com o pla-
no, é preciso fazer umas con-
tas. Vamos lá: se contribuiu 
para o plano de saúde por 10 
anos ou mais, terá o direito 
de manter a assistência mé-
dica pelo plano da empresa 
de forma vitalícia. Mas, se 
contribuiu para o plano de 
saúde por um período infe-
rior a 10 anos, poderá man-
ter a assistência médica por 
um ano para cada ano de 
contribuição. 

Vale lembrar que durante 
o período legalmente pre-
visto de manutenção do pla-
no da empresa, você poderá 
mudar para outro plano de 
saúde, valendo-se da por-
tabilidade de carências, ou 

RECLAMAR ADIANTA

(Elcio Barbosa Santos, Piedade, Rio). 

seja, não sendo obrigado 
a cumprir novos prazos de 
carência e cobertura par-
cial temporária. 

E não se esqueça, a deci-
são de se manter no plano 
da empresa deve ser infor-
mada à empregadora no 
prazo máximo de 30 dias 
que são contados a par-
tir do momento em que a 
empresa lhe comunica o 
direito de manutenção da 
assistência médica.

Casos Resolvidos: Hugo 
Vieira (Oi); Demétrio Cha-
gas (Cedae); Ângela Bentes 
(Comlurb).

Corregedoria investiga 
mortes em Anchieta
Sem recursos, Civil diz que investigação será feita pela 31ª DP e não pela DH

REGINALDO PIMENTA

Major da PM caracterizou a região do Chapadão como ‘complexa’

O 
porta-voz da Polícia 
Militar, major Ivan 
Blaz ,  in formou, 
que a Corregedo-

ria da corporação investiga 
a morte do estudante Sa-
muel Vicente, de 18 anos, 
e de William Vasconcelos, 
de 38 anos. “A Corregedoria 
da PM já está no caso por 
determinação do secretário 
Luiz Henrique Pires”. A jo-
vem Camily da Silva Poliná-
rio, de 18 anos, recebeu alta 
do Hospital Estadual Getú-
lio Vargas, na Penha, Zona 
Norte do Rio, ontem após 
ser atingida por um tiro. 

O major ainda caracteri-
zou a região do Complexo do 
Chapadão como “complexa” 
e com forte domínio do trá-
fico. “Eu fui subcomandante 
do 41º BPM, é uma área bem 
complexa, que tem uma ex-
pansão dia após dia do trá-
fico que opera no Chapadão. 
Tem o baile funk, que é pro-
movido pelo tráfico, conta 
com a participação de inú-
meros criminosos e faz subir 
o número de roubos de veícu-
los e cargas, assim é necessá-
rio colocar um policiamento 
estrategicamente posiciona-
do no entorno do Chapadão, 
já que o batalhão por si só 
não consegue interromper 
esse baile, porque é muito no 
interior da comunidade”. 

CIVIL SEM EFETIVO
A Polícia Civil disse que a 
falta de efetivo é um dos 

DP (Ricardo de Albuquer-
que) e não da DHC, pois 
quando foi criada ficou de-
finido por normativa que 
a Área Integrada de Segu-
rança Pública (AISP), que 
engloba as circunscrições 
da 27ª (Vicente de Carva-
lho), 31ª DP e 39ª DP (Pavu-
na), ficaria de fora por falta 
de efetivo. Como pratica-
mente não houve concur-
sos públicos nos últimos 
10 anos, a Polícia Civil não 

teve como ampliar o efetivo 
e o escopo da DHC”.

Depoimento dos policiais 
militares Leonardo Soares 
Carneiro e Edson de Almei-
da Santana, que estavam na 
operação policial que re-
sultou nas mortes e deixou 
ainda duas pessoas feridas 
apresentam contradições. 

Em um primeiro momen-
to, os PMs afirmam que ati-
raram porque Samuel esta-
ria com um fuzil e mirou na 
direção deles. Logo depois, 
os agentes alegam ter encon-
trado uma arma menor. 

Samuel e a namorada 
Camily da Silva Apoliná-
rio estavam na garupa da 
moto do padrasto do ra-
paz, William, quando fo-
ram atingidos por tiros dis-
parados pelos PMs. O pa-
drasto estava socorrendo a 
jovem, que estava passan-
do mal. Além do trio, uma 
quarta pessoa que não teve 
a identificação divulgada 
também foi baleada. 

Os policiais responsáveis 
pela ocorrência afirmaram 
que se tratavam de suspei-
tos de envolvimento com 
o tráfico, mas a versão foi 
desmentida pela família. 
Samuel era aluno de uma 
escola da Polícia Militar e 
o padrasto trabalhava em 
uma farmácia ao lado de 
casa. Os corpos ainda não 
foram enterrados e a famí-
lia alega dificuldades finan-
ceira para o enterro. 

fatores para que as mortes 
de Samuel Vicente e de seu 
padrasto William Vascon-
cellos da Silva não sejam in-
vestigadas pela Delegacia 
de Homicídios da Capital, 
com sede na Barra da Tiju-
ca, na Zona Oeste. Em nota 
divulgada para a imprensa, 
a corporação esclarece a fal-
ta de concurso publico há 
cerca de 10 anos.

“A condução da investi-
gação está a cargo da 31ª 
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Nora e 
neta de 
Bolsonaro 
com covid
Heloísa Bolsonaro, mulher 
do deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP), e a filha do ca-
sal, Geórgia, de 11 meses, tes-
taram positivo para covid-19. 
Ao abrir uma caixa de per-
guntas no aplicativo, ontem, 
seguidores questionaram se 
a mulher do deputado e sua 
filha teriam testado positivo 
para a doença. “Eduardo 1ª 
vez. Eu 2ª vez. Geórgia com 
sintomas (febre e coriza), 
mas agora já melhorou!”, es-
creveu Heloísa. 

A influenciadora relatou 
que sentiu muita dor de ca-
beça, dor no corpo, coriza e 
espirros. Uma outra segui-
dora questionou se Heloísa 
teria tomado algum medica-
mento. “Tomei ivermectina, 
azitromicina, mas o que ti-
rou todos os meus sintomas 
em menos de uma uma hora 
foi a hidroxicloroquina”, res-
pondeu, citando remédios 
que não têm eficácia cientí-
fica comprovada. Eduardo 
testou positivo após voltar 
dos EUA. Ele estava na comi-
tiva do presidente Jair Bolso-
naro em missão na ONU.

Polícia pericia carro de 
empresário desaparecido
Alberto Júnior está sumido desde sexta. Pai e irmão prestaram depoimento, ontem

CLÉBER MENDES

Pai e irmão de empresário prestaram um longo depoimento, ontem

A
Delegacia de Desco-
berta de Paradeiros 
(DDPA) periciou, na 
tarde de ontem, o car-

ro que levava o empresário Al-
berto César Romano Júnior, 
33 anos, no dia do seu desa-
parecimento, há quatro dias, 
no Recreio dos Bandeirantes, 
na Zona Oeste. Na manhã de 
ontem, o pai e o irmão da víti-
ma, Alberto César Romano e 
Marcelo Romano, respectiva-
mente, foram até a especializa-
da, responsável pelas investi-
gações, e prestaram um depoi-
mento de mais de três horas.

Na saída, o pai de Alberto 
disse que ainda não teve aces-
so às imagens das câmeras de 
segurança do Shopping Barra 
World, onde o filho foi cortar 
o cabelo na tarde da última 
sexta-feira (24). “A polícia está 
correndo atrás dessas ima-
gens. A gente sabe que o carro 
foi encontrado trancado e ile-
so”, disse o pai do empresário. 
O veículo foi localizado, do-
mingo (26), na Estrada Santa 
Eugênia, em Paciência, a cer-
ca de 28 km do último lugar 
onde ele foi visto.

O pai disse em entrevista 
que o depoimento na DDPA 
foi minucioso e espera que 
as informações ajudem a 
polícia. “Na última conversa 
dele com o irmão ele parecia 
normal, não aparentou estar 
preocupado, disse que iria 
depois para uma reunião de 
trabalho”, revelou.

A família reforçou tam-
bém que o empresário é uma 
pessoa calma e que não pos-
sui desavenças onde mora, 
no Recreio, e nem em outros 
bairros. “A vida social dele 

era só na Zona Oeste”, com-
pletou o pai.

No dia do desaparecimen-
to, Alberto César Romano 
Júnior usava uma camiseta 
branca, calça jeans e tênis de 
cor preta. Ele saiu do estabe-
lecimento em seu carro, mo-
delo Civic, na cor prata.

A Delegacia de Descober-
ta de Paradeiros (DDPA) in-
formou que diligências estão 
em andamento para localizar 
a vítima e esclarecer o caso. 
Para ajudar nas investigações, 
a polícia solicitou o rastrea-

mento do veículo, que indi-
cava estar em uma comuni-
dade próxima de Santa Cruz, 
na Zona Oeste. Com as infor-
mações, policiais do 27ºBPM 
(Santa Cruz) foram à Estrada 
Santa Eugênia, em Paciência, 
no domingo, onde localiza-
ram um veículo abandonado.

