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TORCEDORES PROTESTAM E PEDEM A 
SAÍDA DE CENI NO NINHO DO URUBU. P. 8
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DOS ADVOGADOS 
INFORME  

DO DIA, P. 2

Embalado, o 
Tricolor quer 
subir na tabela e 
contará com Fred 
em campo. P. 8

Carro onde menino estava com o pai foi 
sequestrado por bandidos em confronto 
com a polícia, em Vicente de Carvalho. P. 5

CRIANÇA É 
BALEADA EM 
MEIO A TIROTEIO

SERVIDORES
União planeja 
aprovar redução de 
salários e jornada 
de trabalho. P. 10

RIO DE JANEIRO, P. 6

IMPOSTO DE 
RENDA: SEM 
CORREÇÃO NA 
TABELA VOCÊ 
DEVERÁ 
PAGAR MAIS 
NESTE ANO

PREFEITURA 
DO RIO VOLTA A 
LIBERAR ORLA 
PARA LAZER  
E ESTACIONA-
MENTO EM FINS 
DE SEMANA

BOMBEIRO QUE 
ATROPELOU E 
MATOU CICLISTA 
TEM PRISÃO 
PREVENTIVA 
DECRETADA

ECONOMIA, P. 9

RIO DE JANEIRO, P. 3

FAKE NEWS 
INCENDEIAM ÔNIBUS

A polícia afirma que é boato o envolvimento de um homem, levado 
à delegacia, no desaparecimento de três meninos em Belford Roxo. 
Revoltados, moradores botaram fogo em um ônibus. P. 4

Separada, Marina Ruy Barbosa vive 
affair com o político Guilherme Mussi  
e os dois já projetam morar juntos. P. 12

Butantan: eficácia da 
Coronavac é de 50,4%
Ministro da Saúde adia reunião com governadores em que detalharia plano 
de vacinação. Data de início ainda é mistério, mas pode ser dia 20. P. 3
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SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO VISITA POLO 
INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ E GARANTE REVITALIZAÇÃO. P. 7
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Pingo no I

 nQuem trabalha como maqueiro no prédio do 
INCA, da Praça da Cruz Vermelha, não sabe o que 
é ver a cor do dinheiro faz tempo.

Os funcionários terceirizados da empresa Flex 
Hércules estão desde o ano passado com salários 
atrasados e benefícios cortados. Os maqueiros 
ainda denunciam que dos 40% de insalubridade 
que deveriam receber, só estão ganhando 20%.

“É uma falta de respeito, Já não basta as ca-
deiras e macas estarem precárias, a gente ainda 
é obrigado a fazer serviços que não são nos-
sos”, conta um maqueiro que pediu para não ser 
identificado.

A coluna procurou o INCA, que informou que o 
pagamento dos maqueiros terceirizados é de res-
ponsabilidade da empresa Flex. E que o setor res-
ponsável pela gestão do contrato já notificou a em-
presa sobre o atraso pontual do pagamento e que 
o salário será depositado no menor prazo possível, 
até amanhã. A empresa também se compromete 
em depositar multa compensatória pelo atraso.

Bora colocar o Pingo no I..
Nem adianta dizer que a culpa é da pandemia, 

hein! Essa historinha ninguém cai mais.

Tá bonito!

 n Ih, eu já quero ler, hein! A Polícia Civil agora 
tem uma revista especializada em Inteligência 
de Segurança Pública.

A ideia foi da Doutora Zoraia Saint’Clair Bran-
co, que sentiu a necessidade de divulgar estudos 
científicos, pesquisas, práticas e manuais, princi-
palmente para órgãos do governo e para comuni-
dade acadêmica. “A revista é voltada para qual-
quer pessoa que tenha interesse em informações 
da área de inteligência”, conta Zoraia. Também 
vão ter aspectos sociais e tecnológicos! Ela é di-
gital e o link é: http://esisperj-ead.pcivil.rj.gov.br

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou 
tá bonito... Uma boa leitura nunca é demais, e 
tenho dito!

O mistério dos meninos

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

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

LUCAS ARAÚJO

Estima-se que existam no Brasil um milhão de advo-
gados atuando na profissão. Apesar de boa parte 
deles não aceitarem com naturalidade, um estudo de 

autoria da mestre em Psicologia Social com formação em 
gerenciamento do estresse pelo International Stress Mana-
gement Association, Fátima Antunes, concluiu que o esta-
do de tensão a que eles são submetidos é “gravíssimo”. A 
primeira pesquisa realizada no Brasil pela Selem, Bertozzi & 
Consultores Associados, como apoio da OAB-RJ, ouviu 702 
entrevistados e revelou o alto nível de exaustão dos que se 
dedicam a defender os direitos do cliente. O trabalho reuniu 
os dados no livro “Estresse em Advogados”, editado pela 
Chiado Brasil e chega agora às livrarias.

DOENTES
Fátima Antunes garante que o estresse em advogados é 
uma realidade mais comum do que se pensa. “Mas nem to-
dos conseguem assumir que estão adoecendo. A aceitação 
do problema ocorre somente quando a fragilidade emocio-
nal limita as atividades profissionais”, destaca. 

Casada com um advogado, Fátima conta que notou se-
melhanças no comportamento de outros profissionais da 
área jurídica. “Pude perceber que muitos deles apresenta-
vam sinais de adoecimento físico ou psicológico e nem sem-
pre se percebiam a gravidade dos sintomas e continuavam 
envolvidos em suas atividades profissionais”.

O advogado Geraldo Nogueira, ex-presidente da Comis-
são de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 
OAB-RJ, reconhece a importância de se catalogar informa-
ções sobre as angústias e pressões vividas pelo advogado 
no dia a dia do exercício da profissão. “Agora temos um 
manual que guia o profissional do direito para uma trilha 
segura pela qual poderá escapar ou manter-se afastado dos 
males que a profissão pode causar”, avalia Nogueira. 

ADVOGADOS

A luta contra a pressão

 n O deputado Marcus Viní-
cius (PTB) apresentou ao 
governo estadual emendas 
propondo recuperação de 
estradas vicinais, asfalto e 
recapeamento em 16 municí-
pios do Rio. “A manutenção 
das estradas e vias, além de 
maior segurança aos moto-
ristas, também ajuda a eco-
nomia do interior ao tornar 
mais acessível o escoamento 
dos produtos”, diz ele.
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As mais lidas

Online

Marina Ruy Barbosa 
 e Guilherme Mussi vivem 

relacionamento  
há tempos

FÁBIA OLIVEIRA

Moradores ateiam 
fogo em ônibus em 

protesto de meninos 
desaparecidos  

na Baixada
RIO

Pedido de adiamento do 
Enem 2020 é negado pela 

Justiça Federal e provas 
serão mantidas

BRASIL

InformedoDia

FOGO INIMIGO 
EM NOVA 
IGUAÇU

INSEGURAN-
ÇA NO RIO DE 
JANEIRO

José Carlos de 

Mello, ex-reitor da 

Universidade de 

Nova Iguaçu, que 

está preso acu-

sado de integrar 

quadrilha que 

assaltou cofres do 

governo do esta-

do, vem travando 

guerra contra a 

família Raunheit-

ti, que controla a 

universidade. 

Em 2020, foram 

registrados 1.556 

tiroteios no entor-

no de unidades de 

saúde na região 

metropolitana do 

Rio, segundo da-

dos da plataforma 

Fogo Cruzado. 

Nesses episó-

dios, 275 pessoas 

morreram. 

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

No Estado do Rio, o polo automotivo ainda é pulsante. Temos Nis-
san, Peugeot, Hyndai e Volkswagen, que geram milhares de empre-
gos e impostos para o Estado. É preciso cuidar para manter esses 
recursos. O fechamento da Ford, há 100 anos no Brasil, mostra isso.

O ano fechou com uma inflação de 4,52%, a maior desde 2016. 
Para sentir isso, basta ir ao mercado. É de assustar o valor dos 
alimentos, itens que mais puxaram a inflação. A expectativa 
para esse ano é que esse índice baixe, e alivie no bolso. Que esse 
alento seja sentido em breve.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Estudo de Fátima Antunes mapeia estresse entre advogados

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Tumulto na porta da delegacia, em Belford Roxo

 n Claudia de Oliveira, irmã 
do ex-governador Sérgio Ca-
bral, funcionária de carreira 
do município, está à dispo-
sição do departamento pes-
soal da Câmara de Vereado-
res. Ela foi parar no núcleo 
de relotação destinado a 
servidores sem função. Ela 
estsava em home office an-
tes da pandemia.

Se tem alguém que deve dar uma 
resposta sobre o sumiço de Matheus, 
Alexandre e Fernando, esse alguém é 

a polícia.
Não adianta, de forma alguma, quererem 

inventar culpados ou criar falsas notícias. 
Nada disso vai trazer as crianças de volta ou 
explicar o que aconteceu com elas!

As pessoas têm que parar de confundir ce-
leridade com justiça. E muito menos embar-
car em fake news! Isso só prejudica, e pode 
até matar alguém.

Pra quem não tá acompanhando, a gente 
tá falando do caso dos meninos desapareci-
dos de Belford Roxo.

É um caso muito sério, que requer muito 
cuidado e a família merece uma resposta o 
quanto antes, é obrigação da polícia! Mas 
não dá pra tolerar o que aconteceu ontem em 
frente à delegacia na Baixada.

Desde as primeiras horas do dia, a popu-
lação se sustentou numa história que em 
nenhum momento foi confirmada pelas 
autoridades.

A única alternativa do momento é confiar 
no trabalho da polícia e pressionar por res-
posta. Porque acreditar em áudio de What-
sApp é dose e pode piorar a situação

É claro que toda informação é importante, 
muita gente quer sim ajudar de coração, mas 
acaba atrapalhando... Por isso é necessário 
checar.

O próprio delegado Uriel Alcântara, res-
ponsável pelo caso, já pediu cautela e disse 
que tudo ainda é um mistério, que toda inves-

tigação foge de qualquer padrão policial.
Não há câmeras, testemunhas, nenhum 

trajeto há vestígios!
As pessoas precisam ter paciência, co-

brar sim, mas esperar a resposta da polícia. 
Se existe algum culpado, vai aparecer! Não 
é fazer justiça com as próprias mãos... Por-
que o que a gente já cansou de ver por aí foi 
injustiça.

Tudo isso só colabora para que o mistério 
aumente. Agora, traficante querendo fazer 
papel de policial é demais, né? Povo tem é 
que abrir o olho pra não cair em pegadinha de 
vagabundo.

Matar ou torturar qualquer pessoa, entre-
gar pra polícia, botar fogo em ônibus, não vai 
resolver nada... Só criar mais tumulto! 

O que tem que acontecer é cobrar de forma 
legal e a gente tá aqui pra isso! É preciso bus-
car a verdade, ter calma, embora seja difícil, 
para que se chegue até esses meninos e dê 
fim à essa agonia que já dura mais de 15 dias.

3,2,1... É DEDO NA CARA!



RIO DE JANEIRO/BRASIL

Eficácia geral da Coronavac é de 
50,4% de acordo com Butantan
A taxa de 78% referia-se somente ao grupo de voluntários que manifestaram casos leves de covid

REPRODUÇÃO 

Coronavac: índice de 50,4% não deve impedir aprovação pela Anvisa, que exige eficácia mínima de 50%

A
p ó s  p r e s s ã o  d e 
cientistas e jorna-
listas, o governo de 
São Paulo e o Ins-

tituto Butantan anunciam 
ontem a taxa de eficácia 
geral da Coronavac, vacina 
contra o coronavírus desen-
volvida pela farmacêutica 
chinesa Sinovac e produzi-
da no Brasil pelo Instituto 
Butantan. A taxa que con-
sidera a análise de todos os 
voluntários infectados pela 
covid é de 50,4%.

O número é inferior ao 
apresentado na semana 
passada pelo governo pau-
lista, de 78%, pois, como 
o ‘Estadão’ revelou, a taxa 
referia-se somente a um re-
corte do estudo: ao grupo 
de voluntários que manifes-
taram casos leves de covid, 
mas com necessidade de 
atendimento médico.

A taxa de eficácia geral é o 
principal indicador medido 
pelo estudo da Coronavac (o 
chamado desfecho primá-
rio), segundo protocolo da 
pesquisa. Embora inferior 
à primeira taxa divulgada, 
o índice de 50,4% não deve 
impedir a aprovação do imu-
nizante pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), que exige eficácia 
mínima de 50%.

Na quinta passada a ges-

 > Logo após a coleti-
va, vários cientistas 
criticaram a falta de 
transparência do Bu-
tantan ao não divulgar 
a eficácia geral e outros 
detalhes dos testes clí-
nicos. O número de ca-
sos de covid-19 regis-
trados em cada grupo 
do estudo (placebo e 
vacinado) só foi divul-
gado após questiona-
mento do Estadão na 
coletiva de imprensa. 
Os dados informados 
pelo diretor do Butan-
tan, Dimas Covas, após 
a pergunta apontavam 
eficácia de 63% - calcu-
lada com base no regis-
tro de 218 casos de co-
vid entre voluntários, 
sendo 160 no grupo 
que recebeu placebo e 
pouco menos de 60 en-
tre os vacinados.

