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Manga, no Retiro dos Artistas Celebrações do padroeiro do Rio em meio à crise da pandemia

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ
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‘Shippados’, série da Globo com 
os atores Eduardo Sterblitch e 
Tatá Werneck, aposta no amor 
e no humor. P. 15
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CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL
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De virada, time alvinegro perde em casa para o Atlético Goianiense, por 3 a 1, e segue na lanterna. 
De olho no octa, Flamengo encara o Palmeiras em clima de final, hoje, às 19 horas, em Brasília. P. 8

NÃO HÁ VACINA PARA SALVAR O BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO, P. 4
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ECONOMIZAR 
LUZ NO VERÃO. 
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NÃO PESAR NO 
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ESTUDO REVELA 
POSSÍVEIS 
1.300 CASOS DE 
INTOLERÂNCIA 
RELIGIOSA NO RIO 
EM 2020

ECONOMIA, P. 9

Prefeito do Rio já não descarta o lockdown, mas afirma que 
‘não há nem cheiro nesse momento’ para adotá-lo.  P. 3
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Auxílio emergencial pode ser retomado. P. 9
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GRATIFICAÇÃO 
(GRET) DE PMS E 
BOMBEIROS 
SERVIDOR, P. 10

Paes apela a 
São Sebastião: 

‘ACELERA 
A VACINA’

FLU VÊ CORITIBA ABRIR 
2 A 0, MAS REAGE COM 
RAÇA E EMPATA EM 3 A 3
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 NSolicitei coleta de entulho em 
22 de dezembro. Deram o prazo 
de 6 de janeiro. Não vieram. 
Reclamei pelo 1746. Deram 
o prazo de 13 de janeiro. Não 
vieram. A Comlurb tem equipe, 
pois passa aqui. Só não entendi 
por que dizem que é gratuito 
e todos que aparecem pedem 
dinheiro para retirar...

 > Anônimo
Rio de Janeiro

Espera sem fim por 
coleta de entulho

CONEXÃO LEITOR
O DIA - Avenida Dom Hélder Câmara 164, Benfica 
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248
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Zezé Motta comemora 
vacina no Retiro 

dos Artistas: ‘Alívio, 
esperança e gratidão’

RIO DE JANEIRO, P.3

Suspeito de fazer parte 
da milícia de Ecko é 

preso na Gardênia Azul
RIO DE JANEIRO

Homem manco gasta R$ 2 
mil em veterinário e descobre 

que seu cão o imitava
MUNDO E CIÊNCIA

Voz ativa, elo com a 
diretoria e liderança 
técnica: o perfil dos 

capitães do Flamengo
ESPORTE

O problema 
do PT com 
Arthur Lira 
é apenas 
porque 
conta com 
o apoio do 
presidente 
Bolsonaro”
ANDRÉ CECILIANO,
Presidente da AlerjO deputado federal Arthur Lira (PP-AL), candidato à 

presidência da Câmara dos Deputados na disputa 
contra o preferido de Rodrigo Maia (DEM-RJ), Baleia 

Rossi (PMDB-SP), veio ao Rio e não saiu com as mãos aba-
nando. Ontem, no feriado de São Sebastião, Lira e 22 dos 46 
deputados da bancada federal do estado foram recebidos 
pelo presidente da Alerj, deputado estadual André Cecilia-
no (PT). “Eu conheço o Arthur há algum tempo e o nosso 
encontro, que eu recepcionei, foi muito proveitoso. O pro-
blema do PT com ele é apenas porque conta com o apoio 
do presidente Bolsonaro. Mas ele terá autonomia”, acredita 
Ceciliano. Na avaliação do presidente da Alerj, Bolsonaro 
não imporá sua pauta de costumes como se possa pensar. 
Outra, Lira vai enfrentar as reformas tributária e administra-
tiva. “O melhor é que ele vai ouvir os deputados, enviar ante-
cipadamente a pauta para que todos tomem conhecimento 
do que será debatido e estar mais próximo das bases”, disse.

GOVERNADOR DO ESTADO 
Um dia antes foi a vez de Arthur Lira impressionar o gover-
nador em exercício Cláudio Castro em encontro no Palácio 
Guanabara. Tanto no Guanabara como no Tiradentes, o que 
se diz da preferência por Lira é que Rodrigo Maia, apesar de 
ser do Rio, pouco teria feito em defesa dos royalties e mais 
recursos para estado. Sob o aspecto político, incomoda que 
Baleia Rossi representa o ex-presidente Michel Temer. Muito 
mal visto na bancada fluminense.

 N A Comissão de Representa-
ção da Câmara Municipal do 
Rio vai ouvir hoje o secretá-
rio de Fazenda, Pedro Paulo, 
para apresentar à Prefeitura 
relatório final com sugestões 
para recuperação e equilí-
brio das finanças.

InformedoDia

 N Mexendo nos seus arqui-
vos pessoais, o colunista 
Franklin Toscano recupe-
rou uma foto de 2013 do 
então vice-presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden, 
num discurso que fez às 
margens do Cais do Porto, 
na Praça Mauá, no Rio de 
Janeiro. Na ocasião, o agora 
presidente dos EUA disse: 
“O Brasil é desenvolvido, 
não é mais emergente”.

JOE BIDEN 
CONHECE  
BEM O RIO

LUIS MACEDO/AGÊNCIA CÂMARA

FRANKLIN TOSCANO

EQUILÍBRIO DAS 
FINANÇAS DO RIO

FAMÍLIA 
GANHA IN-
DENIZAÇÃO
A Justiça Federal 
condenou a União 
a indenizar fami-
liares de vítima de 
Operação das For-
ças Armadas em 
março de 2015, na 
comunidade na 
Vila do João, Zona 
Norte do Rio, no 
valor total de R$ 
250 mil. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Arthur Lira veio ao Rio para encontro com parlamentares do estado

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Joe Biden, presidente dos EUA
Controlar com rigor as regras da campanha de imunização é uma 
forma do governo, em todas as esferas, recuperar a credibilidade ar-
ranhada pelas indefinições em torno da vacina. É fundamental que 
não haja privilégios e que os grupos prioritários sejam respeitados.

As inscrições para matrícula de novos alunos na rede municipal estão 
abertas até domingo. Vejo que muitos pais passarão os filhos da rede 
particular para a pública. A opção deveria ser motivo de orgulho, como 
nas universidades. A educação precisa ser prioridade em todo governo.

As contas do início do ano começam a chegar. A partir de hoje, 
os cariocas começam a pagar o IPVA. Em fevereiro, vem o IPTU. 
Com um salário mínimo sem alta real e inflação alta, é preciso ter 
controle financeiro.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br

Mais 7 cidades da Baixada 
começaram vacinação
Nessa 1ª etapa, doses correspondem à metade do total previsto pelo Estado do Rio

DIVULGAÇÃO

A 
Baixada Fluminen-
se deu início, on-
tem (quarta-feira), 
à vacinação contra 

a covid-19 em mais sete cida-
des: Nova Iguaçu, Nilópolis, 
Mesquita, Seropédica, Quei-
mados, Japeri e Guapimirim. 
Na terça-feira, outros cinco 
municípios da região come-
çaram a imunização de seus 
moradores: Magé, Duque de 
Caxias, Belford Roxo, São 
João de Meriti e Itaguaí. 