Quando receberam a no-
tícia da localização do veí-
culo, um Honda Civic, cor 
prata, os policiais contaram 
à família que o carro não ti-
nha sinais de roubo e estava 
trancado na beira da estra-
da. Também foi constatado 
que nada foi levado do veícu-
lo. “Nós somos uma família 
muito tranquila e isso está 
nos abalando muito. Só que-
remos saber o que aconte-
ceu com ele, algum sinal de 
que ele esteja bem. Eu não 
sei nem explicar como é essa 
sensação”, desabafou o pai.

Quem tiver qualquer infor-
mação pode entrar em con-
tato com o Disque Denúncia 
pelo  WhatsApp (21) 98849-
6099, pelo telefone (21) 2253-
1177 ou pelo aplicativo para 
celular Disque Denúncia RJ.

Vídeos mostram homens com pistolas 
em punho; Policiais militares são ouvidos

Pancadaria em saída 
de show em Caxias

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Confusão aconteceu de manhã, após show do rapper Orochi

A Polícia Militar abriu in-
quérito interno para apu-
rar se havia a presença de 
PMs de folga em uma pan-
cadaria generalizada, com 
direito a pistolas aponta-
das, após um show do ra-
pper Orochi em Caxias, no 
último domingo. Pela ma-
nhã, houve tumulto na rua: 
vídeos mostram trocas de 
socos e pelo menos dois ho-
mens com armas apontadas 
para outras pessoas. Uma 
equipe da PM tenta apartar, 
sem sucesso. Os militares 
identificados já foram ouvi-
dos pela corporação.

O show aconteceu em 
um sítio no Jardim Prima-

vera, no sábado, e atravessou 
a madrugada. Pela manhã, 
a briga assustou quem saía 
do local. Vídeos que circu-
lam nas redes sociais mos-
tram pelo menos 15 pessoas  
brigando. 

Um dos homens armados 
vestia uma camiseta escrita 
‘apoio de eventos’ nas costas. 
Procurado, Rafael Fontes, 
organizador do show, negou 
que os envolvidos fizessem 
parte da organização. “O 
evento seguiu todas regras 
impostas para ser realizado. 
Dentro do evento, em mo-
mento algum, teve confusão. 
No momento desta confusão, 
o evento já tinha se encerra-
do. Os que aparecem nas ima-
gens não são da organização”, 
defendeu-se Rafael.

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br
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SÉRIE B

Vasco bate o Goiás 
em casa e segue vivo
Com a presença de 3.189 
pessoas em São Januário, 
o Vasco fez uma grande 
exibição, venceu o Goiás 
e manteve viva a esperan-
ça de conseguir o acesso 
à Série A na temporada 
2021. Após um primeiro 
tempo perfeito e uma se-
gunda etapa abaixo fisi-
camente, o Cruzmaltino 
conseguiu a segunda vi-
tória seguida na compe-
tição, por 2 a 0, com gols 
de Morato e Gabriel Pec. 
O Vasco fez um primeiro 
tempo perfeito. Inclusi-
ve, foram os melhores 45 
minutos de jogo da equi-
pe na Série B 2021. O time 
comandado por Fernan-
do Diniz foi bem na parte 
tática e principalmente 
na organização, atacan-
do em bloco e defendendo 
sem dar espaço ao Goiás. 

Aos 29, boa escapada de 
Riquelme pela esquerda, 
recebeu de Marquinhos 
Gabriel e cruzou no meio 
da área. Morato apareceu 
livre, mergulhou e colocou 
de peixinho no fundo da 

rede, marcando um belo gol.
Na segunda etapa, o Cruz-

maltino começou do jeito 
que terminou o primeiro 
tempo: intenso. E, logo aos 
três minutos, chegou ao se-
gundo gol. Depois de bom 
cruzamento de Nenê pela es-
querda, Gabriel Pec apareceu 
no meio da defesa do Goiás, 
sozinho, e cabeceou firme 
para estufar a rede de Tadeu.

O Vasco conseguiu segu-
rar o Goiás e saiu de campo 
sem sofrer e com a vitória 
por 2 a 0, com dois gols de 
cabeça. Com o resultado, 
o Cruzmaltino está, mo-
mentaneamente, na sétima 
colocação.

2ª EDIÇÃO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Mais uma vez, o Volta Re-
donda deixou escapar a clas-
sificação para a fase final da 
Série C do Brasileirão. Com 
26 pontos, a equipe terminou 
a primeira fase na quinta co-
locação e não avançou. Se du-
rante o Campeonato Carioca 
o Voltaço faz bons jogos, al-
cançando as semifinais, no 
campeonato nacional a equi-
pe não mantém o mesmo ní-
vel e acaba batendo na trave.

FALTOU POUCO
MARCELO CORTES/FLAMENGO

CONVENCER É 
NECESSÁRIO

O empate com o América-MG deixou o 
Flamengo mais longe da briga pelo 
título brasileiro. O rubro negro ainda 

tem 19 jogos restantes, mas parece muito 
claro que a Libertadores e a Copa do Brasil 
despontam como as prioridades de Renato 
Gaúcho. Por isso, o jogo contra o Barcelona 
de Guayaquil é fundamental para o Flamen-
go, além de vencer, convencer o seu torcedor 
de que tem grandes chances de conquistar 
os títulos de Copa.

Renato Gaúcho pode levar Flamengo para final da Libertadores

 n Tudo indica que o desti-
no do Botafogo será me-
lhor do que o passado. A 
vitória diante do Sampaio 
Corrêa colocou o alvine-
gro na vice-liderança da 
competição e deu ainda 
mais moral pra reta final. 
Agora a quatro pontos do 
quinto colocado, o Bota-
fogo tem um duro con-
fronto diante do Vitória, 
no Barradão, mas pela 
bola que vem jogando, o 
Glorioso tem tudo para 
vencer mais uma.

EVOLUÇÃO 
CONSTANTE

RECORDES QUEBRADOS

 n A fase do Fluminense, sob o comando do técnico Mar-
cão, é das melhores. A vitória sobre o RB Bragantino 
serviu para fazer com que a equipe subisse na tabela e 
quebrasse algumas escritas. Marcão se tornou o trei-
nador com o maior período de invencibilidade na his-
tória do clube na era do Brasileirão de pontos corridos. 
Além disso, Fred alcançou o segundo lugar na galeria 
dos maiores artilheiros da história do Campeonato 
Brasileiro.
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GUARDIOLA ESPERAVA TER MESSI
Pep Guardiola, técnico do Manchester City, comentou sobre a saída de Lionel 
Messi do Barcelona para o elenco francês. O catalão afirmou que foi pego de 

surpresa, mas que torce pela felicidade do camisa 30.

FLAMENGO

Mengão deve ter Arrascaeta 
e Filipe Luís na semifinal
Renato Gaúcho foi flagrado falando para Mancini: ‘Meu time tá todo quebrado’

DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Elenco do Flamengo já está no Equador para o jogo de amanhã

C
om a vantagem na 
mala, o Flamengo 
chegou em Guaya-
quil,  no Equador, 

para buscar a vaga para a 
tão sonhada final da Liber-
tadores 2021. Com as voltas 
de Arrascaeta e Filipe Luís, 
Renato Gaúcho tem a dis-
posição força máxima para 
entrar em campo amanhã. 
Apenas Léo Pereira, expulso 
no Maracanã, está fora.

Os jogadores que não par-
ticiparam da partida em 
Belo Horizonte, no empate 
por 1x1 com o América-MG, 
treinaram normalmente 
no Ninho do Urubu no do-
mingo. Durante a atividade, 
ocorreu um jogo-treino que 
marcou a volta dos lesiona-
dos. Portanto, o Flamengo 
joga contra o Barcelona com 
seu “time ideal”: Diego Al-
ves, Isla, Rodrigo Caio, David 
Luiz e Filipe Luís; Willian 
Arão, Andreas Pereira, Ever-

ton Ribeiro e Arrascaeta; 
Bruno Henríque e Gabigol.

Como venceu a primeira 
partida por 2x0, o Flamen-
go pode perder por até um 
gol de diferença para chegar 
à final. O jogo está marcado 
para às 21h30, desta quarta-
-feira, no estádio Monumen-
tal Banco Pichincha.

FLAGRADO
O Flamengo ficou no empate 
por 1 a 1 com o América-MG. 
O técnico Renato Gaúcho es-
calou uma equipe com mui-
tos reservas contra o Coelho 
e acabou tropeçando no Bra-
sileiro. Antes do começo da 
partida, as câmeras do Spor-
TV flagraram uma imagem 

BOTAFOGO

Marco Antônio exalta vitória

Após a vitória do Botafogo 
por 2 a 0 sobre o Sampaio 
Corrêa, no Nilton Santos, 
pela 26ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série B, no 
domingo (26), o meia Marco 
Antônio exaltou a vitória do 
Glorioso e aproveitou para 
comentar sobre a sequência 
da temporada.