Segundo o secretá-
rio estadual da Saúde, 
Jean Gorinchteyn, os 
dados sobre eficácia ge-
ral da Coronavac estão 
em posse exclusiva do 
Butantan e da Anvisa. 

Críticas de 
cientistas ao 
Butantan

tão João Doria (PSDB) afir-
mou que o imunizante tem 
78% de eficácia contra casos 
leves da doença e 100% con-
tra os quadros graves e mo-
derados. Mas, como já dito, 
os dados referem-se só a um 
recorte do estudo. A eficácia 
geral, principal indicador 
da pesquisa e que conside-
ra toda a amostra de volun-
tários, não foi revelada e fi-
caria em patamar inferior, 
segundo disse à reportagem 
o infectologista Esper Kal-
las. Professor da USP, ele é 
coordenador do centro da 
pesquisa da Coronavac no 
Hospital das Clínicas.

“O que dá para dizer com 
os dados que temos é que a 
eficácia de 78% é para aque-
les casos leves que precisa-

ram de alguma intervenção 
médica, classificados como 
nível 3 na escala da Organi-
zação Mundial da Saúde, e a 
de 100% é para casos mode-
rados e graves, classificados 
a partir do nível 4. Gostaría-
mos de ver os dados também 
para o nível 2, que são aque-

les infectados que evoluíram 
bem em casa e não precisa-
ram de atendimento médi-
co”, disse Kallas. “Quando 
você amplia a definição de 
caso, ou seja, inclui todos os 
casos positivos independen-
temente da gravidade, au-
menta a sensibilidade para 

identificar casos de covid-19, 
mas perde em especificida-
de. Quando forem incluídos 
os dados de pacientes nível 
2, dilui um pouco mais a efi-
cácia e ela deve ficar menor”, 
completou.

Ministério da Saúde sem data para vacinação
Pazuello adia encontro com governadores, que serviria justamente para planejar a campanha de imunização contra o coronavírus

REPRODUÇÃO

O cenário mais positivo para vacinação é o dia 20 deste mês

Butantan e pela Fiocruz.
O governo Jair Bolsonaro 

tem sido pressionado para 
antecipar o calendário de 
vacinação contra a covid-19. 
A comissão da Câmara dos 
Deputados que trata da co-
vid-19 convidou o ministro 
Pazuello, além de represen-
tantes da Anvisa e das secre-
tarias de saúde dos Estados 
e municípios, para audiên-
cia pública na quarta-feira, 
13, para dar detalhes sobre a 
campanha no Brasil.

Ainda sem data para come-
ço da vacinação contra a co-
vid-19, o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, adiou 
uma reunião com governa-
dores que teria sido feita 
ontem. O encontro serviria 
justamente para planejar a 
campanha de imunização 
contra a pandemia.

Nova reunião foi marca-
da para a próxima terça-fei-
ra, dia 19, segundo o gover-
nador do Piauí, Wellington 
Dias (PT). “Não fazia senti-

do fazer uma agenda para 
marcar outra”, disse Dias. 
Além da falta de uma data 
para a imunização, Pazuel-
lo pediu adiamento por es-
tar em Manaus, cidade que 
volta a viver grave crise por 
causa da covid-19.

DIA ‘D’ E HORA ‘H’

Em cerimônia na segunda, 
na capital do Amazonas, 
Pazuello disse que a vacina-
ção vai começar no “dia D, na 
hora H”. “Todos os Estados 
receberão simultaneamen-
te a vacina, no mesmo dia. 

A vacina vai começar no dia 
D, na hora H. No dia D, na 
hora H, no Brasil”, afirmou o 
ministro, sem definir datas.

A equipe de Pazuello tem 
dito que, no melhor cená-
rio, a vacinação contra a 
covid-19 começa no dia 20 
de janeiro. A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) avalia pedidos 
de uso emergencial de dois 
imunizantes: a Coronavac e 
o modelo de Oxford/Astra-
Zeneca. Estas vacinas serão 
distribuídas no País, respec-
tivamente, pelo Instituto 

Estreia do programa de testagem
Cidadão receberá o retorno de sua equipe de saúde da família, que avaliará o paciente

A Prefeitura do Rio anun-
ciou, na noite de segun-
da, que foram registradas 
1.881 autonotificações de 
covid-19 – sendo 1.267 pelo 
aplicativo e as demais pela 
Central 1746. De acordo com 
a prefeitura, o objetivo é tes-
tar inicialmente cerca de 
450 mil pessoas, já a partir 
desta semana. 

Os novos exames com-
põem a estratégia de testa-
gem do município, que será 
ampliada. Eles serão realiza-
dos nas unidades básicas de 
saúde, seguindo os critérios 
estabelecidos pela Organi-
zação Mundial de Saúde e 
pelo Ministério da Saúde. A 
prefeitura ainda ressalta que 
não é uma testagem em mas-

sa, os testes serão realizados 
em pessoas com até sete dias 
do início dos sintomas.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a partir da 
autonotificação, o cidadão 
receberá o retorno de sua 
equipe de saúde da família, 
que avaliará o paciente e, 
havendo indicação, o teste 
será agendado para a unida-
de de Atenção Primária mais 
próxima. Não havendo indi-
cação, o usuário receberá as 
orientações pertinentes da 
equipe de saúde.

Neste domingo, o prefeito 
do Rio, Eduardo Paes, e o se-
cretário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, receberam 
um lote com 10 mil testes rá-
pidos de antígeno covid-19, 

ainda não usados no estado. 
Segundo os especialistas da 
pasta, além de mais confiá-
vel, esse tipo de exame é mais 
rápido, e pode fornecer re-
sultados em até 15 minutos 
após a coleta, sem a necessi-
dade de laboratório.

“Esses testes são funda-
mentais para interromper 

a cadeia de transmissão da 
Covid-19. As pessoas vão po-
der acessar esse teste por 
meio de um aplicativo e do 
canal de atendimento do 
1746, onde quem tiver qual-
quer sintoma de coronaví-
rus pode se autonotificar, 
colocar a data do início do 
sintoma, e, a partir daí, uma 
equipe da Saúde da Família 
vai entrar em contato e defi-
nir se aquele cidadão precisa 
ou não realizar o teste”, disse 
Daniel Soranz.

Com a testagem e os casos 
positivos, Soranz disse que 
será feito um rastreamen-
to de contato. Segundo ele, 
a mais importante iniciati-
va para conter a cadeia de 
transmissão da covid-19. 

Liberação da orla  
da Zona Sul do Rio
A Prefeitura do Rio pu-
blicou ontem um decreto 
autorizando o uso das orla 
da Zona Sul como áreas de 
lazer e estacionamento. 
A liberação contempla as 
avenidas Delfim Moreira, 
no Leblon, Vieira Souto, 
em Ipanema, Atlântica, 
em Copacabana, e o Ater-
ro do Flamengo.

As orlas serão fechadas 
para lazer aos domingos 
e feriados e o decreto en-
tra em vigor a partir des-
ta terça-feira. De acordo 
com a prefeitura, “regu-
lamentações futuras po-
derão ser realizadas pela 
Secretaria Municipal de 
Transportes (SMTR)”.

A liberação das or-

las vão de encontro com as 
regras determinadas pela 
gestão anterior da prefeitu-
ra, no dia 10 de dezembro, 
com o objetivo de conter 
aglomerações por conta da 
disseminação da covid-19 
na cidade.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, divulgou na última 
sexta o primeiro Boletim 
Epidemiológico da Covid-19 
da cidade, elaborado pelo 
novo Centro de Operações 
de Emergências (COE co-
vid-19 Rio). A cidade do Rio 
contabiliza, até o momento, 
174.347 casos confirmados 
de covid-19 e 15.533 óbitos 
pela doença.

Com os casos 
positivos, 
será feito um 
rastreamento de 
contato, que é 
importantíssimo

Quando você amplia 
a definição de 
caso, aumenta a 
sensibilidade para 
identificar casos de 
covid-19, mas perde 
em especificidade.
ESPER KALLAS, USP

 > São Paulo, São Paulo

Conteúdo Estadão 

Conteúdo Estadão 

 > São Paulo, São Paulo 
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Polícia nega que homem levado à 
DHBF tenha sumido com meninos
Em depoimento, rapaz diz ter sido torturado por traficantes da comunidade Castelar e nega envolvimento

LUANA BENEDITO / AGÊNCIA O DIA

Moradores incendiaram ônibus e fizeram barricadas com sacos de lixo

I
nformações que não pro-
cedem quase provocaram 
a morte por linchamento 
de um homem por ser alvo 

de fake news. Ontem, a Polícia 
Civil informou ser notícia falsa 
o envolvimento dele e que não 
há uma ligação com o desapa-
recimento dos três meninos 
em Belford Roxo, na comuni-
dade Castelar. Para a Delega-
cia de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF), não 
existem indícios de que um 
homem, que seria morador da 
região, levado à especializada 
por vizinhos dos garotos esteja 
envolvido no caso. 

Ele teria sido capturado e 
torturado por traficantes e, 
segundo informações, con-
fessado a morte das crianças 
em ritual de magias. Lucas 
Matheus, Alexandre da Silva 
e Fernando Henrique, que 
têm entre 8 e 11 anos, estão 

Agentes 
fazem novas 
buscas e não 
acham nada

desaparecidos há mais de 
duas semanas. O delegado 
Uriel Alcântara, titular da 
DHBF, pediu cautela sobre a 
informação, mas não deu es-
clarecimentos sobre o caso. 

Familiares das três crian-
ças ficaram acampados na 
porta da delegacia, desde a 
noite da segunda-feira para 
cobrar respostas da polícia 
sobre o paradeiro das crian-
ças. De acordo com a DHBF, 
o homem que não teve a 
identidade revelada passou 
a noite na sede da especiali-
zada e prestou depoimento. 
Conforme os investigadores, 
ele negou que saiba onde  as 
crianças estão e disse ter 
sido torturado dentro da 
comunidade. 

Nas redes sociais, páginas 
da Baixada Fluminense di-
ziam que um homem acusa-
do de sumir com os amigos 
tinha sido encontrado em 
Belford Roxo. Isso insuflou 
a população a ir para freente 
da delegacia. Em nota, a Po-
lícia Civil esclareceu “que o 

suposto envolvimento com 
o crime se trata de notícia 
falsa”. Segundo apurado, ele 
não tem qualquer relação 
com o caso. 

FOGO EM ÔNIBUS

Revoltados, moradores da co-
munidade do Castelar atea-
ram fogo em um ônibus e fi-
zeram barricadas com sacos 
de lixo em frente à DHBF. Eles 
cobravam Justiça no caso dos 
três meninos desaparecidos, 
Lucas Matheus, Alexandre da 
Silva e Fernando Henrique. O 
Corpo de Bombeiros e a Polí-
cia Militar foram acionados 
para o local. O Batalhão de 
Choque da corporação chegou 
a dar apoio. 

O protesto aconteceu 
após os moradores e fami-
liares receberem a notícia 
de que o homem, apontado 
como responsável pelo su-
miço das crianças, seria li-
berado da especializada. A 
Polícia Civil ressaltou não 
há envolvimento com o cri-
me. Em frente à especializa-

da, os parentes dos garotos 
estavam reunidos desde às 
20h de segunda-feira, quan-
do foi deixado na DHBF por 
populares.

Anderson Caetano, tio de 
Fernando, cobrou empenho 
nas investigações e que Jus-
tiça seja feita. “A gente quer 
pelo menos o corpo pra gen-
te poder fazer um enterro 
dessas crianças”, lamentou.

Os meninos Lucas Ma-
theus, Alexandre da Silva e 
Fernando Henrique saíram 
de casa para brincar em um 
campo de futebol. Segundo 
testemunhas, os três foram 
vistos pela última vez na Fei-
ra de Areia Branca. 

O núcleo de Descoberta e 
Paradeiro da DHBF investiga 
o sumiço das crianças. Mais 
de 40 câmeras que possam 
ter registrado os passos dos 
meninos foram analisadas. A 
Polícia Civil já esteve em mais 
de 30 lugares, entre bairros da 
capital e da Baixada Flumi-
nense, onde testemunhas ale-
gam ter visto os três amigos.  

LUANA BENEDITO
luana.bendito@odia.com.br

A gente quer pelo 
menos o corpo pra 
gente poder fazer 
um enterro dessas 
crianças”
ANDERSON CAETANO, tio 
de Fernando

 > Após o tumulto na 
porta da Delegacia de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF), 
as investigações con-
tinuaram. Agentes da 
especializada fizeram 
ontem buscas em dois 
endereços no bairro 
Santa Amélia, em Bel-
ford Roxo, na Baixada 
Fluminense, para ten-
tarem achar pistas do 
desaparecimento dos 
meninos Lucas Ma-
theus, 8, Alexandre da 
Silva, 10, e Fernando 
Henrique, 11. 

Dezenas de policiais 
da Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Flu-
minense deixaram a 
especializada em viatu-
ras, rumo a duas casas 
ligadas a um suspeito de 
ligação com o crime. A 
DHBF teria recebido da 
família das crianças de-
saparecidas um áudio de 
um informante dando 
uma localização de onde 
estariam os garotos. 

