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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19: Foto: Fabiano Rocha

o primeiro 
dia de vi-
gência do 
c h a m a d o 
"passaporte 
da vacina" 
na cidade do 
Rio de Janei-
ro, alguns 
dos ambien-
tes contem-

plados pela determinação da 
prefeitura amanheceram lota-
dos como sempre — com a dife-
rença de que, agora, quem não 
se vacinou não entra. O cenário 
de ampla adesão à medida se 
evidenciou, por exemplo, nas 
academias, que apresentaram 
movimentação intensa nesta 
quarta-feira de sol e calor.

Antes de gastar aquelas duas 
horinhas diárias com a própria 
saúde, Denise Ribeiro tirou uns 
segundos para cuidar da saúde 
coletiva. No balcão da acade-
mia que frequenta, em Copaca-
bana, na Zona Sul, a agente de 
viagens teve de apresentar o 
comprovante da segunda dose 
da vacina contra a Covid-19, re-
cebida na sexta-feira. No caso 
dela, que tem 50 anos, a com-
provação da segunda injeção 
só será necessária a partir desta 
quinta-feira. Mas ela quis mos-
trar já hoje que estava em dia 
com sua parcela de contribui-

N
ção contra o coronavírus.

— Acho ótimo o que está 
acontecendo. Com a pande-
mia, é uma forma de prevenir 
a disseminação do vírus. Pre-
cisamos garantir que todos 
estão vacinados. Trabalho 
com viagens, um dos setores 
mais afetados pela pandemia, 
e posso dizer que a vacina é 
nossa maior esperança — afir-
ma. — Me sinto muito mais 
segura, pois tenho criança e 
idoso em casa.

Esta é também a opinião 
do barbeiro Marcelo Elmes-
cany Souto, de 42 anos, que 
no entanto foi pego de surpre-
sa com o início da exigência, 
ao chegar à academia. Como 
ele, vários alunos foram bar-
rados nas catracas da Smartfit 
da Avenida Nossa Senhora de 
Copacabana na manhã desta 
quarta-feira. Pelos celulares, 
todos corriam para baixar o 
aplicativo ConecteSUS ou 
para pedir a parentes uma foto 
da caderneta de vacinação 
que ficou em casa. Durante a 
visita da reportagem ao esta-
belecimento, que durou cerca 
de uma hora, nenhum dos bar-
rados, contudo, se manifestou 
contrariamente à medida.

— Acho que é válido — diz 
Souto. — Muito importan-
te estar com a vacina. Todo 

Passaporte da vacina' tem 
ampla adesão no primeiro 
dia, mas pegou muitos de surpresa

mundo está se vacinando. 
Sem vacina, não tem como 
malhar. Sempre vai ter gen-
te que vai polemizar. Mas, se 
tem que fazer, tem que fazer.

A medida surpreendeu espe-
cialmente os turistas. O funcio-
nário público Eugênio da Silva, 
de 66 anos, veio de viagem de 
Santa Catarina, onde tomou 
ambas as doses da vacina. Em-
bora apoiasse a iniciativa do 
passaporte, ele lamentou ter de 
ficar barrado na porta da acade-
mia por não ter conseguido ins-
talar o aplicativo ConecteSUS 
na manhã desta quarta-feira. O 

mesmo problema foi relatado 
por outros alunos.

— É uma iniciativa muito 
boa para todo mundo. Protege 
todo mundo. Só é uma pena 
que o aplicativo não esteja fun-
cionando. Precisamos malhar, 
manter a atividade — afirmou.

A equipe da academia de 
ginástica New Corpore, em Ro-
cha Miranda, na Zona Norte do 
Rio, cadastra o "passaporte da 
vacina" de seus alunos a partir 
da apresentação do cartão de 
vacinação. Na recepção o do-
cumento é incluído no sistema, 
assim, é necessário apresentá-

-lo uma única vez, explica a ge-
rente, Bárbara Vanessa Ferraz:

— O aluno chega na acade-
mia, apresenta o cartão de vaci-
nação, a recepcionista escaneia 
esse documento, faz o lança-
mento dessa documentação 
no cadastro pessoal do aluno. 
Feito isso, a gente coloca uma 
mensagem na tela de acesso 
dele, em que toda vez que ele 
coloca a digital para acessar 
a academia vai estar escrito a 
mensagem "cartão de vacina 
ok". Assim a gente não precisa 
ficar pedindo novamente essa 
documentação.

Aviso em academia alerta para a necessidade de comprovar vacinaçao contra a Covid-19 
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ervidores do 
Estado, es-
pecialmente 
da seguran-
ça, partici-
pam de um 
protesto na 
Assembleia 
L egislativa 
(Alerj) nesta 
quarta-feira 

contra o pacote de austeridade 
enviado pelo Governo do Rio. 
O ato foi convocado por repre-
sentações de policiais militares, 
bombeiros, policiais civis e po-
liciais penais para pressionar os 
deputados contra o texto do Exe-
cutivo. Eles utilizam um carro de 
som para mobilizar as categorias 
contra as medidas que atingem o 
funcionalismo. A Alerj foi cercada 
por grades e tapumes para evitar 
a aproximação dos manifestan-
tes, e a segurança foi reforçada. 
As medidas alteram benefícios 
dos servidores públicos e foram 
propostas pelo governador Cláu-
dio Castro depois que o governo 
federal impôs contrapartidas 
para que o estado do Rio de Ja-

S
neiro permaneça no Regime de 
Recuperação Fiscal (RFF).

Entre as mudanças estão:
Extinção da gratificação de 

tempo de serviço (triênios)
Extinção da licença especial 

de PMs e bombeiros com 10 anos 
de corporação

Extinção da progressão auto-
mática de carreira

Suspensão de promoções até 
que progressão de carreira seja 
regulamentada

Nova idade mínima de apo-
sentadoria: 62 anos para mulhe-
res; 65 para homens

Aposentadoria com 25 anos 
de contribuição (10 de serviço 
público e 5 no cargo)

Nesta quarta, está sendo reali-
zada a segunda audiência públi-
ca com servidores sobre o pacote 
de austeridade e os servidores es-
tão pressionando os parlamenta-
res contra as medidas. O protesto 
atrai cerca de 400 manifestantes 
e há reflexos no trânsito e em 
ruas do Centro, especialmente 
na 1.º de Março, Nila Peçanha, 
Rua da Assembleia e Rio Branco. 