Nessa primeira etapa, as 
doses que chegaram, por 
vias área ou terrestre, para 
vacinar 244.160 pessoas que 
integram o grupo prioritá-
rio de risco, correspondem 
à metade do total previs-
to pela Secretaria Estadual 
de Saúde. A segunda fase 
está prevista para começar 
daqui a 21 dias.

Nova Iguaçu recebeu 7.465 
das 14.930 doses da vacina 
CoronaVac do governo esta-
dual. Às 8h, o Hospital Ge-
ral de Nova Iguaçu iniciou 
a imunização de seus profis-
sionais de Saúde que atuam 
na linha de frente do comba-
te ao novo coronavírus. Tam-
bém serão vacinados idosos 
residentes em instituições de 
longa permanência e maio-
res de 18 anos portadores de 
deficiência atendidos em Re-
sidências Inclusivas. 

Nilópolis recebeu 5.645 
doses. O ex-combatente da 

‘GOTAS’ DE ESPERANÇA

 N As regiões dos Lagos, Serra-
na, Norte e do Noroeste Flu-
minense receberam o total de 
81.400 doses da CoronaVac. 
Com isso, o interior começou 
a imunizar a população. 

Em Friburgo, equipe da Se-
cretaria de Saúde chegou à 
Casa dos Pobres São Vicente 
de Paulo, onde 136 internos e 
124 funcionários foram vaci-
nados. A primeira imunizada 
foi Janete Leme, de 82 anos e 
vivendo há 55 no abrigo: “Foi 
uma benção receber a vacina 

neste momento”.
Em Miracema, no Noroes-

te Fluminense, Maria de Oli-
veira, de 100 anos, residente 
do Asilo São Vicente de Paulo, 
se emocionou e demonstrou 
gratidão após receber a 1ª 
aplicação da CoronaVac.

Também no Noroeste do 
Rio, Maria Cândido, 110 anos, 
foi a primeira moradora de Bom 
Jesus do Itabapoana imuni-
zada. Em Italva, Andrea Dar-
la, enfermeira com 23 anos de 
serviço, foi a primeira a receber.

Como foi imunização no interior

Janete, 82 anos, foi a primeira imunizada em abrigo de Friburgo

ELEIÇÃO NA CÂMARA

Arthur Lira 
conquista 
Ceciliano

Segunda Guerra Mundial 
João Amaro dos Santos, de 
95 anos, foi a primeira pes-
soa vacinada no município. 
De acordo com a secretaria 
municipal de saúde, até o fim 
da semana, os 12 postos de 
saúde da cidade estarão pre-
parados para a imunização.

Em Mesquita foram en-
tregues 1.660 doses. A vaci-
na será aplicada nas Clínicas 
da Família Jacutinga e São 
José, das 8h às 17h. Seropé-
dica recebeu 750 doses. A 
imunização começou às 8h, 
na frente da prefeitura. Fo-
ram entregues ainda ao mu-
nicípio de Queimados 2.660 
doses. A campanha começou 
às 10h, no ginásio da E.M. 
Metodista. 

Japeri recebeu 1.715 doses, 
e iniciou às 9h. A previsão é 
aplicar 400 doses por dia. 
Em Guapimirim foram en-
tregues 1.200 doses. Na cida-
de, as vacinas vão ser aplica-
das em 11 locais.

O estado segue o Plano Na-
cional de Imunização do Mi-
nistério da Saúde, que prevê 
a vacinação em quatro fases 
prioritárias. Nesta primeira 
serão vacinados trabalhado-
res da linha de frente da saúde, 
idosos em instituições de lon-
ga permanência, pessoas com 
deficiência a partir de 18 anos, 
moradores de Residências In-
clusivas e população indígena 
vivendo em terras indígenas.

Morador paga, mas 
não recebe água

 N Não aguento mais essa 
falta de água na Rua 
Jacinto Rebelo. Pagar a 
conta e não ter água... É 
difícil ser um cidadão que 
arca com suas contas no 
meio de uma pandemia 
e a empresa não arca 
com suas próprias 
responsabilidades.

 > Anônimo
Por e-mail



RIO DE JANEIRO

Fiscalização interdita casa de festas no Itanhangá
Secretaria Municipal de Ordem Pública notificou nove estabelecimentos por infração sanitária. Culto religioso na praia foi encerrado

DIVULGAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Culto religioso que ocorria na areia da praia do Recreio foi encerrado

Uma casa de festas foi inter-
ditada mais uma vez pela Pre-
feitura do Rio, na madrugada 
de quarta-feira, no Itanhan-
gá, na Zona Oeste. Segundo a 
Secretaria Municipal de Or-
dem Pública, no local acon-
teceria uma festa. Um culto 
religioso que ocorria na areia 
da praia do Recreio, na altura 
do posto 11, também na Zona 
Oeste, foi encerrado. Além 
disso, nove estabelecimentos 
foram notificados por infra-
ção sanitária – a maioria por 
servir clientes em pé.

A pasta informou que a 
operação continua ontem em 
pontos da cidade, incluindo 

a área de lazer do Aterro do 
Flamengo. Desde a noite da 
última sexta-feira, 22 bairros 
já foram fiscalizados, 138 ins-
peções em estabelecimentos, 
33 infrações sanitárias e oito 
interdições - sendo sete de 
eventos clandestinos em casas 
de festas, que teriam um públi-
co total estimado de mais de 
quatro mil participantes. As 
ações contam com equipes da 
Seop, Defesa Civil, Instituto de 
Vigilância Sanitária e Guarda 
Municipal, e apoio da Polícia 
Militar em alguns casos.

Ainda segundo a secretaria, 
agentes da Seop em apoio à 17ª 
DP (São Cristóvão) desmon-

Prefeito não descarta 
um possível lockdown 
no Município do Rio
Mas ao participar de celebração, Eduardo Paes pondera sobre um 
isolamento total na cidade: ‘Não há nem cheiro neste momento’

ESTEFAN RADOVICZ 

O prefeito Eduardo Paes participou da missa celebrada ontem por Dom João Tempesta para comemorar o Dia de São Sebastião

O 
prefeito Eduardo 
Paes afirmou ontem 
que não descarta um 
lockdown no Rio. Ele 

participou da missa celebrada 
por Dom João Tempesta para 
comemorar o Dia de São Se-
bastião no santuário dedicado 
ao santo, na Tijuca. Ele revelou 
o pedido que fez ao padroeiro 
da cidade. “Se ele pudesse ace-
lerar essa vacina. São Sebas-
tião, vamos com fé. Por favor, 
vai vacina”. Ele ponderou que 
o município está bem distan-
te de fazer o isolamento total. 
“Eu não mando nesse tema, eu 
respeito a decisão dos técnicos 
da Secretaria de Saúde. O que 
mandarem fechar, vai fechar. 
O que mandarem ficar aberto, 
vai ficar”, comentou. 