“Fico feliz em ter voltado 
a tempo [para encarar Sam-
paio Corrêa]. Foi um jogo 
bem disputado, ainda bem 
que conseguimos sair com a 
vitória. Aos poucos, vamos 
chegando ao nosso objeti-
vo. O importante é sempre 
estar pontuando e na par-
te de cima da tabela”, disse 
Marco Antônio. Meia participou da vitória

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Amanhã, o Botafogo en-
frenta o Vitória, no Barra-
dão, pela 27ª rodada do Bra-
sileirão Série B. O Glorioso 
está na vice-liderança do 
campeonato e som 47 pon-
tos. O técnico Enderson Mo-
reira revelou parte do traba-
lho realizado com a equipe 
na preparação do duelo, teve 
foco na capacidade reativa 
do time. “O que eu conver-
sei com eles é que era muito 
importante uma demons-
tração de reação em cima de 
um resultado negativo para 
a gente mostrar nossa força 
de enfrentar e não ficar es-
perando as coisas acontece-
ram. Essa competição vai ser 
disputada até o fim”.

Meia do Fogão se recuperou de um desconforto muscular

TRICOLOR PÚBLICO

Luiz Henrique vive 
fase artilheira no Flu 

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Luiz Henrique cresceu na equipe 

Em seu melhor momento 
pelo Fluminense, Luiz Hen-
rique tornou-se peça impor-
tante para o ataque. Não à 
toa, chegou ao quarto gol 
nos quatro últimos jogos no 
Campeonato Brasileiro (Bra-
gantino, Cuiabá, São Paulo e 
Chapecoense). Aos 20 anos, 
o Moleque de Xerém vem ga-
nhando confiança e elogios 
do ídolo Fred, que até foi mo-
tivo de brincadeira do jovem.

“Fico muito feliz (com 
a boa fase). Isso é fruto de 
muito trabalho. Pessoal sem-
pre fala comigo, me orienta, 
diz que eu tenho potencial 
muito grande e que basta eu 
acreditar em mim. Agora é 
continuar assim e seguir aju-
dando muito o Fluminense, 
fazendo muitos gols para 
quem sabe, roubar o lugar de 
artilheiro do Fred”, brincou 

Luiz Henrique em entrevista 
ao site oficial do Fluminense.

Apesar da brincadeira, 
Luiz Henrique leva muito 
a sério os ensinamentos de 
Fred nos jogos e nos treinos. 
Na saída de campo, o cen-
troavante chegou a dizer que 
acredita que o jovem tem po-
tencial para ser o melhor do 
Campeonato Brasileiro.

Clubes irão 
propor 
alternativa 
Dos 20 clubes que dispu-
tam a Série A do Brasilei-
rão, 19 possuem liberação 
das autoridades locais 
para o retorno de público 
aos estádios. Por determi-
nação do Estado, o Bahia 
é o único que ainda está 
impedido de abrir seus 
portões. Apesar disso, na 
reunião do Conselho Téc-
nico da Série A, que acon-
tece hoje, CBF e todos os 
demais clubes irão apre-
sentar uma alternativa ao 
Tricolor. A primeira suges-
tão proposta será de que, 
mesmo com a liberação 
das autoridades estaduais, 
os times que jogarem com 
mando de campo contra o 
Bahia atuarão sem a pre-
sença de torcedores. 

dele conversando com o téc-
nico do Coelho, Vagner Man-
cini, sobre o atual momento 
do Rubro-Negro.

“Meu time tá todo que-
brado, muitos jogadores ma-
chucados”, afirmou o técnico. 
Mancini respondeu: “Aqui, 
os problemas são outros”. De-
pois disso, os dois treinado-
res se cumprimentaram e fo-
ram para suas áreas técnicas.

A Conmebol exaltou a 
atuação do goleiro Diego 
Alves no gol do Flamengo, 
contra o Barcelona de Gua-
yaquil, pelo jogo de ida da 
semifinal da Libertadores, 
em uma publicação especial 
nas redes sociais da entida-
de sul-americana. “Diego 
Alves desafiou seus limites 
e fechou o gol do Flamengo. 
Decisivo para a vantagem de 
2-0 na semi da Libertadores. 
Grandes defesas no início do 
jogo”, disse a Conmebol, em 
suas redes sociais.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO 

Vascão sobe na classificação
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ECONOMIA

Caixa anuncia crédito com juros de 
3,99% ao mês e liberado via celular
Valor do empréstimo, sujeito à aprovação de cadastro, será entre R$ 300 e R$ 1 mil com até 24 meses para o pagamento 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Será possível fazer atualização e solicitar empréstimo pelo aplicativo

A 
Caixa Econômica Fe-
deral anunciou ontem 
uma nova modalida-
de de crédito, o Crédi-

to Caixa Tem, com emprésti-
mos entre R$300 e R$ 1 mil. 
O prazo para pagar é de até 24 
vezes. A taxa de juros fica  em 
3,99% ao mês. A contratação 
será feita diretamente pelo ce-
lular. A atualização cadastral 
e a pedido de crédito, sujeito 
à aprovação, estarão disponí-
veis de forma escalonada aos 
clientes que já possuem con-
tas digitais no Caixa Tem, con-
forme o mês de aniversário. O 
banco estima que a nova linha 
pode ser solicitada por cerca 
de 100 milhões de clientes. 

Para os nascidos em janei-
ro e fevereiro, a opção já está 
disponível desde ontem. A 
abertura de conta no aplica-
tivo Caixa Tem para novos 
usuários começa a partir de 
8 de novembro, também de 
forma escalonada conside-
rando o mês de nascimen-
to. Os novos clientes terão 
acesso a serviços da conta 
Poupança Digital+. A pos-
sibilidade de solicitação de 
crédito será oferecida ao no-
vos usuários, ou seja, todos 
os brasileiros poderão ter 
sua conta digital no banco e 
solicitar o crédito. 

A atualização cadastral é 
necessária para prover as in-

formações necessárias para 
a avaliação de risco de crédi-
to do cliente, uma vez que a 
Poupança Social Digital foi 
aberta sem todos os dados 
para solicitação e avaliação 
do empréstimo, como renda 
e endereço.

“A l é m  d i s s o ,  a  L e i 
14.075/2020 estabelece que a 
Conta Poupança Social Digi-
tal, criada com a finalidade de 
viabilizar o crédito de benefí-
cios sociais, possa ser conver-
tida em Conta Poupança Di-
gital após o cliente realizar a 
complementação de seus da-

dos cadastrais. Dessa forma, 
a conta passa a oportunizar 
a oferta de produtos e ser-
viços bancários disponíveis 
em contas poupança tradicio-
nais”, esclareceu o banco. 

O empréstimo é creditado 
exclusivamente na Poupan-
ça Digital+ do cliente após a 
contratação. As parcelas são 
debitadas mensalmente da 
mesma conta do cliente. In-
formações sobre como con-
tratar, realizar o pagamento 
ou mesmo quitar o emprésti-
mo estão disponíveis no site 
www.caixa.gov.br/caixatem.

CALENDÁRIO PARA QUEM JÁ É CLIENTE

Nascidos em janeiro e fevereiro - 27 de setembro
Nascidos em março e abril - 18 de outubro
Nascidos em maio e junho - 08 de novembro
Nascidos em julho e agosto - 29 de novembro
Nascidos em setembro e outubro - 13 de dezembro
Nascidos em novembro e dezembro - 27 de dezembro

CRÉDITO CAIXA TEM PARA NOVOS CLIENTES:

Nascidos de janeiro a junho - 08 de novembro
Nascidos em julho e agosto - 29 de novembro
Nascidos em setembro e outubro - 13 de dezembro
Nascidos em novembro e dezembro - 27 de dezembro

SABIA MAIS 

LINHAS DE CRÉDITO
 N O cliente Caixa Tem pode-

rá solicitar uma das linhas de 
empréstimo diretamente pelo 
aplicativo, ambas sujeitas à 
análise de risco de crédito feita 
pelo banco.

CAIXA TEM PESSOAL
 N Empréstimo com destinação 

livre para o que o cliente ne-
cessitar, inclusive para utilizar 
em despesas pessoais, como 
pagamentos de dívidas.

PARA SEU NEGÓCIO
 NEmpréstimo para investimen-

to produtivo orientado para 
despesas do seu negócio, como 

obter recurso para pagamen-
to aos fornecedores, as contas 
de água, de luz, de internet, o 
aluguel, a compra de matérias-
-primas e/ou mercadorias para 
revenda, entre outras.

D E S T I N A Ç Ã O  D O S 
RECURSOS

 N As duas linhas de crédito se 
diferenciam quanto à destina-
ção dos recursos. 

MESMA TAXA DE JUROS
 N Para ambas as linhas, o valor 

de contratação é de R$ 300 
a R$ 1 mil, a taxa de juros é de 
3,99% ao mês, com pagamen-
to em até 24 vezes.