Servidores fazem protesto na 
Assembleia Legislativa contra 
pacote de austeridade 

Protesto de policiais militares, civis, bombeiros e outras categorias de servidores

A Avenida Rio Branco está inter-
ditada para passagem de carros, 
na esquina com Presidente Var-
gas. As linhas do VLT estão fun-
cionando normalmente.

Duas mensagens do governo 
do Rio que ajustam a proposta 
de reforma da previdência para 
os servidores estaduais, contida 
no pacote de austeridade exigi-
do pelo novo Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF), chegaram 
à Assembleia Legislativa nesta 
terça-feira. Uma delas garante 
aposentadoria integral a poli-
ciais civis e agentes socioedu-
cativos e carcerários que entra-
ram no serviço público até 3 de 

setembro de 2013. A outra altera 
disposições que haviam sido su-
geridas sobre abono permanên-
cia,valor pago a servidores que 
têm idade para se aposentar mas 
continuam trabalhando.

Veja os principais pontos
De acordo com a nova reda-

ção, policiais civis e penais e 
agentes socioeducativos apo-
sentados terão direito à pari-
dade salarial, com reajuste do 
benefício acompanhando as 
correções na remuneração dos 
servidores ativos, desde que te-
nham começado no serviço pú-
blico antes de 3 de steembro de 

2013. A idade mínima para pas-
sar para a inatividade será de 55 
anos, para homens e mulheres.

Pela mensagem enviada na se-
mana passada à Alerj, a proposta 
do governo de Cláudio Castro era 
submeter o grupo às mesmas nor-
mas sugeridas para quem ingres-
sou no serviço público depois de 
4 de setembro de 2013: 55 anos 
de idade mínima para se aposen-
tar; 25 anos de contribuição para 
mulheres e 30 para homens; e 
15 anos em cargos policiais para 
mulheres e 20 para homens. O 
valor do benefício previdenciário 
desses profissionais será definido 
por lei complementar.

A Procuradoria do Município 
do Rio informou, nesta quarta-
-feira, que vai recorrer, dentro do 
prazo previsto, da decisão judi-
cial que suspendeu um decreto 
da Prefeitura do Rio que tornava 
obrigatória, para servidores mu-
nicipais e prestadores de serviço, 
a vacinação contra a Covid-19. 
A nota diz ainda que o órgão foi 
notificado na tarde de terça-feira 
da ação. A determinação havia 
entrado em vigor no dia 17 de 
agosto. O texto, assinado pelo 
prefeito Eduardo Paes, previa até 
mesmo a possibilidade de de-
missão para quem não recebesse 
o imunizante. A norma valia para 
"servidores e empregados pú-
blicos municipais, assim como 
para os prestadores de serviços 
contratados pelos órgãos e enti-
dades da Administração Pública 
Municipal, direta e indireta".

Na ocasião, Paes considerou 
que "os servidores municipais 
devem proceder, pública e par-
ticularmente, de forma a dignifi-
car a função pública". O texto se 
pautava na lei federal nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, que 

Banco digital abre 500 vagas de emprego em 
todo país; a maioria para área de tecnologia

Prefeitura do Rio vai recorrer da decisão judicial que suspendeu 
obrigatoriedade da vacinação contra Covid-19 para servidor municipal

O C6 Bank está com 500 vagas 
de emprego abertas para todas as 
áreas e níveis de experiência. Com 
1,5 mil funcionários atualmente, o 
banco já contratou 781 colabora-
dores somente neste ano.

Mais da metade das vagas 
disponíveis são para a área de 
tecnologia, com possibilidade 
de trabalho remoto. Há oportu-
nidades para desenvolvedores 
(back-end, front-end e mobile), 
cientistas de dados, analista de 
qualidade de software, service 
desk, analista de risco. Também 
há vagas disponíveis para atuar 
em outras áreas, como marke-

ting, jurídico, compliance e pre-
venção a fraudes.

Os currículos podem ser 
cadastrados no site do banco 
digital. O C6 Bank não exige 
proficiência em inglês. Entre 
os benefícios oferecidos pelo 
banco estão assistência médi-
ca e odontológica, Gympass, 
consultas gratuitas com psicó-
logos e programa de participa-
ção nos lucros.

O C6 Bank foi criado sem 
agências físicas para ser um 
banco digital. Em agosto des-
te ano, chegou à marca de 10 
milhões de clientes.

Guarda municipal é vacinado contra a Covid-19

Há oportunidades para áreas de marketing, jurídico, compliance e prevenção a fraudes

Foto: Brenno Carvalho

Foto: Divulgação

Foto: Brenno Carvalho

estabelece que, no contexto da 
pandemia, "as autoridades po-
derão adotar, no âmbito de suas 
competências, entre outras, 
a determinação de realização 
compulsória de vacinação e ou-
tras medidas profiláticas".

A decisão da desembarga-
dora Marília de Castro Neves 
Vieira, do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Rio, tem 
caráter liminar, com validade 
até que o julgamento seja con-
cluído. A magistrada respondeu 
a uma Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade movida pelo de-
putado estadual Márcio Gual-

berto, do PSL. Nas redes sociais, 
em um post no qual se refere a 
Eduardo Paes como "tiranete", o 
parlamentar comemorou a vitó-
ria jurídica parcial.