“Não descarto nada, mas 
não há nem cheiro de lock-
down nesse momento. No 
dia que os técnicos disserem: 
‘Eduardo Paes, o senhor vai ter 
que plantar uma bananeira e 
fazer o lockdown’. Eu vou plan-
tar a bananeira e fazer o lock-
down. Os técnicos não estão 
dizendo isso, então, nós vamos 
aguardar”, completou. 

Questionado sobre a ima-
gem do Rio ficar arranhada 
por conta das praias e dos ba-
res cheios, Paes minimizou 
e destacou sobre as áreas de 
lazer. “Não tenho visto críti-
cas em relação a abertura das 
áreas de lazer, todos os espe-
cialistas, que eu ouvi... Eu ouvi 
os técnicos da prefeitura, mas 
todos especialistas disseram 
que é importante áreas de la-
zer estarem abertas”, alegou.

Paes desconversou sobre 
bares e danceterias abertos 
mesmo com os registros de 
aglomerações. “Essa decisão 
é dos técnicos da Secreta-
ria Municipal de Saúde e de 
epidemiologistas.”

O prefeito apelou para que a 
população se conscientize. “É 
trabalho de fiscalização e cons-
cientização ao mesmo tempo 
com festas e estabelecimentos 
para que não haja aglomera-
ções pela Secretaria de Ordem 
Pública. Reitero para que as 
pessoas tenham consciência.”

Sobre o atraso na produ-
ção das vacinas da Fiocruz 
e a estratégia de manter o 
calendário de vacinação so-
mente com a CoronaVac, do 
Butantan, disse: “O ideal é 
que nós tivéssemos as vaci-
nas de Oxford o mais rápido 
possível. O que vamos fazer 
é na medida que tiver vacina, 
nós vamos vacinar. Receben-
do mais vacina, vamos vaci-
nar”, afirmou.

Se ele (São 
Sebastião) pudesse 
acelerar essa vacina. 
São Sebastião, 
vamos com fé. Por 
favor, vai vacina”
EDUARDO PAES, prefeito 
do Rio

 N A emoção marcou a missa no 
Santuário de São Sebastião, 
na Igreja dos Capuchinhos. O 
prefeito Eduardo Paes não es-
condeu que se emocionou muito 

durante a celebração e esclare-
ceu o motivo. “Tem um monte 
de coisa. Primeiro, porque tinha 
quatro anos que eu não podia 
comemorar essa data de São 

PEDIDO AO PADROEIRO

Emoção na missa de São Sebastião

 > Moradores e funcio-
nários do Retiro dos Ar-
tistas, em Jacarepaguá, 
foram vacinados on-
tem contra a covid-19. 
O local entrou na lista 
de instituições que cui-
dam de idosos, um dos 
grupos prioritários da 
primeira fase da cam-
panha. Vacinada, a atriz 
Zezé Motta, vice-presi-
dente do retiro, come-
morou. “Alívio, espe-
rança e gratidão”, disse 
a artista de 76 anos, que 
não é residente, mas foi 
um dos 47 funcionários 
vacinados. 

Cinquenta e sete artis-
tas em idade avançada 
foram imunizados. A pri-
meira foi a compositora 
Ana Terra. Ela é autora 
de mais de 100 canções e 
entre os grandes suces-
sos está a música ‘Amor, 
meu grande amor’, gra-
vada por Ângela Rô Rô e 
Frejat. “A vacina não dói, 
não precisa ter medo”, 
disse Ana Terra.

Seguindo protocolos 
e o isolamento social, 
o retiro não registrou 
nenhum caso de covid. 
“Desde março, todos os 
residentes e funcionários 
seguiram rigorosamente 
o que diz a Ciência”, disse 
Stepan Nercessian, 67, 
presidente da institui-
ção, também vacinado. 
Eterno ídolo do Botafo-
go, o ex-goleiro Manga, 
83, também recebeu a 
vacina. Ele vive no retiro. 

Vacinação 
no Retiro
dos Artistas

A compositora Ana Terra foi primeira a receber a vacina no retiro

ESTEFAN RADOVICZ 

cidadãos para reduzir os ín-
dices de vítimas da covid-19”, 
declarou o secretário munici-
pal de Ordem Pública, Brenno 
Carnevale.

As equipes da prefeitura 
percorreram, desde o início 
da operação, áreas comerciais 
dos seguintes bairros: Méier, 
Tijuca, Vila Isabel, Leblon, Ipa-
nema, Copacabana, Botafogo, 
Bangu, Barra da Tijuca, Re-
creio dos Bandeirantes, Lapa, 
Ilha do Governador, Lagoa, 
Largo do Machado, Aterro do 
Flamengo (área de lazer), Vila 
da Penha, Vista Alegre, Gávea, 
Marechal Hermes, Urca, São 
Cristóvão e Campo Grande.

LUANA BENEDITO
luana.benedito@odia.com.br

taram na tarde de terça-feira, 
um evento anunciado para 
acontecer na quadra de espor-
tes, no Tuiuti, na Zona Norte 
do Rio. Na segunda-feira, um 
bar, em Marechal Hermes, 
foi autuado em R$ 3.093,32, 
por conta da realização de um 
show, com roda de samba, sem 
autorização e alvará.

“Sem prejuízo das ações de 
conscientização, a Prefeitura 
do Rio não vai abrir mão de 
impedir eventos que contra-
riam as medidas de proteção 
à vida que estão em vigor. Esse 
trabalho é preventivo, para 
salvar vidas. Mas é fundamen-
tal a colaboração de todos os 

Sebastião como prefeito, que é 
uma coisa que me honra muito, 
no dia do santo protetor e pa-
droeiro da nossa cidade”, disse 
o prefeito, que leu a liturgia da 
palavra na celebração.

 E o que o prefeito pediria 
para o padroeiro da cidade? 

“Nesse momento, é viver livre 
dessa pandemia, é o maior ob-
jetivo de todos nós. É claro que 
a gente pede as proteção de São 
Sebastião a cidade, mas se ele 
pudesse acelerar essa vacina. 
São Sebastião, vamos com fé. 
Por favor, vai vacina.”

O prefeito do Rio 
apelou para que 
a população se 
conscientize sobre 
aglomeração

Ex-goleiro do Botafogo, Manga foi vacinado no Retiro dos Artistas 

BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Essa doença é 
mortal, não tem 
remédio e a única 
coisa que a gente 
tem é a vacina. Não 
dói, as pessoas não 
precisam ter medo”
ANA TERRA, 1ª a tomar a 
vacina no Retiro dos Artistas
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Desabrigados recebem aluguel social
Foi paga a primeira parcela de R$ 400 a famílias da ocupação destruída por incêndio 

REPRODUÇÃO / INTERNET

Para dar continuar recebendo, famílias devem entregar documentação

O primeiro mês do aluguel so-
cial foi paga ontem aos desa-
brigados da ocupação “Unidos 
Venceremos”, em Santa Cruz, 
na Zona Oeste do Rio, destrií-
da pelo incêndio há sete dias. 
O vice-prefeito e secretário de 
Habitação, Nilton Caldeira, e 
a secretária de Assistência So-
cial, Laura Carneiro, entrega-
ram os primeiros quatro che-
ques, no valor de R$ 400 cada, 
a Thamires dos Santos Dias, 
Pamela Regina de Sousa, Gise-
le de Oliveira Sebastião e Paulo 
Ferreira da Silva. Os demais 
foram dados pelas equipes das 
secretarias de Habitação e de 
Assistência Social. 

