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Bancos começam a ajustar 
juros do consignado do INSS 
Instituições financeiras aproveitam elevação do teto dos empréstimos para aumentar suas taxas.  ECONOMIA, P. 10

APOSENTADOS

CONFIRA MAIS DE 6,3 MIL VAGAS DE EMPREGOS E ESTÁGIOS. P. 11

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

“O Rio entra em nova fase da segurança pública, com mais proteção ao policial e à população”, disse Castro 

ATAQUE

NEYMAR E VINÍCIUS JR VÃO MEDIR FORÇAS NAS 
OITAVAS DE FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES.  P. 8
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ARTICULAÇÃO
REUNIÃO NA ALERJ 
PARA TENTAR 
ENCONTRAR UMA 
SAÍDA PARA O 
AUMENTO DE 
PREÇO DO GNV 
INFORME DO DIA, P. 2

Fórum Regional do 
Turismo Fluminense 
sobe a serra hoje para 
celebrar encantos de 
Cachoeiras de Macacu, 
Guapimirim, Nova 
Friburgo, Petrópolis e 
Teresópolis. ESPECIAL

É a vez da 
Serra 
Verde 
Imperial

PROTEÇÃO

Governador Cláudio 
Castro lançou programa 
que registrará abordagens 
policiais. Utilização 
começa no fim do ano 
para reforçar segurança 
em Copacabana. P. 2

PMs vão 
usar câmera 
portátil nos 
uniformes

Paraísos bem preservados

Reunindo natureza 

exuberante e patrimônios 

históricos, cidades da 

Serra Verde Imperial têm 

tudo para proporcionar 

uma viagem inesquecível 

ALMIR LIMA

ARQUIVO TURISRIO

PREFEITURA DE PETRÓPOLIS

PREFEITURA DE TERESÓPOLIS

CRISTINA LO BIANCO

CACHOEIRAS DE MACACU

NOVA FRIBURGO

PETRÓPOLIS

TERESÓPOLIS

GUAPIMIRIM
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Rio amanheceu ontem 
contabilizando os prejuízos 
do temporal de domingo à 
tarde. Uma árvore invadiu 
apartamento em Botafogo. 
Galhos quebraram a parede 
de um dos quartos. P. 3

Chuvas 
provocam 
estragos 
na cidade

FOTOS REGINALDO PIMENTA

Dois acusados de envolvimento nas  
mortes de cinco pessoas em Itabo-
raí morreram em troca de tiros com 
policiais militares do 35º BPM. P. 7

Suspeitos 
de participar 
de ataque 
são mortos

Prefeitura do Rio 
oferece mais de 18 mil 
doses para reforço da 
vacina da Janssen 
RIO DE JANEIRO, P. 6

Volante 
Felipe Melo, 
ex-Palmeiras, 
assina contrato 
até o fim de 
2024. P. 8

PRIMEIRO PRIMEIRO 
REFORÇO REFORÇO 
TRICOLORTRICOLOR

Publicação revela diálogos do epi-
sódio da morte do menino que 
chocou o país inteiro. P. 4

Livro conta 
história do 
caso de 
Henry Borel

Comprovante de 
vacinação será exigido 
dos viajantes que 
entrarem no país
BRASIL, P. 12
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Os humoristas Tom Cavalcante e Clarice 
Falcão comandam versão brasileira do 
reality ‘LOL - Se Rir, Já Era!’. P. 15
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Nova tecnologia na segurança
Policiais do 19º BPM já usarão câmeras portáteis em uniformes no Réveillon

DIVULGAÇÃO

O 
governador Cláudio 
Castro (PL) lançou 
ontem o programa 
de câmeras opera-

cionais portáteis. Em even-
to realizado no Centro Inte-
grado de Comando e Contro-
le (CICC), na Cidade Nova, 
Castro explicou que os equi-
pamentos serão instalados 
em uniformes de agentes de 
segurança pública, fiscaliza-
ção, licenciamento e defesa 
civil, registrando ativida-
des e abordagens. A utiliza-
ção das câmeras começará 
no fim do ano, reforçando 
a segurança em Copacaba-
na, que recebe um grande 
fluxo de turistas nesse pe-
ríodo. Policiais militares do 
19º BPM já estão em trei-
namento para utilização da 
tecnologia.

A medida foi publicada 
pelo governador no Diário 
Oficial do Estado no dia 20 de 
outubro deste ano e a insta-
lação das câmeras foi estabe-
lecida por decreto, em 19 de 
março de 2021. A aquisição 
das 21.571 câmeras corporais 
foi a maior licitação já feita 
no país desse tipo de equipa-
mento e faz parte do Progra-
ma Estadual de Transparên-
cia em Ações de Segurança 
Pública, Defesa Civil, Licen-
ciamento e Fiscalização. 
Além de proteger os servido-
res em casos de falsas acusa-
ções, o uso do equipamento 
vai aumentar a transparência 
e a fiscalização das ações poli-
ciais, reforçou o governador.

“O Rio entra em uma nova 

fase da segurança pública, 
levando mais proteção ao 
policial e também à popula-
ção. É um orgulho para o Go-
verno do Estado esse gran-
de avanço. Vamos começar 
utilizando as câmeras em si-
tuações menos conflituosas 
até que as polícias tenham a 
curva de aprendizagem ne-
cessária para que se implan-
te essa tecnologia também 
em operações de mais risco. 
Já no fim do ano teremos as 
câmeras à disposição. Pos-
teriormente, os equipamen-
tos serão distribuídos em um 
cronograma a ser definido”, 
explicou Cláudio Castro.

Para ter acesso ao equipa-
mento, o agente vai até uma 
central de recarga e armaze-
namento de imagens, onde 
é feita a leitura facial. Um 
compartimento se abre e a 
câmera portátil é retirada 
e colocada no uniforme do 
agente. A gravação se inicia 
automaticamente quando o 
equipamento é liberado, e a 
câmera filma 12 horas segui-
das. As imagens geradas são 
passadas para uma nuvem 
e podem ficar armazenadas 
por até um ano. As câmeras 
não permitem edição e nem 
manipulação de imagens.

Cláudio Castro 
destacou que o Rio 
de Janeiro entra 
em nova fase da 
segurança pública

CERIMÔNIA

CFAP forma 400 novos policiais militares

 NO Centro de Aperfeiçoamen-
to de Praças (CFAP) formou 
400 soldados para ingressa-
rem na Polícia Militar. A ceri-
mônia, que aconteceu ontem, 
foi o resultado de um ano de 
curso para prestação de servi-
ços de policiamento ostensivo 
e preventivo. 

Com a nova turma, o CFAP 
soma quase 1500 novos poli-
ciais, formados todos em 2021. 
Eles colocarão em prática todo 

o aprendizado no Centro de For-
mação e Aperfeiçoamento de Pra-
ças. Estavam presente na formatu-
ra o governador Cláudio Castro e o 
secretário da Polícia Militar, coronel 
Luiz Henrique Marinho Pires.

Segundo o governador, o poli-
cial militar é patrimônio do Estado 
do Rio de Janeiro e, por isso, merece 
investimentos na sua formação. 
“Investir na sua formação, na in-
fraestrutura da corporação e em 
melhores condições de trabalho 

é obrigação do governo”, com-
pletou. Castro aproveitou 
para anunciar que, no próximo 
dia 23, será feita nova chamada 
da lista de espera do Curso de 
Formação de Soldados (CFSD) 
2014, além da reabertura de 
concursos para a PMERJ em 
2022 e apresentou os novos 
uniformes que serão usados pe-
los policiais, agora mais leves e 
proporcionando mais conforto 
aos agentes.

Centro de Aperfeiçoamento de Praças sediou a cerimônia, com a presença de Cláudio Castro

As mais lidas
Online

Policial civil morto em 
Itaboraí fazia parte de 

grupo de extermínio 
suspeito de 40 mortes

RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO Veja 
as previsões 

para Flamengo, 
Fluminense, Botafogo 

e Vasco para 2022
ESPORTE

Neto chama carrasco do 
Flamengo para briga: 
‘Quebro o seu dedo’

ESPORTE

@nuno_vccls

Twittadas 
do Nuno

Uma hora de chuva forte no 
Rio causou transtorno para 
a população. Falta de luz, 
árvores caídas, ruas inun-
dadas. Problemas crônicos, 
que só serão resolvidos com 
um planejamento de longo 
prazo obrigando prefeitos a 
cumprirem  o acertado por 
pelo menos 3 mandatos.

Para quem pode pagar, aglo-
merar é permitido na virada. 
Até o Cristo entrou na festa. 
O valor para passar o ano 
novo lá varia de R$ 1.060,00 
a R$ 1.600,00. Já no Morro 
da Urca, a festa pode custar 
quase R$ 2 mil. Um show na 
praia para meros mortais 
seria assim tão prejudicial?

Ar-condicionado é escolha do freguês

 N Com o avanço da vacinação, 
os taxistas cariocas já podem 
rodar com as janelas fechadas 
e com o ar-condicionado ligado 
desde o último dia 19. Com um de-
talhe: a prioridade em querer ou 
não concluir a corrida com a refri-
geração é do passageiro. Mas nem 

todos os motoristas — seja para 
economizar combustível ou por 
não querer ficar em ambiente fe-
chado — estão cumprindo a nor-
ma. Hoje, a Secretaria de Trans-
portes solta uma nota, reforçando 
a orientação aos taxistas, inclusive 
os vinculados ao serviço Taxi.Rio.

Gás para conter o reajuste
O 

deputado André Corrêa (DEM) passou a tarde de on-
tem em reuniões para tentar articular uma saída para 
o aumento no GNV e gás natural. A concessionária Na-

turgy anunciou um reajuste em torno de 50% nas tarifas em 
todo o estado do Rio de Janeiro, já a partir de 1° de janeiro. As 
consequências sobre a economia vêm em cascata, afetando 
os custos de taxistas e motoristas de aplicativo, restauran-
tes — além de quem cozinha em casa ou gosta de um banho 
quentinho. As diretorias dos dois principais sindicatos de 
combustíveis do estado, da capital e do interior, se reuniram 
com a Agenersa e com o secretário estadual de Desenvolvi-
mento Econômico, Vinícius Farah. Uma das frentes de bata-
lha do pessoal é deixar as tarifas mais próximas às pratica-
das em São Paulo. Por lá, a alta foi de R$ 0,64/m³, enquanto 
aqui a previsão é que o peso no bolso do consumidor seja de 
aproximadamente R$ 1,46/m³. Na conta dos sindicatos, o 
preço final na bomba dos postos pode chegar a R$ 6.

 N Falando na imprová-
vel dupla, a parceria vai 
se repetir na comissão 
especial a ser instala-
da amanhã para acom-
panhar o anel viário de 
Campo Grande. O pro-
jeto foi anunciado por 
Eduardo Paes (PSD) em 
novembro — mas nem 

quem estava presente na 
reunião entendeu a pro-
posta. O colégio de líde-
res tomou uma decisão 
inédita: os blocos e parti-
dos só poderiam indicar 
quem morasse na área. 
Os outros membros se-
rão Zico, Welington Dias 
e Dr. Gilberto.

 N Os vereadores  Ro-
cal (PSD) e William Siri 
(PSOL), membros da co-
missão criada para pres-
sionar o governo pela re-
tomada das atividades da 
Deam de Campo Grande, 
estiveram na antiga sede. 
A foto ao lado mostra o 
que sobrou do local, que, 
se estivesse funcionando, 
poderia ter acolhido a ví-
tima de estupro em Ban-
gu, no último dia 20. Já há 
um pedido de audiência 
com Cláudio Castro (PL).

DELEGACIA DA MULHER EM 
PETIÇÃO DE MISÉRIA
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A UNIÃO DO BONDE DE CAMPO GRANDE

FUNDO DOS IDOSOS 

ASSEGURADO

CONSTRUÇÃO NO 
MEIO DO MATO

Amanhã, a Alerj vota 
uma emenda constitu-
cional para evitar rema-
nejamento de recursos 
do Fundo dos Idosos, o 
Fundepi. A proposta é de 
Rosane Félix (PSD), mas 
vai receber coautoria do 
líder de governo Márcio 
Pacheco (PSC).