Na primeira casa, na 
região conhecida como 
Paisagem, mas nada foi 
encontrado. Investiga-
dores partiram para 
o segundo endereço, 
onde foram feitas esca-
vações, mas outra vez 
nada foi encontrado 
para desesperos dos fa-
miliares e amigos dos 
três meninos.

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br
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Estado de saúde 
de criança que foi 
baleada é grave
Menino acabou atingido em troca de tiros entre 
policias e bandidos. Pai pede doação de sangue

REPRODUÇÃO

O 
menino Rafael Cape-
la da Silva Gabriel, 7 
anos, atingido por 
um tiro durante con-

fronto entre criminosos e po-
liciais em Vicente de Carvalho, 
passou por cirurgia ontem no 
Hospital Getúlio Vargas, na 
Penha. Segundo a PM, o car-
ro do pai foi roubado por cri-
minosos e, na troca de tiros, a 
criança, que estava no veículo, 
foi alvejada na região pélvica. 
O quadro é considerado grave 
e familiares pedem doação de 
sangue no Hemorio do Centro.

O pai, identificado como 
Flávio Miranda, levava espo-
sa de carro ao trabalho no iní-

cio da manhã e voltava para 
casa com o filho, quando ho-
mens armados que fugiam de 
uma operação policial rou-
baram o veículo. O confron-
to aconteceu na Rua Agrário 
Menezes, em Vicente de Car-
valho, a 200 metros da casa da 
família. Flávio e Rafael foram 
feitos de escudo humano por 
um dos bandidos, quando os 
policiais atiraram.

Segundo a PM, um suspei-
to foi morto em confronto e 
outro baleado. O ferido, sob 
custódia, também foi encami-
nhado ao Getúlio Vargas. Um 
tio do menino Rafael Capela, 
revoltado com a ação crimi-
nosa, chegou a avançar até a 
viatura da PM para confrontar 
o suspeito. Em nota, a corpora-
ção explicou que o policiamen-
to foi reforçado e que a região 

passa por uma disputa entre 
quadrilhas de criminosos ri-
vais desde a semana passada. 

Flávio, pai de Rafael, pu-
blicou nas redes sociais vídeo 
pedindo doações de qualquer 
tipo sanguíneo no Hemorio. 
Muito emocionado, o pai es-
tava no hospital com o filho. 
“Eu peço a todos que estejam 
no Hemorio em massa doar 
sangue, porque meu filho só 
tem sete anos e foi baleado. 
Está em estado crítico. Eu 
peço a Deus, do fundo do co-
ração, quem é pai, quem não é, 
de atender esse apelo de doar 
sangue”, pediu abalado.

A Subsecretaria estadual de 
Vitimados, acompanha a fa-
mília da criança. Uma equipe 
psicossocial foi acionada pelos 
próprios parentes. Uma assis-
tente social foi ao hospital.

DISPUTA NA SERRINHA E NO JURAMENTO

Região vive clima muito tenso desde o início do ano

 NA operação do 9º BPM no 
Morro da Serrinha começou nas 
primeiras horas da terça-feira. 
A região de Vicente de Carva-
lho e Madureira vive clima tenso 
desde o início do ano. No últi-
mo dia 8, traficantes do Morro 
do Juramento invadiram parte 
do Complexo da Serrinha. Se-
gundo moradores, uma idosa 
foi baleada dentro de casa. Na 
ocasião, ela foi socorrida para 
Hospital Getúlio Vargas por um 

tio do menino Rafael, ferido ontem 
em outro confronto no bairro, desta 
vez entre criminosos e PMs. O poli-
ciamento ontem foi reforçado.

Em nota, a Polícia Militar infor-
mou que  “equipes do 2º Coman-
do de Policiamento de Área (CPA) 
realizam uma ampla ação para re-
primir o crime organizado na Comu-
nidade da Serrinha, em Madureira”. 
Segundo a corporação, “a região 
passa por uma disputa entre qua-
drilhas de criminosos rivais desde 

a semana passada e a Polícia 
Militar atua para estabilizar o 
perímetro desde então”.

A PM divulgou que equipes do 
9º BPM (Rocha Miranda) refor-
çavam o policiamento na região 
quando foram atacadas dos dis-
paros de criminosos de dentro 
de um carro. “Houve confronto 
e um dos suspeitos foi atingido 
e não resistiu aos ferimentos”. 
Um segundo homem foi preso e 
uma arma apreendida.

Um tio do menino, revoltado, chegou a avançar até a viatura da PM para confrontar o suspeito preso

YURI EIRAS
yuri.eirasodia.com.br

 > A violência e os cons-
tantes tiroteios ocorri-
dos no Rio são conside-
rados um dos maiores 
problemas urbanos en-
frentados. Além da pan-
demia da covid-19, 2020 
foi manchado por triste 
cenário. Isso porque, no 
período, segundo da-
dos da plataforma Fogo 
Cruzado, 22 crianças fo-
ram baleadas (oito de-
las morreram) e 40 ado-
lescentes alvejados por 
tiros (18 morreram) na 
Região Metropolitana.

A quantidade de ti-
roteios no ano passado 
também é alarmante. 
Foram 4.589 disparos de 
arma de fogo no Grande 
Rio, média de 13 tiros por 
dia. Maio foi o que apre-
sentou mais ocorrências, 
tendo 505 registros.

Embora as estatís-
ticas mostrem dura 
realidade, 2020 che-
gou ao fim com queda 
de 38% em comparação 
a 2019, quando houve 
7.368 disparos, com mé-
dia diária de 20 tiros. 
Para 2021, a tendência é 
de mais perigo. Desde a 
virada do ano, em ape-
nas 12 dias, a plataforma 
já registrou 134 tiros de 
arma de fogo na Região 
Metropolitana.

2020: mais de 
60 crianças 
baleadas 

Um homem foi morto a tiros 
na plataforma de trem, em 
Honório Gurgel, segunda-
feira. Segundo a SuperVia, 
o bombeiros e Samu foram 
acionados, mas a vítima, que 
não teve o nome revelado, 
estava morta. Os criminosos 
fugiram. A Supervia informou 
que, em 2020, mais de 36 
casos de tiroteios afetaram 
a circulação. O ramal mais 
complicado foi o de Saracu-
runa, com 24 interrupções. 
Ontem, a operação parou 
perto de Manguinhos.

DIA A DIA

HOMEM É 
MORTO A TIROS 

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br
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Marido mata esposa 
com tiro na cabeça

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Eliana: mais um feminicídio

Mais um caso de femini-
cídio é registrado no Rio. 
Uma mulher foi morta 
pelo próprio marido, na Ci-
dade de Deus, Zona Oeste 
da cidade. Segundo fami-
liares, o companheiro dela, 
identificado como Genesse 
da Conceição, atirou na ca-
beça de Eliana Vieira, na 
frente da filha do casal. O 
assassinato ocorreu no úl-
timo domingo.

De acordo com infor-
mações da Polícia Civil, a 
Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) foi acio-
nada e a perícia realizada 
no local do crime. Teste-
munhas foram ouvidas e 
logo em seguida, Genesse 
se entregou e foi conduzi-
do à especializada, onde 
está cumprido mandado 
de prisão temporária.

MENSAGENS DE APOIO
O corpo de Eliana foi se-
pultada ontem no Cemité-
rio de Inhaúma, na Zona 
Norte do Rio. Amigos e 
parentes da vítima pu-
blicaram mensagens nas 
redes sociais em apoio à 
família e homenagearam 
Eliana Vieira.

“Descanse em paz mi-

nha Amiga guerreira, que 
nosso mestre Jesus lhe re-
ceba em seus braços. Aos 
seus Filhos e netos mui-
ta Força e que Deus possa 
confortar seus corações.”, 
comentou uma amiga da 
vítima pela internet.

“Meus sentimentos a sua 
família, Eliana era uma pes-
soa muito gente boa, sem pa-
lavras, que o Espírito Santo 
conforte sua e todos nós que 
conhecíamos Eliana”, dese-
jou uma outra conhecida da 
família da vítima.

Lava Jato investiga propinas de 
R$ 12 milhões na Transpetro
Segundo a PF, vantagens indevidas ocorreriam em aquisições de imóveis e obras de arte

DANIEL CASTELO BRANCO

No Rio, agentes cumpriram mandados nos endereços de Márcio e Edison, filhos do ex-ministro Edison Lobão

A Polícia Federal, Ministério 
Público Federal e Receita de-
flagraram ontem a 79ª Fase 
da Operação Lava Jato, ba-
tizada “Vernissage”, para in-
vestigar crimes de corrupção, 
fraudes licitatórias, organiza-
ção criminosa e lavagem de 
dinheiro em vários estados. 
Os indícios mostram envolvi-
mento de um grupo que teria 
recebido propinas de mais de 
R$ 12 milhões em contratos 
com a Transpetro.

No Rio, agentes cumpriram 
mandados nos endereços de 
Márcio Lobão e Edison Lobão 
Filho, filhos do ex-ministro 
Edison Lobão. Segundo a PF, 
o pai dos investigados não foi 
alvo da operação de ontem. 
Foram feitas buscas em ende-
reços de galeria de arte. As or-
dens foram expedidas pela 13ª 
VF em Curitiba.

Segundo a PF, as vantagens 
indevidas foram lavadas por 
meio da aquisição de imóveis e 
obras de arte. Nessa linha, um 
dos objetivos da operação era 
apreender mais de cem obras 
de arte de um investigado.

A Procuradoria no Paraná 

indicou ainda que a ofensiva é 
desdobramento da fase 65 da 
Lava Jato, a Operação Galeria, 
que mirou Edison Lobão, ex-
senador, e chegou a prender 
seu filho Márcio. A dupla foi 
denunciada em setembro de 
2019 por supostas propinas 
em contratos da Transpetro 
que, somados, chegam a mais 
de R$ 1,5 bilhão. 

Bombeiro 
tem prisão 
preventiva 
decretada 
Oficial que matou ciclista 
atropelado admite em audiência 
na Justiça ser dependente químico

FOTOS LUCIANO BELFORD

Familiares 
e amigos se 
despediram do 
ciclista Cláudio 
Leite da Silva. O 
corpo foi sepulto 
no Jardim da 
Saudade, Sulacap, 
ontem à tarde. 
Não houve velório

A 
Justiça do Rio de-
cretou ontem a pri-
são preventiva do 
capitão do Corpo 

de Bombeiros João Maurí-
cio Correia Passos. Durante 
a audiência de custódia, ele 
admitiu ser dependente quí-
mico e ter interesse em se 
tratar contra a adicção, vício 
que, normalmente, é asso-
ciado ao consumo abusivo 
de álcool. O militar atrope-
lou e matou o ciclista Cláu-
dio Leite da Silva, 57 anos, 
no Recreio dos Bandeiran-
tes, Zona Oeste. 

Na decisão, o juiz Antonio 
Luiz da Fonsêca Lucchese ex-
plicou que a prisão preventi-
va se deu devido às imagens 
do vídeo, que foi gravado em 
um posto de gasolina da Zona 
Oeste, em que é possível ver 
que João Maurício “sequer 
conseguia andar em razão de 
se encontrar possivelmente 
alcoolizado” momentos an-
tes do crime. Além disso, o 
magistrado ainda considera 
um risco reestabelecer a li-
berdade do capitão.

Ontem à tarde, antes de 
Justiça decretar a prisão 
preventiva do capitão bom-
beiro a 42ª DP (Recreio), que 
investiga o caso, indiciou o 
oficial dos Bombeiros por 
homicídio com dolo even-
tual (assumindo o risco de 
matar), fuga do local e em-
briaguez ao volante.

A O DIA o delegado da 
42ª DP (Recreio), Alan Lu-

xardo, que investiga o caso, 
que o criminoso estava “visi-
velmente alterado”. No vídeo, 
é possível ver João Maurício 
sem camisa segurando duas 
garrafas: uma de vodka e 
outra de uísque, além de um 
copo. Nas imagens, o capitão 
do Corpo de Bombeiros apa-
rece cambaleando ouvindo 
Racionais MCs. João Mau-
rício foi encontrado na casa 
de um amigo horas depois de 
ter cometido o crime. 

“Pelas imagens, a gente 
pode afirmar que ele estava 
totalmente fora de si. Não 
tinha condição alguma de 
dirigir qualquer veículo ou 
sequer andar. Com base nis-

so, eu o coloquei como homi-
cídio doloso (quando há in-
tenção de matar), junto com 
a fuga do local do acidente 
e a embriaguez ao volante”, 
disse o delegado.

Testemunhas disseram 
ainda que João Maurício 
Correia Passos estava em 
alta velocidade quando atro-
pelou o ciclista Cláudio Leite 
da Silva, que morreu na hora. 
O oficial ainda tentou fugir 
do local do atropelamento.

 N A morte ciclista Cláudio Leite 
da Silva, atropelado e morto 
pelo capitão do Corpo de Bom-
beiros João Maurício Correia 
Passos, retoma discussão an-
tiga. Para o advogado Márcio 
Dias, especialista em Direito de 
Trânsito, o caminho para frear 
as estatísticas é o investimento 
em Educação. 