"A decisão judicial garante 
que não sejam punidos os ser-
vidores que não se sentirem 
seguros nesta vacinação", escre-
veu Gualberto, acrescentando 
que "não se trata de ser contra 
vacinas, mas de ser a favor da li-
berdade". Procurada, a Procura-
doria-Geral do Município ainda 
não informou se já foi notifica-
da sobre a suspensão do decre-
to, nem se pretende recorrer.
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e v o l t a d o 
com parecer 
que pede a 
cassação do 
seu man-
dato por 
quebra de 
decoro, o 
d e p u t a d o 
Boca Aberta 
(PROS-PR) 

perdeu a compostura mais uma 
vez e partiu para cima do relator 
do seu caso no Conselho de Éti-
ca da Câmara, Alexandre Leite 
(DEM-SP). Nesta quarta-feira, 
proferindo uma série de xinga-
mentos, o parlamentar perseguiu 
o colega pelos corredores da Casa. 
Conhecido por seu temperamen-
to agressivo, Boca Aberta é alvo 
de representação justamente por 
tentar agredir e xingar servidores.

Contido por assessores, o 
deputado paranaense chamou 
Leite para a briga. Após sessão 
do colegiado, chamou o relator 
de “bandido” e “vagabundo”. 
Além disso, fez acusações con-

R
tra seus familiares. A cena foi 
gravada por um assessor de Ale-
xandre Leite. Procurado, o par-
lamentar do DEM enviou uma 
nota sobre o episódio.

“Acuado pelo processo que 
corre no Conselho de Ética, do 
qual sou relator, o deputado Boca 
Aberta desferiu ataques histéricos 
e mentirosos contra mim e minha 
família. Essa é a típica reação de 
quem está sob risco de cassação 
e não tem outra alternativa a não 
ser o ataque injusto e calunioso. 
Não vou me dobrar a essas brava-
tas e ofensas, seguirei atuando de 
forma justa e correta no Conselho 
de Ética, ainda que a decisão final 
seja pela cassação do deputado”, 
escreveu Leite.

Pela segunda vez nesta 
legislatura, Alexandre Leite 
apresenta voto no conselho 
pela cassação do mandato do 
colega. Na primeira, em 2019, 
os conselheiros, num acordo, 
transformaram a punição em 
suspensão do mandato por 
seis meses. Boca Aberta, ain-

Revoltado com pedido de 
cassação, deputado persegue 
e xinga colega na Câmara

Boca Aberta, deputado do PROS-PR

da assim, recorreu na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) e conseguiu que o caso 
retornasse ao colegiado. Agora, 
o relator, novamente, defende 
a perda do mandato do parla-
mentar paranaense.

Leite lista quatro razões para 
defender a cassação do mandato 
de Boca Aberta: enganar o STF 
com litigância de má-fé, fraudar 
o andamento dos trabalhos no 
conselho, abuso de prerrogativas 
ao invadir um hospital no interior 
do Paraná e apresentação de docu-
mento fraudado.

"Há uma afronta aos valores 
éticos e morais da comunidade, 

um comportamento contrário ao 
que percebido como razoável pelo 
próprio homem médio, um ato ca-
paz de comprometer a percepção 
da sociedade sobre o Parlamento. 
O cometimento de ações impró-
prias por congressistas produz, 
como efeito colateral, um dano 
à imagem social desfrutada pelo 
Legislativo. A instituição preju-
dica-se em razão dos atos dos 
respectivos membros", afirma 
Alexandre Leite no seu voto.

Durante a sessão desta quarta-
-feira, Boca Aberta pediu a palavra 
para tentar desqualificar o relator, 
fato que gerou a reação do presi-
dente do colegiado.

— Espero que (daqui para 
frente) vossa excelência utilize o 
tempo para se defender. O repre-
sentado aqui é vossa excelência. 
Se por ventura o senhor tenha a 
fazer alguma consideração so-
bre o deputado Alexandre, não é 
este o palco. Se quiser represen-
tar contra o deputado, que re-
presente. Neste momento, o de-
putado Alexandre goza de toda 
a confiança do conselho — disse 
Paulo Azi (DEM-BA), que coman-
da os trabalhos do conselho.

Nesta quarta-feira, o parecer con-
tra Boca Aberta foi retirado de pauta 
do conselho. O caso, porém, deve 
voltar a ser analisado em breve.

Em cumprimento a uma deter-
minação da Controladoria Geral da 
União (CGU), o Comando do Exér-
cito divulgou nesta quarta-feira o 
extrato do processo disciplinar en-
volvendo a participação do general 
Eduardo Pazuello em ato político 
no dia 23 de maio, sem consulta 
prévia a seus superiores. O docu-
mento contém, no entanto, ape-
nas um resumo de duas páginas 
do caso. A divulgação do extrato 
confirma que o processo, segundo 
decisão da CGU, poderá permane-
cer de acesso restrito.

Uma ação instaurada no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) pede a 
liberação dos documentos. O pro-
cesso está concluído no gabinete 
da ministra Cármen Lúcia desde o 
dia 1 de julho, aguardando decisão.

Em resposta a pedido formu-
lado pelo GLOBO por meio da Lei 
de Acesso à Informação (LAI), o 
Exército havia se negado a divul-
gar a íntegra do processo, classifi-
cando os documentos como de 
caráter pessoal e protegido por 
100 anos. Desconsiderando um 
parecer técnico interno que re-
comendava a liberação integral 
dos documentos, a CGU preferiu 
reconhecer os argumentos do 
Exército de que a exposição do 

caso poderia abalar o princípio de 
hierarquia e disciplina que rege as 
Forças Armadas, preservando a 
imagem de Pazuello no caso.

Na decisão, a CGU determinou 
ao Exército que apenas divulgas-
se um extrato do processo. O do-
cumento divulgado nesta quar-
ta-feira tem apenas duas páginas 
e é dividido em cinco pontos. O 
primeiro deles explica as "pre-
missas do caso".

"No julgamento de um fato que 
possa vir a configurar uma trans-
gressão disciplinar, a autoridade 
competente deverá considerar a 
pessoa envolvida, as causas que o 
determinaram, sua natureza ou os 
atos que o envolveram, entre ou-
tros aspectos, com o que podem 
ser levantadas as causas que o jus-
tifiquem", diz o documento.