Para dar continuidade ao 
pagamento, as famílias deve-

rão procurar a Subprefeitura 
da Zona Oeste para a entre-
ga da documentação exigida 
pela Secretaria de Habitação. 
Os beneficiários têm 30 dias 
para realizar o agendamento, 
no polo Santa Cruz da subpre-
feitura, Rua Fernanda, 155. 

O incêndio aconteceu na 
noite do dia  14 de janeiro, e 
as vítimas foram abrigadas 
no Centro Esportivo Miéci-
mo da Silva.  

Os donativos podem ser 
encaminhados ao CRAS Jor-
ge Gonçalves, Rua Primeira, 
61, em Santa Cruz, e à unida-
de de reinserção Rio Acolhe-
dor, Rua Hermínio Aurélio 
Sampaio, 105, ao lado do Se-
nat, em Paciência.

Baile tem aglomeração e homens armados
Evento na Maré, que começou na noite da última terça-feira, durou até a manhã de ontem 

Um baile na madrugada de 
terça-feira na Vila do João, 
no Complexo da Maré, na 
Zona Norte do Rio resultou 
em uma grande aglomera-
ção, com a maioria das pes-
soas sem máscaras e desres-
peitando o distanciamento 
social. A festa aconteceu até 
a manhã de ontem. Homens 
armados com fuzis também 
circulavam entre os frequen-
tadores do local.

Imagens áreas feitas pelo 
Bom Dia Rio, da TV Globo, 
mostraram, às 7h15, que 
uma multidão ainda estava 
na festa, realizada sob uma 
extensa tenda no campo de 
futebol da comunidade. 

Havia um palco com telão 
de LED, caixas de som e locais 

Homens armados de fuzil circulavam em baile no Complexo da Maré

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

radores denunciem com 
antecedência a realização 
de festas clandestinas, in-
dependentemente da ma-
nifestação cultural. “Desta 
forma, os policiais militares 

poderão atuar preventiva-
mente, impedindo a entrada 
de equipamentos de som e 
outros itens utilizados pelos 
promotores do evento”, afir-
mou em nota.

de bebidas e comidas. Pro-
curada por O DIA, a Polícia 
Militar informou que as ope-
rações policiais são “precedi-
das de informações da área de 
inteligência e planejamento 
prévio, com a preocupação 
central de preservar vidas”.

GRANDE RISCO

Segundo a corporação, uma 
intervenção para esse tipo de 
evento, depois de iniciado, 
“representaria grande risco 
para a integridade física de 
dezenas de pessoas, sobre-
tudo, numa área reconheci-
damente conflagrada com a 
presença de criminosos for-
temente armados”.

A polícia ainda ressaltou 
que é importante que mo-

Dados foram anunciados na véspera do Dia 
Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

DIVULGAÇÃO

Local foi simbólico já que a árvore é “filha” do famoso baobá “João Gordo”, arrancado de praia de Paquetá

O 
Estado do Rio re-
gistrou 1.355 crimes 
em 2020 que podem 
estar relacionados 

à intolerância religiosa. Se-
gundo levantamento inédi-
to do Instituto de Segurança 
Pública (ISP) divulgado on-
tem, foram mais de três ca-
sos em todos os dias do ano. 
Os números foram anuncia-
dos na véspera do Dia Nacio-
nal de Combate à Intolerân-
cia Religiosa, celebrado hoje. 
Conforme o ISP, o objetivo é 
estimular a denúncia desse 
tipo de crime.

“Nós entendemos que es-
ses números ainda são mui-
to subnotificados e a melhor 
forma de evitar que novos 
casos aconteçam é garantir 
que agressores sejam pu-
nidos na forma da lei. Nos-
sa Constituição assegura o 
livre exercício de todos os 
cultos religiosos e temos a 
obrigação de proteger o di-
reito”, disse a diretora-presi-
dente do ISP, Marcela Ortiz.

O instituo informou que 
as vítimas têm receio de de-
nunciar porque os crimes, 
geralmente, são cometi-
dos em áreas dominadas 
por facções criminosas. Os 

delitos foram divididos em 
três grupos: 1.188 vítimas 
de injúria por preconceito; 
144 vítimas de preconceito 
de raça, cor, religião, etnia e 
procedência nacional; 23 de 
ultraje a culto religioso. 

A última tipificação crimi-
nal é caracterizada pela ridi-
cularização pública, impedi-
mento ou perturbação de ceri-
mônia religiosa. Em relação a 
2019, os números são um pou-
co menores já que foram re-
gistrados 32 casos deste tipo. 
Para o instituto, essa queda já 
era esperada já que os templos 
religiosos ficaram fechados 
por conta da pandemia.

Em novembro do ano pas-
sado, representantes de 350 
comunidades tradicionais de 
matriz africanas, como ter-
reiros de umbanda, tendo à 
frente o Instituto Onikoja, en-
viaram aos candidatos à Pre-
feitura do Rio carta em que 
apresentam cinco demandas 
desses grupos, sugerem sua 
inclusão nos planos de gover-
no, e pedem que os candidatos 
firmem compromisso para so-
lucionar combater a violência 
e a intolerância religiosa.

“Queremos distensionar a 
relação com a sociedade civil 
para construir discursos de 
paz. Precisamos construir 
pontes, não muros”, explica o 
Humbono Rogério de Olissa, 
presidente do Instituto Oni-
koja e sacerdote do terreiro 
Humpame Kuban Bewa Le-
min, em Sepetiba, onde são 
há atividades sócio culturais.

O documento cobra com-
bate a crimes de intolerância, 
valorização do patrimônio 
imaterial da cultura de matriz 
africana, garantia de espaços 
públicos para práticas religio-
sas, promoção do diálogo inter
-religioso e ensino nas escolas 
públicas da cultura africana e 
indígena, conforme Lei 1.645. 