“O que deve ser feito, primei-
ramente, é um investimento 
maior em Educação de trânsito 
no Rio, onde esses fatos são cor-
riqueiros. Por mais que estejam 
sempre pedindo para que os 
motoristas tenham consciên-
cia, isso só vai vingar se tiver boa 
campanha de Educação de trân-
sito para diminuir os acidentes”, 
diz o advogado, presidente da 

PARA EVITAR NOVOS ATROPELAMENTOS

Investimento em Educação de trânsito é o caminho

No vídeo, é possível 
ver João Maurício 
sem camisa com 
duas garrafas: de 
vodka e de uísque

Ele teve problema 
pulmonar e 
os médicos 
recomendaram que 
pedalasse. Acabou 
virando atleta”

ROGÉRIO LEITE DA SILVA, 
irmão do ciclista Cláudio

 > “Nos fins de semana 
ele não ia porque tinha 
medo de acidentes, sába-
do e domingo tem mui-
tas pessoas bêbadas”. 
As palavras de Rogério 
Leite da Silva, 63, irmão 
do ciclista, que morreu 
atropelado no Recreio, 
revelam que a vítima 
temia uma tragédia. O 
corpo de Cláudio Leite 
da Silva foi sepultado 
no Jardim da Saudade, 
Sulacap, ontem à tarde. 
Não houve velório. Cer-
ca de 20 amigos e fami-
liares se despediram do 
ciclista. Rogério, irmão 
de Cláudio, conta que ele 
fazia o mesmo percurso 
diariamente. “Ia pedalar, 
cerca de 100 km. Saía do 
Recreio para Prainha, 
Grumari, Guaratiba. 
Sempre saía 4h15”. 

A família espera que 
justiça seja feita. “É ruim 
de aceitar. Era um cara 
pra dar exemplo (refe-
rindo-se a João Maurício 
Correia Passos, preso por 
atropelar Cláudio), capi-
tão dos bombeiros, cor-
poração tão séria”. 

Taxista aposentado, 
Cláudio fez do ciclismo 
uma rotina. A paixão co-
meçou como atividade 
para amenizar proble-
mas de saúde. “Ele teve 
problema pulmonar e 
os médicos recomenda-
ram que pedalasse. Vi-
rou atleta”, lembra.

Familiares 
e amigos se 
despedem

A PF informou que foi iden-
tificada organização crimino-
sa voltada a fraudar licitações 
mediante pagamento de pro-
pina a altos executivos da Pe-
trobras, bem como a outras 
empresas a ela relacionadas, 
como a Transpetro. Segundo 
os investigadores, o ex-dire-
tor da estatal Sérgio Machado 
seria indicação política no es-

quema que dividia altos car-
gos da estatal e subsidiárias.

A PF cita compra de apar-
tamento de alto padrão por 
R$ 1 milhão em 2007, pago 
em espécie por empresa dos 
investigados e vendido por 
R$ 3 milhões, em menos de 
dois anos, valorização não 
correspondente às condições 
do mercado imobiliário. 

Comissão de Direito de Trânsito da 
OAB da Barra. E completa: “Se ti-
ver campanhas fortes com Detran, 
CET-Rio e Secretaria de Transporte, 
trabalho em conjunto, para fazer 
campanha, a gente já tem luz no fim 
do túnel porque a legislação federal 
está sendo alterada”.

Para o especialista, deveria haver 
a mudança de homicídio culposo 
(sem intenção) para doloso (quan-
do há intenção). “Teria que haver 
o endurecimento para crimes de 
homicídios, a legislação deveria ser 
mais rigorosa”, destaca.

“Quando o crime é culposo, 
suspende os efeitos da pena. Se 
tiver até quatro anos de reclusão, 
pega pena mínima de cinco, tem 
um atenuante e não vai preso. Mas 
isso só em caso que configura que o 

motorista dirigia sob o efeito do 
álcool”, explica.

O cicloativista e fundador da 
Comissão de Segurança no Ci-
clismo no Rio (CS-RJ), Raphael 
Pazos, concorda que Educação 
de trânsito e endurecimento da 
penas podem ser o caminho para 
minimizar os atropelamentos. “É 
a maior pandemia que vivemos e 
não existe vacina”, diz. 

Após a morte de Cláudio, Ra-
phael afirma que vai pleitear a 
proibição de venda de bebidas 
alcoólicas em postos. “Vamos 
fazer contato com o prefeito 
Eduardo Paes e ver se ele vai 
comprar essa briga. Não é briga 
por ciclistas, e sim pela vida”

Reportagem Aline CavalcanteReportagem de Luana Benedito
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Solução para os distritos industriais
Chicão Bulhões, Secretário de Desenvolvimento, visita Santa Cruz e promete revitalizar a região

DIVULGAÇÃO

Chicão Bulhões visitando Santa Cruz e observando de perto os problemas vividos pelo distrito

A
no novo, vida nova. 
Pelo menos é o que 
todos esperam, cer-
to? Para as empre-

sas do Distrito Industrial 
de Santa Cruz - depois de 
muitas promessas não cum-
pridas da gestão anterior - 
ontem uma reunião entre a 
Associação das Empresas do 
Distrito Industrial de Santa 
Cruz e Adjacências (Aedin), 
a secretaria municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Inovação e Desburo-
cratização e a Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan) começou a discutir 
a revitalização do distrito. 
Dando início ao novo ano, 
na manhã desta terça-feira o 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Chicão Bulhões, e o subpre-
feito da Zona Oeste, Edson 
Menezes, foram conhecer 
de perto os problemas do 
Distrito Industrial de Santa 
Cruz, que abriga 14 grandes 
empresas e gera mais de 15 
mil empregos diretos e 2,5 
mil terceirizados.

Conforme O DIA vem de-

nunciando desde junho do 
ano passado, a região pade-
ce com abandono e isso tem 
levado indústrias a deixarem 
o local, provocando desem-
prego e fuga de investimen-
tos. “Estamos agendando 
uma primeira reunião com 
a Seconserva (Secretaria de 
Conservação), e com a In-
fraestrutura para levar essas 
demandas e ver como resol-
vê-las. Vamos apresentar o 
projeto e os processos que a 
Aedin já têm para dar anda-
mento à revitalização da re-
gião”, disse Bulhões.

Um dos projetos trata da 
infraestrutura viária, com es-
coamento de águas pluviais, 

drenagem, asfaltamento, cal-
çamento, iluminação, sinali-
zação, construção de abrigos 
para transporte público.

“É um compromisso dessa 
prefeitura e da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co de não deixar que a gente 
perca importantíssimas in-
dústrias da cidade do Rio de 
Janeiro. A gente teve notícias 

de recentes no país de algu-
mas indústrias indo embora, 
mas a gente tem compromis-
so com as nossas indústrias 
ficarem aqui gerando empre-
go, gerando renda, e trazen-
do muita atividade econômi-
ca” afirmou Chicão Bulhões.

O secretário garantiu 
que vai resolver a situação 
para uma “solução defini-

tiva para que possam fun-
cionar e continuar gerando 
emprego e renda”.

“O projeto da prefeitura 
(na gestão anterior) previa 
gastos de R$ 24 milhões para 
as obras na região, inclusive 
com a construção de ciclo-
via, áreas de convivência, 
além de toda infraestrutura 
viária. Mas compreendemos 

que neste momento isso não 
pode ser feito. A nossa pro-
posta é que as intervenções 
sejam feitas em três etapas, 
sendo a primeira emergen-
cial para dar segurança viá-
ria e escoamento da produ-
ção”, conta Fernanda Guima-
rães, a primeira mulher elei-
ta presidente da Aedin desde 
a sua criação há 40 anos. 

Um dos projetos 
de revitalização de 
Santa Cruz trata da 
infraestrutura viária 
do local

RECURSOS

 N A Aedin representa em-
presas como Casa da Moeda 
do Brasil, Ternium, Cladtek 
do Brasil, AksoNobel, Ger-
dau e várias outras do Dis-
trito. Fernanda Guimarães, 
presidente da associação, 
afirma que as vias de acesso 
ao bairro têm que melhorar 
“para que possamos escoar 
a produção e dar segurança 
a quem trafega pelo distri-
to. Por conta da precarie-
dade das ruas, ontem um 
caminhão e um ônibus da 
Casa da Moeda com funcio-
nários tombaram por conta 
dos buracos”, afirma.

A falta de dinheiro em 
caixa é um dos entraves, 
embora exista um convê-
nio entre o Departamento 
Estadual de Estradas e Ro-
dagem (DER-RJ) que per-
mite a alocação de recursos 
para obras viárias. “Vamos 
buscar recursos onde eles 
estiverem disponíveis. Sem 
dúvida contamos com as 
indústrias para ajudar neste 
projeto”, acrescentou Chi-
cão Bulhões.

Falta dinheiro 
em caixa

 > Os distritos indus-
triais concentrados na 
Zona Oeste padecem 
com ruas esburacadas, 
falta de pavimentação e 
calçadas, pouquíssima 
ou nenhuma ilumina-
ção, pontos de ônibus 
inexistentes - inclusive 
o próprio coletivo de-
sapareceu da região -, 
não há poda de árvore 
e faltam áreas de con-
vivência urbana. Ou 
seja, toda infraestrutu-
ra da região que abriga 
indústrias que geram 
empregos, mesmo du-
rante a pandemia de 
coronavírus, é caótica.

A Av. Brasil, princi-
pal via de acesso a esses 
polos, padece com en-
garrafamentos e bura-
cos. Escoar a produção 
e produtos dessas re-
giões tem se mostrado 
um desafio constante. 
Para se ter uma ideia, 
a região abriga 49 em-
presas. Sendo Campo 
Grande com o maior 
número (22), seguida 
de Santa Cruz, com 16; 
Palmares tem sete e 
Paciência, quatro. Se-
gundo informações da 
Companhia Industrial 
do Estado do Rio de 
Janeiro (Codin), res-
ponsável por implan-
tar os distritos, a sua 
manutenção é, cons-
titucionalmente, feita 
pelas prefeituras dos 
municípios.

Padecimento 
dos Distritos 
Industriais

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

Exclusivo!
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FLUMINENSE

FLAMENGO

Tricolor aposta em Michel 
Araújo no duelo de hoje
Nenê segue no banco no jogo desta noite, diante do Corinthians, fora de casa

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Michel Araújo vem tendo boas atuações jogando mais adiantado 

M
ichel Araújo será o 
principal respon-
sável por guiar o 
meio-campo do 

Fluminense na partida con-
tra o Corinthians, hoje, às 
21h30, na Neo Química Are-
na. O uruguaio, que quase 
marcou um golaço no clássi-
co diante do Flamengo, vem 
tendo boas atuações jogando 
mais adiantado.

Diante deste cenário, o 
meia Nenê, artilheiro da 
equipe na temporada, deve 
seguir no banco de reservas. 
Michel vem ocupando bem 
a posição do camisa 77 e, por 
tanto, a tendência é que ele 
seja mantido na função.

Nenê não está nada satis-
feito com a situação. O meia 
se irritou ao ser sacado do 
time, o que não foi visto com 
bons olhos pela comissão 
técnica. Diante do cenário, 
Marcão e Aílton optaram por 
mantê-lo fora do time.

Para o confronto, o Tri-
color terá apenas três des-
falques: Marcos Paulo, com 
dores no pé, Ganso, que se 
recupera de apendicite, e Fe-
lippe Cardoso, suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo.

REVITALIZAÇÃO DA SEDE
Alguns sócios-proprietários 
das Laranjeiras se uniram 

para exigir uma promessa 
feita por Mário Bittencourt, 
durante sua campanha para 
presidente do Fluminense: o 
projeto de revitalização das 
Laranjeiras. Como o projeto 
nunca foi para frente, sócios 
cobraram, através de uma 
carta, endereçada ao presi-
dente do Conselho Delibe-
rativo (CDel), Braz Masullo. 
As informações são do portal 
“NetFlu”.

Braz não levou o assun-
to adiante, visto que eram 
necessárias as assinaturas, 
de, no mínimo, 30 conse-
lheiros. A atitude do man-
datário não agradou aos res-
ponsáveis pela reclamação, 
que se consideram “donos” 
do clube, na condição de 
sócios-proprietários.

Grupo pede Maurício de Souza, técnico 
do sub-20, no lugar de Rogério Ceni

Torcedores protestam 
no Ninho do Urubu

A má fase do Flamengo no 
Brasileiro mexeu com os 
ânimos da torcida. Após 
duas derrotas seguidas, no 
Maracanã, diante do Flumi-
nense e Ceará, um grupo de 
torcedores foi ao Ninho do 
Urubu, na tarde de ontem, 
para protestar contra os jo-
gadores, a comissão técnica 
e a diretoria.

A Polícia Militar reforçou 
a segurança no local com 
sete viaturas. Os torcedores 
penduraram faixas pedin-
do a efetivação de Mauricio 
Souza, técnico do sub-20: 
“Fora Ceni”, “Maurício Sou-
za, solução caseira”, “Res-
peitem o Manto Sagrado” 
e “Elenco milionário, mas 
sem atitude” foram alguns 
dos recados expostos pelos 
rubro-negros.

O próximo compromis-
so do Flamengo será con-

tra o Goiás, em Goiânia. Com 
49 pontos, sete a menos que 
o líder São Paulo, que tem 
um jogo a mais, o Rubro-Ne-
gro ocupa a quarta posição.