A participação de Pazuello em 
ato público ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro é resumida em duas 
linhas: "Considerada a legislação que 
rege a espécie, cumpre verificar a 
presença de Oficial-General da ativa, 
em evento realizado no Aterro do 
Flamengo, na cidade do Rio de Janei-
ro-RJ, no dia 23 de maio de 2021".

O extrato informa ainda que, por 
conta do episódio, o comandante 
do Exército abriu um "Formulário 
de Apuração de Transgressão Disci-
plinar (FATD)" no dia 24 de maio. A 
defesa de Pazuello foi apresentada 
três dias depois. Segundo o extrato, 
o Comando do Exército, no dia 2 de 
junho, " decidiu acolher as justifica-
tivas/razões de defesa apresenta-
das e, considerando os normativos 
de regência, decidiu pelo arquiva-
mento do processo."

Exército divulga extrato de caso Pazuello, mas 
processo permanece em sigilo de 100 anos

 Foto: André Borges

Eduardo Pazuello em ato pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro

Em campanha de prévias 
pela indicação do PSDB à pre-
sidência da república nas elei-
ções de 2022, o governador de 
São Paulo, João Doria, defen-
deu nesta quarta-feira a privati-
zação da Petrobras.

Segundo Doria, sua propos-
ta seria fatiar a estatal em lotes 
que dariam origem a outras 
empresas, na tentativa de dar 
mais competitividade ao mer-
cado de combustíveis.

— Se eleito presidente da repú-
blica, vou privatizar a Petrobras. 
E vamos privatizar em lotes. Não 
é pra fazer uma Petrobras hoje 
monopolista, pública estatal 
para uma Petrobras monopolis-
ta privada. Ela será dividida em 
várias empresas — afirmou o go-
vernador em entrevista à Rádio 
Itabaiana de Sergipe.

Na visão de Doria, uma políti-
ca de privatização da Petrobras 
evitaria a alta de preços, como 
ocorre hoje com a gasolina, cujo 
litro está na casa dos R$ 7.

— É preciso que haja com-
petitividade e não mais essa 
imposição de preços sobre os 
combustíveis. Nos Estados Uni-
dos não há aumento no preço 
toda semana como no Brasil. As 

empresas competem, disputam 
o preço do combustível e tam-
bém do gás, e precisam sobre-
viver no mercado — disse Doria.

Não é a primeira vez que Do-
ria fala em vender a estatal. O tu-
cano já havia batido nesta tecla 
em 2017, quando era prefeito de 
São Paulo e já desejava ser candi-
dato ao Planalto no lugar do seu 
ex-padrinho Geraldo Alckmin. 
Na ocasião, ele ainda falava em 
unir o Banco do Brasil à Caixa 
Econômica Federal.

O governador ainda aprovei-
tou para se apresentar como 
uma terceira via frente à polari-
zação entre o presidente Jair Bol-
sonaro e o ex-presidente Lula.

— As pesquisas mostram que 
a maioria da população não quer 
nem extrema esquerda, nem 
Bolsonaro — concluiu.

Ainda na toada de mirar em 
2022, o governador lançou nesta 
manhã o Pró-SP, programa que 
prevê investimentos de R$ 47,5 
bilhões em 8 mil obras. Embora 
tenha sido divulgado por Doria 
como o maior programa de obras 
da história do estado, a maior 
parte da carteira é formada por 
projetos já anunciados, contrata-
dos ou em andamento.

Doria mergulha em campanha de prévias 
para 2022 e diz que privatizaria Petrobras
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desembarga-
dora Giselda 
Leitão con-
cedeu prisão 
domiciliar ao 
policial civil 
Jorge Ca-
millo Luiz Al-
ves, ex-chefe 
de investiga-

ção da 16ª DP (Barra da Tijuca) 
acusado de envolvimento com a 
milícia de Rio das Pedras, na Zona 
Oeste do Rio. Em sua decisão, a 
magistrada da 4ª Câmara Crimi-
nal ressalta o estado de saúde do 
investigador, que tem uma lesão 
neurológica definitiva.

Camilo está no Grupamento 
Especial Prisional do Corpo de 
Bombeiros, em São Cristóvão, 
desde o início deste mês. Antes, 
estava desde maio em uma cela 
da Divisão Antissequestro, no 
Leblon. O investigador não ficou 
em uma unidade administrada 
pela Secretaria de Administração 
Penitenciária porque possui um 

A
neuroestimulador na coluna que 
é ativado por bluetooth. Por isso, 
necessita permanecer em local 
com sinal de internet. Segundo 
laudo médico apresentado à Jus-
tiça, o policial possui uma lesão 
neurológica definitiva.

Camilo teve a prisão preventi-
va decretada em maio pela juíza 
Juliana Benevides, da 1ª Vara Cri-
minal Especializada, que concor-
dou com informação do Ministé-
rio Público estadual afirmando 
que o policial tinha descumprido 
a prisão domiciliar. Na ocasião, a 
prisão preventiva do investiga-
dor voltou a ser decretada. Em 
relatório, o MP afirmou que o 
investigador saiu de casa em um 
horário que não era permitido.

A desembargadora Giselda 
Leitão, em sua decisão desta 
quarta-feira, frisa que diferente-
mente do que foi alegado pelo 
MP e pela juíza, Camilo não 
descumpriu as regras da prisão 
domiciliar, uma vez que se au-
sentou de sua residência para 

Desembargadora concede prisãoDesembargadora concede prisão
domiciliar para ex-chefe de delegacia da domiciliar para ex-chefe de delegacia da 
Barra acusado de envolvimento com milíciaBarra acusado de envolvimento com milícia

fazer tratamento médico. A nova 
prisão domiciliar de Camilo foi 
concedida em caráter liminar em 
habeas corpus impetrado pelo 
advogado do policial, Carlos Da-
niel Dias André.

