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Quando falamos em investimentos, 
muita gente já corre, porque muitos dizem 
que é arriscado e as pessoas podem perder 
dinheiro. E isso é verdade! Não existe inves-
timento sem risco. Até mesmo as opções 
mais conservadoras, como a renda fixa, po-
dem te dar prejuízo se você não tem conhe-
cimento sobre o que está fazendo.

Porém, ter muita aversão ao risco é ruim. 
Pois não existe nada na vida sem riscos. Você 
se arrisca todos os dias na sua vida, e investir 
não será diferente. O que muda é o seu grau 
de aceitação. Por isso, existem diferentes in-
vestimentos e caminhos a serem tomados 
dentro de cada modalidade.

No caso do day trade, ele é o “investimen-
to” mais arriscado. Mas também é aquele com 
maior potencial de retorno para cada centavo 
investido. Esse alto potencial de ganhos é o 
que encanta a grande maioria das pessoas.

Sim, o day trade traz um bom retorno fi-
nanceiro e à primeira vista pode parecer o 
melhor negócio do mundo. Uma das pergun-
tas que sempre recebo é: se o day trade é tão 
bom, por que você não aumenta o número de 
contratos para ganhar mais? Por que não faz 
cem mil reais por dia?

Vou contar para vocês, e a resposta é muito 
simples: quando aprendi que o day trade era 
uma operação de risco e que se ficasse apenas 
focado nele, certamente, eu já teria quebrado.

Assim como a maioria de vocês, eu co-
mecei com pouco dinheiro. Com o retorno 
médio de R$ 200 por dia, valor acima do que 
eu ganhava trabalhando em um banco, eu já 
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conseguia arcar com as minhas des-
pesas. Contudo, como o day trade só 
ocupava a minha manhã, já me dava 
tempo livre e o melhor, nos dias em 
que não queria operar, eu podia esco-
lher não trabalhar.

Tudo estava bem, até que um cer-
to dia eu estava em uma operação e 
ela começou a ir contra mim. Em vez 
de stopar a operação, de acordo com o 
meu plano, tive o seguinte pensamen-
to: “já consigo ganhar dinheiro nisso, 
estou com um bom valor na corretora, 
manterei esse trade”. Então, comecei a 
fazer o famoso preço médio, seguindo 
uma daquelas ilusões de iniciantes. Eu 
tinha certeza que o mercado subiria.

Eu fiquei horas nessa operação, 
colocando mais dinheiro. Sai do 
meu plano – e o resultado você já 
deve imaginar. Deu ruim! Perdi R$ 
15 mil. Foram dois meses de traba-
lho anulados em um único dia.

Esse foi um dos momentos de 
maior aprendizado para mim. Não 
apenas pela perda financeira, mas 
também por entender o grande ris-
co do day trade: você pode perder 
tudo em um único dia!

A verdade é que, por ser o inves-
timento mais arriscado, ele é o que 
mais faz as pessoas quebrarem. 
Quanto maior o risco, maior o ganho, 
mas também a chance de falhar e 
acabar numa situação financeira pior 
do que a do início da sua vida de tra-
der, na mesma proporção.

Esse dia serviu para abrir meus 
olhos. Percebi que perdi uma parte 
grande do capital que estava acumu-
lando há meses. Com o racional que 
eu estava, eu perderia muito mais. 
Tudo porque eu não estava disposta a 
aceitar a perda daquela operação. Se o 
mercado caísse mais, minha perda te-
ria sido ainda maior.

Passei a retirar lucros continuamen-
te da conta da corretora e proteger o di-
nheiro ganho. Uma das minhas regras 
nas operações era respeitar os meus 

limites de perdas mensais. Ou seja, 
quando eu tenho perdas equivalentes 
aos meus ganhos do último mês, não 
opero mais o restante daquele mês. 
Aconteceu isso em alguns meses da 
minha vida – e sim, fiquei sem operar.

Vivenciar essa perda me ajudou 
a perceber que operar sempre será 
de extremo risco. Esse episódio me 
tornou mais consciente e trouxe 
uma lição. Para ter uma vida longa 
no mundo dos investimentos, eu 
não podia mais apenas ser uma day 
trader, eu teria que aprender outras 
formas de investimentos.

A minha ideia era garantir renta-
bilidade e proteger o meu capital, 
considerando que nenhum ativo 
está isento de perdas. Mas foi a par-
tir desse momento que eu comecei 
a minha busca por conhecer outros 
investimentos com menor risco. 
Afinal, ainda hoje, atuando como 
day trader, eu estou exposta. Meu 
desafio foi encontrar opções para 

que os meus ganhos rendessem e 
ficassem protegidos.

O mercado financeiro tem muitas 
outras opções além do day trade. Te-
mos uma infinidade de meios para ga-
nhar dinheiro e mitigar riscos. Assim, 
passei de apenas uma operadora de 
day trader a uma investidora de mé-
dio e longo prazo.