REUNIÃO COM O ELENCO
O presidente Rodolfo Lan-
dim e o vice-presidente de 
futebol, Marcos Braz, se re-
uniram com os jogadores do 
Flamengo na tarde de ontem 
para uma longa conversa. A 
comissão técnica de Rogério 
Ceni não participou do en-
contro. As informações são 
do site “Globo Esporte”.

A conversa aconteceu logo 
após a reapresentação do elen-
co. A diretoria chegou a se re-
unir para discutir uma pos-
sível demissão de Ceni, mas 
optou por manter o treina-
dor, entendendo que ele não 
é o único culpado pelos maus 
resultados.

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

NÃO HÁ MAIS O QUE FAZER

O CLIMA AZEDOU 
NO FLAMENGO

PEDALADAS

 N A crise no Flamengo não 
será solucionada com troca 
de treinador. Tirar ou man-
ter o técnico Rogério Ceni 
faz parte da rotina do fu-
tebol. Se não pode trocar a 
banda, troca-se o maestro, 
uma prática antiga que, 
na maioria das vezes, não 
costuma dar certo. O que 
está travando a montanha 
russa é mesmo a engrena-
gem. Um racha interno no 
andar de cima, que reflete 
no andar de baixo. Há um 
choque de vaidades, em 
que todos querem abraços 
nas vitórias e acusam-se 
mutuamente nas derrotas 
do Rubro-Negro.

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

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

 NInfelizmente, por maior 
que seja o otimismo do téc-
nico Barroca (foto), a queda 
do Botafogo para Segunda 
Divisão é inevitável. Com 23 
pontos ganhos, quatro vitó-
rias em 29 rodadas, precisa-
ria ganhar sete e empatar 
dois dos nove jogos restantes 
para alcançar os 45 pontos 
salvadores, o que, convenha-
mos, seria uma tarefa muito 
acima das possibilidades do 
grupo. Não culpo os profis-
sionais, vi vários jogos e, na 
maioria deles, os caras se 
empenharam. A exceção foi 

contra o São Paulo, quando 
se abateram e perderam sem 
luta. O que está acontecendo 
é resultado de problemas es-
truturais que vêm fazendo o 
clube se afogar em dívidas, 
apostando em soluções mi-
rabolantes que se perderam 
pelo caminho. Barroca e seus 
meninos ainda acreditam 
numa reação improvável. 
Isso é bom, demonstra brio, 
vontade de reagir, mas a essa 
altura não vejo como escapar 
da degola. Não perde só o Bo-
tafogo, perdemos todos nós, 
perde o futebol do Rio.

 N Ainda sem Marcão, em 
casa com covid-19, o Flu-
minense pega o Corin-
thians de olho na vaga 
direta para Libertadores. 
Ailton segue no comando 
do time tricolor.

 N Pesquisa revela que o 
povo japonês não quer a 

realização da Olimpíada em 
Tóquio neste ano: 80% opi-
naram pelo cancelamento ou 
adiamento dos Jogos. O Co-
mitê Olímpico Internacional 
balança.

 N Rogério Ceni no São Paulo, 
Fernando Diniz no Flamen-
go? Troca de problemas.

BOLA DENTRO

 N Santos x Boca é atração 
desta noite na Vila Belmi-
ro, valendo vaga na final 
da Libertadores, no dia 30, 
no Maracanã. Boto fé no 
Peixe. Cuca e a galera me-
recem essa alegria.

O meia Nenê se 
irritou ao ser sacado 
do time, o que não 
foi visto com bons 
olhos pela comissão 
técnica tricolor

Torcedores pedem Maurício de Souza, técnico do sub-20

REPRODUÇÃO

BOTAFOGO

VASCO

Planejamento já com a Série B
A Série B é uma realidade cada 
vez mais próxima para o Bo-
tafogo. Após a derrota para o 
Vasco, no domingo, dirigentes 
alvinegros se reuniram para 
planejar o ano de 2021, já con-
siderando a participação na 
Segunda Divisão e com a que-
da brusca de receita. As infor-
mações são do “UOL”.

Após a eleição de Durcesio 
Mello como presidente, o Bo-
tafogo formou um Grupo de 
Trabalho de Transição (GTT). 
A partir de então, foram ela-
borados planejamentos com 
o clube disputando as Séries A 
e B neste ano. Caso seja rebai-
xado, o Alvinegro sofrerá um 
golpe duríssimo e terá um dé-

Durcesio: grupo de transição

REPRODUÇÃO INTERNET

ficit operacional de aproxima-
damente R$ 130 milhões.

Internamente, o rebaixa-
mento já é tratado como reali-
dade. Mesmo que as chances 

matemáticas ainda existam, 
nos bastidores não há qual-
quer esperança de que os atle-
tas reverterão o quadro.

A transformação do Bota-
fogo em S/A está ameaçada. 
Recentemente Laércio Paiva, 
homem-forte do projeto, de-
cidiu não se envolver mais. 
Portanto, não há qualquer 
certeza de que o projeto para 
se transformar em clube-em-
presa acontecerá neste ano.

O Carioca começará qua-
tro dias após o fim do Bra-
sileirão. A ideia é disputar o 
Estadual com jogadores que 
tenham contratos mais lon-
gos e utilizá-lo para identi-
ficar as carências do elenco. 

Oficial: Benítez permanece
Final feliz, torcedor vascaí-
no. Após uma longa nego-
ciação, o Vasco oficializou 
ontem a prorrogação do em-
préstimo de Martín Benítez 
ao Independiente, da Argen-
tina, até o fim de junho. De 
volta ao Rio, Benítez estará 
à disposição do técnico Van-
derlei Luxemburgo tão logo 
o seu nome seja publicado 
no Boletim Informativo Diá-
rio (BID) da CBF.

No acordo, ficou acerta-
do que o clube argentino 
pode exercer a cláusula e 
solicitar a volta do camisa 
10, caso receba uma propos-
ta nos próximos seis meses. 

Benítez: enfim, a renovação

REPRODUÇÃO

Em contrapartida, o Cruz-
maltino terá a prioridade 
para igualar qualquer oferta. 
Caso contrário, será recom-

pensado por um valor ne-
gociado entre as partes. Por 
60% dos direitos de Benítez, 
o Independiente pede cerca 
de R$ 21 milhões.

Contratado em fevereiro 
de 2020, Benítez demorou 
a engrenar na Colina. Sob o 
comando do técnico Ramon 
Menezes, ele se firmou e caiu 
nas graças do torcedor vas-
caíno. Técnico e dono de um 
passe, o jogador apresen-
tou uma boa sintonia com o 
compatriota Germán Cano, 
dentro e fora de campo. Em 
27 partidas com a cami-
sa cruzmaltina, o apoiador 
marcou dois gols.

TÓQUIO DESCARTA REMARCAÇÃO
Presidente do Comitê Organizador dos  

Jogos de Tóquio, Yoshiro Mori descartou a 

remarcação do evento, a partir de 23 de julho.  

Aponte a câmera 
do seu celular e 
acesse conteúdos 
exclusivos do 
caderno ATAQUE. 
8 páginas, fotos e 
vídeos para você  
ler e curtir.

BOLA FORA

 NSport pede anulação da 
partida com o Palmeiras e 
quer o VAR fora dos seus 
jogos. Não conseguirá 
nem uma coisa nem ou-
tra. CBF tem armário lota-
do desses pedidos.
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ECONOMIA

Com o aumento da inflação e sem correção na tabela do IR, o contribuinte vai pagar mais pelo imposto 

C
om o aumento da in-
flação registrado pelo 
Índice Nacional de 
Preços ao Consumi-

dor Amplo (IPCA) em 4,52% 
no ano passado, a tabela do 
Imposto de Renda (IR) teve 
uma defasagem média acu-
mulada de 113,09% entre o 
período de 1996 e 2020. O es-
tudo foi realizado pelos Au-
ditores Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil (Sindifisco). 
Sem a correção na tabela do 
IR, o que provoca aumento 

na carga tributária, o contri-
buinte vai pagar mais pelo 
imposto, em comparação ao 
ano anterior.

Atualmente, todos os con-
tribuintes com renda tribu-
tável superior a R$ 1.903,98 
pagam o Imposto de Renda. 
Se a tabela fosse corrigida, 

assim como prometeu o pre-
sidente Jair Bolsonaro na 
campanha eleitoral, a fai-
xa de isenção seria de R$ 
4.022,89. Conforme estima-
tivas realizadas pelo Sindi-
fisco Nacional, o reajuste in-
tegral da tabela traria apro-
ximadamente 10,5 milhões 

defasagem existente, são tri-
butados à alíquota de 7,5%.

“Todas as vezes em que a 
tabela não é corrigida e os 
salários tendem a ser anual-
mente reajustados, com base 
na inflação do período, há 
um aumento disfarçado da 
carga tributária. As pessoas 

acabam pagando mais im-
posto de renda de maneira 
disfarçada, porque não per-
cebem que, quando o salá-
rio aumenta e a tabela não é 
corrigida, significa que elas 
descontarão mais imposto 
de renda na fonte”, explicou 
o economista e professor do 

Mordida do Leão deverá ser maior
REPRODUÇÃO

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

de declarantes para a faixa 
de isenção.

Segundo o Sindifisco, essa 
diferença de R$ 2.118,91 (entre 
R$ 1.903,98 e R$ 4.022,89) pe-
naliza principalmente aqueles 
contribuintes de mais baixa 
renda, que estariam na faixa 
de isenção. Mas que, devido à 

Para o Sindifisco, as 
deduções permitidas  
não equivalem à 
realidade dos gastos 
necessários

Ibmec Gilberto Braga.
Entre 1996 e 2020, a in-

flação somou 346,69% — as 
correções na tabela do im-
posto chegaram a 109,63%, 
de acordo com o Sindifisco, 
o que resultou na defasagem 
de 113,09%. Nos últimos 24 
anos, apenas em 2002, 2005, 
2006, 2007 e 2009, a cor-
reção ultrapassou a infla-
ção. Entre 2016 e 2020, não 
ocorreu nenhuma correção.

DEDUÇÕES
Conforme o Sindifisco, “as de-
duções permitidas por lei são 
valores que não correspon-
dem à realidade dos gastos 
necessários — dependentes 
e gastos com educação, por 
exemplo — que também não 
vêm sendo atualizados”. 

Por exemplo, segundo 
estimativa do sindicato, 
o desconto por dependente, 
de R$ 189,59 por mês (R$ 
2.275,08 no ano), deveria es-
tar em R$ 404,02 mensais ou 
R$ 4.850,4 anuais. Para os au-
ditores fiscais que realizaram 
a pesquisa, “o valor atualmen-
te vigente está defasado e é in-
suficiente para a proteção à 
família — assistir, criar e edu-
car filhos menores”.

Nos últimos 24 anos, 
apenas em 2002, 2005, 
2006, 2007 e 2009, a 
correção na tabela do IR 
ultrapassou a inflação
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

do Degase e inspetores da Secretaria Estadual de Administração 
Penitenciária fazem ato hoje, a partir das 10h, em frente ao Palácio Guanabara, 
contra o congelamento das progressões e triênios das categorias.

AGENTES

União quer redução de 
salários neste semestre
Equipe econômica defende necessidade de reformas para reverter cenário de crise

AFP

Presidente Jair Bolsonaro e ministro da Economia, Paulo Guedes, dizem que reformas são prioridade

A 
equipe econômica do 
governo Bolsonaro 
quer a aprovação de 
reformas pelo Con-

gresso Nacional como saída 
para a crise. Inclusive, refor-
çou isso em posicionamento 
oficial sobre a decisão da Ford 
de encerrar a produção no 
Brasil. Nessa linha, os gover-
nistas buscam a agilidade na 
análise da PEC Emergencial 
(186/19) pelo Senado. A pro-
posta prevê a redução tem-
porária em 25% da jornada e 
salário de servidores em perío-
dos de crise financeira, entre 
outros gatilhos.

O ministro Paulo Guedes 
(Economia) e pessoas próxi-
mas a ele defendem a urgên-
cia na votação da PEC 186, 
alegando que o texto é im-
prescindível para uma rea-
ção do mercado.

Os mecanismos de ajus-
te fiscal previstos no projeto 
alcançam não só a União (se 
houver descumprimento da 
Regra de Ouro), mas tam-
bém os estados e municípios, 
caso as despesas excedam 
95% das receitas correntes. 
Ainda de acordo com a PEC, 
para o corte de gastos com o 
serviço público, pode haver 
congelamento de concursos.

SAÚDE MUNICIPAL

 nParte dos profissionais de 
Saúde do Município do Rio, 
como técnicos em enfermagem 
e enfermeiros, estão em greve 
devido ao atraso de salários. Os 
médicos terceirizados (das Or-
ganizações Sociais), da RioSaú-
de e até estatutários discutiram 
ontem essa possibilidade. Até 

o fechamento desta edição, a 
categoria não havia batido o 
martelo. Mas os profissionais 
falaram em aguardar a conclu-
são do pagamento de dezem-
bro na data de hoje, como foi 
sinalizado em audiência reali-
zada na Justiça do Trabalho na 
segunda-feira.