Giselda ainda menciona, na 
decisão, que ao decretar a prisão 
preventiva de Camilo, a juíza con-
siderou o recebimento de uma 
denúncia anônima informando 
que o policial estaria envolvido 
em uma plano para matar a pro-
motora Simone Sibílio e a delega-
da Adriana Belém, com quem o 
investigador trabalhava quando 

foi preso. A desembargadora fri-
se que a informação da denúncia 
deve ser tratada com cautela e 
ressalta que durante a vigilância 
feita por agentes da Coordena-
doria de Segurança e Inteligên-
cia (CSI) nada foi constatado que 
confirme o envolvimento de Ca-
milo no plano.

— A prisão de Camilo em maio 
interrompeu o tratamento im-
portantíssimo que ele fazia para 
voltar a andar. A decretação da 
prisão tinha sido baseada em um 
suposto descumprimento da do-
miciliar, que demonstramos não 

ter acontecido, e em uma denún-
cia anônima que sequer se con-
firmou. Mantê-lo em prisão do-
miciliar é fundamental para que 
ele retome o tratamento e tenha 
chances de se recuperar.

Camillo foi preso em janeiro 
de 2020 na Operação Intocáveis 
II, sob acusação de envolvimento 
com a milícia de Rio das Pedras. O 
MP encontrou diversas conversas 
entre Camillo e um dos acusados 
de matar a vereadora Marielle 
Franco, Ronnie Lessa. No celular 
de Ronnie, o policial era identifi-
cado como amigo da 16.

A Polícia Civil confirmou que o 
corpo encontrado nesta quarta-fei-
ra no mar de Angra dos Reis, costa 
verde fluminense, é do empresário 
Leonardo de Andrade, de 50 anos, 
desaparecido desde o dia 22 de 
agosto após passeio de barco. De 
acordo com o delegado Vilson de 
Almeida Silva, titular da 166ª DP 
(Angra dos Reis), responsável pelas 
investigações, a identificação foi 
possível por conta dos documentos 
encontrados junto ao corpo. Ainda 
de acordo com o delegado, a causa 
da morte foi apontada como afo-
gamento após perícia realizada no 
Instituto Médico-Legal.

— Um pescador encontrou o cor-
po enrolado numa rede de pesca na 
região do Provetá, em Ilha Grande. 
O barco aparentemente enconra-
-se naufragado, mas os bombeiros 
ainda não conseguiram acesso por 
conta da profundidade, que chega 
a 38 metros ali naquela região. Até 
os próximos dias devemos resatar o 
barco e fazer a confirmação de que 
se trata da embarcação onde estava 
o casal — disse o delegado.

De acordo com a filha de Leonar-
do, a estudante Maria Alice Morett, 

de 18 anos, o pai vestia uma camisa 
preta e uma bermuda bege no dia 
do desaparecimento. Essa descrição 
coincide com a roupa encontrada 
no cadáver, segundo testemunhas 
que viram o corpo boiando no mar.

— A incerteza do desapareci-
mento deixava a gente sem saber 
o que sentir. Encontrá-lo é, de cer-
ta forma, um alívio para nós. Eu já 
estava me preparando para essa 
notícia. Meu pai está morto, não 
tenho muito o que dizer. Ainda es-
tou anestesiada, parece que minha 
ficha ainda não caiu, mesmo eu já 
esperando por isso — disse Maria 
Alice, abalada após a confirmação.

As buscas por Leonardo foram 
encerradas temporariamente no 
último dia 8, depois de 18 dias sem 
notícias. Ele passava um fim de 

Polícia confirma que corpo encontrado por pescadores em 
Angra dos Reis é de empresário desaparecido há 25 dias Na madrugada do último 

sábado, Thomas de Sousa 
Barros Lima, 32, enviou uma 
mensagem para a esposa que 
parecia ser um pedido de so-
corro: “Se der ruim, sabe onde 
estou. Gardênia”. Desapareci-
do desde então a família do co-
merciante busca informações 
de seu paradeiro. Horas após 
iniciar as buscas, amigos e fa-
miliares encontraram o carro 
de Thomas Lima incendiado 
próximo à favela da Gardênia 
Azul — região dominada pela 
milícia na Zona Oeste do Rio.

Parentes contam que o co-
merciante foi trabalhar normal-
mente no bar da família que fica 
no bairro do Pechincha, Zona 
Oeste do Rio, na noite do sába-
do. No fim do expediente, por 
volta de 2h30, ele contou que 
iria encontrar um amigo iden-
tificado como Jefferson ou “DJ” 
em uma boate que fica próxima 
ao estabelecimento. Pouco tem-
po depois, ele fez o último con-
tato com a mulher, que já esta-
va dormindo, e com um amigo 
enviando um vídeo que parecia 
ser de um baile funk.

O corpo da ex-mulher de Leonardo foi reconhecido inicialmente pela família por fotos

Camillo é acusado de envolvimento com a milícia de Rio das Pedras

Ao buscar informações na 
manhã de domingo já na Gar-
dênia, a família ouviu relatos 
que houve uma briga no bar 
em que Thomas estava e que 
um carro do mesmo mode-
lo do comerciante foi visto 
deixando a favela. Thainá de 
Souza, irmã do comercian-
te, ainda conta haver relatos 
de que ele teria sido levado 
para dentro da favela e exe-
cutado. Ela acrescenta que, 
desde o desaparecimento, a 
família tenta contato com o 
rapaz que estava com Tho-
mas naquela noite, mas não 
consegue conversar com ele. 
O caso é investigado pela De-
legacia de Descoberta de Pa-
radeiros (DDPA).

— Não temos mais espe-
rança de encontrá-lo vivo. 
Só queremos respostas do 
porquê isso aconteceu com 
ele e dar dignidade à familia 
com o enterro. Os filhos de-
les só choram pedindo o pai. 
O filho mais velho de 9 anos 
perguntou ontem se não ia 
conseguir se despedir do pai 
— desabafa Thainá.