Após diversificar a minha cartei-
ra, fiquei mais tranquila. E as minhas 
operações de day trade ficaram mais 
eficientes. Outro ponto positivo foi o 
ganho de equilíbrio emocional. Co-
mecei a fazer mais dinheiro no day 
trade e arriscar mais.

O day trade é apenas uma frente 
de investimento que te paga acima 
da média. Mas ela não pode ser a 
sua única alternativa de renda e 
nem de investimento.

Por que você não deve 
investir tudo no day trade

O day trade é apenas uma 
frente de investimento que 
te paga acima da média. 
Mas ela não pode ser a sua 
única alternativa de renda 
e nem de investimento

O day trade é apenas uma frente de inves-O day trade é apenas uma frente de inves-
timento que te paga acima da média. Mas timento que te paga acima da média. Mas 
ela não pode ser a sua única alternativa ela não pode ser a sua única alternativa 
de renda e nem de investimentode renda e nem de investimento
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OMS ALERTA PARA AUMENTO 
DE CASOS DE COVID-19 
em quase todo o mundo

Rapper Filipe Ret é 
investigado por tráfico de 
drogas após ‘open maconha’ 
em festa de aniversário

O número de novos casos de co-
vid-19 aumentou 18% na última sema-
na, com mais de 4,1 milhões de casos 
registrados no mundo, segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). 
O maior aumento semanal de novos 
casos de covid-19 aconteceu no Orien-
te Médio, que registrou aumento de 
47%, de acordo com relatório divul-
gado nesta quarta-feira. As infecções 
aumentaram cerca de 32% na Europa 
e no Sudeste Asiático e cerca de 14% 
nas Américas, segundo a OMS.

A agência também identificou 
que o número mundial de mortes 
permaneceu relativamente igual 
ao da semana anterior, em cerca de 
8.500. As mortes relacionadas à co-
vid-19 aumentaram no Oriente Mé-
dio, Sudeste Asiático e Américas.

O diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, disse que os 
casos estão aumentando em 110 paí-
ses, impulsionados pelas variantes da 
ômicron BA.4 e BA.5, e que a pande-
mia está mudando, mas não acabou.

Ele disse que a capacidade de rastre-
ar a evolução genética da doença está 
“sob ameaça” à medida que os países 

A Polícia Civil do Rio instaurou um inquérito para 
investigar o cantor e rapper, Filipe Cavaleiro de Ma-
cedo da Silva Faria, mais conhecido como Filipe Ret, 
pelo crime de tráfico de drogas, após ele oferecer 
um “open beck" ou "open maconha” em sua festa de 
aniversário, no último dia 23, no Vivo Rio, na Zona 
Sul da cidade. Em imagens postadas nas redes so-
ciais pelo próprio artista, ele segura um balde azul 
com o que parece ser cigarros da droga dentro.

De acordo com o delegado Marcus Amin, titular 
da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE), 
as investigações têm o objetivo de apurar a possível 
prática de tráfico de drogas durante a festa e come-
çaram justamente a partir de publicações que vira-
lizaram no Instagram. Nas postagens no perfil do 
cantor, outros artistas chegam a mencionar o "open 
maconha". "Rodízio de baseado", escreve o também 
rapper Patrick Silva, o PK Delas. "Baldin da alegria", 
diz outro cantor.

Convidados que estiveram no evento, como o 
surfista Pedro Scooby e o ex-jogador Ronaldo Fenô-
meno, devem ser intimados a depor na sede da es-
pecializada, na Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio. 
A festa contou ainda com a presença de ex-BBBs 
Jade Picon, cantores, atores e atletas.

O crime de tráfico de drogas está previsto no ar-
tigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que descreve diver-
sas condutas que caracterizam o ilícito, proibindo 
qualquer tipo de venda, compra, produção, arma-
zenamento, entrega ou fornecimento, mesmo que 
gratuito, de drogas sem autorização ou em descon-
formidade com a legislação pertinente.

Procurada pelo Extra, a assessoria de imprensa de 
Filipe Ret ainda não retornou os contatos

Polícia
PANDEMIA

relaxam as medidas de monitora-
mento, alertando que isso dificul-
ta a identificação de novas varian-
tes, potencialmente perigosas.

Ele pediu que os países imuni-
zem suas populações mais vulne-
ráveis, dizendo que centenas de 
milhões permanecem não vacina-
dos e correm risco de contrair for-
mas mais graves da doença.

Tedros disse que, embora 
mais de 1,2 bilhão de vacinas 
covid-19 tenham sido aplica-
das globalmente, a taxa mé-
dia de imunização nos países 
pobres é de cerca de 13%.