Greve é discutida pelos profissionais

 n A Prefeitura do Rio de Janeiro 
precisa de R$ 935 milhões para 
quitar a dívida referente ao 13º 
salário, que foi deixada pelo 
governo anterior. O abono ain-
da tem que ser pago a 100.855 
servidores ativos, inativos e 
pensionistas do município, de 
acordo com dados da Secreta-
ria Municipal de Fazenda. 

Por enquanto, receberam a 
gratificação aqueles que ga-
nham até R$ 4 mil, o que soma 

o total de 97.547 pessoas.
Faltam receber 48.165 fun-

cionários públicos na ativa da 
Administração Direta e mais 
4.255 da Administração Indire-
ta. Também estão à espera do 
crédito 43.522 aposentados e 
4.913 pensionistas.

O governo Paes colocou 
esse pagamento como priori-
dade, e técnicos do Executivo 
estão atuando com foco no 
aumento da arrecadação.

PARA QUITAR 13º 

Prefeitura precisa de R$ 935 milhões

Apesar de conflitos, há apoio à pauta
 > O cenário político é 

instável e nada favorável 
para articulação do go-
verno. Mas independen-
temente disso, congressis-
tas têm assumido o com-
promisso com o ‘pacote de 
austeridade’. 

Em dezembro, o presi-
dente da Câmara, Rodri-

go Maia (DEM), fez críticas 
à demora na análise da PEC 
Emergencial pelo Senado. 
Maia chegou a afirmar que 
os gatilhos de ajuste fiscal 
ali previstos poderiam ser 
incluídos em outro texto da 
Casa Legislativa que preside.

Relator da proposta, o se-
nador Marcio Bittar (MDB/

AC) chegou a desistir de 
apresentar seu parecer à 
CCJ do Senado antes do 
recesso, no fim de 2020, já 
que não houve consenso 
entre os parlamentares. A 
reação dos senadores veio 
após Bittar sinalizar que 
tiraria o gatilho da redu-
ção de salário do texto.

Folha do 13º de 2020 foi deixada como dívida pela gestão anterior

DANIEL CASTELO BRANCO
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Saquarema T.3607-0707
Sampaio Correia. TerreNOS 
450m2 com rGI, Licença 
ambiental, Projeto aprovado 
na PmS. Partir r$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

TIJuCa r$1.300,00
+taxas (perto rebouças). rua 
Barão de Itapagipe 71, varan-
da, vista Cristo, piscina,aca-
demia, salão festas, 2quar-
tos, 1suite, 72m2, garagem, 
T.98056-0815/ 97616-7374.
 

GarÇON V/TeXTO
experiência serviços de 
bebidas, disponibilidade 
imediata, trabalhar em man-
garatiba, salário +comissão, 
entre 21/ 45 anos, ambos os 
sexos. email: michelvinhos@
gmail.com
 

mÁrmOrarIa DuTra 1 
Precisa-se de aCaBaDOr 
e SerraDOr, com expe-
riência. rua Goiás, nº 146 
- Parque José Bonifácio _ 
São João de meriti - rJ CeL. 
98556-4363
 

BOmBeIrO HIDrÁuLICO 
Empresa contrata com expe-
riência em carteira. Salário 
conforme convenção coletiva 
da categoria. Curriculo com 
telefone para: contato@elo-
sadm.com.br

 
SerVeNTe 
Contrata-se Servente de Obra 
para trabalhar em Jahu. Con-
tato pelo Whatsapp 98490-
3950

 

OPeraDOra mICrO 
Gráfica rápida em madurei-
ra precisa de Operadora de 
micro/ arte Finalista. enviar 
curriculo para Whatsapp 
(21) 98152-0936
 

auX.SerV. GeraIS V/TeXTO
Com disponibilidade de viajar 
dentro do estado. Curriculo 
para currículo: rh@icram.ind.
br  ou laplace.rodrigues@glo-
bo.com

 
LuSTraDOr V/TeXTO
Laqueador com experiência  
em verniz e laca na pistola. 
Para móveis sob medida, fi-
no acabamento. Fábrica em 
Caxias. Tel 3069-1488.
 



FábiaOliveira

A FILA CAPOTA

P
ara quem pensa que a separação 
de Marina Ruy Barbosa e Alexan-
dre Negrão é somente pela dis-

tância, como sua assessoria divulgou, 
está enganado. Esta coluna já vem 
averiguando essa informação que 
vamos contar agora há algum tempo, 
tanto que procuramos a assessoria da 
atriz no último domingo para checar e 
estamos até agora aguardando um 
retorno que nunca houve. Há mais de 
dois meses sabemos que Marina Ruy 
Barbosa vem vivendo um relaciona-
mento secreto com Guilherme Mussi, 
Deputado Federal por São Paulo.

Antes que Marina pense em negar o 
fato, vale lembrar a atriz que ela tem 
freqüentado a casa de Guilherme e o 
affair não escondeu a relação de ami-
gos próximos, que não aguentaram 
guardar o segredo. A principal preocu-
pação da atriz para não anunciar a 
separação com Xandinho Negrão era 
sua imagem. Marina tem verdadeiro 
horror a queimar seu filme, tanto que 
nem seus pais ficaram sabendo do 
relacionamento com Guilherme.

Se você acha que isso é tudo, meu 
caro leitor, saibam que Guilherme já 
está construindo uma casa para am-
bos morarem. Os planos já vinham 
sendo feitos antes mesmo da separa-
ção ser anunciada oficialmente. Mari-
na, sempre preocupada com sua 
imagem, certamente vai negar todas 

as informações desta nota, mas caso 
isso ocorra, ela terá que abrir mão de 
todos os planos que vem fazendo com 
o deputado. Quem conhece a Marina 
sabe que ela não mede esforços para 
ter a melhor imagem para o mercado 
comercial e seu público. E ao contrário 
das outras fofocas amorosas que 
envolvem a atriz, desta vez fontes 
próximas a ruiva garantem que ela 
está apaixonada. 

Guilherme é conhecido por colecio-
nar ex-mulheres famosas, como a 
apresentadora Rebeca Abravanel e a 
influencer Luciana Tranchesi, além de 
recentemente ter virado notícia por 
dar festas durante a pandemia, che-
gando a ser proibido pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo de continuar com 
as algazarras que incomodavam os 
vizinhos.

Marina era amiga próxima da espo-
sa do irmão de Mussi, sendo que a atriz 
e seu agora ex-marido, Alexandre 
Negrão, foram padrinhos de casamen-
to do casal, que em novembro de 2019 
sofreu um acidente fatal de avião. 
Guilherme também foi padrinho do 
irmão, na ocasião.

Será que agora a assessoria de 
Marina Ruy Barbosa vai nos responder 
ou vai querer que contemos mais? A 
coluna não dá só chamadas aqui, nós 
contamos os detalhes porque temos 
todas as informações.
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A modelo brasileira Luana Sandien foi casada durante 

seis anos com o jogador de basquete polonês Maciej 

Lampe, com passagens em vários clubes da NBA, prin-

cipal liga profissional americana e a mais famosa do 

mundo. Mas, desde o início do ano passado, ela trava 

uma briga na Justiça contra o ex pela guarda do filho 

do casal de seis anos. Tudo começou depois que Lam-

pe e pediu para passear com o garoto e não o trouxe 

de volta. Luana ficou três meses sem ver a criança. 

“Depois desse ‘sequestro’, eu tenho a guarda do meu 

filho e ele tem um regime de visitas de acordo com 

os horários o nosso filho, mas o processo ainda corre 

na Justiça. Por que eu quero a guarda total”, contou.

BRASILEIRA BRIGA 

NA JUSTIÇA COM EX 

ASTRO DA NBA

REPRODUÇÃO INTERNET 

Gizelly Bicalho conversou com a coluna, 
ontem, e depois de falar sobre projetos 
pessoais e, claro, sobre a participação no 
‘BBB 20’, a advogada assumiu que está 
conhecendo melhor o arquiteto Talles 
Gripp, seu conterrâneo com quem ela 
apareceu trocando beijos em um vídeo, no 
último final de semana. “O coração está 
batendo, mas eu não estou namorando. 
Tenho sim um affair”, disse com 
exclusividade à coluna. 

GIZELLY BICALHO 
ASSUME AFFAIR 
COM ARQUITETO

Marina Ruy Barbosa e 

Guilherme Mussi vivem 

relacionamento há tempos
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Ao contrário 
das outras 
fofocas 
amorosas que 
envolvem a 
atriz, desta 
vez fontes 
próximas a 
ruiva 
garantem que 
Marina está 
apaixonada
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REPRODUÇÃO INSTAGRAM

EX-APRESENTADORA CHAMA CELSO 

PORTIOLLI DE ‘BABACA’ E DIZ O MOTIVO
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‘Quase Lá’ é o nome da última faixa do álbum ‘LEXA’ a 

ganhar videoclipe e a cantora presenteia os fãs, hoje, 

com um clipe em clima de romance ao lado de Bruno 

Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto. No novo 

trabalho , a mulher de MC Guimê aparece com longos 

cabelos loiros e looks bem sensuais.

Um dia depois de Henri Castelli ter confirmado agressão que sofreu 

em Barra de São Miguel, Alagoas, a coluna descobriu que o ator foi 

salvo por um dos seguranças de Carlinhos Maia no local chamado 

Marina do Zezeco. O influenciador confirmou com exclusividade 

para coluna. “A confusão era do lado da minha casa de praia. Eu 

estava com eles, mas na hora da agressão, eu estava no restaurante 

do lugar. Sim, eu dei suporte com segurança e carro”.

Segundo informações de testemunhas, Henri chegou ao local 

acompanhado por amigos e estava com o celular na mão e com a 

cabeça baixa na hora das agressões. O ator e o seu grupo receberam 

suporte do Carlinhos Maia, que estava com segurança armado e 

carro blindado. Eles ficaram um tempo no imóvel do influenciador 

esperando a poeira abaixar, já que os agressores prometiam mais 

confusões. Os boatos apontam como agressores os filhos de um 

ex-governador, que também estavam acompanhados do prefeito 

de Barra de São Miguel, que é o dono da Marina.

O caso aconteceu no dia 30 de dezembro, mas Henri só divulgou 

nesta segunda-feira (11). O ator teve fratura exposta na mandíbula 

ao ser agredido por pelo menos quatro homens e precisou passar 

por cirurgia.

CARLINHOS AJUDOU HENRI

NOVO CLIPE 

K
EN

DY
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IG
A
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POR AÍ
 n O espetáculo 

‘Pequenos Aci-
dentes de Cama 
e Mesa’ de Ricar-
do Meirelles e di-
reção de Régis de 
Sori, conta a his-
tória de um casal 
após dez anos 
de casamento, 
evidenciando 
os conflitos que 
vêm à tona com 
a rotina. Estreia 
dia 16/01, às 
20h, de forma 
presencial no 
Teatro Henrique-
ta Brieba.

 n A cantora 
Virgínia Arruda 
lança o novo sin-
gle ‘Enche Este 
Lugar’ no seu 
canal oficial do 
YouTube. 

Depois de ter sido criticada por ter falado mal de Celso Portiolli, a ex-apresen-

tadora Jéssica Esteves  resolveu falar nas redes sociais o que tinha acontecido 

entre os dois. Ela contou, que cobria as férias do colega na ‘Sessão Premiada’, 

do SBT, quando foi dispensada no ar pelo titular do ‘Domingo Legal’, em 2005. 

“Era uma menina, tinha 15 anos. Achei tudo muito escroto e quando foi para o 

intervalo ele não veio falar comigo, em nenhum momento falou nada para mim. 

Ele fez e acho ele babaca”, diz Jéssica que está há 15 anos longe da televisão.

MARI ARAÚJO 

Esta humilde colunista não é baú para guardar segredo. Era para não vazar a informação do casamento do volan-
te Thiago Maia com a cantora Isadora Pompeo, mas com um passarinho vermelho e preto contou, não deu para 
resistir. Os dois reataram o namoro depois de três anos separados, no final do ano passado, e resolveram oficiali-
zar a relação no último dia 3. Mas, eles ainda vão celebrar a união em uma cerimônia no dia 28 de fevereiro. 

CASAMENTO DE JOGADOR RUBRO-NEGRO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Recentemente nós tivemos acesso a um áudio da in-

fluenciadora Lisa Barcelos (à esquerda), no qual ela 

descreve uma traição do Nego do Borel na época em 

que o cantor ainda era noivo da Duda Reis. Lisa, que 

sempre foi amiga do Nego e depois pegou amizade 

até com a própria Duda, conta a uma amiga, através 

de áudio do WhatsApp, alguns dos momentos íntimos 

que teve com o Nego dentro da casa dele, na Barra 

da Tijuca, mesmo local onde ela confraternizou por 

algumas vezes com a Duda Reis quando a atriz ainda 

morava com o agora ex.

“Do nada ele começou a abrir o short e quando eu fui 

ver ele já estava com o negócio na minha boca. Uma 

pir**c* enorme e grossa, maior que já vi na minha vida. 

Eu não dava nada. Começou a me puxar pro quarto e 

eu falei que não. Acabou que no final eu fui pro quarto 

dele. Meu Deus, que quarto... Uma cama imensa, maior 

casarão. A gente começou a se pegar muito, eu tirei a 

roupa e ele também. Aí não achamos a camisinha e ele 

falou que queria muito me comer. Falou várias coisas. 