Moradores do Humaitá 
se preocupam com um 
ruído de obra — e mo-
tosserra — na mata do 
Hospital do Coração. A 
Patrulha Ambiental fez 
uma vistoria na quinta-
-feira (9) e prometeu 
nova inspeção, já que 
não houve flagrante.

Reajuste no GNV pode levar o preço final nas bombas a R$ 6

AUMENTO DA TARIFA

Picadinho

Presidente do Sinduscon-Rio, Cláudio Hermolin recebe, 
amanhã, o Prêmio Líderes do Rio 2021, como destaque no 
mercado imobiliário e da construção civil.

A cantora Maria Marcella lança, amanhã, o clipe da música 
“Nós Dois”, de Cartola, em seu canal do YouTube.

Bolsistas da Cia Teatro Transforma estreiam, amanhã, o espetá-
culo “Permita que eu fale”, no Teatro Riachuelo. 

Hoje e amanhã, o Instituto Vital Brazil promove, em seu canal 
do YouTube, o 1° Simpósio Online de Divulgação Científica.

InformedoDia
N www. odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia N e-mail: informe@odia.com.brAline Macedo
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U
ma árvore de gran-
de porte invadiu um 
apartamento na Rua 
São Clemente, em Bo-

tafogo, na Zona Sul, na noite 
de domingo, durante o tem-
poral que atingiu a cidade. Os 
galhos atravessaram a parede 
de um dos quartos, destruin-
do boa parte da estrutura de 
tijolos. A cama também foi 
empurrada para frente e, por 
pouco, o dentista José Xime-
nes, de 66 anos, que estava 
deitado no local do acidente, 
não foi atingido.

“Eu estava deitado neste 
quarto. Quando começou a 
chuva, levantei para fechar as 
janelas, daqui e do outro quar-
to, porque minha esposa está 
com a perna quebrada. Eu vim 
para a sala para ver o jogo e 
nessa hora escutei aquele es-
trondo. Um pouquinho de-
pois do início temporal, caiu 
a árvore”, conta. 

A esposa de José, a assisten-
te social Teresa Cristina Nicel-
le, de 61 anos, saiu correndo 
com o barulho, sem mesmo 
pegar a muleta que estava 
usando para se locomover. 
“Pisei no chão e dei um grito”, 
disse. “A dor foi muito grande 
quando coloquei o meu calca-
nhar no chão. E eu vi o quarto 
daquela forma. Nós vimos que 
estava esse buraco e fiquei pro-
curando os meus gatos aqui 
dentro de casa.”

A Defesa Civil visitou o 
apartamento e constatou que 
a queda da árvore não causou 
problemas estruturais. 

ÁRVORE INVADE 

APARTAMENTO 
Acidente provocado por temporal quase atinge morador, em Botafogo. Segundo a Defesa 
civil, não houve danos estruturais, apesar da destruição que causou em um dos quartos

Pouco antes 
da árvore cair, 

o dentista José 
Ximenes estava 

deitado nessa 
mesma cama

REGINALDO PIMENTA

A tempestade causou trans-
tornos em diversos bairros, 
com registro de quedas de árvo-
res e alagamentos em todas as 
regiões, sobretudo na Zona Sul. 
Em Botafogo, uma árvore ocu-
pou um trecho da Rua São Cle-
mente, na altura da Praça Nel-
son Mandela, que chegou a ser 
completamente interditada. 

O Centro de Operações Rio 
recebeu no domingo 95 ocor-
rências. Os bairros mais afeta-
dos pelo temporal, de acordo 
com a Light, foram Jardim Bo-
tânico e São Conrado, na Zona 
Sul, e Barra da Tijuca, Campo 
Grande e Jacarepaguá, na 
Zona Oeste. 

Um bolsão d’água ocupou 
uma faixa inteira da pista da 
Avenida Brasil, na altura da 
passarela 21, em Parada de 
Lucas. Moradores da região 
também reclamaram da fal-
ta de luz.

De acordo com o Alerta 
Rio, hoje será de tempo ins-
tável, por causa do calor e da 
alta umidade. A partir da tar-
de, há previsão de pancadas 
de chuva com ventos de in-
tensidade moderada a forte e 
as temperaturas variam entre 
20º C e 33º C.

NÚMERO

95

 > A manhã de ontem 
mostrava os estragos 
da forte chuva, com 
ventania, que caiu na 
cidade na tarde de do-
mingo. Na Sociedade 
Hípica Brasileira, na 
Lagoa, uma árvore caiu 
sobre a fiação. Na Gá-
vea, um bolsão d’água 
atrapalhou o trânsito 
na Rua Ministro Raul 
Machado, na lateral do 
clube do Flamengo.

Eventos foram cance-
lados - inclusive a prova 
da Polícia Civil para de-
legado. A Defesa Civil 
acionou 26 sirenes em 13 
comunidades. Em nota, 
a Civil informou que a 
chuva atingiu a estrutu-
ra de alguns espaços físi-
cos utilizados, impossi-
bilitando a continuidade 
da aplicação das provas. 

Os maiores acumu-
lados de chuva entre 
15h e 19h foram Grajaú, 
Grande Méier, Tijuca, 
Laranjeiras e Muda.

Consequências 
da chuva

Foi o número de ocorrências 
recebidas pelo Centro de 
Operações Rio no domingo. 
Na maioria dos casos, por 
causa de queda de árvore.

REPRODUÇÃO/CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

Nós vimos que 
estava esse buraco 
(na parede) e fiquei 
procurando os meus 
gatos aqui dentro de 
casa”

TERESA CRISTINA 
NICELLE, assistente social

Projeto social afetado
 > O temporal preocupou 

moradores de favelas das 
Zonas Sul e Norte da cida-
de. Ao todo, 26 sirenes fo-
ram acionadas em 13 co-
munidades. No Morro do 
Adeus, Complexo do Ale-
mão, um muro de conten-
ção não suportou o desli-
zamento de um barranco. 
Água e lamas invadiram 
a sede do projeto social 
‘Resgatando a Inocência’. 
Um freezer e uma caixa de 
som foram perdidos com 

a chuva, além de roupas e 
móveis. Agora, através de 
doações, a organização ten-
ta recuperar o prejuízo.

Líder do Resgatando a 
Inocência, Natalina Maria 
Barbosa afirma ter vivido 
momentos de desespero ao 
ver a água invadindo a sede. 

“Quando começou a cho-
ver e cair árvores, corri para 
o projeto. O barranco tinha 
caído, começamos a tirar 
água, e quanto mais tiráva-
mos, mais água entrava.”

REDES SOCIAIS

Alagamento na Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel

Reportagem de Ana Flávia Pilar  

e Yuri Eiras  

Rua Ministro Raul 
Machado, na Gávea, 
esquina com o 
Clube de Regatas do 
Flamengo
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Segundo MP, 
agentes alteraram 
a cena onde a 
designer morreu

Caso Kathlen: cinco 
PMs denunciados

REPRODUÇÃO

Kathlen Romeu: tiro fatal de fuzil

O Ministério Público do 
Estado do Rio (MPRJ), por 
meio da 2ª Promotoria de 
Justiça junto à Auditoria 
da Justiça Militar denun-
ciou ontem o capitão da 
Polícia Militar Jeanderson 
Corrêa Sodré, o 3° sargento 
Rafael Chaves de Oliveira 
e os cabos Rodrigo Correia 
de Frias, Cláudio da Silva 
Scanfela e Marcos da Silva 
Salviano por modificarem a 
cena no local onde a jovem 
Kathlen de Oliveira Romeu 
foi morta, no dia 8 de junho, 
no Complexo do Lins, Zona 
Norte do Rio. A designer de 
interiores estava grávida de 
quatro meses.

Segundo a denúncia, os 
policiais militares Chaves, 
Frias, Scanfela e Salviano 
retiraram, antes da chega-
da da perícia, o material 
que lá se encontrava, acres-
centando 12 cartuchos cali-
bre 9mm usados e um car-
regador de fuzil 556, com 10 
munições intactas, que fo-

ram apresentados mais tarde 
na 26ª DP (Todos os Santos). 
Ainda de acordo com o docu-
mento, “Jeanderson Corrêa 
Sodré, estando no local dos 
fatos e podendo agir como 
superior hierárquico para ga-
rantir sua correta preservação, 
omitiu-se quando tinha por lei 
o dever de vigilância sobre as 
ações de seus comandados”.

Diante dos fatos, os PMs 
Cláudio da Silva Scanfela, 
Marcos da Silva Salviano, Ra-
fael Chaves de Oliveira e Ro-
drigo Correia de Frias foram 
denunciados por duas fraudes 
processuais e por dois crimes 
de falso testemunho. Já o po-
licial militar Jeanderson Cor-
rêa Sodré foi denunciado por 
fraude processual na forma 
omissiva.

Os conselheiros 
puderam ver na 
plenária que todos 
podem falar e que 
o trabalho será 
sempre democrático

ANTENOR JÚNIOR, 
interventor 

Gestão do Conselho dos Técnicos 
Industriais do Rio respira novos ares 
Intervenção cria sistema de transparência e abre caminho para organização e empodera os conselheiros

MARCOS PORTO

Gilmar Pastorio e o interventor Antenor Júnior formam a Junta Interventora no Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro

O 
Conselho Regional 
dos Técnicos Indus-
triais do Estado do 
Rio de Janeiro (CR-

T-RJ) vive um novo momen-
to após quase um mês da in-
tervenção e a perspectiva de 
novos caminhos, aliando or-
ganização e transparência. A 
Junta Interventora, formada 
pelo interventor Antenor Jú-
nior e pelo membro Gilmar 
Pastorio, substituiu em no-
vembro a gestão afastada do 
presidente Elizeu Medeiros. 
O grupo ficará no comando 
até a eleição prevista para o 
ano de 2022.

“O Conselho Federal dos 
Técnicos Industriais-CFT 
recebeu uma série de de-
núncias de anomalias e ir-
regularidades administra-
tivas em fevereiro de 2021 
no Conselho do Rio. O ple-
nário decidiu por instaurar 
uma comissão sindicante. 
Foram escolhidos três con-
selheiros titulares e dois su-
plentes. Durante oito meses, 
eles e mais seis assessores 
jurídicos fizeram um levan-
tamento que indicou uma 
série de indícios. Alí a indi-
cação foi para intervenção 
total. Estamos aqui desde 
23 de novembro de 2021. 
Estamos em substituição à 
administração da diretoria”, 
disse Antenor Júnior.

Segundo Gilmar Pasto-
rio, a gestão afastada do 
presidente Elizeu Medei-
ros não realizava compras 
por meio do sistema de 
licitação, todas eram pre-
senciais. “Tudo era feito por 
vontade própria, sem inte-
ressar se era legal ou mo-
ral. O presidente mandou 
e era feito. As compras não 
tinha processo de compra, 
sequer havia um dos precei-
tos básico que é o sistema 
eletrônico de bens e servi-
ços. O que era feito era o 
presencial, mas quando é 
assim sempre há indício de 

 > Com as diretorias do 
Conselho Federal dos Téc-
nicos Industriais eleitas em 
2019, o Rio de Janeiro é o 
primeiro Estado que está 
em intervenção. “Em ou-
tros sistemas o processo 
de intervenção é normal. 
Não é anormal ter inter-
venções em conselhos. O 
nosso é novo. Temos ape-
nas três anos de existência. 
Existe uma confusão muito 
grande em qual é o papel 
do conselho e do sindica-
to. Mais de 80% dos pro-
blemas está em confundir 
o conselho com o sindica-
to. Existe um diferencial. 
Aqui, o interesse é público. 
O conselho tem a finalida-
de completamente diferen-
te. Ele existe para defender 
a sociedade do mau profis-
sional e punir quando for 
necessário. Ele fiscaliza o 
exercício profissional, com 
o poder de polícia”, afirmou 
Gilmar Pastorio.