EM DEFESA DA NATUREZA

Ato ecumênico em baobá do Parque Madureira

 NAto ecumênico realizado on-
tem, feriado de São Sebastião, 
reuniu sete representantes de 
distintas matrizes religiosas no 
baobá do Parque Madureira. 
O evento foi organizado pela 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e, segundo a pasta, o 
local escolhido foi simbólico já 
que a árvore é “filha” do famoso 
baobá “João Gordo”, arrancado 
de uma praia de Paquetá em 
julho de 2020. A manifestação 
teve a presença de passistas da 
Portela, Império Serrano e Em 

Cima da Hora e autoridades.
O baobá havia sido plantado 

em 20 de novembro de 2020 no 
parque, em uma comemoração pelo 
Dia da Consciência Negra, por inte-
grantes da Portela, em articulação 
do movimento Planta Paquetá. A 
simbologia e a história das impo-
nentes árvores de origem africana 
serão retratadas no enredo “Igi Osè 
Baobá”, dos carnavalescos Renato 
Lage e Márcia Lage, que a azul-e
-branco de Osvaldo Cruz e Madurei-
ra apresentará no próximo carnaval. 
Um baobá vive mais de mil anos.

Representantes religiosos 
fizeram um abraço simbólico 
ao baobá. E rezaram a oração 
de São Francisco. O sacerdote 
do Candomblé Bantu Lemba 
Dyala reforçou a importância 
do baobá. “Daqui a cem anos 
vai ter sombra, mas vai ter tam-
bém memória”, reforçou. “Vie-
mos defender a ecologia, que 
faz parte da luta”, disse Alana 
Morgana Bruxa, da União Wic-
ca do Brasil. Paulo Maltz, da 
Federação Israelita, pediu que 
árvores não sejam destruídas.

Um confronto entre bandidos e 
a PM no bairro Brisamar na noite 
de terça-feira teve como resul-
tado a morte de um suspeito e 
a apreensão de drogas, equi-
pamentos, arma e munições. 
Agentes da 5ª Companhia (24º 
Batalhão) faziam patrulhamen-
to quando se depararam com 
barricada e homens armados, 
que atiraram. Os PMs revidaram. 

Um suspeito foi atingido e socor-
rido ao hospital, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu.

Os policiais informaram que 
encontraram pistola Bersa ca-
libre 9 milímetros com nume-
ração raspada, três munições 
intactas do mesmo calibre, duas 
granadas, 326 pinos de cocaína, 
rádio transmissor e 234 papelo-
tes de maconha.

Dois suspeitos morreram, na 
madrugada de ontem, após 
troca de tiros com PMs, na 
Vila Kennedy. De acordo com 
a polícia, agentes do 14º BPM 
(Bangu) ao tentarem fazer 
uma abordagem a um grupo 
de homens armados, foram 
“atacados” e houve confronto. 
Ainda segundo a corporação, 

três homens foram baleados 
no tiroteio. Eles foram enca-
minhados para o Hospital Mu-
nicipal Albert Schweitzer, em 
Realengo, mas dois deles não 
resistiram aos ferimentos. Não 
há informações sobre o estado 
de saúde do terceiro. Na ação, 
um fuzil, duas pistolas e muni-
ções foram apreendidos. 

DIA A DIA

DOIS MORTOS EM CONFRONTO COM PM

SUSPEITO MORRE EM ITAGUAÍ 

DELITOS

1.188

144

Os delitos foram divididos 
em três grupos: 1.188 
vítimas de injúria por 
preconceito. 

144 vítimas de preconceito 
de raça, cor, religião, etnia e 
procedência nacional; 23 de 
ultraje a culto religioso.

Incêndio começou 
em aparelho de 
ar-condicionado 
do oitavo andar

Maternidade pega 
fogo em Icaraí 

Um incêndio atingiu o Hos-
pital Icaraí, que fica em Ni-
terói, na noite da última 
terça-feira. O fogo começou 
em um aparelho de ar-con-
dicionado do 8º andar do 
prédio, onde fica a materni-
dade da unidade de saúde. 
Ninguém ficou ferido.

O Hospital Icaraí infor-
mou que os pacientes que 
estavam no andar foram 
levados para outros pavi-

mentos do prédio. Segundo o 
hospital, a unidade teve aten-
dimento restabelecido ime-
diatamente e nenhum outro 
andar ou área foram afetados 
pelas chamas.

“O Hospital Icaraí lamenta 
o ocorrido e informa que sua 
equipe multidisciplinar atuou 
de forma rápida para que to-
dos os pacientes tivessem sua 
integridade física mantida, e 
os familiares comunicados e 
tranquilizados”, a unidade in-
formou, em nota.

O incêndio foi controla-
do pelo quartel de Niterói 
do Corpo de Bombeiros. A 
corporação foi acionada às 
21h45 e às 21h58 as chamas 
já haviam sido apagadas.

Rio registra 1,3 mil 
crimes relacionados 
à intransigência
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A estrutura ‘empresarial’ do tráfico
Investigação da Polícia Civil revela nova hierarquia nos cargos da boca de fumo para gerir os ‘negócios’

PMERJ / DIVULGAÇÃO

Para atrapalhar operações policiais, criminosos colocam barricadas pelo caminho e ‘miguelitos’, que são estruturas de metal pontiagudas usadas para furar pneus das viaturas

GÍRIA DO TRÁFICO

 NArrego: propina
 NDar derrame: é a expressão 

que criminosos atribuem a 
vapores que roubaram da 
boca onde trabalham

 NBico, Vassoura: fuzil
 NPeça: arma
 NTudo dois: expressão usada 

por criminosos do Coman-
do Vermelho (CV) para fa-
lar que a área da favela está 
tranquila

 NTudo três: tem o mesmo 
sentido, só que é usado pelo 
Terceiro Comando Puro (TCP) 

 NÉ nós: gíria usada por trafi-
cantes do CV para se referirem 
aos comparsas

 NÉ a gente: tem mesmo sen-
tido, só que usada por bandi-
dos do TCP

 NTotal: expressão usada 
para se referir a droga de boa 
qualidade

 NBarriga azul, Cana, Pompeu, 
Pé preto: PMs

 NCara de lata: caveirão
 NBranca fina, Pó: cocaína
 NBoldo, Bagulho, Preto: 

maconha
 NCria: bandido morador da 

área
 NPalmear: mirar 
 NPular o muro: quando ban-

dido troca de facção
 NBrota: gíria usada por crimi-

nosos para convocar compar-
sas ou desafiar rivais

 NPassar a visão: expressão 
usada por traficantes para 
pedir explicações, dar dica ou 
conselho

 NPegar a fita: expressão usa-
da por traficantes para con-
cluir explicações

 NMídia: referência dos crimi-
nosos para a imprensa

 NMelhor forma: quando algo 
é bem feito

 NSufocar: extorquir
 NAsfalto: área fora da favela

Entorpecente, preço, comunicação e roubo
 > De acordo com o delega-

do Gustavo Castro, a estru-
tura do tráfico nas posições 
mais baixas atualmente é 
dividida em quatro cargos 
de gerência: entorpecen-
tes, de preço, de comuni-
cação e de roubos. 

O de entorpecentes é o 
responsável pela guarda 
da droga em estado bruto, 
para promover a divisão 
da droga em porções me-
nores. A partir dele, esse 
material parte para a en-
dolação, para depois ser 
distribuída em cargas a 

serem destinadas aos geren-
tes de preço.