Falei que eu tava menstruada, porque estava maior 

calor e eu não queria dar pra ele de primeira. [...] Tava 

com um fogo, e aí falou ‘vamos sem camisinha mesmo, 

mas do jeito que eu tô eu vou te fazer um filho, porque 

eu tô com muito tesão’”, diz a blogueira no áudio.

Nego e Lisa chegaram a negar que estavam tendo um 

caso e a influencer disse que o áudio tratava-se de 

uma trolagem com a tal amiga para a qual ela contou 

toda a história. No entanto, esta coluna descobriu que 

a Duda Reis soube que o affair dos dois era real através 

de uma vizinha do Nego, que teria visto a Lisa visitando 

a casa do cantor sozinha, sem a presença de Duda.

Aos amigos mais próximos, Lisa confidenciou que che-

gou a se desculpar com a Duda Reis e teria afirmado 

a atriz que estaria envergonhada com toda a exposi-

ção por conta da suposta ‘trolagem’, já que Duda teve 

acesso ao áudio e ficou chocada com o depoimento de 

sua até então amiga em comum com o Nego. 

Denise Dias decidiu fazer um 
seguro de seu bumbum por 

considerá-lo muito 
importante e valioso. Além 

de ter sua própria linha de 
moda praia, ela possui uma 

linha de lingerie e é 
considerada na web como a 

‘musa da marquinha’. “Já 
estou em contato com meu 
corretor de seguros que vai 

fazer uma avaliação dos 
meus rendimentos para 

poder fazer um cálculo do 
seguro e acionar uma 

seguradora específica. Não 
serei a primeira a fazer esse 

tipo de apólice. Jogadores 
de futebol, cantores e 

modelos já fazem para 
garantir seu patrimônio, que 

no meu caso, é meu 
bumbum”, conta Denise.

BUMBUM VALIOSO

AMIGA DE NEGO  

DO BOREL DESCREVE 

MOMENTOS  

ÍNTIMOS COM ELE
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WALMOR PARENTE (INTERINO)

COLUNA

ESPLANADA

 N Beneficiários do auxílio emergencial, que tiveram em 
2020 rendimentos tributáveis acima do limite de isenção 
do Imposto de Renda (IR), terão que declarar os valores 
recebidos e poderão ter de devolver parte dos recursos 
aos cofres do governo. Quando sancionou a lei que esta-
beleceu o pagamento do auxílio, o presidente Jair Bolso-
naro manteve o artigo que obriga a declaração. A norma 
vale para o beneficiário e seus dependentes. 

Tramitação 
 N O artigo que determina 

a declaração do auxílio foi 
incluído no projeto pelo 
Senado Federal. Não cons-
tava na proposta original 
discutida e aprovada pela 
Câmara. À época, havia 
expectativa de que Bolso-
naro vetasse o dispositivo. 

Relator  
 N O deputado Marcelo 

Aro (PP-MG) foi o relator 
do texto do auxílio na Câ-
mara. Logo após a sanção 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro, o parlamentar 
apresentou um projeto 
(PL 3053/2020) para der-
rubar a obrigatoriedade 
de declaração dos recur-
sos do auxílio. 

Absurdo 
 N “Considero que possibi-

litar a devolução do auxí-
lio pago ao destinatário 
de boa-fé, que cumpriu os 
requisitos de vulnerabili-
dade da lei é, não só ab-
surdo, como também in-
constitucional”, sublinha 
o deputado no projeto que 
permanece estacionado 
na Câmara. 

Bilhões 
 N O auxílio emergencial 

vigorou entre abril e o dia 

31 de dezembro de 2020.  
Foram destinados aos be-
neficiários R$ 288,7 bi-
lhões, segundo o último 
balanço do Ministério da 
Economia. 

Rede 
 N Há mais de um mês, 

a Associação Brasileira 
de Redes de Farmácias e 
Drogarias enviou ao Mi-
nistério da Saúde propos-
ta para disponibilizar sa-
las da sua rede associada 
para a imunização con-
tra a covid-19. São 4.573 
salas já instaladas em 
todo o país, que juntas 
têm potencial de realizar 
365.840 aplicações diárias 
e até 2.195.040 doses por 
semana.

À espera 
 N “Estamos aguardando”, 

afirmou à coluna Sergio 
Mena Barreto, CEO da 
Abrafarma. Procurado, o 
Ministério da Saúde não 
se posicionou sobre a pro-
posta até o fechamento 
desta edição. A Anvisa já 
publicou nota técnica com 
recomendações para rea-
lização de vacinação em 
farmácias, caso estejam 
incluídas nas estratégias 
de campanhas do Minis-
tério da Saúde. 

Resistência 
 N Os ruralistas formam 

uma das frentes mais in-
fluentes na Câmara – com 
mais de 200 deputados. 
Entre os motivos de resis-
tência à candidatura de 
Baleia Rossi está a aliança 
do emedebista com o bloco 
de oposição e com Rodrigo 
Maia, agora adversário de-
clarado de Bolsonaro. 

72 horas 
 NA Justiça (20ª Vara Fede-

ral de Brasília) atendeu ao 
pedido do PT e determinou 
que o Palácio do Palácio se 
manifeste, no prazo de 72 
horas, sobre a decretação de 
sigilo imposto à carteira de 
vacinação do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). 

Guilhotina     
 N A Comissão de Ética do 

PSL, ex-partido do pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
se reúne hoje e tende a 
ejetar da legenda 20 de-
putados que apoiam o 
candidato Arthur Lira 
(PP-AL). O comando do 
partido apoia Baleia Ros-
si (MDB-SP). Dos 20 par-
lamentares, 17 já estão 
suspensos.

Ford 
 N Senadores dizem que 

faltou respeito por parte 
da Ford ao anunciar o fe-
chamento de fábricas no 
Brasil. “A Ford na Bahia 
teve doação de terreno, 
isenções fiscais federais 
e estaduais, equalização 
das taxas de juros e em-
préstimos de longo prazo. 
A Ford pratica capitalis-
mo selvagem”, critica Otto 
Alencar (PSD-BA).

LEÃO DO IR 

RURALISTAS 

 N Deputados que integram a 
bancada ruralista na Câmara 
estão divididos entre apoiar 
Baleia Rossi (MDB-SP), can-
didato de Rodrigo Maia (DEM
-RJ), ou o candidato do Pla-
nalto, Arthur Lira (PP-AL). Em-
bora o presidente da Frente 
dos ruralistas, Alceu Moreira 
(MDB-RS), já tenha aderido à 
candidatura de Rossi, a maio-
ria dos parlamentares do gru-
po prefere seguir com Lira. 

Esse texto tem inspiração no livro “A 
Biologia do Exercício na Infância” 
de Mário Pozzi que traz contribui-

ções valiosas sobre a biologia da infância, 
exercício e atividade física, e esporte. A 
única forma de mudar o sedentarismo 
adulto é investir na atividade física na 
infância! Hoje vamos falar sobre a impor-
tância das atividades e exercícios físicos e 
lúdicos para crianças que neste momento 
tiveram, em sua maioria, a diminuição no 
tempo ativo fora das escolas.

As taxas de obesidade entre crian-
ças e adolescentes aumentaram drasti-
camente desde a década de 1970. Está 
bem claro que níveis mais elevados 
de atividade física estão associados a 
melhor aptidão física, composição cor-
poral, saúde óssea, menos risco cardio-

Depois de passar a trágica marca 
de 200 mil mortes pela covid-19 
na semana passada, nesta sema-

na o Brasil registrou a maior media de 
casos e de mortes desde agosto. Reflexo 
imediato e combinado das festas de fim 
de ano e do afrouxamento das medidas 
restritivas nos estados e municípios, 
esse quadro preocupante (diria mesmo, 
alarmante) não parece capaz de mobili-
zar os sentidos e sentimentos de alerta, 
prudência e responsabilidade como nos 
primeiros meses da pandemia, menos 
ainda quando se trata das ações do pró-
prio poder publico.

Descartada completamente a possi-
bilidade de novo adiamento do Enem, 
o Inep ignora não só o pedido da Defen-
soria Publica da União, de importantes 
entidades cientificas como a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) e a Associação Brasileira de Saú-
de Coletiva (Abrasco) e das organizações 
estudantis (UNE e Ubes), mas as difi-
culdades reais de garantir a segurança 
sanitária – e psicológica – de quase seis 
milhões de inscritos para realizarem o 
exame exatamente no pico da de uma se-
gunda onda de casos e mortes no Brasil.

Mais do que isso, fecha os olhos para 
prejuízos pedagógicos acumulados por 
estudantes das camadas econômicas 
mais pauperizadas, cujo dificultoso apro-
veitamento da aprendizagem por via do 
ensino remoto no ano passado pode re-
sultar em um aumento ainda maior da 
desigualdade no desempenho na prova 
e, consequentemente, no acesso as vagas 
nos cursos mais concorridos. Portanto, 
há razoes de ordem sanitária, mas tam-
bém pedagógicas e educacionais que 
causam apreensão nos estudantes mais 
pobres, e que dão ainda mais fundamen-
to e legitimidade ao adiamento.

Ao insistir em manter o Enem, o go-
verno desdenha mais uma vez dos cien-
tistas, dos educadores e dos estudan-
tes, um claro alinhamento a postura 
negacionista e pouco responsável do 
presidente Bolsonaro. Soma-se a isso, 
a decrepita e ultrapassada falácia do su-
cesso pelo mérito individual que sempre 
encontrou guarida ideológica nos dis-
cursos que envolvem exames vestibula-
res e que se reatualiza neste momento 

Adiar é urgente, prudente e decente

Crianças ativas e saudáveis

Tiago Aquino 
educador e escritor

Jonas Magalhães 
professor da rede 
estadual e pedagogo 
da UFF

metabólico, boa saúde mental, melhor 
cognição e desempenho escolar.

A atividade física, desde a primeira 
infância, tem que ser uma exigência 
mundial para a mudança do compor-
tamento sedentário. Além de ambien-
tes ativos, a condição do próprio lar 
influencia significativamente na in-
fância. Assim, lares ativos, com am-
bientes e famílias preocupadas com 
essas questões, fazem toda a diferença.

Olhando para o cenário da atividade 
física na infância, as recomendações 
sugerem, no geral, a realização de ati-
vidade diária, de intensidade mode-
rada a vigorosa, em torno de 60 minu-
tos. Sobre a Educação Física Escolar 
o papel da escola é fundamental para 
o desenvolvimento das capacidades 
motoras, criando a possibilidade de 
gerar uma logística entre a escola e 
a vida. Já sobre a Influência da famí-
lia quanto mais os pais forem ativos 
juntos com seus filhos, maior será a 
influência criada. Quanto mais espa-

como justificativa para manutenção, a 
qualquer custo, das regras e da arena de 
disputa (desigual) na qual estudantes 
“competem” entre si.

Habitando os implícitos do imaginá-
rio social, com frequência, “gestores” da 
Educação comprometidos com logica 
do mercado lançam mão do discurso 
meritocrático para nos persuadir a ado-
tar uma ética individualista, que mais se 
assemelha a uma espécie de Darwinis-
mo social. Basta lembrar do discurso do 
antigo ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, para quem o Enem “não e 
para atender injustiças sociais, e para 
selecionar os melhores”. Ainda que fosse 
esse o objetivo precípuo do Enem – o que 
não e caso – a farsa da ideologia da meri-
tocracia esta em fazer vista grossa para 
desigualdades nos “pontos de partida”, 
que são determinantes nos resultados 
nos “pontos de chegada”.

Na pandemia, isso fica ainda mais pa-
tente quando pensamos na preparação 
dos estudantes para o Enem. As condi-
ções sócio econômicas dos estudantes ti-
veram dramáticas implicações educacio-
nais, evidenciando sobremaneira o papel 
e o peso do capital econômico e cultural 
das famílias sobre a formação das com-
petências intelectuais e sócio-emocio-
nais (para usar um termo da moda) de 
crianças, adolescentes e jovens.

Não precisamos de um Enem para 
reiterar essa constatação, menos ainda 
para servir como instrumento de auto-
culpabilização dos estudantes mais po-
bres por seu desempenho, precisamos 
de políticas (e de políticos) sensíveis as 
desigualdades e que, com apreço pela 
democracia, ouçam e dialoguem com 
a Ciência, com os especialistas e com o 
publico diretamente implicado nas suas 
decisões. Não e demais lembrar que, em 
pesquisa encomendada pelo próprio 

MEC no ano passado, metade dos estu-
dantes pediu que o Enem fosse realizado 
em maio e não em janeiro, como decidiu 
o governo de maneira autocrática.

Não se trata aqui de defender o adia-
mento ad infinitum do Enem. Sabemos o 
quanto pode ser frustrante para estudan-
tes que se preparam meses a fio para um 
exame que pode lhes garantir a conquis-
ta da tao sonhada vaga na universidade 
publica, ver postergada mais uma vez 
um evento tao aguardado, o que certa-
mente pode gerar ainda mais ansiedade. 
Por outro lado, a realização da prova nas 
condições sanitárias em que nos encon-
tramos também pode potencializar a 
tensão, o estresse e o desconforto já tão 
marcantes – e por vezes, determinante - 
nesse tipo de situação.