“Se os países ricos estão va-
cinando crianças a partir dos 6 
meses de idade e planejando fa-
zer novas rodadas de vacinação, 
é incompreensível sugerir que 
os países de baixa renda não de-
vem vacinar e aumentar a pro-
teção de suas populações mais 
vulneráveis”, disse ele.

De acordo com números com-
pilados pela Oxfam e pela People's 
Vaccine Alliance, menos da meta-
de dos 2,1 bilhões das vacinas pro-
metidas aos países mais pobres 
pelas grandes economias do Gru-
po das Sete foram entregues.

Além de acusações de assédio 
sexual, o agora ex-presidente da Cai-
xa Pedro Guimarães também vem 
sendo acusado de assédio moral. 
Áudios de reuniões obtidos pelo site 
Metrópoles mostram que o executi-
vo constrangia seus subordinados, 
com uso recorrente de palavrões, 
xingamentos e autoritarismo.

Em uma reunião, Guimarães pede 
a Celso Leonardo Derziê, vice-presi-
dente da Caixa, para anotar os CPFs de 
todos os que estavam presentes, para 
que fossem punidos com a perda dos 
cargos que ocupavam caso o teor da 
reunião vazasse, segundo o site.

Em um trecho do áudio, o então 
presidente da Caixa diz que a tarefa ti-
nha que ficar a cargo de Celso Leonardo 
porque Álvaro Pires, nomeado por Gui-
marães como assessor do gabinete da 
presidência, é “pau mole” e não teria co-
ragem de adotar as providências. Pires é 
conhecido pelo apelido de Vreco, nome 
usado por Guimarães na conversa.

Em outro momento, o executivo 
critica posições dos presentes e in-
sunua que eles estariam torcendo 
para retorno do ex-presidente Lula 
ao Palácio do Planalto.

— Quem tá torcendo para o Lula (...) 
para a Caixa ser estuprada por aqueles 
ladrões e vocês se foderem...

O executivo também fala com seus 
subordinados de forma bastante auto-
ritária, afirmando que não se importa 
com a opinião dos diretores e que ele é 
quem mandava no banco:

— Não é aceitável. E, de novo, 
caguei para a opinião de vocês, 
sou eu que mando. Não tô per-
guntando, isso não é democracia, 
é minha decisão — afirma Guima-
rães, no áudio que acompanha a 
reportagem do Metrópoles.

Segundo funcionários ouvidos 
pelo site, era comum Guimarães 
gritar e xingar empregados, espe-
cialmente quando era contrariado, e 
ameaçá-los com demissão.

A irritação demonstrada nos áu-
dios teria como motivação, segundo 
o Metrópoles, a aprovação pelo Con-
selho de Administração da Caixa de 
novas normas que estabeleciam li-
mites para nomeação do presidente 
da Caixa para conselhos do próprio 
banco e de empresas em que a insti-
tuição tem participação.

Após a mudança, ele só poderia ser 
remunerado por integrar até dois cole-
giados. De acordo com o Metrópoles, 
desde que assumira a presidência do 
banco, Guimarães já havia participado 
de 18 conselhos, alcançando a cifra de 
R$ 130 mil mensais.

PEDRO GUIMARÃES XINGAVA FUNCIONÁRIOS, USAVA PALAVRÕES PEDRO GUIMARÃES XINGAVA FUNCIONÁRIOS, USAVA PALAVRÕES 
E ESNOBAVA DIRETORES, REVELAM ÁUDIOS OBTIDOS POR SITEE ESNOBAVA DIRETORES, REVELAM ÁUDIOS OBTIDOS POR SITE
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DATENA DESISTE DE

apresentador de televisão José Luiz 
Datena (PSC) afirmou nesta quin-
ta-feira que vai desistir de disputar 
a eleição ao Senado por São Paulo 
neste ano. O anúncio foi feito nesta 
tarde durante o seu programa Bra-
sil Urgente, na Band. É a quarta vez 
que Datena abre mão de concorrer 
a cargos na política. Nas três últi-
mas eleições, ele desistiu de con-

correr a senador, prefeito e vice-prefeito.
Horas antes do anúncio de Datena, o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) afirmou que estava "fechado" com o 
apresentador. Datena disputaria o Senado na chapa do 
ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos), candidato 
bolsonarista na corrida ao governo paulista.

— Estou como Datena lá,  fechei com o Datena. 
Está em um outro partido. Tem críticas,  assim 
como tem gente que critica o Tarcísio,  critica a 
mim — disse o presidente.

O apresenta-O apresenta-
dor de televi-dor de televi-
são José Luiz são José Luiz 
Datena (PSC) Datena (PSC) 
Foto: Neila Foto: Neila 
RochaRocha

A pré-candidatura de Datena foi anunciada 
pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 15 
de maio, em São Paulo, durante almoço na casa 
do ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaf. Datena, 

que esteve presente no almoço e discursou 
aos presentes, afirmou ao GLOBO que só não 
seria candidato "se morresse" ou se Bolsonaro 
e Tarcísio desistirem.