 > O cliente deve atua-
lizar gratuitamente o 
Caixa Tem nas lojas de 
aplicativos Google Play 
ou Apple Store. Em se-
guida, acessar o aplica-
tivo e selecionar a opção 
“Atualize seu cadastro” 
no menu. O passo a pas-
so da atualização prevê 
a digitalização de docu-
mento de identidade e 
foto “selfie” do usuário. 
O cadastro terá a avalia-
ção concluída em até 10 
dias, informou o banco.

Após a atualização, a 
conta passa de Poupan-
ça Social Digital Caixa 
para Poupança Digi-
tal+, e ao clicar na opção 
‘Crédito Caixa Tem’ será 
apresentada a opção 
para solicitar emprés-
timo, a simulação para 
que o cliente indique o 
valor e a quantidade de 
parcelas a serem pagas, 
com avaliação automá-
tica para verificação se 
possui limite a ser dis-
ponibilizado, conforme 
solicitado.

Veja como 
contratar 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Governo busca apoio da 
base para aprovar a PeC 32

CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Pelo regimento, Câmara já poderia votar hoje a reforma administrativa

a
poiadores da refor-
ma administrativa 
(PEC 32) tentam 
cos turar  dentro 

da própria base governista 
na Câmara dos Deputados 
apoio necessário para apro-
var a matéria no plenário. 
Pelo regimento da Casa, o 
texto já pode entrar na pau-
ta de hoje, mas a votação 
ocorrerá em outra data, já 
que parlamentares ainda 
não cravam os 308 votos 
necessários para a propos-
ta passar. Por outro lado, as 
articulações da oposição e de 
servidores se intensificam ao 
longo dessa semana.

Na quinta, a comissão es-
pecial aprovou, por 28 vo-
tos a 18, o parecer do rela-
tor, deputado Arthur Maia 
(DEM-BA). O placar foi al-
cançado após mudanças de 
última hora: integrantes do 
colegiado — da base — fo-
ram trocados para garantir 
o resultado.

O texto aprovado garante a 
estabilidade de atuais e futu-
ros servidores, mas todos se-
rão submetidos a avaliações 
periódicas de desempenho 
— e o desligamento poderá 
ocorrer em último caso. A 
PEC também permite a con-
tratação temporária,  pelo 
prazo de 10 anos, com possi-
bilidade de prorrogações. 

 nA Alerj debateu novamente 
ontem a reforma previdenciária 
(PEC 63/21 e PLC 49/21) propos-
ta pelo governo fluminense como 
uma das exigências feitas pelo 
Regime de Recuperação Fiscal. 

Na audiência, ficou firmado o 
acordo entre Legislativo e Execu-
tivo para que não haja taxação 
de inativos que hoje são isen-
tos do desconto previdenciário 
de 14% — todos aqueles que 
ganham abaixo de R$ 6.433,57 
(teto do Regime Geral de Previ-
dência Social). 

Emenda apresentada pelos 
deputados vai retirar do texto 
uma brecha que permite a co-
brança a esse grupo de aposen-
tados e pensionistas.

“Já existe uma emenda para 
extinguir esse trecho”, afirmou 
o presidente do RioPrevidên-
cia, Sérgio Aureliano, na reunião 

comandada pelas comissões 
de Emendas Constitucionais 
e Vetos, de Tributação e de 
Servidores.

Segundo o presidente da Co-
missão de Tributação, deputado 
Luiz Paulo (Cidadania), have-
rá colégio de líderes na próxima 
quinta. “Teremos reuniões inter-
nas para definir quais os princí-
pios que serão utilizados para 
analisarmos as emendas (são 
mais de 600)”, afirmou ele, acres-
centando que a ideia é promover 
novas audiências. 

Representante da Defensoria 
Pública, Maria Carmen Sá defen-
deu que as propostas não devem 
ir além do que exige a legislação 
para a entrada do Rio no regime. 
“Queremos que seja identificado 
o que é necessário e que seja re-
tirado aquilo que não é preciso”, 
declarou a defensora.

REFORMA

Previdência volta ao debate na Alerj

Comissões debateram novamente as propostas de reforma

RAFAEL WALLACE/ALERJ

 > Por outro lado, ser-
vidores intensificam a 
articulação para con-
vencer indecisos a vo-
tarem contra a PEC 32. 
Hoje, as categorias pro-
testam, a partir de 16h, 
em frente ao Anexo II 
da Câmara. 

Ontem, representan-
tes do funcionalismo se 
reuniram com o presi-
dente da Frente Parla-
mentar em Defesa do 
Serviço Público, Israel 
Batista (PV-DF), para 
definir estratégias de 
mobilização.

Batista disse que uma 
das ações será para des-
montar a tentativa do 
Palácio do Planalto de se 
distanciar de sua própria 
pauta. “Se o presidente 
Bolsonaro é contra a PEC, 
deve vir a público e orien-
tar a base a votar contra, 
porque é muito fácil se 
desvincular do papel de 
chefe do Executivo toda 
vez que tem uma pauta 
impopular”.

articulação 
de servidores 
e oposição

CONFIRA

25% 10
O texto aprovado na comissão 
especial permite redução 
de jornada de trabalho e 
de salário em até 25% em 
períodos de crise fiscal

Contratação temporária, por 
processo seletivo simplificado, 
pode durar 10 anos. A seleção 
só é dispensada em caso de 
urgência extrema 
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SAQUAREMA	 T.2721-0911
Sampaio	 Correia.	 Lança-
mento!!	 "Costa	 Dourada"	
TERRENOS	 450m2/	 600m2.	
Ideal	para	Moradia/	 Investi-
mento/	 Lazer.	 RGI,	 Licença	
Ambiental,	 Projeto	 aprovado	
PMS.	 Partir	 R$398,00	 men-
sais	 (+pequena	 entrada	 fa-
cilitada)	.	 "RJ-106/		 Km.	54".	
Próximo	 	Praias,	 Lagoas,	 Ca-
choeiras.	 Visitas	 Sábados/
Domingos.	 Tels.	(21)	2721-
0771/	 (21)99768-6196/	
(21)	98513-2155	(WhatsApp)	
.	Cj.	4967-0.
	

CENTRO	 T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307

	

ADVOCACIA	
INSS, Aposentadoria, Auxílio 
Doença, Revisão, Benefício 
Suspenso, Pensões e  LOAS.  
Atendimento  10:00 as 14:00  
98348-2113/ 2263-0366.  
Av.Presidente Vargas 482/ 
420 Centro RJ.
	

ADVOGADO	 V/TEXTO
INSS,	 orientação	 gratuita	
,amparo	 Idoso	 (Loas)	 65	
anos,	 sem	 contribuição,	
benefício	demorando,	inde-
ferido,	pensão		morte,	auxi-
lio	doença.	Tel.:(21)98170-
8738	Whatsapp.

	

AJUDANTE	 V/TEXTO
Precisa-se	 para	 Cozinha/	
Atendimento.	Clientes	e	com	
urgência	 para	 trabalho	 na	
Tijuca	Contato	com	Celular/	
WhatsApp	98290-7003
	
COZINHEIRA(O)	 V/TEXTO
Precisa-se	 com	 experiência	
qualificada	 e	 com	 urgência	
para
trabalho	 na	 Tijuca.	 Contato	
com	 Cel/	 WhatsApp	 98290-
7003
	

CONCRETO	BOMBEADO	
Laje pré-fabricada/ piso con-
creto polido. Parcelamos 12X 
cartões, menor taxa mercado. 
WhatsApp 96473-4586/ 
97006-6176/ 97007-5050/ 
96473-4586 Atendemos até 
aos domingos.
	

TIJOLO	 T.99503-3686
19x19,	19x29	e	Argila.	Tu-
do	com	excelente	qualida-
de,	direto		fábrica.	Entrega-
mos	todo	Rio	e	Grande	Rio.	
Tratar	 Maria.	 	 Whatsapp:	
99503-3686

	

IMPERIO	TRANCARUA	
Amarrações,	 Pactos,	 Cresci-
mento	Financeiro/	Profissio-
nal,	queda	de	inimigos.	Jogo	
de	 Búzios.	 Consultas	 com	
Entidade.	 Tel	 3269-0177/	
98558-9091	whatsapp
	

ABSOLUTO	ALEX	
Morenaço,	 muito	 saca-
na.	 	 24motivaços,	 vicioso/	
avassalador.	 Segunda/	
Sábado.	 Tel:98177-0167/	
97662-6314.	 Bairro	 Copaca-
bana,	Motel,	Residência.	Ho-
mens/	Mulheres/Casais	24h		
Aceito	cartões/	Pix.	
	
ADMITE-SE	URGENTE	
Moças	maiores,	mesmo	sem	
experiência,	para	 Termas	na	
Baixada,	 casa	 com	 muitos	
clientes.	 Ambiente	 discreto.			
Início	 	 imediato.	 T.99329-
3204/		whatsapp
	



Leticia Spiller ama cachoeiras. Volta e meia, a atriz procura se energizar em locais 
paradisíacos e posta fotos de suas aventuras. Ontem, a mãe de Pedro, de 24 anos, e Stella, 
de 9, publicou vários cliques feitos no final de semana. A bela foi fotografa pelo marido, o 
músico Pablo Vares.