'Se der ruim, sabe onde estou': homem desaparece após avisar 
que iria à Gardênia Azul, e carro é encontrado incendiado

semana em Ilha Grande, destino 
turístico de Angra dos Reis, com a 
ex-mulher, Cristiane Nogueira, de 
48 anos, quando saíram para um 
passeio. Eles pegaram empresta-
do de um amigo a embarcação, 
que já havia pertencido a Leonar-
do, e disseram que veriam o pôr 
do sol numa ilha próxima. Desde 
a saída, a família não conseguiu 
mais contato com eles.O corpo da 
ex-mulher de Leonardo foi reco-
nhecido inicialmente pela famí-
lia por fotos, por conta das várias 
tatuagens que ela tinha. Em 29 
de agosto, o corpo de Cristiane foi 
encontrado na Restinga da Ma-
rambaia, com indícios de afoga-
mento e sem sinais de violência. 
O casal viveu junto por dois anos 
e ensaiava uma reconciliação.

Foto: Reprodução
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Defesa Civil 
de Mesquita, 
em parceria 
com a Clínica 
da Família Dr. 
Jorge Cam-
pos, na Co-
reia, realizou 
no último sá-
bado, dia 11 de 

setembro, uma capacitação para 
formar o 1º Núcleo Comunitário 
de Proteção e Defesa Civil. A ideia 
é instruir cidadãos que tenham 
vontade de ser voluntários, dan-
do a eles conhecimentos voltados 
para a Defesa Civil. Nesta primeira 
ação, foram certificados 66 Volun-
tários do bairro da Coreia.

“A ideia é orientar e treinar a 
população, a partir de conheci-
mentos básicos, para que esses 
voluntários estejam aptos a auxi-
liar a comunidade em ações de ci-
dadania. Eles serão voluntários da 

A
Defesa Civil de Mesquita, ajudan-
do a promover uma consciência 
coletiva e, assim, uma mudança 
nos hábitos que possam evitar ou, 
pelo menos, reduzir ocorrências 
de desastres”, explica Rholmer 
Louzada Junior, secretário muni-
cipal de Infraestrutura, Mobilida-
de e Serviços Públicos.

Para isso, o grupo recebeu 
orientações sobre noções bási-
cas de Defesa Civil e de primei-
ros socorros, informações sobre 
a campanha do Setembro Ama-
relo, sobre prevenção de desas-
tres naturais, sobre combate a 
princípio de incêndio (com trei-
namento prático), sobre como 
evitar e agir em casos de aciden-
tes domésticos e também sobre 
serviço voluntário. As palestras 
foram ministradas pelo dire-
tor de projetos Marlon Araujo 
e o instrutor Márcio Araujo, 
ambos da Defesa Civil de Mes-

Ação foi a primeira do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, que instruirá cidadãos para auxiliarem a própria comunidade em ações de cidadania

Fotos: Yuri Mello

Defesa Civil de forma 
66 voluntários na Coreia

quita, e pela enfermeira Daiana 
Peixoto, da Clínica da Família 
Dr. Jorge Campos.

“É de suma importância esta 
capacitação, para que a popula-
ção se torne cada vez mais resi-
liente aos riscos de desastres e 
possa atuar, preventivamente, 
na comunidade onde reside”, 
enfatiza Marlon Araujo.

O subsecretário estadual de 
Obras e Infraestrutura, Elton Cris-
to, esteve reunido com os verea-
dores de Nova Iguaçu, nesta ma-
nhã (14), e anunciou que a cidade 
irá receber diversos investimen-
tos, ainda este ano, notícia muito 
comemorada pelos parlamenta-
res. Entre eles, a extensão e me-
lhoria da Via Light e a construção 
de áreas de lazer e esportes. “Que 
venham os investimentos”, disse 
Eduardo Reina Gomes de Oliveira, 
Dudu Reina, presidente da CMNI.

Após o encontro com o subse-
cretário, teve início a sessão plenária 
que aprovou dois projetos em se-
gunda e última discussão. O primei-
ro criou o Dia Municipal do Ciclista, 
que fará parte do Calendário Oficial 
de Eventos do município, a ser co-
memorado no dia 19 de agosto. O 
objetivo do projeto é difundir o uso 
da bicicleta, tanto na forma de exer-
cício físico, quanto como meio de 
transporte. São autores: presidente 
Dudu Reina, vereadores Claudio 
Valdemir de Oliveira Marques, Clau-
dio Haja Luz, e Marcio Luís Marques 
Guimarães, Dr. Marcio Guerreiro.

O segundo, mensagem do 
Executivo, apresentou texto de 
adequação do regime próprio de 
previdência social, dos servidores 
de Nova Iguaçu, aos critérios esta-
belecidos no Programa de Certifica-

Deputada Daniela do Waguinho é coautora de 
projeto contra a linguagem neutra nas escolas

Câmara de Nova Iguaçu recebe visita de subsecretário 
estadual de Obras: cidade vai receber muitos investimentos

Estão em análise na Câmara 
dos Deputados propostas que 
proíbem a utilização de lingua-
gem neutra por escolas públicas 
e privadas. O objetivo é proteger 
os estudantes brasileiros da de-
turpação da língua portuguesa, 
já que a linguagem neutra usa 
outras vogais, símbolos ou conso-
antes que não identificam o femi-
nino ou masculino nas palavras. 

Termos como “alune” (em vez 
de aluno ou aluna), “amigues” (em 
vez de amigos ou amigas) e “to-
des” (em vez de todos ou todas), 
entre outros exemplos.

“Precisamos assegurar que 
os estudantes tenham o direito 
de aprender a norma culta da 
língua portuguesa, conforme as 
legislações vigentes no país. Eu 
sou contra a ideologia de gêne-
ro nas escolas, contra a lingua-
gem neutra. Uma educação de 
qualidade vai além de qualquer 
ideologia”, afirma a deputada 
Daniela do Waguinho (MDB-
-RJ), coautora do projeto de lei 
2650/21 junto com a deputada 
Geovania de Sá (PSDB-SC).

Pedagoga e coordenadora na 
Região Sudeste da Frente Par-
lamentar da Primeira Infância, 
Daniela do Waguinho defende 
que as formas linguísticas con-
solidadas ao longo de séculos 
são um patrimônio de cada 

povo, e que a língua não evolui 
por processos artificiais. 