Os gerentes de preço, co-
nhecidos também como ge-
rentes de carga, são os que 
recebem as drogas já endola-
das e as separam como serão 
vendidas nas bocas de fumo, 
dividindo o entorpecente por 
tipo e preço. Esse também é 
conhecido como o gerente da 
boca (ponto de venda). 

O traficante responsável 
por gerir a comunicação do 
tráfico na comunidade traba-
lha na distribuição de rádios 
de transmissão e de fogos de 

artifícios, para os crimi-
nosos que têm o cargo de 
“atividade”. O gerente de 
comunicação coordena 
o posicionamento desses 
“atividades” em locais es-
tratégicos que têm uma 
boa visão do que está acon-
tecendo na região.

Por fim, os gerentes de 
roubos assumem a respon-
sabilidade de coordenar 
os roubos que serão feitos 
pelos criminosos da fac-
ção no asfalto, sejam eles 
de carros, cargas ou de 
transeuntes.

H
á pelo menos 15 anos 
o tráfico de drogas do 
Complexo do Salguei-
ro, em São Gonçalo, é 

comandado por António Ilario 
Ferreira, o Rabicó. Segundo a 
Polícia Civil, mesmo no período 
em que esteve preso, o “dono do 
Salgueiro” não perdeu seu pos-
to e nunca deixou de coman-
dar as atividades criminosas. 
Este poder só foi possível por 
conta da hierarquia do tráfico, 
que costuma ser respeitada em 
todas as comunidades, inde-
pendente da facção, segundo 
investigações da Delegacia de 
Combate as Drogas (DCOD). 

De acordo com a especia-
lizada, a organização crimi-
nosa funciona como uma em-
presa, dividida em funções e 
com hierarquia. O “dono do 
morro” é o cargo mais alto do 
varejo de droga nas comuni-
dades, ocupando o cargo de 
maior liderança local. 

Segundo o delegado Gus-
tavo Castro, titular da DCOD, 
esse chefe da quadrilha esco-
lhe um gerente geral, que é 
uma pessoa de confiança dele 
para ser o responsável direto 
em emitir suas ordens e di-
retrizes na comunidade. No 
Complexo do Salgueiro, o atual 
braço direito de Rabicó é um 
criminoso conhecido como Ri-
cardo Severo, o Faustão, como 
apontam as investigações da 
72ª DP (São Gonçalo). 

Esses dois cargos estão no 
topo da hierarquia das organi-
zações criminosas de modelo 
de tráfico. Em seguida, gerentes 
setorizados figuram na terceira 
fileira desse organograma.

Mas se antigamente esses 
cargos eram divididos em ape-
nas duas subdivisões, nos tem-
pos atuais essas funções de res-
ponsabilidade foram dobradas.

Muitas vezes é necessário usar retroescavadeira para retirar barricadas

DIVULGAÇÃO/7º BPM

 > Segundo a especialista 
em segurança e integran-
te do Grupo de Estudos 
de Novas Ilegalidades da 
UFF (GENI-UFF) Caro-
lina Grillo, os cargos de 
menor hierarquia no trá-
fico costumam ser ocu-
pados em sua maioria 
por crianças e adolescen-
tes que abandonaram a 
escola. “Com dificulda-
des na educação, os me-
nores costumam ver no 
movimento uma opor-
tunidade de ganhar di-
nheiro. Embora esse va-
lor, na maioria das vezes, 
seja inferior a um salário 
mínimo. Aliás, no início, 
muitas vezes esses meni-
nos são atraídos sem se-
quer receber. Fazem bi-
cos, como comprar bebi-
das ou lanches, e acabam 
se aproximando”, conta.

Ainda segundo Caro-
lina, esses menores cos-
tumam assumir posições 
como radinho ou fogue-
teiro e, se sobreviverem, 
ascendem a cargos como 
vapor ou soldado, cuja 
remuneração raramente 
ultrapassa o salário mí-
nimo: “Embora pareça 
pouco, para esses ado-
lescentes que interrom-
peram seus estudos o trá-
fico, muitas vezes, é visto 
como única oportunida-
de de receber tal quantia”.

‘Adolescentes 
interrompem 
seus estudos’

Confira os subordinados dos gerentes
 > Na hierarquia de uma 

boca de fumo, a Polícia 
Civil mostra que abaixo 
dos gerentes do varejo da 
droga têm os seus subor-
dinados, que são os car-
gos mais baixos. O levan-
tamento da DCOD apon-
ta que eles são o vapor, o 
contenção e o segurança, 
além do fogueteiro e do 

radinho, também conheci-
do como atividade. 

“O vapor é que vende a 
droga ao consumidor. Eles 
têm também que prestar 
contas das cargas vendidas 
e repassar os valores no fi-
nal de cada plantão, que em 
regra é de 24 horas para os 
gerentes de carga. Quem faz 
a contenção da boca são os 

seguranças. Eles portam 
armas e resistem contra 
as forças policiais, para 
que seus comparsas pos-
sam fugir. Já os foguetei-
ros ou radinhos são os que 
têm a função de avisar a 
chegada da polícia aos de-
mais membros do grupo”, 
explicou o delegado Gus-
tavo Castro.

Vapor vende droga 
ao consumidor, 
presta contas das 
cargas vendidas e 
repassa os valores 
no final do plantão’

GUSTAVO CASTRO, 
delegado

THUANY DOSSARES 

thuany.dossares@odia.com.br

ARTE O DIA
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BRASIL

STJ quer explicação sobre 
falta de oxigênio no AM
Ministro ordena que autoridades do estado deem esclarecimentos ‘detalhados’

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Na terça à noite, oxigênio enviado pela Venezuela chegou a Manaus

O 
vice-presidente do 
Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Jorge 
Mussi, determinou 

que o governo do Amazonas e 
os municípios do estado pres-
tem em 48 horas esclareci-
mentos sobre exato momento 
em que tiveram conhecimento 
do risco de desabastecimento 
de oxigênio em unidades de 
Saúde. Mussi ordenou que os 
esclarecimentos sejam “deta-
lhados”. Também quer ser in-
formado sobre o recebimento 
e o uso de verbas federais para 
o combate à pandemia de co-
vid-19. O ministro está respon-
sável pelo plantão do STJ, até o 
fim de janeiro, e pode decidir 
nos casos que julgar urgentes.

Mussi recebeu pedido da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) para investigar a 
condução da crise no sistema 
de Saúde pelas autoridades es-
taduais e municipais do Ama-
zonas, sobretudo em relação 
à falta de oxigênio nas unida-
des hospitalares. Ao atender à 
PGR, Mussi requisitou infor-
mações sobre ações adotadas 
no combate à pandemia; o 
número de leitos clínicos e de 
UTI à disposição; o número de 
profissionais envolvidos nas 
ações de combate à pandemia, 
entre outras informações téc-

pelo menos desde 14 de janei-
ro, quando o estoque de oxigê-
nio acabou em vários hospitais 
da cidade e levou pacientes in-
ternados à morte por asfixia. 
Uma operação de guerra foi 
iniciada para suprir a deman-
da, que ainda não foi normali-
zada. A situação acontece em 
Coari, que registrou sete óbi-
tos na terça-feira por falta de 
oxigênio no hospital regional. 
Outras mortes por asfixia fo-
ram confirmadas em Mana-
capuru e Itacoatiara.