FábiaOliveira

E BELA EM CACHOEIRA

LETICIA SPILLER NUA 

NA MIRA DO SINDICATO

Sem DRT ou autorização 
especial, Rafa Kalimann pode 
ser vetada de série da Globoplay

Morando em Miami, nos Estados Unidos, há dois anos, Ma-
rina Elali retorna ao Brasil para uma apresentação especial 
ao ao lado do Maestro Eduardo Lages. A cantora vai can-
tar músicas do repertório de Roberto Carlos no show, ‘Os 
sucessos do Rei’. “Não via a hora de poder me apresentar 
com segurança e eu fiquei muito honrada com o convite de 
Eduardo Lages. Tudo é muito mágico pra mim”.
Nos últimos anos, Marina esteve dedicada ao universo da 
maternidade após  dar à luz à Luna. Ela também preparou CD 
de cinco músicas para ninar com as participações especiais de 
Claudia Leitte e o Padre Fábio de Melo. O show vai acontecer 
na próxima quarta-feira (6) no Teatro Riachuelo, no Centro.

MARINA ELALI VOLTA AO 
BRASIL PARA CANTAR 
MÚSICAS DO REI

REPRODUÇÃO

De olho no ‘jeitinho brasileiro’ que a TV 
Globo vem dando para colocar pessoas 
sem registro profissional para atuar em 

seus produtos, o Sindicato dos Artistas realizará 
em breve uma reunião para falar sobre Rafa 
Kalimann no elenco de ‘Resnsga Hits!’, nova 
série da GloboPlay. A plataforma de streaming 
do grupo Globo anunciou recentemente a 
presença dela na série publicamente, através 
das redes sociais. Ela dará vida a uma influen-
ciadora que ama sertanejo. 

Segundo Hugo Gross, presidente do sindicato, 
a ex-BBB não possui DRT e até o momento não 
houve nenhuma solicitação de autorização 
especial para que ela possa atuar na produção. 
“Até o momento a Rafa Kalimann não solicitou 
nenhum pedido de registro e tampouco pedido 
de autorização especial para que ela possa 
participar de algum produto de qualquer emis-
sora de televisão. Em conjunto com o SATED 
São Paulo, nós do SATED Rio vamos fazer uma 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

reunião com os sindicatos de todo o Brasil para 
que isso não aconteça e que a lei seja cumprida. 
Para que não seja tomado o espaço de um ator 
que está na luta, que está precisando trabalhar, 
principalmente nessa pandemia”, diz Gross. 

E ele continua: “Não é porque a pessoa tem 
um rostinho bonito e não tem um registro 
que ela vai exercer a função. Não é porque a 
pessoa tem muitos seguidores nas redes 
sociais que ela já é atriz ou ator. Para a carrei-
ra, você tem que estudar e se dedicar nas 
fases necessárias. Aí sim você estará apto a 
tirar o seu registro. Ou então se você tiver 
feito uma faculdade de Artes Cênicas ou tiver 
feito trabalhos até então. Existe a autoriza-
ção especial para quem não tem ainda expe-
riência, mas a empresa quer contratar. Mas 
isso é algo específico”, conclui. 

Procurada para falar sobre o assunto, a as-
sessoria de Rafa Kalimann não se manifestou 
até o fechamento desta matéria.
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O imbróglio envolvendo 
a ex-mulher do 
empresário Marcos 
Araújo, Pétala 
Barreiros, e sua atual 
namorada, Lívia 
Andrade, não termina. A 
influenciadora criticou a 
ex-apresentadora do 
SBT, que compartilhou 
alguns vídeos 
relembrando um crime 
supostamente cometido 
pelo pai e tio de Petála. 
Em 2011, Altemir Barreiros 
e seu irmão, Altair, foram presos 
em flagrante por suspeita de 
tentarem roubar joias no interior 
de São Paulo. “Mais uma vez o 
meu ex se escondendo atrás da 
namorada dele para me atingir. E 
mais uma vez, desde o início do 
ano, ela buscando atingir o meu 
pai. Aconteceu em 2011, passou no ‘Fantástico’ 
e no ‘Jornal Nacional’. Não é uma história 
escondida não, todo mundo está cansado de 
saber dessa história. O meu pai responde na 
Justiça e eu estou aqui para defendê-lo vou 
estar até o final, porque eu tenho caráter e 
honra e vou defender meus pais até o último 
dia da minha vida”. 

 Pétala acusou presidente 
e CEO da Audiomix de usar 
Lívia para atingir a sua 
família. “Você está usando 
ela para falar do meu pai. 
Por que você não fala de 
mim? Porque você não tem 
nada para falar de mim. 
Está tentando se esconder 
atrás de uma história para 
maquiar tudo que você me 
fez. Lívia, você não tem nada 
a ver com essa história, você 
não é minha ex, não é o pai 
dos meus filhos! Me deixa em 

paz, pelo amor de tudo que tem de 
mais sagrado. Lívia você não entende 
que ele está te usando como uma 
pecinha de xadrez? Ele só tá fazendo 
isso pra me atingir, é a única 
motivação dele, e você está sendo 
usada. Como você se coloca nesse 
papel? Você não é feminista? Isso 

que eu não entendo”, disparou. 
 Pétala e Lívia trocam farpas desde o dia do 
exame de DNA de Marcos para o filho mais 
novo com Pétala. A irmã da influenciadora, 
Yanka, gravou um vídeo em que a ex-
apresentadora aparece no local com um 
segurança do namorado. Lívia foi bastante 
criticada nas redes sociais.

MÃE DE NEGO DO BOREL TEM 
INSTAGRAM HACKEADO
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Depois de confirmar com exclusividade para a coluna 
a decisão de entrar na Justiça contra Nego do Borel, 
Liziane Gutierrez vai processar o também influencia-
dor Erasmo Viana por danos morais pelos comen-
tários durante a sua participação em ‘A Fazenda 13’. 
Primeira eliminada do reality rural da RecordTV, ela 
garantiu ainda ter sofrido pressão psicológica e se 
sentiu muito excluída da atração. “Ouvi palavras du-
ras, fui tratada com grosseria e frieza diversas vezes. 
Queriam me fazer sentir culpada por erros que não 
eram meus e mais uma vez inferiorizando a voz da 
mulher ou diminuindo nossa força. Não vou me calar, 
já estou cansada! Vamos enfrentar essa misoginia e 
machismo estrutural”.
 Liziane ainda prometeu que caso ganhe a in-
denização dos dois processos vai doar o valor para 
instituições e ONGs que apoiam mulheres vítimas da 
violência psicológica, material, sexual ou física. 

O ator Flávio Bauraqui resolveu fazer um show como 
cantor. Sim, minha gente! O intérprete do personagem 
Sandro, integrante de um grupo em situação de rua 
que decide retomar os estudos, na nova temporada 
da série ‘Segunda Chamada’, escolheu um repertório 
diferenciado para uma apresentação na Ilha da Gigóia, 
na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no próximo dia 9.
 Flávio vai cantar músicas de grandes nomes da músi-
ca popular brasileira, como  Gonzaguinha, Luiz Melodia, 
Emílio Santiago entre outros. É o pontapé inicial para o 
lançamento do seu primeiro EP com  músicas autorais.  

JUSTIÇA

ATOR VIRA CANTOR

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Bruno Pinhei-
ro vai realizar 
um coquetel de 
apresentação do 
seu novo em-
preendimento, a 
drinkeria Chan-
dra, nesta terça, 
para convidados. 
Já confirmaram 
presença as 
atrizes Dandara 
Mariana e Mel 
Maia.

‘ME DEIXA EM PAZ!’ DISPARA EX DO 
ATUAL NAMORADO DE LÍVIA ANDRADE

Desde que Nego do Borel entrou em ‘A Fazenda’, dona Roseli, mãe do 
cantor, viu sua vida virar de cabeça pra baixo. Depois das ameaças que 
vem recebendo na internet, há pouco menos de uma semana, ela teve 
sua conta (@roselivianagomes) hackeada. Ela tinha cerca de 13 mil 
seguidores e o perfil foi criado durante a entrada de Nego no reality. A 
conta segue ativa, repleta de fotos dela com o filho e mensagens boni-
tas nos stories. Tudo para parecer o mais verossímel possível, mas é fake.
Há cinco dias, dona Roseli criou o @roselivpereira, que até o fechamento 
desta nota não tinha sequer cem seguidores. A coluna procurou a as-
sessoria de Nego do Borel, que confirmou a informação. 