O fato e que num cenário tão ins-
tável como desta pandemia, precisa-
mos ajustar continuamente os planos 
e projetos frente aos quadros que se 
apresentam, o que inclui, no caso das 
politicas publicas, rever e suspender 
decisões baseadas em projeções frus-
tradas. Para usar uma metáfora do fi-
losofo da ciência Otto Neurath, e como 
se estivéssemos em alto mar num bar-
co cheio de avarias. Não podemos des-
montá-lo e reconstrui-lo por inteiro; 
podemos, no máximo, ir verificando e 
reformando peca a peça. No primeiro 
adiamento, vislumbrávamos um cená-
rio distinto do que temos hoje, o que 
não se confirmou.

Num horizonte, cuja perspectiva 
real de médio prazo e a vacinação, pelo 
menos dos grupos mais vulneráveis, 
justifica-se um novo adiamento para 
o meio do ano, momento em que mui-
to provavelmente teremos a pande-
mia sob controle. Por tudo isso, adiar 
o Enem e hoje uma medida urgente, 
prudente e decente.

ços públicos tiverem para a atividade 
física, maior será o impacto. Com as 
precauções necessárias, em função da 
pandemia, vamos buscar espaços que 
deem a liberdade para a prática. Exer-
cícios ao ar livre são recomendáveis.

Crianças e adolescentes que não 
atendem às diretrizes citadas devem 
elevar gradativamente seus níveis de 
atividade física ao longo do tempo, 
visando inicialmente ser ativos com 
maior frequência, por mais tempo ou 
ambos. Conforme os níveis de ativida-
de física começam a melhorar, a inten-
sidade da atividade também pode ser 
aumentada gradualmente.

O exercício físico ajuda na dimi-
nuição da ansiedade, estabelece uma 
conexão com práticas saudáveis, e os 
jovens têm em vosso futuro uma maior 
possibilidade de colherem o que essa 
prática favorece: saúde, entretenimen-
to, competências e valores. Vamos vi-
ver ativamente? Pais, estimulem seus 
filhos a essa prática!

DIVULGAÃ�Ã�O

ESPLANADEIRA

 N# Pesquisa  da WR Educacional, plataforma de cursos online, revela cres-
cimento da procura por formações livres, nas áreas da saúde, administração, 
educação e informática com foco em inclusão social e digital. # A inflação 
fechou o ano de 2020 em 4,52%, segundo o IBGE. É a maior alta desde 2016, 
quando ficou em 6,29%. # FGV EAESP promove hoje, às 15h, webinar para 
debater as perspectivas de investimentos em ferrovias no Brasil .

 NA seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou 
financeira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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MALHAÇÃO

 n Malu conta que recebeu vários 
e-mails de alunos querendo se 
matricular na The Best depois 
da notícia falsa sobre Dóris. Lica 
conversa com Felipe, quando 
Samantha aparece.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Dionísio tira Maria Adília de Vila 
dos Ventos. Alberto fica intriga-
do com a demissão em massa 
da empresa. Hélio pede empres-
tado o dinheiro da poupança de 
Marizé e Lipe a Bibiana.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n André nota o interesse de 
Tamara por Apolo. Henrique diz 
a Beto que Penélope é amiga de 
sua namorada Leonora. Tan-
cinha não aceita o pedido de 
perdão de Apolo.

 n Ajoelhada, Poderosa chora 
como uma criança. Maria Antô-
nia diz a Miguel que Poderosa 
receberá alta do hospital. Cindy 
avisa Antônio Júnior que está 
indo embora.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Tobias, que está como Tomás 
Ferraz, se reúne com um novo 
empresário. O homem diz que 
Tomás precisa mudar o visual 
para se adaptar ao público.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Jeiza ameaça Bibi. Joyce se de-
sespera com o comportamento 
de Ivana e pede ajuda a Simone. 
Eva sugere que Ivana comunique 
sua transição à família.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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A
pós um ano difícil para a cultu-
ra, Danton Mello está feliz de 
estrear mais um filme nas telo-
nas dos cinemas. Aos 45 anos 

de idade, o ator é a novidade do elenco 
de ‘Um Tio Quase Perfeito 2’, comédia 
infantil protagonizada por Marcus Ma-
jella, que está em exibição desde a últi-
ma quinta-feira.

Na história, Tio Tony (Majella) apa-
rece mais maduro e responsável, bem 
diferente do mostrado no primeiro lon-
ga da franquia em 2017. Ele deixou para 
trás os trambiques e, agora, coordena 
uma grande colônia de férias. Mas tudo 
muda quando chega Beto, personagem 
de Danton, que é o novo namorado da 
irmã, Ângela (Letícia Isnard), e can-
didato a padrasto dos seus amados 
sobrinhos.

Segundo Danton, seu personagem 
é “um cara boa praça, que se apaixona 

pela irmã do Tio Tony, mas é um ‘crian-
ção’ também”. Ele ainda revela que a 
galera pode esperar muita diversão 
nesse embate entre Tony e Beto. “São 
duas ‘crianças’ que ficam implicando 
um com o outro o filme inteiro. É im-
pressionante a falta de maturidade dos 
dois. É a graça do filme”, diz.

“Já era fã do Majella apesar de não co-
nhecê-lo pessoalmente. É um cara muito 
inteligente e a gente se divertiu bastan-
te”, conta o ator que já havia trabalhado 
com outros atores do elenco. “Com a Le-
tícia Isnard, eu já tinha feito um filme, 
éramos irmãos no drama ‘Antes Que eu 

Me Esqueça’ (2018). Também já tinha 
feito teatro e televisão com Ana Lucia 
Torres, de quem sou apaixonado. E foi 
uma grande surpresa conhecer as crian-
ças porque elas estavam muito felizes de 
se encontrar no segundo filme”, revela.

O elenco ainda conta com a participa-
ção de Eduardo Galvão, que faleceu em 
dezembro após complicações da covid-19. 
“Não convivi com o Galvão nessa filma-
gem, mas fiz novela com ele há muitos 
anos, chamada ‘Despedida de Solteiro’ 
(1992), e mantive contato ao longo da 
nossa vida. Era um cara extremamente 
querido por todos, muito divertido e pro-
fissional”, relembra Danton.

RESPEITO E TOLERÂNCIA
Danton destaca que o filme vai agradar 
as crianças e os adultos também. Para 
ele, é um projeto que diverte, mas tam-
bém emociona, pois propõe importan-
tes reflexões sobre respeito e tolerância 
a partir de uma história leve.

“A arte é transformadora. Vendo qual-
quer filme, série, peça de teatro, livro ou 
um quadro... A gente está sempre apren-
dendo e crescendo. Então, você poder, 
em um filme infantil, trazer essa mensa-
gem é muito gratificante. É importante 
conseguir fazer um filme que mescle di-

versão e aprendizados”, reflete.

PRÓXIMA NOVELA
Além do filme, em 2021, Danton tam-
bém poderá ser visto em outra pro-
dução, na próxima novela das 21h, 
intitulada ‘Um Lugar Ao Sol’, da au-
tora Lícia Manzo. A trama, que foi 
adiada devido à pandemia, vai con-
tar a história dos mistérios em torno 
dos gêmeos interpretados por Cauã 
Reymond.

“O meu personagem é um artista, 
um sapateiro humilde e do interior, 
que reencontra um amor de adoles-
cência, a personagem da Andreia 
Horta. Ele acaba vindo para o Rio e 
se envolvendo na história dela, que 
é desvendar a morte do personagem 
do Cauã. Ele vai viver essas diferen-
ças culturas de sair do interior e vir 
para o Rio, de um amor não corres-
pondido... E meu núcleo é maravi-
lhoso. Estou cercando de mulheres 
fortes, como a Andreia, a Marieta 
Severo e a minha filhinha, que é a 
Malu”, conta o ator, que celebrou 40 
anos de carreira em 2020.

Danton Mello é a novidade de ‘Um Tio Quase 

Perfeito 2’, protagonizado por Marcus Majella, e diz 

que filme traz mensagem de respeito e tolerância

Reportagem do estagiário Filipe Pavão,  

sob supervisão de Tábata Uchoa 

FOTOS DESIREE DO VALLE

Danton Mello (abaixo com Julia Svacinna e 

Marcus Majella, e com Leticia Isnard) 

e o elenco de ‘Um Tio Quase  

Perfeito’: diversão e

aprendizados.



Horóscopo

Hoje o dia irá trazer novas oportunidades de 
renovação.  Promoções ou mudanças de emprego 
podem ocorrer. Na conquista, a paixão vai dar as caras.  
Cor: creme.

Momento especial para focar na segurança financeira. 
Solicite uma ajuda, se necessário. É hora de fazer 
escolhas e definir metas na vida em casal.  Cor: azul-
vivo.

Passatempo

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

TORTO: agitado, ainda, anil, arte, caatinga, canil, farelo, feira, fera, forte, 
frágil, freio, frito, garfo, grilo, inato, ingá, leito, letra, linda, loiro, lotado, 
maca, mania, oleiro, tanga, teia, tigre, tiro, trinta.

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Mudanças no dia a dia podem ser feitas. Evite 
continuar se envolvendo com situações que te 
estressam. Fique tranquilo e desfrute da relação com 
o par.  Cor: cinza.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Grandes transformações no horizonte.  Decisões 
definitivas e drásticas podem ser tomadas. Exponha 
seus sentimentos para voltar a conviver bem no amor. 
Cor: amarelo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O astral sugere uma ótima ocasião para 
oportunidades de trabalho. Pode precisar de ajuda 
para resolver assuntos inacabados. Dialogue com o 
parceiro. Cor: azul-claro.

LEÃO
23/7 a 22/8

Dia para ser ousado. Seja na vida pessoal ou 
profissional, aceite os desafios e procure encontrar 
novas soluções. Controle a insegurança com o par. Cor: 
amarelo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

É o momento para se livrar de desgostos na sua rotina. 
Não fique decepcionado se precisar deixar algo para 
trás. Na paquera, talvez surjam algumas pressões. Cor: 
pink.

LIBRA
23/9 a 22/10

Foque em seus projetos pessoais. Não se irrite 
facilmente ou se deixe levar pela emoção no convívio 
do dia a dia. Tenha cuidado com a saúde, se cuide.  Cor: 
vermelho.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O astral sugere que mudanças estão em alta. Caso 
deseje trocar de emprego, agora é a hora certa para 
isso. O diálogo é a chave da relação amorosa.  Cor: 
amarelo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Boa chance de colocar seus sonhos em prática. Inicie 
novos desafios. Vai encontrar conforto no contato 
com os pais e com o companheiro romântico.  Cor: 
branco.

Utilize a inteligência e a criatividade no trabalho. Seu 
lado sociável vai te ajudar a lidar com os 
compromissos. Conflitos na vida a dois podem surgir. 
Cor: roxo.

A persistência vai te auxiliar e te trazer bons 
resultados. Mesmo com tensões emocionais, siga 
firme. No amor, chance de formalizar uma relação. 
Cor: bege.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Xuxa: ‘Eu  
era fantoche 
de Marlene 
Mattos’
A apresentadora Xuxa Meneghel, 
de 57 anos, concedeu uma entre-
vista ao jornalista Luis Erlanger, 
por meio de uma live no Insta-
gram, na manhã desta terça-fei-
ra, e abriu o jogo sobre a relação 
com a ex-produtora Marlene Mat-
tos, que teve início na extinta TV 
Manchete. 

“Eu era um fantoche, mas por-
que eu quis, porque eu deixei. Fui 
deixando cada vez mais minha 
vida na mão dela. Minha vida par-
ticular, pessoal e profissional. As 
coisas se juntavam e estava tudo na 
mão dela. Ela era diretora, mana-
ger, empresária...”, contou Xuxa, di-
zendo que foi a própria ex-produ-
tora dela quem enviou as imagens 
do nascimento de sua filha Sasha 
para o ‘Jornal Nacional’, em 1998.

Aline Riscado 
de biquíni em 
Noronha

O calor não nega que o verão tá aí. 
E a Verão também! Com o corpão 
escultural, Aline Riscado voltou 
a postar fotos de biquíni no seu 
feed do Instagram. A modelo po-
sou com um look azul no mar de 
Fernando de Noronha e elogiou a 
paisagem. “As cores de Noronha 
são surreais”, escreveu na legenda.

Na última semana, o nome de 
Riscado ressurgiu após uma pos-
tagem de Boninho, responsável 
pela seleção de candidatos para o 
‘BBB 21’. Em uma foto, o diretor fa-
lou sobre a chegada do verão e os 
seguidores suspeitaram que fosse 
algum código para a convocação 
da modelo para o reality.

‘Nunca 
arquivei ou 
desarquivei’

Após internautas sugerirem que 
Neymar teria desarquivado fotos 
da época de seu relacionamento 
com Bruna do Instagram, o cra-
que se pronunciou sobre o caso, 
ao responder a notícia no perfil do 
Instagram @gossipdodia. 

“Nunca arquivei ou desarqui-
vei”, comentou ele. Em entrevista 
ao Hugo Gloss, o craque voltou a 
se explicar. “Não desarquivei nada, 
nem sei mexer nisso. Nunca mexi 
em foto nenhuma. [Bruna] fez par-
te da minha vida e não tem porque 
apagar ou arquivar”, destacou. 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DE VÍDEO
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