A ampliação da Via Light, a 
construção de unidades habita-
cionais, a complementação de 
obras do sistema de abastecimen-
to de água, a construção de esco-
las e o financiamento de centrais 
de regulação de urgência na Saú-
de estão entre as prioridades do 
Estado do Rio para 2023, segundo 
o Projeto de Diretrizes Orçamen-
tárias, que teve sua redação final 
aprovada nesta quinta-feira pela 
Assembleia Legislativa. A propos-
ta, enviada à Casa pelo Executivo, 
prevê uma receita líquida de R$ 
93,36 bilhões e despesas no mes-
mo valor para o ano que vem. Ou 
seja, um orçamento sem déficit. 
Em investimentos, o estado esti-
ma gastar R$ 4,1 bilhões.

Além da previsão de receitas e 
despesas para 2023, o projeto de 
lei também traz estimativas para 
2024 e 2025. A previsão é que, 

até 2025, o Estado do Rio não te-
nha déficit e nem superávit orça-
mentário, mantendo a tendência 
de 2022. No caso de 2024, as des-
pesas e receitas estão estimadas 
em R$ 96,3 bilhões, e em 2025, 
em R$ 103,41 bilhões.

Foram incorporadas ao texto 
1.106 emendas apresentadas por 
parlamentares e que receberam 
parecer favorável da Comissão 
de Orçamento da Alerj. Outras 
49 emendas sugeridas viraram 
subemendas. A comissão rejei-
tou 126 e opinou pela prejudica-
bilidade de 12 emendas.

Durante a votação em ple-
nário, deputados puderam 
destacar emendas que não fo-
ram acolhidas pela Comissão 
de Orçamento. Deputados da 
bancada do PSB e do PSOL, por 
exemplo, pediram destaque à 
emenda que prevê a inclusão, na 

ALERJ APROVA REDAÇÃO FINAL DE 
PROJETO DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 
DO ESTADO COM MAIS DE MIL EMENDAS

O

PRÉ-CANDIDATURA AO SENADO PRÉ-CANDIDATURA AO SENADO 
POR SP; ESTA É A QUARTA POR SP; ESTA É A QUARTA 
VEZ QUE VOLTA ATRÁSVEZ QUE VOLTA ATRÁS

Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
do repasse dos duodécimos às 
universidades estaduais.

— O repasse por duodé-
cimos significa que 1/12 do 
orçamento aprovado na Lei 
Orçamentária Anual é repas-
sado mensalmente para essas 
instituições, de modo que elas 
possam ter a tão falada auto-
nomia universitária — alegou 

Novas instalações do plenário da Alerj, na Rua da Ajuda Foto: Fábio Rossi / Agência O GloboNovas instalações do plenário da Alerj, na Rua da Ajuda Foto: Fábio Rossi / Agência O Globo

o deputado Waldeck Carneiro 
(PT), que preside a Comissão 
de Ciência e Tecnologia da 
Casa — Hoje, infelizmente, isso 
não acontece. Para fazer des-
pesas triviais e elementares, as 
universidades precisam pedir 
autorização de diversos secre-
tários de governo, então os rei-
tores não têm nenhuma auto-
nomia para gerir o orçamento.

Através de emendas tam-
bém foi incorporada ao proje-
to a inclusão, dentre as metas 
e prioridades do governo em 
2023, a implantação do cha-
mado “metrô leve” na Baixada 
Fluminense e a melhoria do 
eixo ferroviário como um todo.

A redação final do projeto se-
gue, agora, para a sanção do go-
vernador Cláudio Castro.
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Casos  violentos:

Mulher morre após 
ser agredida

em Nova Iguaçu

A PAULADAS 
POR NAMORADO

Um relacionamento conturbado, marcado 
por ciúmes e ameaças de morte. Foi assim que a 
família da dona de casa Valquíria Celina Ferreira 
Santos, de 35 anos, que morreu na noite desta 
quarta-feira (29), após ficar internada por cin-
co dias no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, 
contaram como ela vivia com seu atual compa-
nheiro. Entre a noite da última quarta (22) e a 
madrugada de quinta (23), a mulher teria sido 
espancada até ficar desacordada pelo namo-
rado, com quem tinha um relacionamento há 
cerca de oito meses. A família diz que o crime 
foi motivado por ciúmes após o casal voltar de 
um bar. O filho da vítima, um menino de 10 
anos, encontrou a mãe agonizando em casa.

Na manhã desta quinta (30), o pai da víti-
ma esteve no Instituto Médico-Legal (IML) de 
Nova Iguaçu para a liberação do corpo. A família 
fala em feminicídio. De acordo com o aposenta-
do Mauro da Silva Santos, 60, a filha – a do meio 
de quatro filhos – conheceu Júlio César Perrone 
Gomes, de 32, em um bar do bairro Cabuçu, em 
Nova Iguaçu. E desde então, passaram a morar 
juntos. Ele diz que, há cerca de quatro meses, 
Gomes passou a demonstrar ciúme da vítima.