Simony coloca noivo de castigo
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 O cantor Felipe Rodrigues, noivo de Simony, foi castigado após perder a 
aliança. A cantora o amarrou em uma das pilastras de sua sala e fez 
questão de postar um vídeo zoando a situação. “O seu marido fala que 
perdeu a aliança dele de vez em quando? Porque o meu pediu agora 
ajuda para eu achar a aliança dele. A minha não sai do meu dedo nunca 
na vida. Explique-se! Aliança sai do dedo sozinha?”, perguntou Simony, 
que se divertiu ao mostrar Felipe com os braços e pernas amarrados e a 
boca tapada.Ele também levou na esportiva a situação

DE ALINE MINEIRO

A TRANSFORMAÇÃO 
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O jeito doce de Aline Mineiro continua o mesmo, mas os cabelos... Pois é. A peoa de ‘A Fazenda 13’ 
está com o visual bem diferente do tempo em que trabalhou no ‘Pânico na Band’. É que durante a 
pandemia, a também atriz passou por uma transição capilar.  Voltar a ter o cabelo cacheados não 
foi fácil por conta de um trauma na adolescência. Aline sofreu bullying na escola e durante anos 
para se sentir aceita, alisou os fios. Mas o uso contínuo de química já na idade adulta trouxe muitos 
problemas capilares até que Aline resolveu cortar bem curto e deixar crescer o seu cabelo natural.

Um famoso ator anda insatisfeito no casamento. Ele tem confidenciado que a mulher se tornou grossa 
e autoritária com o passar dos anos. É que ele, que estava na crista de onda, hoje é pouco procurado 
pelo mercado publicitário. Com ela, aconteceu o contrário. Em baixa na época do casamento, agora a 
moça tá por cima da carne seca. E, pelo visto, o maridão não está segurando a onda… Xiiii…

CRISE NO CASAMENTO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

LEANDRO MAZZINI

COLUNA
ESPLANADA

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. 
Venda de fotos e textos: 2222-8021, 2222-8560 e 2222-8265. 
Fax Diretoria: 2507-1038.  
Parque Gráfico: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara,  
164 Benfica. Gerência Industrial: 3891-6002. 
Gerência de Circulação e Logística: 3891-6005.

Preço de venda em banca: 
(dias úteis) Capital e Região Metropolitana: R$ 1,50. 
Interior do Estado e outros estados: R$ 2,00
(domingos) Capital e Região Metropolitana: R$ 3,00. 
Interior do Estado e outros estados: R$ 4,00.  
Exemplares atrasados: Capital: Preço de capa - Demais 
localidades: preço de capa + postagem.  
Mais informações : Tels: (21) 2222-8086/2222-8136 - Central 
de Promoções - Av. Dom Hélder Câmara 164 Benfica, (Parque 
Gráfico O DIA) - das 9h às 17h. 

São Paulo: Avenida Iraí 300 - Sala 306 - Indianópolis. CEP: 
04082-000. Tels: 11 94704-2393 / 11 99623-7645 / 11 99973-
8313. Brasília: Tel: (61) 9920-91891. 
 
Promoções: promocoes@odia.com.br  
Classificados:  Tel: 2532-5000 / WhatsApp: 98762-8279 - De 
2ª a 5ª das 9 às 18h e 6ª das 9h às 19h. Todos os cadernos de 
classificados somente circulam na cidade do Rio e no Grande Rio.
Anúncios de Noticiário: 2222-8191 / 2222-8631 / 2222-
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 NO Tribunal de Contas da União (TCU) remeteu à CPI da 
Pandemia uma ‘Ficha corrida’ do Ministério da Saúde. Em 
43 páginas, os erros relatados no combate à covid-19 vão 
de falha na comunicação em massa a ausência de plane-
jamento na testagem populacional, entre outros tantos 
pontos que devem entrar no relatório final do senador 
Renan Calheiros (MDB-AL). No período analisado, quatro 
ministros chefiaram a pasta – entre eles o hoje contami-
nado Marcelo Queiroga. A péssima conduta da pasta é 
constatada no ‘Ciclo de Acompanhamento’, sob relatoria 
do ministro Benjamin Zymler, do TCU. Um trecho informa 
o que governadores, há meses, reclamam: “Ausência de 
ações de comunicação coordenadas com os entes federa-
tivos para o conhecimento, a compreensão, o estímulo e a 
adesão da população à vacinação”. 

A volta de Franklin 
 NLula quer na sua cam-

panha à Presidência o fiel 
escudeiro de Comunicação 
Franklin Martins. O vetera-
no jornalista desconversa: 
“Se o Lula for candidato, 
e eu espero que seja, claro 
que vou ajudá-lo”. 

Quatro-rodas blindado 
 NUma Pajero blindada 

destoa do desfile de carros 
oficiais entre inquilinos da 
Esplanada. É o veículo her-
dado por Joaquim Leite, 
novo titular do Meio Am-
biente. Era o transporte de 
Ricardo Salles, que se dizia 
ameaçado e tinha um coro-
nel armado na escolta. 

Colisão frontal 
 NIngerência política na 

transferência de servido-
res para praças mais van-
tajosas, farra de diárias em 
hotéis e, pasmem, contas 
mensais de R$ 2.305,25 de 
sinal de internet para pos-
tos de fiscalizações (alguns 
fechados). Esses e outros 
foram os motivos alegados 
pelo servidor de carreira 
F.M.C.S. para pedir exone-
ração da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres, 
com ‘efeito para dia 7 de 
Setembro’.  

No pátio  
 NEle enviou à direção da 

agência um e-mail com 18 
parágrafos, narrando a tra-
jetória e as decepções na 
autarquia. A ANTT infor-
ma que “os assuntos serão 
tratados internamente e 
medidas administrativas 
serão tomadas”. 

Salles avisou 
 NBolsonaro perdeu a opor-

tunidade de se vacinar para 
ir aos Estados Unidos sema-
na passada. Há meses, em 
reunião ministerial, dias 
antes de sair do cargo, Ri-
cardo Salles (Meio Ambien-
te) sugeriu a ele uma vacina. 
Irritado, o presidente pediu 
que levantasse a mão quem 
à mesa concordava com 
Salles. Todos ergueram. 

Lula e Temer  
 N Alheio à ala radical do 

PT que taxa o MDB de 
“golpista”, Lula mantém 
conversas com líderes do 
partido que articulou o 
impeachment de Dilma 
Rousseff. Chegou a pro-
curar interlocutores para 
se encontrar com o ex-pre-
sidente Michel Temer em 
São Paulo. 

Mas... 
 N ...Lula recuou, por ora, 

quando Temer atuou 
como bombeiro para apa-
ziguar a crise entre o pre-
sidente Bolsonaro e o STF 
após o 7 de setembro. Uma 
reunião entre o petista e 
Temer pode acontecer em 
outubro. 

Da Ficha Limpa...   
 N Ex-juiz idealizador da 

Lei da Ficha Limpa, Már-
lon Reis, agora advogado, 
capitaneou a ação que fez 
o Carrefour pagar R$ 115 
milhões em indenização 
pela morte de João Alber-
to, vítima de asfixia por se-
guranças em Porto Alegre.  

...ao combate ao racismo  
 N Márlon impetrou mais 

duas ações em causa cole-
tiva por crime de racismo: 
contra o Shopping Panta-
nal, em Cuiabá (cliente foi 
cercado ao sair de loja se-
gurando, sem a caixa, sa-
patos comprados), e con-
tra Atakadão Atakarejo 
de Salvador (dois homens 
suspeitos de roubo exe-
cutados por traficantes, 
entregues por seguran-
ças). Márlon represen-
ta a Educafro e o Centro 
Santo Dias de Direitos 
Humanos.

Os trilho$ do Brasil 
 N A MP das Ferrovias edi-

tada pelo governo animou 
o setor e o gigante alemão 
Deutsche Bahn, que do-
mina o mercado em deze-
nas de países, acompanha 
com especial atenção. Não 
é por acaso. Prata da casa, 
foi promovido há sema-
nas a CEO Global de Par-
cerias Estratégicas com 
investidores o mineiro 
Gustavo Gardini, radica-
do em Berlim.

DOSSIÊ DO DESASTRE

CUNHA, O RETORNO

 N Eduardo Cunha vai se candidatar a deputado federal por São 
Paulo (não sabe ainda se pelo MDB) e articula no Rio de Janeiro para 
eleger a filha, Daniele, também para a Câmara. Ele se mudou para um 
hotel no coração de Brasília.  

Em 2021 tivemos Olimpíadas fora 
de época no Japão. Apesar das 
restrições impostas pela pande-

mia, ofereceram ao mundo um evento 
com a emoção peculiar do “encontro 
dos campeões”. No olimpo dos deuses 
do esporte, histórias de superação nos 
fizeram, entre gritos e lágrimas, vitó-
rias e derrotas, esquecer que há quase 
dois anos vivemos a espera de um mi-
lagre que nos devolva a normalidade 
de um mundo, caótico, é verdade, mas 
que já estávamos acostumados.

O esporte é superação! E nas Olim-
píadas, mesmo em tempos de guerra, 
selamos a paz para competirmos de 
modo fraterno. E pela magia da in-
venção grega se calam canhões. E foi 
assistindo à prática do esporte que, 
quase por epifania, me ocorreu que 
mesmo com toda a dificuldade que os 
tempos atuais nos impõem, seguimos 
em frente. Seguimos em triunfo.