Médica da Fiocruz culpa ‘incompetência 
diplomática’ do governo Bolsonaro 

Pesquisadora lamenta 
atraso para ter vacina 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Margareth Dalcomo recebeu prêmio da Arquidiocese do Rio

Uma das principais vozes 
científicas durante a pan-
demia, a médica pneumo-
logista e pesquisadora da 
Fiocruz Margareth Dalco-
mo lamentou o atraso na 
produção das vacinas no 
Brasil. Ela culpou a “incom-
petência diplomática” do 
governo Bolsonaro. O de-
sabafo ocorreu no discurso 
após receber o Prêmio São 
Sebastião, promovido pela 
Arquidiocese do Rio.

Visivelmente emocio-
nada, Margareth Dalcomo 
considerou injustificável 
o Brasil estar em dificul-
dades para disponibilizar 
vacina para a população. 

“O que é que pode justi-
ficar, nesse momento, que 
o Brasil não tenha capaci-
dade competitiva de servir 
à nossa obrigação para a 
qual nós fomos formados. 
O que é que pode justificar 

que o Brasil não tenha as va-
cinas disponíveis para a sua 
população? Não há nada que 
justifique a não ser a absoluta 
incompetência diplomática 
do Brasil, que não permite que 
cada um dos senhores, suas 
famílias e aqueles que vocês 
amam estejam amanhã ou nos 
próximos meses, de acordo 
com o cronograma apresen-
tado, recebendo a única so-
lução que há para a covid-19”, 
desabafou.

O governo Bolsonaro está 
com dificuldade para obter dois 
milhões de doses do imunizan-
te da Oxford/AstraZeneca, pro-
duzidos pelo governo da Índia 
em parceria com o instituto in-
diano Serum. Tanto o Institu-
to Butantan quanto a Fiocruz 
não conseguem, junto a labo-
ratórios chineses, a liberação da 
exportação do IFA, ingredien-
te farmacêutico que funciona 
como “matéria-prima”.

nicas sobre ações desenvolvi-
das pelo SUS.

As apurações correrão no 
âmbito de um inquérito que 
já havia sido aberto no STJ 
para investigar desvios na 
instalação de um hospital de 
campanha em Manaus. Na 
decisão, Mussi escreveu que 
o MPF demonstrou haver sus-
peita de “ilegalidades diver-
sas no emprego de recursos 
federais destinados ao en-
frentamento da pandemia”.

Manaus vive novo colapso 

PEDIDO AO PAI

 NO papa Francisco rezou on-
tem por todos que sofrem 
pela pandemia do coronaví-
rus e, em especial, pela situa-
ção enfrentada em Manaus, 
devido à falta de oxigênio. 
“Nestes dias a minha oração 
vai para os impactados pela 
pandemia, especialmen-
te em Manaus, no norte do 
Brasil. O Pai Misericordioso 
os sustenta neste momento 
difícil”, disse em audiência 
geral celebrada na biblioteca 
do palácio pontifício.

Em abril de 2020, duran-
te o primeiro pico da pande-
mia na capital do Amazo-
nas, Francisco ligou para o 
arcebispo de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, para 
prestar solidariedade às ví-
timas da covid-19. 

Na terça-feira à noite, ca-
minhões com mais de 100 mil 
m³ de oxigênio enviados pelo 
governo da Venezuela chega-
ram a Manaus. Os primeiros 
veículos deixaram, sábado, 
Puerto Ordaz, passaram por 
Pacaraima e Boa Vista (RR) 
e entraram em Manaus.

Francisco reza 
por Manaus 

 > Manaus e Vaticano
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MUNDO

Biden toma posse 
e Bolsonaro fala 
em ‘democracias’
Trump não participa da cerimônia presidencial 
dos EUA e rompe tradição de mais de 150 anos

J
oe Biden tomou posse on-
tem como 46º presiden-
te dos Estados Unidos, e 
Kamala Harris assumiu 

como a primeira mulher vice
-presidente do país estaduni-
dense, também como primei-
ra negra e de descendência 
asiática. Biden fez um apelo 
emocionado à “unidade” em 
uma cerimônia marcada pela 
pandemia e pela ausência de 
seu antecessor Donald Trump, 
que deixou Washington algu-
mas horas antes para a Fló-
rida. Apenas o seu vice-pre-
sidente, Mike Pence, acom-
panhou a posse. A cerimônia 
ocorreu meio-dia, horário lo-
cal, e 14h em Brasília.

“Hoje é um dia de histó-
ria e esperança. Hoje é o dia 

da democracia”, disse Biden. 
Já Kamala, de 56 anos, foi em-
possada prestando juramento 
com uma mão na Bíblia dian-
te da juíza da Suprema Corte 
Gloria Sotomayo. 

Trump deixou Washington 
três horas antes da posse de 
Biden, rompendo uma tradi-
ção de mais de 150 anos, mas 
o vice-presidente Mike Pence 
foi à cerimônia. Na posse, Bi-
den fez um minuto de silên-
cio e afirmou que o EUA ainda 
enfrentará a fase mais mortal 
da pandemia do coronavírus. 
O país já soma mais de 400 
mil mortos provocados pela 
covid-19. O evento contou 
com a presença de autorida-
des dos três poderes de gover-
no e de três ex-presidentes: 
Barack Obama, George W. 
Bush e Bill Clinton, acompa-

nhados de suas esposas.
Em contraste com Donald 

Trump, Biden escolheu uti-
lizar a conta oficial da presi-
dência no Twitter enquanto 
estiver à frente do país, a @
POTUS (sigla para President 
of The United States, ou Pre-
sidente dos Estados Unidos).

CARTA

O presidente Jair Bolsonaro 
enviou a Biden, uma carta o 
cumprimentando pela posse. 
Na mensagem, Bolsonaro cita 
o Brasil e os Estados Unidos 
como “as duas maiores demo-
cracias do mundo” e diz que se-
gue “empenhado e pronto para 
trabalhar pela prosperidade de 
nossas nações e o bem-estar de 
nossos cidadãos”, escreveu. 

Joe Biden vai usar a conta oficial da presidência no Twitter, @POTUS, enquanto estiver no poder

PODEROSA

Anitta celebra música ‘Make it Hot’ na posse de Biden

 N Em entrevista à CNN Brasil, 
Anitta celebrou o fato de sua 
música ‘Make it Hot’ tocar na 
posse de Joe Biden. A música, 
parceria dela com o trio Major 
Lazer, estava entre as 46 esco-
lhidas para uma playlist.

“ E u  tô  s u p e r  a n i m a d a , 
feliz, surpresa e com mais 

esperanças para esse próximo 
ano, que está começando cheio 
de coisas boas”, disse ela, que está 
nos Estados Unidos.