— Eles estavam juntos há oito meses. Mas, de 
um tempo para cá, ele passou a proibir que ela 
saísse de casa, de se encontrar com familiares e 
amigos — conta Mauro.

— Eles estavam juntos há oito meses. Mas, de 
um tempo para cá, ele passou a proibir que ela 
saísse de casa, de se encontrar com familiares e 
amigos — conta seu Mauro, muito abalado.

O aposentado contou ainda que, na noite 
da última quarta, Valquíria, Júlio e um casal de 
amigos saíram para beber nas proximidades da 
casa onde eles moravam. Mas, em razão de ciú-
mes do suspeito, os dois voltaram para casa.

— A amiga dela contou que esse cara ficou 
com ciúmes do amigo que estava com eles. 
Os dois voltaram para casa e ele a espancou 
a madrugada inteira. Na manhã de quinta, o 
meu neto de 10 anos foi em casa buscar o ma-
terial escolar dele — já que ele havia dormindo 
lá em casa — e encontrou a mãe caída no chão. 
Ele voltou gritando: “a minha mãe está morta, 
a minha mãe está morta”. Fomos lá na casa e 

ela estava agonizando e a casa cheia de 
sangue. Ele espancou a minha filha a 
pauladas — lembrou Mauro.

Socorrida por familiares e amigos, Val-
quíria – que perdeu um filho assassinado 
há três meses, em Queimados – foi leva-
da para o Hospital da Posse, onde ficou 
internada por quatro dias. Na tarde de 
ontem, ela morreu.

Após cometer o crime, Júlio César Per-
rone Gomes fugiu levando os cartões da 
vítima. O caso foi registrado na 56ª DP 
(Comendador Soares). O delegado Vini-
cius Miranda de Moraes, titular da distri-
tal, representou pela prisão do suspeito 
por feminicídio.

— O Inquérito Policial está sendo en-
caminhado ao Ministério Público, hoje, 
com o pedido de prisão do indiciado — 
informou o delegado.

O corpo de Valquíria, que deixa dois fi-

lhos de 10 e 8 anos, será sepultado nesta 
quinta, no Cemitério Municipal de Nova 
Iguaçu, no Centro da cidade.

— Tudo o que aconteceu com ela foi 
uma grande covardia. Agora esperamos a 
Justiça de Deus e queremos a Justiça dos 
homens. A minha filha era colada com 
a minha esposa, que está arrasada — la-
menta o pai da vítima.

Números assustadores
De acordo com dados do Instituto 

de Segurança Pública (ISP) do Rio, 52 
mulheres foram assassinadas nos cin-
co primeiros meses do ano no estado. 
Outras 128 foram vítimas de tentativa 
de feminicídio.

No mesmo período do ano passado, 
42 mulheres foram assassinadas em de-
corrência do gênero, e outras 98 foram 
vítimas de tentativa do crime.

Ao menos onze pessoas foram 
presas, na manhã desta quinta-
-feira (30), durante uma operação 
da Polícia Civil, em Três Rio, no 
Sul do estado, intitulada Ausar. 
Os agentes cumprem 17 man-
dados de prisão e 20 de busca e 
apreensão contra pessoas ligadas 
ao tráfico de drogas e que come-
tem homicídios no município. 
Entre os alvos estão adolescentes, 
que foram apreendidos.

Segundo a 108ª DP (Três Rios), 
durante seis meses de investiga-
ção, a Polícia Civil identificou os 
integrantes do grupo, responsáveis 
pela venda e distribuição de drogas 
no bairro Vila Isabel. Eles seriam li-
derados por um traficante que está 
foragido da Justiça e escondido em 
uma comunidade do Rio.

De acordo com os investigadores, 
os integrantes da quadrilha osten-
tavam armas de fogo de diferen-
tes calibres pelas ruas do bairro, 
intimidavam moradores, realizavam 
confrontos contra policiais militares 
e captavam jovens para trabalhar 
como "soldados do tráfico".

Ao longo das investigações, a 
108ª DP fez algumas operações e 
apreendeu drogas que estavam 
identificadas com um selo da 
organização criminosa, além de 
apreender submetralhadoras.