Me surpreendi ao ligar a TV e ver 
o Sir Andy Murray disputar uma par-

Pancada de amor não dói, diz o 
ditado popular. Mas, será? Será 
que socos e tapas entre namora-

dos ou companheiros não doem? Tal-
vez a tal pancada de amor não se pres-
te a exprimir exatamente ausência de 
dor, mas uma ideia de que agressões 
físicas ocorridas em um relaciona-
mento seriam anestesiadas pelo afeto 
existente entre os envolvidos.

Sigamos e vejamos como a “panca-
da de amor” se encaixa em uma rela-
ção entre homem e mulher, sendo ele 
o agressor e ela a agredida, seleção de 
gênero que se justifica porque, na es-
trutura social, ele está em vantagem e 
ela em desvantagem. Além disso, ele 
costuma ter a preponderância física e 
também ser o provedor, a colocá-la em 
situação de desigualdade e de depen-
dência financeira.

A situação da mulher fica ainda mais 
prejudicada pelo fato de que os desen-
tendimentos de um casal ainda são vis-
tos como uma questão privada, livre de 
interferências. Uma espécie de MMA 
com lutadores desiguais, sem regras 
nem árbitro. Como em briga de marido 
e mulher não se mete a colher, sofre a 
mulher, pois geralmente é a vítima, en-
quanto ele costuma ser o autor, como 
confirmam as estatísticas criminais.

Fato é que pancada causa lesões cor-
porais e isso é crime. Essas lesões po-
dem ser de diversas naturezas, classi-
ficadas em leves, graves e gravíssimas. 
Observemos um caso de cada, todos 
com decreto condenatório e, de acordo 
com a gravidade, maior a penalidade.

Ricardo de Souza Ribeiro, em Santo 
Antônio de Pádua (RJ) foi réu em ação 
penal por ter dado um soco no rosto da 
ex-companheira, causando-lhe edema 
(lesão corporal leve). A condenação foi 
de quatro meses e 20 dias de prisão.

Pancada de amor dói e mata

Triunfamos
Marcus Vinicius 
Dias  
médico e gestor 
público

tida de Gram Slam de modo compe-
titivo. Pouco importa que ele tenha 
perdido, depois de cinco sets, a parti-
da. A última vez que eu havia ouvido 
falar deste tenista, ex-número 1, foi 
em 2019. Ele havia, antes dos 40 anos, 
sido submetido a uma artroplastia do 
quadril. Traduzindo: colocaram uma 
prótese metálica nele. 

Aprendi na Residência que ar-
troplastia do quadril era algo prefe-
rencialmente para pacientes acima 
de 60 anos. E, uma vez operado, o 
paciente deveria ter suas atividades 
esportivas restringidas, pelo risco de 
desgaste precoce da prótese. Bocha 
e xadrez estavam liberados. Golfe, 
havia controvérsias. Tênis, jamais! 
Mas Andy, três anos depois, estava 
no US Open...

Murray poderia ter sido operado em 
qualquer lugar do mundo. Dinheiro não 
lhe falta. É habitual atletas de alto nível 
do mundo inteiro recorrerem aos gran-
des centros médicos dos EUA quando 
necessitam de tratamento cirúrgico. Por 
lá, pela dimensão e pela riqueza, é crível 
supor que há os cirurgiões com maior 
volume em cirurgias de alta complexi-
dade. Creio que no caso do quadril não 
seja diferente. Mas o tenista escocês op-

Manoel de Sousa foi julgado na Co-
marca de Pombal (PB) por ter agredido 
a companheira e exposto sua vida a 
perigo (lesão corporal grave). O agres-
sor, que deixou a vítima com um braço 
quebrado, foi condenado a dois anos e 
dois meses de reclusão.

João Batista Ramos Pereira, em 
Guaraí (TO) foi condenado porque 
agrediu a ex-mulher, arrancando-lhe 
as duas orelhas a dentadas, causando-
-lhe deformidade permanente (lesão 
corporal gravíssima). A sanção foi de 
quatro anos de reclusão.

Pesquisas revelam que uma caracte-
rística recorrente nessas infrações pe-
nais é a sua repetição. “Até que a morte 
nos separe”, realizado pelo Tribunal 

de Justiça de Roraima, é um desses 
estudos e seu objeto foi o feminicídio, 
considerando crimes ocorridos nos 
últimos cinco anos naquele estado. 
Revelou que o histórico de violências 
anteriores é um dos fatores de risco 
comum à maioria desses delitos. Po-
de-se assim concluir que uma pancada 
leva a outra e, um dia, pode ocorrer a 
pancada fatal.

Que não se olvide: de amor, existe 
beijo; pancada, nunca. Se seu namo-
rado ou companheiro é agressivo, não 
se iluda, ele não gosta de você. E quem 
agride uma vez, agride outras. E é de 
pancada em pancada que muitas mu-
lheres têm a vida ceifada. Afinal, pan-
cada dói e também pode matar.

tou por ser operado em casa pelo NHS, 
a inspiração do nosso SUS.

A arte ortopédica é a responsável 
pela façanha no quadril do atleta três 
vezes medalhista olímpico nas qua-
dras. Por tradição, e não por outra coi-
sa, é uma especialidade predominan-
temente masculina. Possivelmente, 
do ponto de vista percentual, perca 
apenas para urologia na predominân-
cia dos filhos de Adão em relação as 
filhas de Eva. E por “imposição” mate-
mática há, no mundo, mais cirurgiões 
ortopedistas liderando os serviços do 
que colegas mulheres.

Murray poderia escolher operar não 
só em qualquer lugar, mas com qual-
quer profissional. Murray foi operado 
pela ortopedista Sarah Muirhead-All-
wood, mulher que à época já contava 
com mais de 70 primaveras. Ver Mur-
ray nas quadras, jogando em alto nível, 
supera a questão da magia do esporte. 
Transcende a superação do espírito hu-
mano. Vê-lo com a raquete empunhada 
num Grand Slam é, além de tudo, uma 
prova de triunfo.

Triunfo da arte de Hipócrates, da 
prestação de serviço público e da ca-
pacidade, independente do gênero, 
do ser humano.

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL
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Academia Internacional de Televisão, 
Artes e Ciências divulga hoje os ven-
cedores do Emmy Internacional de 
Jornalismo 2021. Assim como acon-

teceu em 2020, os premiados serão anuncia-
dos online, por conta da pandemia de coro-
navírus. Já a cerimônia de entrega para os 
indicados no Entretenimento está prevista 
para acontecer presencialmente no dia 22 
de novembro, em Nova Iorque, nos Estados 
Unidos. Os representantes do Brasil são a 
Rede Globo e a Netflix. A Globo recebeu duas 
indicações no Jornalismo e quatro no Entre-
tenimento. Já a Netflix disputa na categoria 
Entretenimento.

PADRÃO DE EXCELÊNCIA
Este é o 15º ano seguido em que a TV Globo 
é finalista do Emmy Internacional e tam-
bém o sétimo ano consecutivo em que ela é 
indicada nas categorias ‘Notícias’ e ‘Atua-
lidades’. O ‘Jornal Nacional’ foi indicado 
na categoria ‘Notícias’ por sua cobertura 
da pandemia de covid-19. As matérias vei-
culadas no noticiário mostraram os hos-
pitais lotados, os pacientes em busca de 
tratamento, os brasileiros que tiveram suas 
vidas interrompidas pela doença e a dor 
das famílias ao enterrar seus parentes. A 
emissora carioca concorre com represen-
tantes do Reino Unido, Catar e da Rússia.

Para Renata Vasconcellos, que apresenta 
o ‘JN’ ao lado de William Bonner, a indicação 
é uma recompensa pelo trabalho bem feito. 
“Concorrer ao Emmy é o reconhecimento do 

TÁBATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Pedro provoca Cobra, que afir-
ma que ele e Karina são apenas 
amigos. Preocupado com Pedro, 
João pede ajuda a Gael. Cobra 
envia uma mensagem para Pe-
dro em nome de Karina.

17h45 | GLOBO | Livre 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

 n Teresa repreende a decisão de 
Pedro e culpa Luísa. Pierre tenta 
beijar Isabel. Zayla descobre que 
Tonico se casará com Dolores e 
conta para Samuel. Tonico des-
trata Dolores.

18h30 | GLOBO | Livre 

PEGA PEGA

 n Malagueta pede ajuda a Maria 
Pia para incriminar Cíntia no rou-
bo ao Carioca Palace. Madalena 
avisa a Dílson que, se ele não 
devolver o quiosque, terá que 
sair de sua casa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carmen, Marian, Cintia e Matil-
de vão até o orfanato para bus-
car o tesouro. O garoto explica 
que estava devendo para um dos 
chefes da comunidade.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo foge ao ouvir 
Antoninho falando com Maria 
Marta, que implora para ver o 
ex-marido. Maurílio persegue 
José Alfredo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n Shetep ampara o faraó após 
um momento difícil. Anos de-
pois, Neferíades finalmente vê 
José e fica observando enquanto 
ele se banha na piscina do palá-
cio, distraído.