Na justificativa do projeto de 
lei é destacado que a linguagem 
neutra tem sido utilizada por 
escolas em documentos e até 
mesmo na comunicação com os 
alunos. “Uma língua é adquirida, 
é aprendida, não é inventada; e 
não é aceitável que essa ilegítima 
invenção seja reproduzida justa-
mente no local onde os estudan-
tes deveriam aprender a utilizar 
a Língua Portuguesa de acordo 
com as regras gramaticais”, diz o 
texto do PL 2650/21.

A proposta tramita junto ao 
PL 173/2021, com a mesma fina-
lidade, alterar a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional 
- Lei 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 - para vedar a utilização 
de linguagem neutra por escolas 
públicas e privadas.

Ver Alexandre da Padaria, ver Mauricio Morais, subsecretário estadual de Obras Elton 
Cristo, Maninho do Cabuçu, ver Alcemir Gomes e presidente da CMNI Dudu Reina

Foto: Redes Sociais

ção Institucional e Modernização 
da Gestão dos Regimes Próprios 
de Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, conforme ordena-
mento do Ministério da Economia.

Durante o tempo destinado ao 
Tema Livre, o vereador Carlos Al-
berto Ribeiro da Silva, Carlinhos 
BNH, explanou sobre a importância 
das famílias perceberem se algum 
membro pode ter tendências ao 
suicídio, e ajudá-lo antes que o pior 
aconteça. “Tenho recebido muitas 
notícias de pessoas que estão dan-
do fim à sua vida. Precisamos estar 
atentos”, afirmou. O vereador convi-
dou, ainda, os presentes para a audi-
ência que a Comissão de Segurança 
da Câmara irá realizar, no dia 23 de 
setembro, às 10h, para tratar sobre 
o aumento da violência em Nova 
Iguaçu. Um projeto de sua autoria 

foi aprovado em primeira discus-
são: o que institui o programa para 
tratamento e reciclagem de óleos e 
gorduras de origem vegetal ou ani-
mal e de uso culinário.

De autoria de Carlinhos BNH 
e Dudu Reina foi aprovado, tam-
bém em primeira discussão, do-
cumento que estabelece normas 
de proteção a serem adotadas em 
casas noturnas, estabelecendo 
medidas de barreira e de contro-
le individual, ambas ações para 
combater a pandemia da covid-19.

Nova sessão acontece amanhã, 
às 10 horas, no plenário da Casa 
Legislativa. Sempre é bom lem-
brar que as medidas protetivas 
contra o corona vírus, como dis-
tanciamento, número restritivo 
de público e uso de máscaras, con-
tinuam em vigor durante as reali-
zações das atividades da CMNI. Deputada Daniela do Waguinho
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SEXTA-FEIRA: 17/09
Aline Costa:  

A cantora Ali-
ne Costa vem 
m o s t r a n d o 
com muita ale-
gria e verdade 
seu mais novo 
projeto, "Sam-
ba de Roda da 

Aline", que vem contagiando e 
surpreendendo os amantes de 
uma boa música popular bra-
sileira. Neste show, a cantora 
apresenta sucessos de Arlindo 
Cruz, Soweto, Thiaguinho, Pi-
xote, entre outros.

Samba do Xoxó: O que era 
para ser uma reunião entre 
amigos e uma distração nos fi-
nais semanas, se tornou o Sam-
ba do Xoxó. A ideia do grupo é 
levar o samba autêntico fazen-
do um mix com samba rock e 
samba enredo com influência 
de mestres como, João Noguei-
ra, Donga, Candeia, Zeca Pago-
dinho e Arlindo Cruz.

 Horários: 19h/ 23h
Preço: R$ 30,00

S
SÁBADO: 18/09

Sambastião: Formado por 
músicos profissionais, os shows 
do Sambastião vem mostrando 
o samba com uma linguagem 
musical atualizada, incluindo 
diversos temas instrumentais 
e um repertório variado com 
muito samba de terreiro, partido 
alto e samba de roda. O grupo 
apresenta obras de Cartola, Noel 
Rosa, Candeia, Paulinho da Vio-
la, Nelson Cavaquinho, além de 
cantar sambas autorais.

Betta: Uma das mais novas 
vozes ligadas ao samba, a canto-
ra Roberta Espinosa mostra um 
repertório com uma releitura do 
melhor do pagode conhecido 
através de grupos como, Só Pra 
Contrariar, Molejo, Os Travessos, 
Revelação e sambas que foram 
sucessos nas vozes de cantores 
como, Mumuzinho, Péricles, Fer-
rugem e outros

Samba do Marmita:  O cantor 
e compositor niteroiense, Ale-
xandre Marmita, comanda uma 
roda de samba no Bar do Zeca 
Pagodinho, cantando composi-

O grupo RDN, Thiago Soares, Aline Costa, 
Sambastião são algumas das próximas
atrações do Bar do Zeca Pagodinho

Neste show, a cantora apresenta sucessos de Arlindo Cruz, Soweto, Thiaguinho, Pixote, entre outros

Foto: Divulgação

ções de grandes sambistas como, 
Paulinho da Viola, D. Ivone Lara, 
Arlindo Cruz, Luiz Carlos da Vila, 
Jorge Aragão, Alcione, Zeca Pago-
dinho, além das autorais, "Quando 
o amor" e "Novos Cantos".

orários: 14h30min/ 18h30min/ 
22h30min

Preço: 30,00

SERVIÇO: BAR DO ZECA 
PAGODINHO

Endereço: Av. das Américas, 
8585 – Shopping Vogue Square – 
B. da Tijuca

Telefone: (21) 3030-9097
Horários de Funcionamento:
Segunda a Quinta: 18h às 0h
Sexta: 12h às 02h

Sábado: 12h às 03h
Domingo:  12h às 0h
Capacidade: 50% do público
Faixa etária: 18 anos
Aceitamos todos os cartões de 

débito e crédito
OBS: *Não fazemos reservas de 

mesas
* Entrada somente com másca-
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A p e s a r 
das dificul-
dades da 
pandemia, 
o Flamengo 
terá em 2021 
o maior fa-
t u r a m e n -
to de sua 
história, na 
casa dos R$ 

980 milhões, e com expectativa 
de superávit de R$ 137 milhões. 
O valor é acima do previsto e 
supera a temporada 2019. Se 
chegar às finais da Copa do Bra-
sil e da Libertadoes, a chance é 
grande de alcançar a marca de 
R$ 1 bilhão. Mas o pensamento 
é que há margem para um gran-
de crescimento.