O Rio de Janeiro é o 
maior estado do país com 
80 mil técnicos registra-
dos. Porém, a estimativa é 
que existem 320 mil que 
trabalham de forma ile-
gal. A promessa da Junta 
Interventora é aumentar 
o número de fiscais no Rio 
de Janeiro. “Hoje, o nosso 
número é irrisório. Temos 
apenas duas pessoas para 
fiscalização. A partir de 
janeiro de 2022, teremos 
um plano regional de fis-
calização. Atualmente, ele 
não existe. Já começamos a 
preparação para isso. Den-
tro do nosso site (www.cr-
trj.gov.br) a pessoa pode se 
registrar”, citou Antenor.

Rio: Mais de 
320 mil estão 
sem registro

irregularidade”.
Em decorrência de atos 

administrativos, a gestão 
interventora descobriu a 
existência de um funcio-
nário fantasma no Conse-
lho Regional dos Técnicos 
Industriais do Estado do 
Rio de Janeiro. “Nós des-
cobrimos um possível in-
dício de um funcionário 
fantasma. Já demos ciên-
cia para plenária dos con-
selheiros e a comissão de 
sindicância. Estabelece-
mos o retorno do traba-

lho presencial de todos os 
funcionários, uma pessoa 
não veio, se comprometeu 
a vir e depois perguntou o 
endereço da sede. Imedia-
tamente, nós exoneramos 
e abrimos todo o processo 
legal e administrativo. O 
CRT-RJ não tinha ponto 
eletrônico e já estamos re-
solvendo isso. Além disso, 
eu recebi uma denúncia de 
funcionário sobre assédio 
moral. Vou verificar, não 
vamos tramitar aqui para 
resguardar o profissional. 

Estamos trabalhando para 
estabelecermos a paz aqui 
dentro”, explicou Antenor 
Júnior.

As medidas da Junta In-
terventora agradaram os 
conselheiros. Na primeira 
plenária, a forma democráti-
ca de condução do encontro 
foi muito elogiada. “O nosso 
portal de transparência ain-
da vai melhorar muito mais. 
Os conselheiros puderam 
ver na plenária que todos po-
dem falar e que o trabalho 
será sempre democrático”. 

Detalhes do crime que chocou o país
Jornalista lança livro com fatos inéditos sobre a morte do menino Henry Borel

REPRODUÇÃO INTERNET

Henry Borel morreu aos 4 anos de idade. Padrasto e mãe do menino foram acusados de homicídio

“Henry está com medo exces-
sivo de tudo, está tendo pre-
juízos importantes nas rela-
ções sociais, influenciando no 
rendimento escolar e na dinâ-
mica familiar. Disse até que 
queria que eu fosse pro céu 
pra morar com meus pais, 
em Bangu. Quando vê o Jai-
rinho, ele chega a vomitar e 
tremer. Não tem apetite, está 
sempre prostrado, olhando 
para baixo. Chora o dia todo”. 
Esta é a mensagem que Mo-
nique Medeiros enviou a uma 
prima que é pediatra, em 18 
de fevereiro, menos de um 
mês antes da morte do meni-
no. Diálogos como este estão 
no livro “Caso Henry Morte 
Anunciada – A investigação e 
os detalhes não revelados da 
história que chocou o país”, 
lançado na última semana. 

Hoje e amanhã, será reali-
zada a continuação da audiên-
cia de instrução e julgamento 
do processo em que Monique 
e o ex-vereador  Jairinho são 
acusados de tortura e homicí-
dio qualificado. 

A obra da jornalista Paol-
la Serra, que foi a primeira a 
divulgar o assassinato do me-
nino Henry, conta a história 

do crime com detalhes e traz 
o histórico dos acusados. O 
livro de 240 páginas reúne as 
reviravoltas do caso já publi-
cadas, contando desde quan-
do o casal se conheceu até os 
dias encarcerados. A obra traz 
detalhes da vida familiar e ca-
racterísticas pessoais, como 
as semelhanças da origem no 
bairro de Bangu, a vaidade ex-
trema e o gosto por roupas de 
grife e restaurantes finos.

Foram oito meses de apu-
ração, com a análise de 1,5 

mil páginas de documentos, 
50 mil arquivos digitais e 200 
entrevistas, uma delas com a 
mãe de Henry, Monique Me-
deiros, realizada na cadeia 
onde ela está presa desde abril. 

“A busca incessante pela 
verdade me fez mergulhar 
fundo nessa história que en-
volve relações familiares, di-
nheiro, poder, vaidade e, infe-
lizmente, violência. O objetivo 
era apresentar um trabalho 
jornalístico, baseado em mais 
de uma centena de entrevistas 

e na análise de todo o material 
do processo no qual Jairinho 
e Monique são réus, para tra-
zer, com riqueza de detalhes, 
os bastidores desse crime”, de-
clarou Paolla Serra.

A madrugada do dia 8 de 
março de 2021, quando o ca-
sal entrou com a criança no 
Hospital Barra D’or, abre o 
primeiro capítulo do livro e 
conta em detalhes o que acon-
teceu durante quase duas ho-
ras de tentativas frustradas de 
reanimação. 

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br
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DIVULGAÇÃO

Melissa Areal Pires

Fale conosco: odia@reclamaradianta.com.br 

WhatsApp: (21)993289328

Plano de saúde: 
cobrança tá certa?

Parei de pagar o meu plano de saúde em junho e 
agora descobri que meu nome está no SPC. O plano 
pode me cobrar uma mensalidade, mesmo sem que 
eu tenha usado os serviços? 

O
s usuários de planos 
de saúde precisam 
saber que o cance-
lamento do serviço 

deve ser feito mediante so-
licitação formal. Segundo 
a advogada Melissa Areal 
Pires, especialista em Di-
reito à Saúde, a não utiliza-
ção do plano não desobriga 
o consumidor de pagar a 
mensalidade.

A advogada explica que 
mesmo sem usar o plano, o 
consumidor está obrigado a 
pagar a mensalidade até o mo-
mento em que, formalmente, 
comunicar sua intenção de 
não ter mais à disposição os 
serviços. Se a intenção de res-
cindir o contrato não for for-
malizada, os serviços conti-
nuarão disponíveis. Portanto, 
é lícita a cobrança. 

Não havendo o pagamen-
to, a empresa pode solicitar a 
inclusão da dívida em órgãos 
de proteção ao crédito, como 
o SPC. Diante da comunica-
ção formal do cancelamen-
to, o plano deverá acolher 
imediatamente o pedido, 
nos termos da resolução da 

RECLAMAR ADIANTA

(Joana Silva, Inhaúma, Rio)

Agência Nacional de Saú-
de. Se o contrato for indi-
vidual/familiar e tiver me-
nos de um ano, a empresa 
pode exigir aviso prévio 
de 60 dias. Nos contratos 
empresariais, a exigên-
cia desse aviso prévio é 
questionável, diz o coor-
denador do serviço www.
reclamaradianta.com.br, 
advogado Átila Nunes. 

Receba orientação gra-
tuita no site do Reclamar 
Adianta.

Casos Resolvidos: Dio-
nisío Bastos (Naturgy), 
Clarice Hazan (Casa e 
Vídeo), Claudia Albano 
(Consul) 

Debate sobre o Carnaval 
só depois do Réveillon
É o que garante o governador do Rio, Cláudio Castro, em relação à folia de 2022

ARQUIVO/AGÊNCIA O DIA

No Réveillon, haverá queima de fogos, mas sem aglomeração e shows

O 
governador do Rio, 
Cláudio Castro (PL), 
afirmou  ontem que 
só começará a deba-

ter com a Prefeitura do Rio 
sobre a realização do Carna-
val de 2022 depois do Réveil-
lon. O planejamento para a 
festa da virada já havia cau-
sado polêmica — o prefeito 
Eduardo Paes (PSD) chegou 
a anunciar o cancelamento 
das festas na orla de Copaca-
bana, mas voltou atrás após 
reuniões com o governador: 
haverá queima de fogos, mas 
sem aglomeração e realiza-
ção de shows.

“É bem cedo para falar 
de Carnaval. Só depois do 
Réveillon vamos começar a 
tratar da festa”, afirmou Cas-
tro, durante evento de lança-

no estado, principalmente 
na capital fluminense. A Pre-
feitura do Rio, desde a últi-
ma semana, trata a influenza 
como uma ‘epidemia’, assim 

como o secretário munici-
pal de Saúde, Daniel Soranz. 
Essa também é a opinião de 
médicos especialistas. Cas-
tro, no entanto, avalia como 
um ‘surto grande’.

“Estamos acompanhando 
desde o começo isso. O esta-
do já colocou diversas tendas 
para o atendimento (locali-
zadas em UPAs estaduais). 
Realmente o Rio vive um 
surto grande, mas não está 
tendo internações. O que 
precisamos hoje, e que temos 
aumentado, são os pontos 
de enfermaria em tendas ao 
lado de hospitais. A influen-
za é bem diferente da covid, 
que necessita de internação. 
Estamos em contato com as 
prefeituras e montando ten-
das”, afirmou Castro.

mento do projeto de câmeras 
portáteis nos uniformes de 
policiais militares. 

Castro também comen-
tou sobre os casos de gripe 

Capital disponibiliza 18 mil doses da Janssen
Quantidade recebida é destinada ao reforço dos cariocas que receberam a dose única

A Prefeitura do Rio disponi-
bilizou ontem 18.375 doses 
do imunizante produzido 
pela farmacêutica Johnson & 
Johnson contra covid-19 nos 
postos de saúde do município. 
A quantidade recebida pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) é destinada ao refor-
ço dos cariocas que receberam 
a dose única da Janssen. 

“Atenção! Recebemos 
18.375 doses da vacina Jans-
sen, que já estão disponíveis 
nos postos, para aplicação de 
dose de reforço, enquanto du-
rarem os estoques. Aguarda-
mos a chegada de novas do-
ses, com previsão para a pró-
xima semana. É importante 
ressaltar que as vacinas da 
Pfizer e AstraZeneca seguem 

disponíveis para dose de re-
forço de quem tomou a Jans-
sen”, afirmou a SMS.

Até o momento, 143.480 
cariocas receberam a dose 
única da vacina contra a co-
vid-19. No Rio, 95% da po-
pulação maior de 18 anos 
está com o esquema vacinal 
completo. No total, 1.224.642 
pessoas receberam a dose de 

reforço no município. 
Para os cariocas que re-

ceberam o imunizante da 
Janssen, é possível receber a 
dose de reforço com a Pfizer 
ou com a AstraZeneca. Para 
isso, é preciso ter 57 anos ou 
mais, ter alto grau de imu-
nossupressão ou ter mais de 
18 anos e ter recebido a dose 
única há cinco meses ou mais. 
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Suspeitos por 
ataque morrem 
em confronto 
PM esteve em acampamento usado por homens 
que estariam envolvidos no crime de Itaboraí

REDES SOCIAIS

D
ois suspeitos de envol-
vimento no ataque a 
tiros que matou cinco 
pessoas e deixou ou-

tras duas feridas no domin-
go, em um bar da Rua José 
Leandro, no bairro Retiro São 
Joaquim, em Itaboraí, mor-
reram durante troca de tiros 
com policiais militares do 35º 
BPM (Itaboraí), na manhã de 
ontem, em Visconde de Itabo-
raí, também no município da 
Região Metropolitana do Rio. 

De acordo com a PM, os po-
liciais estiveram na região de 
mata do bairro para checar a 
existência de um acampamen-
to usado por homens arma-
dos. Segundo as informações 
passadas aos policiais, os sus-
peitos que estariam no local 
estariam envolvidos no crime 
que matou o ex-vereador da 
cidade e policial civil Wellin-
gton Emerick, além de Júlio 
César do Nascimento, José Ro-

berto Silva, Joelson Ferreira 
Conceição e Jonas Nunes, que 
era cadeirante.