Os investigadores acreditam 
que, com o cumprimento dos 
mandados de prisão e de busca 
a apreensão, outros envolvidos 
no crime serão identificados. 
O objetivo da próxima fase das 
investigações também é buscar 
evidências do destino do dinheiro 
obtido com a venda de droga. Ao 
todo, 56 policiais civis de Três Rios 
e de outras dez delegacias subordi-
nadas ao Departamento Geral de 
Polícia do Interior (DGPI) atuam na 
operação. Todos os presos estão 
sendo levados para a 108ª DP.

e homicídios são 
alvos da Polícia 
Civil, em Três Rios; 
onze são presos

WWW.JORNALPOVO.COM.BR

Acusados de tráfico

Valquíria Celina Ferreira Santos, de 33 anos, Valquíria Celina Ferreira Santos, de 33 anos, 
morreu na noite desta quarta Foto: Reproduçãomorreu na noite desta quarta Foto: Reprodução

Valquíria internada Valquíria internada 
no Hospital da Posse no Hospital da Posse 
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Sexta-feira 01 de Julho de 2022 



6 CULTURA

WWW.JORNALPOVO.COM.BR

Cafu e Éder eternizados na Calçada 

da Fama do Maraca 

 Deputado Chiquinho da Mangueira, Eder Aleixo, Neguinho 
da Beija-Flor, Cafu e o presidente da Suderj, Adriano Santos

Presidente Adriano Santos parabeniza 
Éder Aleixo após o 'carimbo dos 
pés' na Calçada

Adriano e o pentacampeão Cafu 
em outro momento da cerimônia

A tarde de terça (28/06/2022), na Tri-
buna de Honra do Estádio Mário Filho, o 
Maracanã, foi marcante. Dia de homena-
gear e de eternizar ídolos do futebol e da 
música. Por iniciativa da Superintendên-
cia de Desportos do Estado do Rio de Ja-
neiro, a Suderj, os ex-craques da Seleção 
Brasileira, Éder Aleixo e Cafu, deixaram 
suas marcas na Calçada da Fama do tem-
plo mais amado pela galera.

Éder, ex-ponta-esquerda da Seleção na 
Copa de 1982, na Espanha, disse que a home-
nagem o fez lembrar dos grandes momentos 
em campo. "Quero agradecer a Suderj e todos 
que contribuíram para esta homenagem. 
Hoje aqui recordei as grandes emoções que 
o futebol me deu. Aqui não tem um clube 

específico, tem um carinho maior, a 
nível nacional. Estou muito emocio-
nado", confessou Éder, atual auxiliar-
-técnico do Atlético Mineiro.

>> Cafu também se emocionou - 
Felicidade igual sentiu o capitão do 
pentacampeonato mundial pela Se-
leção Brasileira, o ex-lateral-direito 
Cafu. "É uma honra estar nesta sele-
ção de craques com os pés eterniza-
dos na história do Maracanã, e estar 
aqui hoje é gratificante. Estou feliz de 
fazer parte deste time seleto de ído-
los do nosso futebol", afirmou Cafu, 
que também teve uma tarde de autó-
grafos com o livro, "A Saga Cafu", da 
escritora Mariah Morais.

Neguinho da Beija-Flor, 
outro campeão homenageado

E o Maracanã  foi ainda palco de 
outra homenagem. O vencedor al-
gumas vezes no Carnaval carioca, 
Neguinho da Beija-Flor, autor da 
música "O campeão!",  oficialmente 
o hino do estádio, aprovado pela Lei 
9.545/21 de autoria dos deputados 
estaduais André Ceciliano e Chiqui-
nho da Mangueira. 

Para Neguinho, a emoção de 
estar registrado na história do es-
tádio é única. "Eu queria ter sido 
jogador de futebol, não consegui, 
mas, mesmo assim, mesmo sem 
correr atrás da bola pelos campos, 

eu pude fazer parte da história do Maracanã 
com minha música. Estou feliz da vida com 
este reconhecimento da Suderj", disse o can-
tor, que começou a cantar nas quadras na Es-
cola de Samba Leão de Nova Iguaçu.

Segundo o deputado Chiquinho da Manguei-
ra, este dia vai ficar registrado na história, não só 
do estádio, como de todo o esporte brasileiro.

"A homenagem feita a dois craques como 
estes é inesquecível. É desta forma que con-
seguimos manter viva a paixão pelo esporte, 
pela cultura. Valorizando e eternizando ido-
los" , afirmou o parlamentar. 

Já o idealizador do projeto, o presidente 
da Suderj, Adriano Santos, demonstrou ale-
gria ao ver o resultado positivo do evento. "É 
com orgulho que - através da Suderj - conse-
guimos realizar este ato inesquecível, que 
foi homenagear num só dia o Éder, Cafu e 
o Neguinho da Beija-Flor. Ídolos brasileiros, 
craques da nossa cultura...Isso é muito im-
portante", destacou Adriano Santos.