21h | RECORD | 12 anos 
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trabalho sério, comprometido e incansável do 
nosso jornalismo”, diz a âncora. 

“E, especialmente neste momento difícil de 
pandemia, negacionismo e ataques à demo-
cracia, estar concorrendo a um prêmio dessa 
relevância internacional é saber que estamos 
cumprindo a missão tão relevante do jorna-
lismo profissional”, completa. 

Na categoria ‘Atualidades’, o represen-
tante do Brasil é uma matéria da equipe 
do ‘Profissão Repórter’, que foi exibida no 
‘Fantástico’. Caco Barcellos e Danielle Zam-
pollo mostraram a rotina dos médicos que 
atuam no combate à pandemia. A reporta-
gem contou com imagens emocionantes e 
dramáticas, gravadas pelos próprios profis-
sionais do Hospital Geral de Vila Penteado, 
em São Paulo, entre o fim de maio e o início 
de junho deste ano.

Caco se alegra por ter tido a oportunidade 
de mostrar a dura rotina dos profissionais de 
saúde. “Foi um desafio muito grande fazer 
esta reportagem. Ver esse reconhecimento 
é maravilhoso. Principalmente porque este 
material valoriza principalmente o trabalho 
dos profissionais de saúde. Uma dedicação 
que passa pela empatia e o amor às outras 
pessoas. E ver uma matéria que ilumina este 
trabalho ser reconhecida nos deixa orgulhosos 
e felizes”, analisa o jornalista. A reportagem 
concorre com representantes do Quênia, da 
Holanda e do Reino Unido.

OUTROS TRABALHOS
Além das indicações de Jornalismo, a Globo 
também conseguiu quatro indicações no En-
tretenimento. ‘Cercados’, produção original 
Globoplay com roteiro de Caio Cavechini e 

Eliane Scardovelli, foi indicado na categoria 
‘Documentário’. O filme mostra os desafios da 
cobertura jornalística da pandemia.

O documentário ‘AmarElo: É Tudo Pra On-
tem’, do rapper Emicida, uma produção ori-
ginal Netflix, concorre na categoria ‘Progra-
mação Artística’ ao lado de títulos da França, 
do Japão e do Reino Unido. Na obra, Emici-
da celebra o grande legado da cultura negra 
brasileira.

‘Amor de Mãe’, de Manuela Dias, concor-
re na categoria ‘Novela’. A trama estreou na 
TV Globo em novembro de 2019, mas foi in-
terrompida em março de 2020 por causa da 
pandemia. A novela retornou à programação 
em março de 2021, incorporando a covid-19 
ao enredo. 

A série ‘Diário de um Confinado’, que faz 
uma crônica ao dia a dia de um homem tran-
cado em seu apartamento durante o isolamen-
to social, concorre em ‘Série de Curta Duração’. 
A produção foi criada e realizada pela diretora 
artística Joana Jabace e pelo ator Bruno Ma-
zzeo, que são casados. Rosana Ferrão, Leo-
nardo Lanna e Verônica Debom também es-
creveram a primeira temporada, que foi toda 
gravada na casa de Mazzeo.

Na categoria ‘Filmes e Séries para TV’, a Glo-
bo concorre com o original Globoplay ‘Todas 
as Mulheres do Mundo’, que em cada episódio 
narra uma história de amor vivida por Paulo 
(Emílio Dantas) com uma mulher diferente. 
A produção é uma homenagem a obra do ator, 
diretor e dramaturgo Domingos Oliveira, que 
faleceu em 2019. 

O reality show ‘The Voice Kids’ também 
concorre na categoria ‘Factual e Entreteni-
mento’ do Emmy Kids Internacional.

Vencedores do 
Emmy Internacional 
de Jornalismo serão 
anunciados hoje. TV 
Globo concorre com 

o ‘Jornal Nacional’, 
além de reportagem 
feita pela equipe de 

Caco Barcellos

‘Jornal 
Nacional’ foi 
indicado 
ao Emmy 
Internacional 
de Jornalismo, e 
matéria da equipe 
do ‘Profissão Repórter’ 
concorre em ‘Atualidades’. Já o 
documentário ‘AmarElo - ‘É Tudo 
pra Ontem’ disputa na categoria 
‘Programação Artística’, que terá o 
vencedor anunciado em novembro
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Horóscopo

Bons contatos podem ajudar a formar parceria ou 
sociedade, mas também abrem portas se está 
buscando uma recolocação. Procure manter o ciúme 
sob controle. Cor: branco.

Dia interessante para quem trabalha com vendas, 
internet, público, marketing. A saúde pede um pouco 
de atenção: cheque sempre as informações sobre o 
assunto. Cor: marrom

Passatempo

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Aposte na diplomacia para persuadir as pessoas em 
vez de se impor. Planeje melhor as suas compras e 
guarde um dinheiro para eventuais emergências que 
surjam. Cor: marfim

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Atenção ao seu sexto sentido, que estará pra lá de 
afiado! No trabalho, concentre-se nos seus objetivos. 
Astral tenso em casa: tente relevar as provocações. 
Cor: terracota.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Lua destaca seu lado sonhador e reforça sua 
capacidade de comunicação. Aproveite para adiantar 
as coisas no trabalho. À noite, pense antes de falar. 
Cor: rosa-bebê.

LEÃO
23/7 a 22/8

Pode encontrar oportunidades de encher o bolso ou 
correr atrás de um novo cargo desejado. Mas 
mantenha o foco e cuidado para não assumir excesso 
de trabalho. Cor: roxo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você estará ambiciosa e pode aproveitar esse pique 
pra dar um gás na carreira. Pode perder a paciência 
com erros alheios. No amor, melhor pegar mais leve. 
Cor: bege.

LIBRA
23/9 a 22/10

Você estará ambiciosa e pode aproveitar esse pique 
pra dar um gás na carreira. Pode perder a paciência 
com erros alheios. No amor, melhor pegar mais leve. 
Cor: bege.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Confie em seus instintos e fique bem longe de 
confusão. À noite, pode haver tensão em amizades. 
Tente fazer as pazes quando o astral estiver mais 
favorável. Cor: salmão.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

As relações ganham destaque em sua vida. Chance de 
rolar climão se você está disputando algum cargo no 
trabalho. Na conquista, é melhor diminuir as 
expectativas. Cor: lilás.

A Lua envia grandes energias para a profissão. Vai 
contar com disposição e encarar alguns imprevistos 
que virão. A paquera vai entrar numa fase meio sem 
graça. Cor: preto.

Vai dar conta das tarefas com muita criatividade. 
Aposte no seu charme para driblar os problemas que 
podem vir a aparecer. Se a relação anda ruim, pode 
acabar de vez. Cor: fúcsia.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad

Ana Maria é 
criticada ao 
‘exaltar’ pé de 
frango
Ana Maria Braga virou um dos 
assuntos mais comentados nas 
redes sociais, ontem, após exibir 
uma receita com pé de frango. 
Em um determinado momento 
do ‘Mais Você’, a apresentadora fa-
lou, ainda, sobre os benefícios da 
comida, o que não foi bem visto. 

Após um fã ensinar uma receita 
usando a parte do frango e dizer 
que gosta de comer o alimento, 
Ana Maria aproveitou para dizer 
que o pé tem “bastante colágeno” 
e que “faz bem para a pele”. 

O público, no entanto, iden-
tificou certa “glamourização da 
pobreza” na fala, num momen-
to em que o Brasil sofre com a 
alta no preços dos alimentos. 
Internautas ressaltaram que co-
mer pé de frango não é o desejo 
do brasileiro, mas sim o que há 
para muitas famílias.

Ator admite 
que errou com 
deputada
José de Abreu pediu desculpas à 
deputada federal Tabata Amaral 
(PDT-SP) por compartilhar uma 
postagem polêmica nas redes 
sociais. Na ocasião, o ator, de 75 
anos, ‘retuitou’ uma publicação 
que ameaçava a parlamentar de 
agressão. “Eu errei redondamen-
te. A minha vida é repleta de erros, 
e uma das coisas que eu aprendi 
é que quando você é muito críti-
co, você tem que aprender a fazer 
uma autocrítica”, confessou o ator 
em entrevista ao canal ‘Fala, Lola, 
Fala’, no YouTube. “Vou fazer uma 
carta para Tabata, em vídeo. Vou 
escrever um pedido de desculpas”, 
afirmou o veterano, conhecido 
pelo forte engajamento político.

Vitória Strada 
é assaltada à 
mão armada
A atriz Vitória Strada teve o ce-
lular roubado em um assalto, na 
noite do último domingo, no Rio. 
Após o susto, a artista, que é casa-
da com a também atriz Marcella 
Rica, deu detalhes no Instagram e 
disse que havia acabado de voltar 
de São Paulo, quando resolveu ir 
a um mercadinho.

“Gente, estou passando aqui 
para avisar que fui assaltada ago-
ra há pouco. Estou bem, graças a 
Deus, não aconteceu nada, sem 
violência. Com uma arma, que é 
uma violência pura, mas estou 
bem. Então, estou sem celular”, 
contou a atriz.
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