Ainda segundo a Polícia Mi-
litar, quando as equipes chega-
ram ao local do acampamento, 
houve confronto e dois crimi-
nosos morreram. Com eles, os 
militares apreenderam um fu-

zil, uma pistola, um revólver, 
dois rádios comunicadores e 
drogas. A área foi isolada para 
perícia e a Polícia Civil foi acio-
nada. O caso foi encaminhado 
para a Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí. 

No ataque a tiros, o policial 

militar Roberto Silva e Ângelo 
Rodrigues de Oliveira foram 
baleados. De acordo com a 
Prefeitura de Itaboraí, eles fo-
ram socorridos para o Hospi-
tal Municipal Desembargador 
Leal Junior. O PM, que estava 
internado em estado de saúde 
estável, foi transferido ontem 
para o Hospital Central da Po-
lícia Militar (HCPM), no Está-
cio, no Centro do Rio. Ângelo 
recebeu alta no domingo, após 
ter sofrido escoriações.

Uma câmera da Rua José 
Leandro registrou o ataque a 
tiros. Nas imagens, é possível 
ver cerca de sete pessoas sen-
tadas em cadeiras que seriam 
de um bar, quando um ho-
mem levanta assustado, segui-
do pelos outros. Na correria, 
um deles cai e não se levanta 
mais. O vídeo mostra um cri-
minoso efetuando os disparos, 
enquanto outras pessoas ten-
tam se esconder. 

Uma câmera da Rua José Leandro registrou o ataque a tiros que aconteceu no domingo

Traficante 
Jota é 
preso
Equipes da UPP do Morro dos 
Macacos, em Vila Isabel, pren-
deram no domingo o trafican-
te Jota, apontado como um 
dos homens de confiança do 
traficante Léo Empada, chefe 
do tráfico de drogas no Morro 
de São Carlos, no Estácio.

Segundo a Polícia Militar, 
Jota foi preso quando par-
ticipava de um evento na 
comunidade de Vila Isabel. 
Macacos e São Carlos são fa-
velas controladas pela fac-
ção Terceiro Comando Puro 
(TCP). Jota tinha três man-
dados de prisão em aberto.

Foram apreendidos 
um fuzil, uma 
pistola, um revólver 
e dois rádios 
comunicadores

 > Assassinado durante o 
ataque a tiros em um bar 
de Itaboraí, na tarde de 
domingo, o policial civil e 
ex-vereador do município 
Wellington Emerick Pinto, 
de 59 anos, já foi investiga-
do pela Delegacia de Homi-
cídios de Niterói, Itaboraí 
e São Gonçalo (DHNISG) 
por chefiar um grupo de ex-
termínio, conforme apura-
ção de O DIA. O atentado 
deixou outros quatro mor-
tos, além do agente, e dois 
feridos.

Segundo a especializa-
da, a organização crimi-

nosa atuava no bairro São 
Joaquim, o mesmo onde 
Emerick foi morto. O gru-
po teria se constituído na-
quela localidade há cerca 
de 15 anos e suas vítimas, 
inicialmente, eram peque-
nos traficantes, furtadores 
e usuários de drogas. 

Ainda de acordo com a 
DH, a atuação criminosa 
de Emerick fez com que 
ele tivesse se tornado um 
homem temido na região e 
ele teria usado sua posição 
para se eleger vereador de 
Itaboraí na corrida eleito-
ral de 2015. 

O que iniciou como um 
grupo de extermínio se 

transformou também em 
milícia, com extorsão de 
comerciantes e morado-
res. Em 2019, o bando foi 
alvo de uma grande ope-
ração da DH de Niterói. 
As investigações contra 
os milicianos iniciaram 
no ano anterior à ação e, 
na época, os policiais es-
timaram que o grupo po-
deria ser responsável por 
mais de 40 homicídios na 
região. 

Wellington Emerick foi 
indiciado em nove inquéri-
tos de homicídio pela DH, 
mas não chegou a ser de-
nunciado pelo Ministério 
Público do Rio. 

Policial civil morto no ataque já foi investigado 
por chefiar um grupo de extermínio

THUANY DOSSARES

Polícia Civil prende traficante Piu em shopping
Anderson Venâncio Nobre de Souza é apontado como chefe do tráfico nas regiões da Lapa e Frei Caneca

do sistema penitenciário há 
seis anos e contra ele já ha-
via três mandados de prisão 
pendentes. 

A captura ocorreu no in-
terior de um restaurante de 
um shopping center locali-
zado na Zona Norte do Rio 
de Janeiro.

Policiais civis prenderam o 
traficante Anderson Venân-
cio Nobre de Souza, mais 
conhecido como Piu, no 
domingo, em um shopping 
center na Zona Norte do 
Rio. Piu, segundo aponta-
ram as investigações da 17ª 
DP (São Cristóvão), além de 

ser chefe do tráfico de dro-
gas das regiões da Lapa e 
Frei Caneca, também fazia 
negociações e distribuição 
de armas e drogas para di-
versas comunidades onde a 
facção criminosa Comando 
Vermelho tem o domínio.

A investigação teve início 

cia de São Cristóvão come-
çou, então, a monitorar di-
versos criminosos, dentre 
eles Piu, que é apontado 
pelas investigações como 
o homem que tem forte in-
fluência nas comunidades 
do Centro do Rio.

Anderson era foragido 

após a prisão de um membro 
da facção criminosa no mês 
de fevereiro deste ano. Ele 
guardava diversas armas da 
“Caixinha do Comando Ver-
melho”, administrada pelo 
traficante Wilton Quintani-
lha, o Abelha. A apuração dos 
agentes da distrital apontou 

que o armamento apreendido 
era utilizado nas invasões de 
comunidades rivais e que o 
próprio Abelha, na época pre-
so, comandava as ações.

FORAGIDO

Após a saída de Wilton Quin-
tanilha da cadeia, a delega-
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BOTAFOGO

OITAVAS DE FINAL VASCO

Liga terá duelo entre 
Neymar e Vinicius Jr

AFP

Vinicius Jr. vai enfrentar Neymar

Clube que mais reclamou da 
realização de um novo sorteio 
dos confrontos das oitavas da 
Liga dos Campeões, após o pri-
meiro ter sido anulado, o Real 
Madrid foi quem se deu pior. 
Se antes enfrentaria o Benfica, 
agora terá pela frente o PSG, 
num confronto entre Vinicius 
Jr e Neymar. Com isso, o pos-
sível reencontro entre Messi 
e Cristiano Ronaldo terá de 
esperar mais um pouco para 
acontecer, já que no primeiro 
sorteio o PSG enfrentaria o 
Manchester United. Os ingle-
ses agora terão pela frente o 
Atlético de Madrid.

Toda a confusão aconte-
ceu devido a um erro técnico 
de um software, o que pro-
vocou a anulação do primei-
ro sorteio, realizado ontem 
mesmo pela Uefa em sua 
sede na Suíça.

Em relação ao primeiro 

sorteio, apenas um confron-
to se repetiu, entre Chelsea 
e Lille. Veja como ficaram 
as oitavas da Liga dos Cam-
peões: Bayern de Munique 
x RB Salzburg; Manchester 
City x Sporting; Ajax x Benfi-
ca; Lille x Chelsea; Manches-
ter United x Atlético de Ma-
drid; Juventus x Villarreal; 
Liverpool x Inter de Milão; 
Real Madrid x PSG.

Promessa de boas notícias
Campeão da Série B e de olho 
no retorno à elite do futebol 
brasileiro, o Botafogo come-
çou a planejar as suas próxi-
mas temporadas com novos 
tempos no clube. Vendo a pos-
sibilidade de injeção de verba 
através de investidores com a 
transformação em SAF (Socie-
dade Anônima do Futebol), o 
Alvinegro pode ter grandes 
novidades em breve.

É o que indica o ex-presi-
dente Carlos Augusto Mon-
tenegro que, mesmo afastado 
da gestão do Botafogo, segue 
muito influente por conta de 
sua proximidade com o man-
datário Durcesio Mello. Em 
entrevista à Super Rádio Tupi, 
o cartola revelou prioridades e 
até “presentes” até o Natal.

“O presidente Durcesio 

Montenegro é influente no clube

VITOR SILVA/BOTAFOGO

(Mello), que é uma pessoa fora 
de série, vai dar boas notícias 
ainda antes do Natal como 
presentes para a torcida bo-
tafoguense antes do fim do 
ano. Os três estão pertinho. 
Ele vai falar”, disse Montene-

gro, completando: “Hoje as 
nossas prioridades são Cen-
tro de Treinamento, prorrogar 
concessão do Nilton Santos 
por mais anos procurando in-
vestidores, e a nossa sonhada 
SAF, em que entrariam inves-
tidores pesados para ajudar o 
nosso clube no futuro.”

No fim de semana, foi di-
vulgada a informação sobre 
a aproximação de fundos de 
investimentos interessados 
no projeto de clube-empresa 
do Botafogo. Carlos Augus-
to Montenegro falou sobre 
o tema, mas pregou cautela: 
“Estamos no caminho certo, 
o problema é o timing. O clu-
be está fazendo tudo certo, 
mas não tem dinheiro. En-
trando investidor, passa a ter 
dinheiro”.

Ainda à 
procura de 
um goleiro
Em busca de um goleiro 
para 2022, já que Van-
derlei não deve perma-
necer, o Vasco ficou sem 
uma opção no mercado. 
Especulado no Cruzmal-
tino na semana passada, 
Jailson foi anunciado pelo 
Cruzeiro.

O experiente goleiro de 
40 anos estava sem clube 
desde que o Palmeiras op-
tou por não renovar seu 
contrato. 

Enquanto isso, o Vas-
co segue apenas com jo-
gadores saindo do clube 
e ainda não apresentou 
novidade para o elenco 
de 2022. Os únicos que 
chegaram até o momen-
to são o técnico Zé Ricar-
do e o gerente de futebol, 
Carlos Brazil.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Após uma boa temporada 
dentro e fora de campo, o Flu-
minense já está agindo por 
novos reforços para 2022. 
Depois de anunciar oficial-
mente o volante Felipe Melo, 
ex-Palmeiras, novos nomes 
podem aparecer nos próxi-
mos dias. Ciente da necessi-
dade de um grupo forte e nu-
meroso, a diretoria tricolor 
deseja ter um elenco robusto 
já para a pré-Libertadores, 
onde o Fluminense estreia 
no dia 23 de fevereiro. Até lá, 
muito trabalho pela frente!

JANELA 
PROMISSORA

AFP

SEMANA DECISIVA

H
á mais de 15 dias sem treinador, a dire-
toria do Flamengo tem esperança de 
que, nos próximos dias, chegue a um 

consenso em relação ao novo comandan-
te. Depois de muito debate internamente, 
três nomes encabeçam a lista de desejo da 
direção: Jorge Jesus, Vitor Pereira e Carlos 
Carvalhal – nesta sequência. Os próximos 
dias serão decisivos para o Flamengo ofi-
cializar uma proposta por JJ. Somente após 
uma possível recusa do atual treinador do 
Benfica que Braz e Spindel irão para cima de 
Vitor Pereira, que comanda o Fenerbahçe. 
Nos últimos dias, Carvalhal foi quem mais 
perdeu força, mas ainda não foi descartado.

Flamengo deve oficializar proposta para o técnico Jorge Jesus

 n Ao anunciar que está 
livre no mercado, o ata-
cante Elkeson (foto) teve 
suas redes sociais inva-
didas por torcedores do 
Botafogo. Não à toa, a di-
retoria já fez uma sonda-
gem e busca entender o 
que o atleta deseja para a 
sua carreira. Aos 32 anos, 
Elkeson é um jogador que 
conhece o Glorioso e se-
ria um reforço e tanto — 
principalmente se a saí-
da de Rafael Navarro for 
concretizada.