Vários fatores contribuíram 
para o bom resultado consegui-
do pelo clube, entre eles o recebi-
mento neste ano das cotas de TV 
do Brasileiro de 2020 (que aca-
bou em fevereiro), a gestão rígida, 
o trabalho em conjunto entre as 
pastas, novas fontes de receita e 
dos valores de patrocínio, além, 
claro, de vendas importantes 
como a de Gerson e Muniz. As 
transferências ultrapassaram em 
R$ 100 milhões o que era previs-
to no orçamento original.

- A receita será maior do que 
em 2019, ano em que ganha-
mos tudo. E não batemos no 
teto. O esforço que fizemos na 
pandemia mostra o potencial 
que o clube tem. Como fize-
mos? Com gestão. A pandemia 

C
desencadeou um enorme traba-
lho de equipe, controle de cus-
tos e aumento de receita. É um 
resultado digno de se comemo-
rar, mas temos que seguir aler-
tas e trabalhando duro. Temos 
projetos para aumentar signi-
ficativamente, não estamos sa-
tisfeitos - disse Rodrigo Tostes, 
vice-presidente de Finanças.

Foi entrevistado, Rodrigo Tos-
tes e o vice-presidente de Comu-
nicação de Marketing, Gustavo 
Oliveira, para entender o cami-
nho que o Flamengo percorreu 
para chegar a este resultado.

Marketing teve receita 80% 
maior do que 2019 e o clube 
tem projetos para aumentar o 
faturamento, como o banco di-
gital, FlaTV+ e a internacionali-
zação da marca.

- Compensamos uma perda 
de cerca de R$ 120 milhões em 
bilheteria, sócio-torcedor e está-
dio com várias outras ações, se-
jam elas de inovação, marketing 
ou esportivo. Compensamos e 
passamos desse valor com essa 
gestão de custos e aumento de 
receita - disse Tostes.

Endividamento volta ao 
patamar pré-pandemia

- Nós estamos com um endi-
vidamento menor do que o de 
2019, mesmo com os dois anos 
de pandemia. Em 2019 era de 
R$ 338 milhões, em 2020, R$ 
440 milhões, e agora vamos fi-
car em R$ 335 milhões - revelou 
o VP de Finanças.

Flamengo diminui dívida, tem Flamengo diminui dívida, tem 
recorde de receita e mira R$ 1 recorde de receita e mira R$ 1 
bilhão: "Não estamos satisfeitos"bilhão: "Não estamos satisfeitos"

Se chegar às finais de Copa do Brasil e Libertadores, expectativa é alcançar marca bilionária

Foto Lucas Figueiredo

Novas receitas impulsionam
- O Flamengo passou a as-

sumir riscos. O Carioca foi um 
ótimo exemplo. Decidimos criar 
a plataforma de streaming para 
vender aos nossos clientes. Cor-
remos riscos e encaramos com 
seriedade. Conseguimos entre-
gar uma receita que não estava 
prevista. O desempenho espor-
tivo também superou. Teve a 
receita do Brasileiro (terminou 
em 2021), da Supercopa, liga de 
basquete... - disse Tostes.

Vendas geram R$ 100 mi-
lhões além da meta. Clube gasta 
181 milhões de investimento em 
atletas (Pedro, Gabigol...)

- Em um ano de pandemia, 
sem bilheteria e com queda de 
sócio-torcedor, mantivemos 
performance esportiva e con-
seguimos aumentar receita, 
diminuímos dívida e aumen-
tamos investimento. Com foi 
feito? Com trabalho em conjun-
to. Jurídico, futebol, financeiro, 

marketing... O processo de gestão 
de custos. Seguramos para não 
gastar o que não era essencial. No 
futebol, tivemos de venda bruta 
(sem descontar a comissão de 
empresários, por exemplo) um 
valor de R$ 100 milhões a mais 
do que o orçamento previa - con-
tou Tostes.

Todas as áreas do clube 
responsáveis pela receita e 

na despesa
- Nós trabalhamos muito 

para colocar a plataforma de 
streaming no ar. Na chegada 
do "Mercado Livre", montamos 
uma sala de guerra e trabalha-
mos até de madrugada. O con-
trato foi assinado pelo Landim 
às 3h da manhã. Até hoje não 
sabemos se ele não dormiu ou 
se ele acordou aquela hora e foi 
lá assinar. Foi uma dedicação 
enorme para chegarmos a este 
número. A previsão de receita 
para as costas do uniforme era 
de R$ 4 milhões, e assinamos 

por R$ 10 milhões. O futebol se 
envolveu mais, é uma mudan-
ça de cultura. Todos têm res-
ponsabilidade na receita e na 
despesa - revelou Tostes.

Chegada de David Luiz 
só foi possível por causa da 

mudança de cenário?
- A chegada do David Luiz tem 

a ver com uma percepção de um 
horizonte mais seguro no futuro. 
As receitas que potencializamos 
nos dão um ambiente mais tran-
quilo, porque elas são recorrentes 
(contínuas) - disse Tostes.

Receita de R$ 1 bilhão
- Não vamos ficar satisfeitos 

quando chegarmos a R$ 1 bilhão, 
queremos muito mais ainda. Por 
isso temos os projetos do banco 
digital, FlaTV+, internacionaliza-
ção, que nos dá a chance de re-
ceita em moeda forte, e edital do 
Maracanã, que também vemos 
como um potencial enorme de 
receita - afirmou Tostes.