Estiveram presentes no evento, os vice-
-presidentes da Suderj, Bruno Castro e Rafael 
Fernandes Lira, os campeões mundiais de fu-
tebol de salão e futsal, Carlos Alberto Cunha 
e Raul Rezende. (Fonte: Suderj)

Por: Jota Carvalho, O Velho Escriba

Culturando 

“
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MOBILIZAÇÃO DA SAÚDE ATRAI 350 
PESSOAS NA PRAÇA LENI FERREIRA 

ESTÃO ABERTAS 
AS INSCRIÇÕES
PARA OFICINA
GRATUITA DE 
CULINÁRIA

A jaca verde é a fruta escolhi-
da para ser a estrela do curso de 
gastronomia promovido pelo 
Instituto Sinal do Vale, de Xerém

 A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de Duque de 
Caxias está promovendo, junto 
ao Instituto Sinal do Vale, o La-
boratório Culinário de Receitas 
com a Jaca Verde (JACALAB). 
A oficina é direcionada para 
quem é chef de cozinha ou tra-
balha com restaurante, boteco 
e buffet na cidade.

No curso serão desenvolvidos 
diversos pratos culinários que 
podem ser feitos a partir da jaca 
verde, como jacalhau, ceviche, 
salpicão, moqueca, jacaburguer, 
quibe, e muitos outros. O intuito 
é conhecer todos os potenciais 
gastronômicos da fruta.

As inscrições vão até o dia 05 
de julho. Cabe lembrar que o par-
ticipante terá que ficar atento às 
regras e ao devido preenchimento 
do formulário por meio do link:

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSe7yaqwtz-
zK0fLUyQhsmjismiCCQR79E-
p41Us3mz8YloQZp3A/viewform .

A oficina será realizada no 
dia 11/07, das 10h às 14h, na 
sede do Sinal do Vale, e o trans-
porte será feito pela Secreta-
ria. Ao final do curso, o aluno 
vai receber um certificado do 
Instituto Sinal do Vale e da Se-
cretaria Municipal de Cultura e 
Turismo de Duque de Caxias.
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Para a subsecretária de 
Atenção Básica, Simone da 
Silva Cruz, as ações enfati-
zam o compromisso da ges-
tão com a população. “Tra-
balhamos dia e noite para 
levar aos moradores mais 
dignidade e acesso à saúde. 

Muitos não têm sequer o di-
nheiro de passagem para ir 
às UBS, então nós estamos 
levando o atendimento mé-
dico a essas pessoas”, conta.

Mais de duas mil pessoas 
já foram beneficiadas com o 
projeto Mobilização da Saú-

de, que passou por bairros 
como Santa Terezinha, La-
ranjal, Nova Belém, Alecrim 
e Santa Inês. O próximo desti-
no é em Vila Conceição, nesta 
sexta-feira (1), às 10h, no Salão 
de Festas do Eucalipto 1 – mais 
conhecido como Predinhos.

Mais de 
duas mil 
pessoas já 
foram be-
neficiadas 
com o pro-
jeto Mobi-
lização da 
Saúde

Projeto visa levar serviços de atenção básica de forma itinerante 
a diversos bairros do município

projeto Mo-
bilização da 
Saúde atraiu 
350 pessoas 
em cinco 
horas de 
ação nes-
ta quar-
t a - f e i r a 
(29), no 

município de Japeri, na Baixada 
Fluminense. A iniciativa, reali-
zada na Praça Leni Ferreira, visa 
levar serviços de atenção básica 
de forma itinerante a diversos 
bairros do município.

Os comerciantes e frequenta-
dores da localidade receberam 
a atendimento médico, verifi-
cação de HGT (monitoramento 
dos níveis sanguíneos de glico-
se), verificação de pressão arte-
rial, avaliação antropométrica 
(avaliação corporal), vacinação 
contra influenza (gripe), aten-
dimento médico, pesagem do 
Bolsa Família, testes rápidos de 
HIV, Sífilis, hepatite B e C.

Além disso, os profissio-
nais da saúde que estiveram 
presentes deram orientações 
sobre os fatores de risco e con-
trole do diabetes, e a impor-
tância de prevenir a doença. 
Os assuntos foram abordados 
devido ao Dia Nacional do 
Diabetes, data comemorada 
no último domingo (26).

O
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O jogo de despedida de Andreas Pe-
reira com a camisa do Flamengo, com di-
reito a gol e boa atuação na Libertadores, 
fez o ódio do torcedor, na bronca pela 
falha na final de 2021, se transformar em 
perdão e até em pedido de permanência 
do meia de 25 anos no clube.

Nesta quinta-feira, 30 de junho, acaba 
o contrato de empréstimo junto ao Man-
chester United, equipe com a qual o Fla-
mengo tinha um acordo de compra de 10 
milhões de euros, mas perdeu o prazo e 
recuou na investida. A esta altura, ainda há 
chances de a negociação ser retomada?

Em alta desde que Dorival Jr assumiu 
no lugar de Paulo Sousa, Andreas nunca 
escondeu o desejo de permanecer no Brasil 
e jogar no Flamengo, clube pelo qual torce 
desde pequeno. Entretanto, apesar do mo-
mento recente positivo, os números de sua 
passagem, na visão da diretoria, não justifi-
cam um investimento neste patamar.