SONHO 
ALVINEGRO

MICO EUROPEU

 n O erro em um software da Uefa fez com que a en-
tidade máxima do futebol europeu pagasse um dos 
maiores micos de sua história. Em virtude disso, os 
confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões 
tiveram que ser sorteados duas vezes ontem. Enquan-
to uns clubes se deram bem com o novo sorteio, outros 
nem tanto. O Real Madrid, por exemplo, enfrentaria o 
Benfica, de acordo com o primeiro sorteio. Agora, os 
galácticos vão pegar o PSG.
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THIAGO SILVA PERTO DA RENOVAÇÃO
De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, Thiago Silva deverá renovar 

com o Chelsea até junho de 2023. O brasileiro deseja continuar jogando no clube 

inglês e Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, quer a renovação do seu vínculo. 

FLUMINENSE

Felipe Melo chega ao 
Tricolor com a camisa 52
Ex-Palmeiras, o veterano assina vínculo com o clube carioca até o fim de 2024

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Camisa de Felipe Melo se refere aos 70 anos do título Copa Rio de 1952

O 
Fluminense já conta 
com o seu primeiro 
reforço para a tem-
porada de 2022. 

Ontem, Felipe Melo assinou 
com o Tricolor até o fim de 
2024. O volante, que atuava 
no Palmeiras, esteve à tarde 
nas Laranjeiras e oficializou 
o vínculo com o clube cario-
ca. O volante de 38 anos usa-
rá o número 52 no Tricolor, 
em alusão aos 70 anos do tí-
tulo da Copa Rio de 1952.

O jogador era uma das 
prioridades da diretoria do 
Fluminense para a próxima 
temporada. Ele tentou reno-
var com o time paulista, mas 
se despediu na última sema-
na. Atuando como zagueiro 
e volante, foi campeão brasi-
leiro, bicampeão da Liberta-
dores e campeão da Copa do 
Brasil na antiga casa.

Além do Palmeiras, Felipe 
tem passagens pelo Flamen-

go, Cruzeiro, Grêmio, Fioren-
tina, Juventus, Inter de Milão 
e Galatasaray, e também de-
fendeu a camisa da Seleção.

No Twitter oficial do clu-
be, ele brincou com seu ape-

lido: “Alô, rapaziada, “ousa-
do” chegou para o Time de 
Guerreiros. ‘Ousaaaaddd-
ddo...’”. Mas não parou por 
aí a “brincadeira” do Fluzão 
com o seu mais novo astro, 

que ainda postou a imagem 
de um cão — em alusão a um 
pitbull.  

‘LEALDADE AO FLUMINENSE’
“Eu sou um cara leal a quem 
é leal comigo, a quem me dá 
oportunidade. Então, a mi-
nha lealdade é total ao Flu-
minense, um clube que me 
abriu as portas e isso para 
mim não tem preço”, disse 
Felipe Melo ao site oficial do 
clube carioca.

O volante, que foi revela-
do pelo Volta Redonda e que 
ganhou projeção no futebol 
pelo rival Flamengo, ressal-
tou a importância de vestir a 
camisa tricolor. “Poder che-
gar a um clube de tamanha 
grandeza como é o Flumi-
nense e gerar expectativa é 
muito importante, motivo de 
muito orgulho”, completou.

Espanhol foi demitido em 2020, mas 
tem vínculo ligado ao clube na entidade

Flamengo ainda tem 
contrato vigente com 
Doménec na CBF

O Flamengo está no mer-
cado em busca de um 
novo comandante para 
a equipe de olho na tem-
porada 2022, após a saída 
de Renato Gaúcho, mas o 
que poucos sabem é que 
o clube ainda tem contra-
to vigente com Doménec 
Torrent, treinador demiti-
do em novembro de 2020, 
na Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF).

O vínculo do treinador 
espanhol com o Flamen-
go ainda está ativo na 
entidade máxima do fu-
tebol brasileiro porque a 
rescisão só será assinada 
após o fim do pagamen-
to da multa pela quebra 
de contrato por parte do 
clube. Na ocasião, a dire-
toria rubro-negra tentou 

diminuir o valor, mas o téc-
nico não aceitou e exigiu o 
montante completo, que foi 
de 1,6 milhões de euros, cer-
ca de 10 milhões de reais.

Mas, nas conversas, Dome 
topou receber o valor em 
parcelas até janeiro de 2022, 
quando acabaria o seu vín-
culo com o Flamengo. Ou 
seja, no próximo mês o clu-
be quitará, e a rescisão será 
assinada.

Após a saída de Doménec 
Torrent, Rogério Ceni e Re-
nato Gaúcho passaram pelo 
Flamengo, mas não foram 
bem e acabaram deixando 
o cargo. Agora, a diretoria 
busca um alvo novamente 
estrangeiro, mas com co-
missão completa, diferen-
temente do que aconteceu 
com Dome, que chegou ao 
Rubro-Negro apenas com 
dois auxiliares e um prepa-
rador físico.Com  Lance

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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Aumento de preço da Petrobras 
ainda será analisado pelo Cade
Reajuste acontece num momento de renovação de contrato entre estatal e distribuidoras

DIVULGAÇÃO

A Naturgy anunciou um investimento de R$ 300 milhões no Estado do Rio de Janeiro em 2022, ampliando as redes de distribuição

O 
ano de 2022 come-
ça com um aumen-
to significativo da 
Petrobras para o 

gás natural se não houver 
análise e decisão contrária 
pelo Cade (Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econô-
mica). O reajuste incidirá 
no custo de aquisição do 
gás (referentes à molécula 
e ao transporte), vendido 
pela Petrobras às distribui-
doras de todo o Brasil. Um 
reajuste que acontece num 
momento de renovação de 
contrato entre Petrobras e 
distribuidoras de vários es-
tados do país. E se dará em 
função da alta dos preços do 
gás internacional e da varia-
ção do Brent e do dólar.

O custo da compra de 
gás, assim como impostos, 
são repasses. Eles não tra-
zem nenhum ganho para as 
distribuidoras e, ao contrá-
rio, prejudicam a competi-
tividade. Dessa forma, di-
zem os especialistas, have-
rá impactos significativos 
para o consumidor final, 
com redução da capacida-
de de retomada econômica 
e da expansão do mercado 
de gás natural no país.

A Naturgy – distribuido-
ra de gás natural no estado 
do Rio – abriu uma chama-
da pública para a contrata-
ção de gás para as empresas 
Ceg e Ceg Rio. A compra do 

suprimento visava o aten-
dimento ao mercado cativo 
das distribuidoras, a partir 
de janeiro de 2022. A oferta 
pública, no entanto, não teve 
outras ofertas a preços e con-
dições técnicas viáveis, ten-
do sido a Petrobras o único 
ofertante com condições de 
garantia de entrega. Hoje, a 
Petrobras é a única empresa 
com capacidade para comer-
cializar gás natural para as 
distribuidoras estaduais.

Em função desse cená-
rio, a Associação Brasilei-
ra das Empresas Distribui-
doras de Gás Canalizado 
(Abegás), juntamente com 
as distribuidoras do país, 
ingressou no Cade com um 
pedido de medida caute-
lar para manutenção do 
contrato de fornecimento 
nos moldes atuais, até que 
sejam definidas pela ANP 
(Agência Nacional do Pe-
tróleo) questões de infraes-

trutura que possibilitem a 
oferta do produto às distri-
buidoras. O requerimento 
no Cade trata de apuração 
de abuso de poder econô-
mico e prática lesiva à livre 
concorrência por parte da 
Petrobras.

O objetivo da representa-
ção no Cade é demonstrar a 
falta de opção para a aqui-
sição de gás. E as distribui-
doras também fizeram esse 
movimento individualmen-

te para mostrar a falta de 
capacidade de contratação, 
justamente porque não se 
consegue adquirir gás na 
quantidade suficiente para 
atender o mercado se não for 
com a Petrobras. Por isso, a 
Abegás está pleiteando a 
manutenção das condições 
dos contratos atuais até que 
as condições de acesso às 
infraestruturas essenciais 
sejam de fato estabelecidas 
e seja possível adquirir um 

gás competitivo de fontes 
concorrenciais.

A Firjan, por sua vez, res-
salta que o contrato de for-
necimento vigente precisa 
ser mantido, de forma que 
haja tempo hábil para que se 
tenha um verdadeiro merca-
do competitivo com as con-
dições do novo mercado de 
gás efetivas.

Segundo a presidente da 
Naturgy, Katia Repsold, a 
manutenção da compe-
titividade do gás natural 
no Rio de Janeiro, assim 
como nos demais estados 
do país,  é fundamental 
para o desenvolvimento 
econômico destas regiões: 
“Uma grande mobilização 
está sendo feita para que se 
mantenham as condições 
atuais do contrato que as 
distribuidoras têm com a 
Petrobras, já que ela é, no 
momento, o único ofertan-
te com condições de garan-
tia de entrega do produto. 
É preciso a colaboração de 
todos para que se encontre 
uma solução efetiva para 
redução do custo de aqui-
sição do gás comprado da 
Petrobras”.

Repsold acrescenta que 
a empresa investirá R$ 300 
milhões no estado em 2022, 
ampliando as redes de distri-
buição. A previsão é de con-
tinuidade da nova fase de 
expansão do GNV no estado.
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ECONOMIA

Bancos ajustam juros para 
os aposentados do INSS
Instituições financeiras informaram que farão alterações baseadas na alta do teto

REPRODUÇÃO

Santander informou que a taxa depende do perfil dos clientes

A
pós a publicação da 
resolução que eleva 
o teto dos juros do 
crédito consignado 

para os aposentados e pen-
sionistas do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS), 
que subiu de 1,80% ao mês 
para 2,14% ao mês, os ban-
cos começaram a se movi-
mentar para ajustar para as 
taxas oferecidas aos segura-
dos. Pelo menos, Santander 
e Bradesco informaram que 
farão alterações, enquanto o 
Itaú estuda qual será a deci-
são da instituição.

O Santander, por exemplo, 
informou que a taxa cobrada 
nas operações de crédito con-
signado do INSS depende do 
perfil do cliente. Hoje, a mé-
dia é de 1,59% ao mês. A partir 
das próximas semanas poderá 
chegar ao teto do estipulado 
de 2,14%. Já o Bradesco di-
vulgou que vai realinhar suas 
taxas, conforme indicação da 
instrução normativa do INSS.

Já o Itaú divulgou que “à 
luz da mudança do teto do 
INSS, está fazendo estudos 
para decidir quando vai al-
terar sua taxa máxima e frisa 
que qualquer alteração nessa 
direção será aplicável apenas 

a novos contratos fechados”.
O banco também desta-

cou que o consignado conti-
nua sendo a opção de crédito 
com a menor taxa do merca-
do e que esta varia de acordo 
com o perfil do cliente, seu 
relacionamento com a ins-
tituição, valor emprestado 
e período de financiamento.

AVALIAÇÃO PERMANENTE 
Por sua vez, o Banco do Brasil 
informou que não fez ajustes 
nas suas taxas destinadas a 
aposentados e pensionis-
tas do INSS. O BB ressaltou, 
no entanto, que monitora e 
avalia permanentemente os 

fundamentos do mercado e 
a concorrência, sempre no 
propósito de estabelecer sua 
política de preços em condi-
ções competitivas.

No último dia 8, foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União (DOU) a resolução do 
Conselho Nacional de Previ-
dência Social (CNPS) com a 
mudança no teto dos juros 
do crédito consignado para 
aposentados do INSS. 

Além do aumento no teto 
das taxas do empréstimo, 
as operações feitas no car-
tão de crédito também so-
freram reajuste. Subiram de 
3% para 3,06% ao mês.

MARINA CARDOSO 
marina.cardoso@odia.com.br

DATAPREV

 NA Dataprev, empresa de 
processamento de dados da 
Previdência Social, deverá 
adequar os sistemas para a 
adoção dos novos valores. 
A resolução cria um grupo 
de trabalho que irá instituir 
o Programa Permanente 
de Cidadania Financeira e 
Previdenciária – que será fi-
nanciado com recursos das 
instituições que operam com 
consignado. O grupo deve 
discutir iniciativas para am-
pliar a transparência, con-
corrência e redução de custos 
dos empréstimos.

O reajuste foi um pedido 
da Febraban, que representa 
os bancos, que alegou que 
a alta era necessária para 
que a oferta de crédito nes-
ta modalidade continuasse 
sendo feita a aposentados 
e pensionistas do INSS.

A metodologia usada no 
cálculo do novo teto de ju-
ros do empréstimo do con-
signado do INSS teve como 
referência a taxa de juros 
real calculada em 16,1%. 

Sistema vai 
ser adequado Margem consignável 

de servidor vai a 40%

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Dos 40%, 5% devem ser usados em despesa com cartão de crédito

O governador do Rio, 
Cláudio Castro, regula-
mentou a lei que aumenta 
a margem consignável da 
folha de pagamento dos 
servidores públicos, apo-
sentados e pensionistas 
do estado. Agora, a norma 
define o acréscimo de 35% 
para 40%. A nova lei foi 
publicada ontem no Diá-
rio Oficial do Executivo. 

A iniciativa, de auto-
ria do deputado estadual 
Luiz Paulo (Cidadania), 
se baseia na Lei Federal 
14.131/21 e vale até 31 de 
dezembro deste ano. A 
consignação é o valor que 
pode ser usado do salário 
do servidor para paga-
mento de dívidas e em-
préstimos com desconto 
na folha salarial.

De acordo com a me-
dida, dos 40% de consig-
nação, 5% devem ser usa-
dos exclusivamente para 
amortização de despesas 
contraídas por meio de 

cartão de crédito ou utili-
zação de saque por meio do 
cartão de crédito.

Após 31 de dezembro de 
2021, na hipótese de as con-
signações contratadas nos 
termos e no prazo previs-
to ultrapassarem ou serem 
combinadas com outras 
consignações anteriores, o 
limite de 35%, ficarão man-
tidos os percentuais de des-
conto previstos e ficará ve-
dada a contratação de novas 
obrigações.

O deputado estadual Luiz 
Paulo explicou que a medida 
é necessária neste momento 
de pandemia. “Além disso, 
a majoração, ainda que mo-
mentânea, da margem con-
signável é uma demanda de 
grande parte dos servidores, 
aposentados e pensionistas 
do estado, diante da defasa-
gem salarial que estão sub-
metidos, agravada ainda 
mais pela crise econômica 
gerada pela pandemia”, com-
pletou o parlamentar.
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Confira mais de 6,3 mil vagas no RJ
Oportunidades são para empregos e estágios em várias áreas de atuação e níveis de escolaridade

REPRODUÇÃO

Vagas de empregos são para atividades com carteira assinada em várias regiões do Estado do Rio

O 
fim de ano está ain-
da mais próximo, 
mas há tempo para 
quem em busca 

uma oportunidade de tra-
balho. O DIA reuniu 6.315 
vagas de emprego e estágio 
no estado. Há oportunidades 
para diversas áreas e níveis 
de escolaridade diferentes. 

A Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda anunciou 
491 vagas para quem tem dos 
ensino Fundamental ao supe-
rior completo. Há oportunida-
des para pessoas com deficiên-
cia e quem não possui expe-
riência. Das oportunidades, 60 
são para auxiliar de serviços 
gerais. Para concorrer é ne-
cessário experiência anterior 
e Ensino Fundamental incom-
pleto, além de disponibilidade 
para trabalhar em qualquer 
região da cidade. 

Os interessados devem 
enviar currículo para vagas.
smte@gmail.com ou compa-
recer a um dos centros de em-
prego da SMTE: Tijuca (Rua 
Camaragibe, 25) e Jacarepaguá 
(Avenida Geremário Dantas, 
1400 – sala 102). Trabalhado-
res com deficiência devem en-
viar o currículo para vagaspcd.
smte@gmail.com ou ir ao pos-
to CIAD Mestre Candeia (Ave-
nida Presidente Vargas, 1997).

Já Secretaria Estadual de 
Trabalho e Renda oferece 
1.163 novas oportunidades de 
trabalho. As vagas são dispo-
nibilizadas através do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine). 
Na Região Metropolitana são 
812 vagas. O grande destaque 

 > O CIEE-Rio está com 
2.504 vagas de estágio e 
aprendiz para jovens de 
ensinos Médio e Supe-
rior. As inscrições são di-
retamente no site: http://
www.ciee.org.br/. Para 
fazer o cadastro, deve se-
lecionar, na área de cadas-
tro, o perfil de ‘estudan-
te’ e preencher todos os 
dados solicitados. Após a 
finalização, ele deve aces-
sar diariamente o portal 
para verificar a disponi-
bilidade de vagas que se 
enquadram no seu perfil. 
Para quem tem deficiên-
cia, a candidatura é por 
meio do e-mail progra-
mapcd@cieerj.org.br.

A Fundação Mudes 
oferece 388 vagas de es-
tágio, nos níveis Supe-
rior, Médio e Técnico. O 
valor da bolsa-auxílio-
pode chegar a R$ 2 mil. 
Para se candidatar, bas-
ta acessar o site https://
www.mudes.org.br/.

Tanto a candidatura 
quando processos seleti-
vos são feitos de maneira 
remota, por telefone e in-
ternet. Caso haja dúvida 
sobre inscrição, é só entrar 
em contato por e-mail (ge-
dipcal@mudes.org.br).

Bolsa de 
estagiário de 
R$ 2 mil

da região está na oferta de 150 
oportunidades para operador 
de telemarketing, com exigên-
cia do ensino médio completo.

Na Região Centro-Sul Flu-
minense são oferecidas 40 
oportunidades, todas desti-
nadas exclusivamente para 
pessoas com deficiência, na 
função de auxiliar de linha 
de produção. Na região do 
Médio Paraíba estão sendo 
oferecidas 146 oportunida-
des para funções como ope-
rador de processo de produ-
ção, operador de telemarke-
ting, costureiro, entre outras.

Quem mora em Teresópo-
lis, na região Serrana, pode 
concorrer a uma das 149 vagas 
disponibilizadas. Entre elas, 
20 para repositor de mercado-
rias, 50 para analista de recur-
sos humanos, entre outras. 

O Sine faz análise compa-
rativa do perfil profissional 
de cada candidato cadastra-
do com o da vaga disponibi-
lizada pela empresa contra-
tante. Por isso, é importante 
que o cidadão mantenha o 
seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessário 
ir a uma unidade do Sistema 
Nacional de Emprego levando 
seus documentos de identifica-
ção civil, carteira de trabalho, 
PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. 
Para consultar o endereço das 
unidades do Sine e os detalhes 
de todas as vagas oferecidas 
pela secretaria, acesse o Painel 
Interativo de Vagas da Setrab, 
disponível no site www.rj.gov.
br/secretaria/trabalho.

RECRUTADORAS 

Salário oferecido é de até R$ 4,5 mil por mês

 N A Comunidade Católica Ge-
rando Vidas comemora 25 anos 
de atividade hoje e, para cele-
brar a data, vai realizar ações 
de emprego durante toda a se-
mana. Ao todo, serão 1.694 va-
gas, todas efetivas, com início 
para contratação na primeira 
semana de janeiro. Com des-
taque para os cargos de auxiliar 
de serviços gerais, agente de 
administração, assistente ope-
racional de entregas, motorista 

de van e recepcionista.
Além disso, a comunidade 

também está disponibilizando 
cursos de qualificação gratuitos 
para estoquista e telemarke-
ting. Os cursos são ministrados de 
forma online, com certificado na 
conclusão. As inscrições para as 
vagas de trabalho e para qualifi-
cação podem ser feitas em www.
portalemprego.com.br.

Nesta semana, a Luandre RH 
também disponibiliza 75 vagas 

para os cargos de atendente 
PCD, ajudante encanador, ope-
rador de centro de distribuição 
de peças, assistente de vendas, 
operador de Empilhadeira e 
outros, com remuneração de 
até R$ 4,5 mil. 

Os candidatos interessa-
dos devem se cadastrar no site 
candidato.luandre.com.br ou 
no aplicativo da Luandre dis-
ponível nas plataformas iOS 
e Android.
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BRASIL/MUNDO

Banco de 
material 
biológico é 
inaugurado
Infraestrutura será usada para análise 
de microrganismos para contenção de 
possíveis emergências sanitárias

REGINALDO PIMENTA

O ministro Marcelo Queiroga elogiou o trabalho da Fiocruz

A
 Fundação Oswaldo 
Cruz inaugurou na 
manhã de ontem o 
Biobanco Covid-19 

(BC19-Fiocruz), no campus 
Expansão, em Manguinhos, 
Zona Norte do Rio de Janei-
ro. A infraestrutura, que rece-
beu R$ 40 milhões do Minis-
tério da Saúde, possibilitará 
a concepção e condução de 
pesquisas, desenvolvimento 
tecnológico e ensaios clínicos 
relacionados à covid-19, in-
dependentemente da locali-
zação geográfica do material 
biológico humano e dos vírus.

Superada a pandemia de 
covid-19, o banco será utili-
zado para análise de micror-
ganismos, como bactérias, 
fungos, protozoários e outros 
vírus para contenção de pos-
síveis emergências sanitárias.

O biobanco tem capacida-
de para armazenar até 1,5 mi-
lhão de amostras de materiais 
biológicos humanos e não hu-
manos com recursos como 
tanques de nitrogênio líquido 
e ultrafreezers de -80ºC.

A gerente geral do Bioban-
co Covid-19 da Fiocruz, Ma-
nuela da Silva, explicou que 
a infraestrutura é de ponta e 
poderá atender à rede nacio-
nal e internacional de pes-
quisa e desenvolvimento em 
Saúde.

“Esse material vai ser 
processado aqui e fornecido 
para os laboratórios públi-
cos, privados, universidades, 
toda a rede de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico. 
Poderá ser utilizado para a 
produção de medicamentos, 
kits diagnósticos, vacina. 
Então, o objetivo principal 
dessa infraestrutura é for-
necer material biológico e 
serviços de alta qualidade 
para o setor da Saúde. É um 
legado, uma estrutura per-
manente”, afirmou durante 
a inauguração.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, elogiou o tra-
balho da Fiocruz no enfrenta-
mento à pandemia no país e 
ressaltou que a pesquisa rea-
lizada no Biobanco vai ajudar 

o estado brasileiro e também 
a países estrangeiros a conte-
rem novas variantes do vírus.

ÔMICRON NO BRASIL

Durante o evento, Queiroga 
afirmou que “com certeza” há 
mais de 11 casos da variante 
ômicron no Brasil. “Já foram 
identificados 11 casos da va-
riante ômicron aqui no Brasil 
e, com certeza, devem existir 
mais”, declarou Queiroga. No 
domingo, o estado de São Pau-
lo confirmou o quinto caso da 
variante. Com isso, o total de 
infecções pela nova cepa no 
Brasil chegou a 11.

O ministro defendeu que 
não é preciso punir os países 
em que surgem novas varian-
tes. “Quando se identifica 
uma variante não é o caso de 
punir o país que identificou. 
Temos, sim, que aplaudir 
quem identifica essas varian-
tes do vírus para que possa-
mos nos preparar melhor 
para combater essas ameaças 
imprevisíveis causadas por 
mutações do vírus”, disse. O 
comentário foi feito semanas 
após a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
recomendar restrições de via-
gem aos países africanos. 

Comprovante de 
vacinação é exigido
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) afirmou ontem que a 
exigência de comprovan-
te de vacinação de viajan-
tes que entram no Brasil 
deve ser feita nos postos de 
fronteira, especialmente 
de aeroportos, para o cum-
primento imediato da de-
cisão do STF. 

“A decisão teve efeito 
imediato, sem prazo de 
adequação, e, por isso, exi-
ge da Agência a realização 
de avaliações pontuais, es-
pecialmente em relação aos 
passageiros que já estavam 
em deslocamento ou em 
trânsito no momento em 
que a decisão foi emitida”, 
afirmou, em nota a agência. 