WWW.JORNALPOVO.COM.BR

Ainda sem a decisão do recurso do Flamen-
go, que tentar anular a liminar que determinou 
que o jogo contra o Sport aconteça no Maracanã, 
o Vasco pagou nesta quinta-feira o aluguel para 
jogar no estádio. Após receber o contrato no iní-
cio da tarde, o clube autorizou a transferência 
de R$ 380 mil para o Consórcio que administra 
o Maracanã. O valor de R$ 250 mil é referente 
ao aluguel e o restante (R$ 130 mil) diz respeito 
às taxas públicas, como água e luz.

O Vasco acionou o Consórcio na manhã des-
ta quinta-feira e solicitou o contrato, que ainda 
não havia sido enviado. O documento chegou 
ao clube no início da tarde de quinta e foi as-
sinado. Em seguida o departamento financeiro 
foi autorizado a fazer a transferência.

O Vasco segue questionando o valor do alu-
guel, mas vai aguardar que a Justiça julgue o 
mérito da causa. O clube entende que deve pa-
gar o mesmo que Flamengo ou Fluminense. Ou 
seja, R$ 90 mil por partida.

A demora na decisão da desembargadora 
Lúcia Regina Esteve de Magalhães, por ora, 
não preocupa o Vasco, que espera que a de-
cisão de Primeira Instância seja confirmada. 
Com a liminar em mãos, o clube se reuniu na 

Ainda sem decisão do recurso, Vasco paga aluguel 
e fecha planejamento para jogo no Maracanã

TORCIDA DO VASCO NO MARACANÃ, CONTRA O CRUZEIRO — FOTO: DANIEL RAMALHO/ VASCO

Andreas segue com 
Flamengo para 
São Paulo antes 
de definir futuro 
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Futebol

início das obras na rua de 
acesso aos CTs de Flu e Vasco

manhã desta quinta-feira com 
órgãos públicos na sede da Fe-
deração do Rio de Janeiro para 
fechar o planejamento.

O Vasco foi representado por 
seu gerente de operações, Sér-
gio Silvino. Além de dirigentes 

da Ferj, estiveram no encontro 
representantes da Polícia Mili-
tar, Polícia Civil, Bombeiros e 
CET Rio. Ficou definido o efeti-
vo, além de uma grande extra de 
trens e metrôs, o que é comum 
em grandes jogos no estádio.

Prefeito do Rio anuncia Prefeito do Rio anuncia 

prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, mar-
cou presença no 
Centro de Treina-
mento Carlos Cas-
tilho, nesta quin-
ta, para anunciar 
oficialmente o 
início das obras 
de urbanização 

na Avenida Arroio Fundo, rua que 
dá acesso aos centros de treinamen-
to de Fluminense e Vasco, na Zona 
Oeste da cidade. Além dele, também 
marcaram presença a secretária de 
Infraestrutura, Jessick Trairi, e do 
presidente Mário Bittencourt.

- É uma urbanização que tam-
bém vai atender a região entorno 
do CT, a comunidade que está aqui 
em volta. E para que a gente possa 
ter um acesso mais digno para os 
nossos atletas, dos jornalistas. E 
em especial para o nosso dia a dia 
de trabalho. Os dias de chuva aqui 
a gente tem muita complicação. 
Enfim, é um dia muito importan-
te para a gente em saber que da-
qui a oito, nove meses vamos ter 
a nossa rua de acesso urbanizada. 
E isso vai nos ajudar em várias 
outras coisas também, com essa 
urbanização poderemos ter o ha-
bite-se para poder funcionar, fazer 

O a nossa cozinha industrial, começar 
a construir a parte de hotelaria do 
nosso CT, nossos quartos... Tudo 
isso dependia da urbanização do 
acesso - declarou Mário Bittencourt.

Nos últimos dias, a prefeitura abriu 
um processo de licitação, já publica-
do no Diário Oficial do Município, no 
valor de R$ 4.881.790,70. O prazo para 
execução das obras é de 240 dias, isto 
é, aproximadamente oito meses.

A entrada do CT Carlos Castilho, 
do Fluminense, é que vai mudar. Nos 
últimos anos, o clube vinha usando a 

Rua Oscar Alfredo Sebastião Cox, mas 
que não tem asfaltamento. Por ser 
uma rua de terra, o acesso ficava pre-
judicado em dias de chuva.

As obras também serão de infraes-
trutura. O CT Carlos Castilho, que hoje 
funciona com gerador de energia e ca-
minhão pipa, passará a ser ligado dire-
tamente as redes de energia, de água e 
esgoto. Com o início das obras, a ideia 
do Fluminense também é tirar o habi-
te-se completo do CT e, posteriormen-
te, buscar empresas que possam reali-
zar as obras do centro.