Dessa forma, a Anvisa 
iniciou a cobrança do com-

provante de vacinação ao 
mesmo tempo em que realiza 
as avaliações pontuais para os 
casos em que o viajante possa 
ser prejudicado pela mudança 
de regras entre o período de 
seu embarque e de sua che-
gada ao Brasil. A cobrança e 
orientação aos viajantes es-
tava sendo implementada ao 
longo do dia de ontem, em to-
dos os aeroportos com chega-
da de voos internacionais, de 
forma que os passageiros já fo-
ram interpelados em relação à 
exigência do documento.

A agência aguarda, tam-
bém, a edição de portaria in-
terministerial com maior de-
talhamento das regras para a 
entrada de viajantes no Brasil, 
a fim de que possa realizar as 
adequações operacionais que 
se fizerem necessárias.

ConecteSUS perto de 
ser reestabelecido
O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afir-
mou que a expectativa é 
do reestabelecimento do 
ConecteSUS até hoje. Na 
semana passada, a plata-
forma, que dá acesso ao 
comprovante de vacina-
ção contra a covid-19, so-
freu um ataque hacker. O 
ministério já havia infor-
mado que não houve per-
da de dados, mas que as 
informações continua-
vam bloqueadas.

“Acredito que até terça-
-feira (hoje), pelo menos 
essa é a expectativa nossa. 

Nós já sabemos que não hou-
ve perda de dados e estamos 
trabalhando para cada dia 
esse sistema ser mais segu-
ro”, disse o ministro. 

Queiroga reafirmou que 
os dados armazenados nas 
plataformas estão preser-
vados. “Nós já sabemos que 
não houve perda de dados. 
Estamos trabalhando pra 
cada vez esse sistema ser 
mais seguro. Não existe se-
gurança total, porque essa 
gente toda hora arruma uma 
forma de burlar as seguran-
ças dos sistemas”, afirmou o 
ministro. 
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 N A Polícia Rodoviária Federal tem sido procurada cada 
vez mais pelo Ministério Público Federal, e por órgãos 
de segurança dos estados – em alguns casos pela Polícia 
Federal – para apoiar operações na praça. A despeito 
da nova Portaria do Ministério da Justiça (42/21), que 
substitui a 739 de 2019, restringindo as atividades dos 
agentes a ações conjuntas. A norma anterior, revisa-
da, dava poder de investigações. Fato é que o serviço 
de inteligência dos rodoviários tem sido crucial para 
operações. Foi o caso do cerco a bandidos de facção que 
planejavam assalto a banco em Varginha (MG). 

Mas... 
 N ...o que está combinado, 

entre Alckmin e Kassab, é 
que o ainda tucano se fi-
lie ao PSD para disputar 
o Governo de São Paulo. 
A conferir. 

Crise existencial? 
 N De uma raposa políti-

ca: só de abrir um diálo-
go com Lula, o Alckmin 
perdeu a identidade com 
o seu eleitor, e vai sofrer 
consequências no eleito-
rado paulista.  

Piso da Enfermagem 
 N Na quarta-feira pas-

sada (8), em audiência 
pública na Câmara dos 
Deputados, o Ministé-
rio da Saúde finalmente 
apresentou o impacto do 
projeto de lei do piso sa-
larial da enfermagem: R$ 
22,5 bilhões ao ano, so-
mando os setores público 
e privado. 

Além dos aplausos 
 N Em outubro, os deputa-

dos Célio Studart (PV-CE) 
e Mauro Nazif (PSB-RO) 
questionaram oficialmen-
te o ministério sobre o 
tema, mas não receberam 
resposta. A Câmara busca 
agora uma solução no Or-
çamento da União. Para 
Studart, a Enfermagem, 
essencial no combate à co-
vid, tem pressa e merece 
mais do que aplausos da 
sociedade.

Só ponte salva 
 N A situação ficou tão crí-

tica no Vale dos Búfalos, 
trecho da estrada entre 
Trancoso e Caraíva alaga-
do pelo rio dos Frades, que 
o deputado federal João 
Carlos Bacelar (PL-BA) 
pedirá à ministra Flávia 
Arruda verba para aju-
dar a prefeitura de Porto 
Seguro a construir uma 
ponte na reta de 2km. Tu-
ristas ficaram isolados em 
Caraíva.

MERCADO

Piri perdendo...
 NA histórica Pirenópo-

lis (GO) vive especulação 
imobiliária desenfreada 
prestes a completar 300 
anos. Com ruas de casario 
barroco, bonitas cachoei-
ras e mais de dez festivais 
de Cultura, a cidade assis-
te à perda da tranquilida-
de com a onda de resorts 
anunciados. Já são três, um 
deles com 180 apartamen-
tos em modelo timeshare.  

...o charme 
 N Não bastasse a desconfi-

guração arquitetônica do 
patrimônio tombado, os 
rolos aparecem. Há dias, 
um cidadão que constrói 
pousada sumiu e deixou 
contas milionárias. Cam-
burões da PF circulam 
atrás de outro investidor. 
E um dos resorts virou 
caso de polícia num vai-
vém de decisões judiciais. 

Garantia extra 
 NA pergunta do vendedor 

na compra de eletrodomés-
ticos e eletrônicos já rende 
bilhões. O Seguro Garantia 
Estendida, com cobertura 
para celulares, TVs, gela-
deiras etc, teve arrecada-
ção de R$ 2,33 bilhões de 
janeiro a setembro – 17% a 
mais sobre o mesmo perío-
do de 2020, segundo a Fen-
Seg. O mercado registra 46 
milhões de itens na lista.

PixBet hackeado 
 NO site de apostas PixBet, 

que patrocinado os ti-
mes América (MG), Avaí, 
Goiás, Juventude, Ponte 
Preta, Vasco e Cruzeiro 
e, tem como garoto-pro-
paganda Galvão Bueno e 
Zico, foi atacado no último 
domingo por hacker que 
publicou documentos de 
três pessoas. A platafor-
ma informou pelo Twitter 
que o “site e aplicativo da 
PIXBET foram hackeados”.

O REFORÇO DA PRF 

COISAS DA POLÍTICA  

 N Que não se surpreenda o leitor se Geraldo Alckmin surgir vice 
de Lula da Silva, mas filiado ao PSD. O partido de Gilberto Kassab 
tem alianças fortes com o PT em estados com grandes colégios 
eleitorais, a exemplo do PSB – que tenta emplacá-lo na chapa.

Sem reajuste há muito anos, a Ta-
bela SUS, que precifica o reem-
bolso de procedimentos médi-

cos no serviço público e conveniado, 
não cobre os custos da maioria dos 
itens nela previstos. Uma biópsia de 
mama, por exemplo, vale R$ 35, me-
nos do valor da agulha usada para a 
coleta do material. Uma ressonância 
magnética do crânio está tabelada em 
R$ 268,75, enquanto uma ultrasso-
nografia mamária ou obstétrica vale 
apenas R$ 24,20. Pior é a radiografia 
de tórax: R$ 6,88. Num mercado em 
que produtos e equipamentos são co-
tados em dólar, a situação se torna 
ainda mais dramática.

Paga-se por uma cesariana R$ 
545,73, quando seu custo real ultrapas-
sa os R$ 2 mil. Não é por outra razão 
que tantas maternidades conveniadas 

Está claro que a pandemia é um 
desafio para Medicina e órgãos 
de Saúde, mas as consequências 

da covid-19 também têm impacto di-
reto em diversos setores, entre eles, o 
de Tecnologia, demandado por esta-
bilidade e alta performance. Há um 
mês, o governador Cláudio Castro de-
terminou o retorno presencial dos ser-
vidores estaduais, no entanto, chegar a 
este momento, após meses de trabalho 
remoto, exigiu muito esforço e o im-
portante auxílio de ferramentas tecno-
lógicas para superar as expectativas e 
atender prontamente às necessidades 
de secretarias e órgãos do governo.

O isolamento social mudou a rotina 
e a forma de trabalhar da maioria das 
pessoas. O home office ganhou força e, 
logo no início da quarentena, a Secre-
taria Estadual da Casa Civil determi-
nou que o Proderj, órgão gestor da Tec-
nologia da Informação e Comunicação 
(TIC) do governo, disponibilizasse, em 
caráter de urgência, uma infraestrutu-
ra de rede virtual (VPN, em inglês) que 
atendesse às demandas de trabalho re-
moto de diversas secretarias e órgãos 
estaduais. Desde março de 2020, já 
foram criadas quase 900 contas. O tra-
balho do Proderj garantiu a segurança 
das informações e a continuidade da 
prestação de serviços públicos ao cida-
dão fluminense.

O Proderj viabilizou ainda licenças 
para a utilização da ferramenta Zoom 
Meetings e seus serviços de webcon-
ferência, webinar e streaming de áu-
dio/vídeo. Essa parceria possibilitou, 
por exemplo, 25 mil acessos gratui-
tos às três audiências públicas onli-
ne, realizadas entre junho e agosto 
de 2020, para apresentação e debate 

Tecnologia e serviço público

SUS: debate que não pode mais esperar

Dr Luizinho

médico ortopedista e 
dep federal pelo RJ

Nicola Miccione

sec est Casa Civil 
 
 

ao SUS tenham fechado as portas nos 
últimos anos. Poucas são as prefeitu-
ras dispostas a bancar esse custeio. 

Na Baixada Fluminense, por exem-
plo, há cidades onde há anos não nas-
cem bebês. A Maternidade Mariana 
Bulhões, em Nova Iguaçu, que ajudei 
a reinaugurar quando fui secretário 
municipal de Saúde, atende a partu-
rientes até da Região dos Lagos. A su-
perlotação resulta num atendimento 
pior e numa equipe médica à beira de 
um ataque de nervos. 

Para quem não sabe, o SUS pagou 
R$ 367,06 à equipe médica da Santa 
Casa de Juiz de Fora que fez a delica-
da cirurgia de emergência que salvou 
a vida do presidente da República 
Jair Bolsonaro, durante a campanha 
em 2018. O valor permanece inalte-
rado. Isso é o retrato do subfinancia-
mento que o Sistema Único de Saúde 
sofre há anos e a realidade de médi-
cos em todo o país. 

Quanto aos médicos, até 1999 eles 
pelo menos conseguiam receber com 
relativa rapidez os procedimentos que 

da proposta de nova modelagem de 
universalização dos serviços de sa-
neamento em municípios do Rio de 
Janeiro. Todo processo, coordenado 
pela Secretaria Estadual da Casa Ci-
vil, transcorreu normalmente e o lei-
lão arrecadou R$ 22,6 bilhões.

O Proderj também desenvolveu um 
portal para dar transparência às ações 
do Pacto RJ, plano de investimentos 
de R$ 17 bilhões para os próximos três 
anos. Pelo endereço www.pacto.rj.gov.
br, a população, a imprensa e os órgãos 
fiscalizadores têm acesso às etapas de 
cada projeto, o valor empenhado e a 
data de conclusão prevista. 

Também em caráter de urgência 
em meio ao regime de trabalho re-
moto, foram desenvolvidos os sites 
para as concessões do Maracanã e do 
novo leilão de saneamento, além do 
FacilitaRJ, programa que reúne os 

serviços públicos e ativos estaduais 
que serão assumidos pela iniciativa 
privada ao longo dos próximos dois 
anos. A “Academia Proderj”, parceria 
com a Fundação Ceperj, foi lançada 
com o objetivo de aperfeiçoar a ges-
tão de tecnologia e, assim, capacitar 
os servidores de TIC do estado por 
meio de cursos de especialização la-
to-sensu e cursos de extensão, mesmo 
durante o período de pandemia. 

Assim, após meses de serviço remo-
to e no momento de retomada do tra-
balho presencial, é possível fazer um 
balanço positivo das ações implemen-
tadas, pois o governo do estado não só 
assegurou a qualidade na prestação 
dos serviços ao cidadão, mas também 
avançou com a ampliação e moder-
nização do parque tecnológico e deu 
protagonismo ao papel da tecnologia 
no desenvolvimento do Rio de Janeiro.

faziam, ainda que com valores abaixo 
da crítica. Com o fim do Código 7 de 
reembolso direto ao profissional, a bu-
rocracia aumentou e os médicos pas-
saram a receber através da instituição 
contratante. Além de receberam pouco 
pelo trabalho, ainda levam tempo para 
receber. Essa é uma justa reivindicação 
da categoria: a volta do código 7. 

Esses são alguns dos assuntos que, 
como deputado, tenho trabalhado no 
Congresso Nacional e junto às auto-
ridades competentes. Reajuste da Ta-
bela SUS, fortalecimento das Santas 
Casas, volta do Código 7 são temas 
que estão em pauta, mas que fazem 
parte de um debate muito maior: o 
financiamento e a gestão do SUS, no 
qual se insere a Saúde Complementar, 
os Planos de Saúde. 

Temos o maior sistema de Saúde 
Pública do mundo, do qual depen-
dem milhões de cidadãos brasileiros, 
e sem o qual muito mais gente teria 
morrido durante a pandemia. É hora 
de cuidar da saúde do SUS. Antes que 
ele morra por inanição.

THIAGO LEON / TV APARECIDA

ESPLANADEIRA

 N # Acontece  dia 16, no Rio, lançamento da mostra “Pelas águas do 
Jequitinhonha me deixei levar”. # Termina dia 16 o RioMarket, evento 
de negócios paralelo ao Festival do Rio. # NTT DATA abre 800 vagas de 
trabalho para profissionais de tecnologia. # Estilista Anne Garcia lança 
coleção de biquínis de luxo com detalhes em ouro. # IRKO Hirashima 
firma parceria com Confederação Brasileira de Rugby.
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MALHAÇÃO

 n Os médicos conseguem ajudar 
Cobra. Heideguer é preso e hu-
milha Henrique. Gael confirma 
a Jade que é pai de Cobra. Cobra 
desperta e Gael revela ao lutador 
que é seu pai.

17h45 | GLOBO | Livre 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

 n Samuel diz a Pilar que acredita 
que, após salvar a vida de Tonico, 
o deputado os deixará em paz. 
Pedro explica a Teresa que a 
guerra só acabará com a rendi-
ção de Solano.

18h30 | GLOBO | Livre 

QUANTO MAIS VIDA MELHOR

 n Neném e Paula levam Flávia 
para o hospital. O funcionário do 
motel chama a polícia. Daniel 
recrimina Celina por incentivar 
a separação do filho. Flávia con-
vence Guilherme a ajudá-la.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CARINHA DE ANJO

 n Silvana fica enciumada ao ver 
Cristóvão conversando e rindo 
com Verônica na empresa. Flávio 
vai atrás de Fátima e devolve 
para ela o dinheiro que pegou. 

20h30 | SBT | 10 anos 

UM LUGAR AO SOL

 n Felipe pede desculpas a Rebe-
ca por ter procurado Cecília. Jani-
ne presenteia Bárbara com uma 
caderneta de anotações. Rebeca 
e Felipe ficam juntos.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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A BÍBLIA

 n Abraão recebe um aviso de 
Deus. Ló vive com sua família em 
Sodoma. Abraão recebe visitas 
divinas. Sara ri do aviso recebido. 
O Enviado de Deus sela o destino 
de Sodoma e Gomorra.

21h | RECORD | 12 anos 
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A
pós fazer sucesso 
em países como 
Itália, Japão e Aus-
trália, o reality show 

original do Amazon Prime 
Video, ‘Last One Laughing’, fi-
nalmente ganhou sua versão 
brasileira. Intitulado ‘LOL - Se 
Rir, Já Era!’, o formato chegou à 
plataforma de streaming no úl-
timo dia 3, com Clarice Falcão e 
Tom Cavalcante no comando da 
atração. Na disputa pelo prêmio de 
R$ 350 mil, vence o humorista que 
conseguir ficar mais tempo sem rir, 
enquanto tenta arrancar gargalha-
das dos rivais durante seis horas de 
competição.

Com 45 anos de carreira no humor, 
Tom celebra a estreia do formato no 
Brasil e não esconde a felicidade por fa-
zer parte do projeto. “Acho que ele che-
ga ao Brasil trazendo uma inovação, um 
upgrade dentro do humor nacional, pelo 
formato, pela grande estrutura que foi for-
mada. É tudo muito inovador. Estar dentro 
desse processo é uma satisfação muito gran-
de”, declara o ator de 59 anos.

O veterano ainda elogia o elenco convoca-
do pela produção do reality: “É uma relação de 
amor à primeira vista, foi uma interação per-
feita, uma química perfeita”, destaca. Com seis 
episódios de 30 minutos cada, a primeira tem-
porada da atração conta com as participações 
de Nany People, Thiago Ventura, Bruna Louise, 
Estevam Nabote, Diogo Defante, Marlei Cevada, 
Igor Guimarães, Flavia Reis, Noemia Oliveira e 
Yuri Marçal.

Estreando como apresentadora, Clarice Falcão 
comenta os desafios de assumir o comando do rea-
lity ao lado de Tom: “Eu não tinha a menor ideia se 
eu sabia [apresentar], mas foi muito divertido. Tem 
uma liberdade que fazer ficção não tem, de você falar 
qualquer coisa... Enfim, eu gostei muito de fazer”, afir-
ma ela, que maratonou as edições de outros países logo 
após receber o convite para a versão nacional do ‘LOL’.

“Eu achei a ideia muito boa e, quando eu vi, eu real-
mente me ‘escangalhei’ de rir, sabe? Eu virei fã do reality 
rapidamente. Eu assisti primeiro o italiano e, nossa, é 
muito bom, é maravilhoso. Depois, foi muito fácil aceitar [o 
convite] porque eu estava aceitando apresentar um reality 
que eu já era fã. Então, foi muito tranquilo, me identifiquei 
bastante”, conta a artista de 32 anos.

DIVERSIDADE
Um dos elementos que chama a atenção na versão brasileira 
de ‘LOL’ é a diferença que existe entre os competidores. A dire-
tora de conteúdo original brasileiro do Amazon Studios, Malu 
Miranda, explica como ocorreu a seleção dos participantes, 
destacando o objetivo de formar o elenco mais diverso possível. 
“A gente pensou em várias coisas: diversidade racial, de gênero, 
mas também muito regional. E mais ainda: a gente tem todos os 
tipos de humor. Tem humorista nonsense, tem humorista que faz 
personagem, tem pessoas de stand-up…”, lista Malu.

“Pra ter toda essa diversidade, é muito importante a gente escutar 
todo mundo e ver esse cálculo divertido, durante essas seis horas, pra 
trazer mais surpresa e diversão. Tudo é em cima de como você conse-
gue diversificar esse time de talentos”, garante a diretora.

ELENCO REVELA BASTIDORES
Os participantes do programa também compartilharam a experiência de 
integrar o elenco da primeira temporada do reality no Brasil. “Era um sur-
to descobrir cada participante”, relembra a paranaense Bruna Louise, de 
28 anos. “Quando cada pessoa entrava eu pensava: ‘você não, você é muito 
engraçado’. Foi uma delícia essa interação, passar esse tempo junto. A gente 
está lá se divertindo, mas sem poder rir. Pra mim foi um problema, porque 
eu rio de tudo”, brinca ela, que é conhecida por seus shows de stand-up.

Com passagem pela TV, teatro e cinema, Flavia Reis revela que os come-
diantes ficaram isolados durante sete dias antes da gravação do programa, 
por causa da pandemia do coronavírus. Para a atriz, a quarentena deu um 
toque especial ao momento em que os humoristas estiveram juntos: “O mais 
emocionante para mim foi a interação. (...) Teve esse sabor a mais depois de ter 
ficado presa, no quarto, imaginando tudo que poderia acontecer. A gente queria 
fazer algo muito bacana porque é a primeira vez que tem ‘LOL’ no Brasil e nós 
somos o elenco. Isso foi muito especial. Só tenho a agradecer”, afirma.

Reportagem do estagiário Josué Santos, sob supervisão de Tábata Uchoa

Dupla comanda a versão 

brasileira de ‘LOL - Se Rir, Já Era!’, 

em que humoristas competem 

para ver quem fica mais tempo 

sem dar gargalhadas

TOM CAVALCANTE E 
CLARICE FALCÃO SE 

UNEM PELA COMÉDIA 
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Tom e Clarice contracenam 
com Flávia Reis (abaixo) 
e outros participantes na 

primeira temporada de ‘LOL’



Indiana é a nova Miss Universo

A 
representante da 
Í n d i a ,  Ha r n a a z 
Sandhu, venceu o 
concurso Miss Uni-

verso organizado na cidade 
israelense de Eilat, em uma 
edição marcada por pedidos 
de boicote ao evento como 
forma de apoio aos palesti-
nos. A 70ª edição deste con-
curso anual, que aconteceu 
pela primeira vez em Israel, 
também teve que levar em 
consideração a pandemia de 
coronavírus e especialmen-
te a emergência provocada 
pela variante ômicron.

Giulia Be é diagnosticada 
com influenza

A cantora Giulia Be usou 
os Stories, do Instagram, 
para contar que testou po-
sitivo para influenza e que 
vai passar sete dias em casa 
para se recuperar da doen-
ça. A artista passou por 
uma breve internação em 
São Paulo para fazer exa-
mes, mas já foi liberada. 

“Saindo do hospital. In-
ternei para fazer exames. 
Está rolando uma epide-
mia de influenza no Rio de 
Janeiro e muita gente aqui 
em São Paulo já está pegan-

Gkay chama 
Ana Maria 
pra ‘Farofa’
A influenciadora Géssica 
Kayane não perdeu tempo 
durante uma tarde de grava-
ção nos Estúdios Globo, em 
São Paulo, ontem. A tiktoker 
compartilhou um clique ti-
rado nos bastidores com Ana 
Maria Braga e avisou aos se-
guidores qual foi o resultado 
do encontro com a apresen-
tadora de 72 anos.

“E já temos a primeira 
convidada da Farofa 2022”, 
escreveu na legenda da pos-
tagem no Instagram, se refe-
rindo à festa que movimen-
tou as redes sociais no início 
da semana passada. A ‘Farofa 
da Gkay’ reuniu diversas ce-
lebridades brasileiras em um 
resort de luxo em Fortaleza, 
no Ceará, para comemorar 
seu aniversário. O evento foi 
marcado por pegação e fofo-
ca dos famosos durante três 
dias de celebração.

Nos comentários, os fãs da 
atriz já ficaram animados com 
a presença da apresentadora 
do ‘Mais Você’ na próxima 
edição da festão. “Que arraso! 
Imagina a Ana Maria Braga 
pegando os ‘boy’ por lá? Na-
maria sabe escolher bem”, co-
mentou um internauta. “Que-
ro dar uma volta com ela na 
minha motinha”, brincou a 
humorista Pequena Lô, que vi-
ralizou com os vídeos em que 
aparece dando carona para 
amigos durante a farra.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Sadhu superou na fase fi-
nal do concurso a paraguaia 
Nadia Ferreira, que ficou em 
segundo lugar, e a sul-africa-
na Lalela Mswane, em tercei-
ro. Entre as participantes es-
tavam a Miss Marrocos, Kaou-
thar Benhalima, e a Miss Bah-
rein, Manar Nadeem Deyani. 

A miss Brasil, a cearense 
Teresa Santos, não chegou 
às 16 finalistas e saiu logo no 
início. Martha Vasconcellos 
e Ieda Maria Vargas foram as 
únicas brasileiras a vencer o 
concurso, respectivamente 
em 1968 e 1963.

do. Testei positivo, estou com 
influenza. Vou ficar sete dias 
em casa. Cuidem da imuni-
dade. É muito ruim ter que 
ficar em casa doente, parado. 
Não sei nem o que vou fazer”, 
disse nas redes sociais.
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