A Poderosa ainda contou que 
a mudança na presidência do país 
está deixando todos em Miami 
mais animados. “Estou em Miami 
e aqui todo mundo está feliz com 

a saída do Trump e vinda do 
Biden. E ver minha música na 
cerimonia é muita felicidade”.

Na posse de Biden, canto-
ras como Lady Gaga e Jennifer 
Lopez fizeram apresentações 
musicais. A primeira foi a res-
ponsável por cantar o hino na-
cional dos Estados Unidos. 

A Itália entrará com ações 
judiciais “nos próximos dias” 
contra o laboratório Pfizer, 
devido a atrasos no forne-
cimento de vacinas contra 
o coronavírus - anunciou 
ontem o diretor da unidade 
de crise para a pandemia, 
Domenico Arcuri. “A prote-
ção da saúde dos cidadãos 
italianos não pode ser nego-
ciada”, advertiu Arcuri.

O economista Eduardo Fau-
zi virou réu na Justiça Fede-
ral do Rio pelos crimes de 
terrorismo e incêndio. Ele, 
que está preso na Rússia, é 
acusado de arremessar co-
quetéis molotov para den-
tro do prédio onde funciona 
a produtora do grupo humo-
rístico Porta dos Fundos, no 
Humaitá, em 24 de dezem-
bro de 2019.  

Uma explosão foi registrada 
ontem no centro de Madri, 
capital da Espanha, e deixou, 
ao menos, dois mortos. O ser-
viço de emergências de Ma-
dri informou que pelo menos 
quatro andares de um edifício 
na capital espanhola foram 
atingidos por volta das 11h 
de Brasília. Ainda não há in-
formações sobre a autoria ou 
motivação da explosão. 

Vários estrangeiros que não 
usavam máscara na ilha in-
donésia de Bali foram for-
çados pelas autoridades a 
fazer flexões - como mos-
tram vários vídeos compar-
tilhados nas redes sociais. 
Imagens divulgadas esta 
semana mostram turistas 
de bermuda e camiseta, fa-
zendo flexões no calor tro-
pical, vigiados pela polícia. 

DIA A DIA

EXPLOSÃO 
EM MADRI

PUNIDOS SEM 
MÁSCARA

EDUARDO 
FAUZI VIRA RÉU

ITÁLIA PROCESSA 
PFIZER

Conteúdo Estadão e AFP

 > Washington, Estados Unidos

AFP
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AMÉRICA FICA NO 0 A 0
O América ficou no 0 a 0 com a Cabofriense, 

em Cabo Frio, e está em 3º lugar na Seletiva 

do Carioca. O Nova Iguaçu lidera. 

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

FLAMENGO FLUMINENSE

Jogo em clima de final na 
luta pelo título brasileiro
Vencer o Palmeiras, hoje, é fundamental para se aproximar do líder Internacional

E
m quarto lugar na ta-
bela de classificação, 
o Flamengo faz um 
jogo com ares de deci-

são contra o Palmeiras, hoje, 
às 19h, no Estádio Mané Gar-
rincha. Sete pontos atrás do 
líder Internacional e um à 
frente do Alviverde, o time 
de Rogério Ceni precisa ven-
cer para se manter vivo na 
luta pelo título do Campeo-
nato Brasileiro.  

Mandante da partida, o 
Rubro-Negro não terá o Ma-
racanã como a sua casa, já 
que o estádio está à dispo-
sição da Conmebol, para a 
realização da final da Liber-
tadores, no próximo dia 30, 
entre o próprio Palmeiras e o 
Santos. Sendo assim, o clube 
levou a partida para Brasília.

O clima para a partida de-
cisiva de hoje é bem diferen-
te do que foi vivido no duelo 

disputado no primeiro tur-
no, que ficou marcado pelo 
surto de Covid-19 que atin-
giu o Flamengo. A diretoria 
rubro-Negra tentou, sem su-
cesso, o adiamento do jogo, 
e, mesmo assim, o time, que 

entrou em campo desfigura-
do, com vários jogadores do 
Sub 20, surpreendeu e saiu 
do Allianz Parque com um 
honroso empate em 1 a 1. 

É com esta garra que a tor-
cida espera ver o Flamengo 

na partida de hoje. O time 
vem de uma vitória por 3 a 
0 sobre o Goiás e, se vencer, 
continuará na cola do Inter. 
Segundo informações do 
matemático Tristão Garcia, 
disponibilizados no site “In-
fobola”, o Rubro-Negro pu-
lou de 5% para 9% de chan-
ces de levantar a taça, após o 
resultado em Goiânia.

LINCOLN JAPONÊS
Agora é oficial. O atacante Lin-
coln foi anunciado, ontem, 
como novo reforço do Vissel 
Kobe, do Japão. A confirmação 
foi feita pelas redes sociais do 
clube japonês e o contrato terá 
duração de três anos. O Vissel 
Kobe irá pagar três milhões de 
dólares (cerca de R$ 15,61 mi-
lhões) por 75% dos direitos do 
jogador. O Flamengo irá man-
ter os outros 25%. As parcelas 
serão quitadas em 2021.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Flamengo estuda uma pos-
sível venda de uma das maio-
res joias da sua base: o meia 
Daniel Cabral, de 18 anos, que 
renovou recentemente seu 
contrato com o clube e tem 
multa de 100 milhões de eu-
ros (cerca de R$ 669 milhões). 
Ele, inclusive, já estreou nos 
profissionais e, o que se fala 
nos bastidores, é que pode ser 
vendido por valores parecidos 
com os de Vinicius Jr., algo em 
torno de R$ 150 milhões. É a 
chance de uma nova “Mega-
Sena” rubro-negra.

A NOVA ‘MEGA-
SENA’ DO FLA

VITOR SILVA / BOTAFOGO

MATEMÁTICA NÃO BATE

E
u demorei a aceitar e me dói falar sobre 
isso. Sou defensor do futebol carioca e 
busquei ao máximo postergar esse texto. 

Mas, após a derrota por 3 a 1, em casa, para 
o Atlético-GO, é inevitável não pensar que o 
Botafogo já não jogará mais a Série A na próxi-
ma temporada. São 23 pontos em 31 jogos. Só 
quatro vitórias e 16 derrotas. Eu ainda tinha a 
esperança de um milagre, mas a matemática, 
apesar de ainda mostrar que dá, não bate com 
a postura do Alvinegro em campo. São jogado-
res entregues, que já aceitaram que a situação 
é irreversível. Faltam 21 pontos a serem dispu-
tados e o time de Barroca teria que conseguir, 
pelo menos, 17 para sonhar com a permanên-
cia. Ninguém acredita nisso. Nem eu. Mais 
um ano pra esquecer na história do Glorioso. 
Espero que a nova diretoria consiga apagar o 
incêndio e reconstruir um novo Botafogo. 

Matheus Babi lutou muito e fez o único gol alvinegro no Niltão 

 nFlamengo e Palmeiras 
jogam no Mané Garrincha 
em momentos distintos. O 
Rubro-Negro quer engre-
nar e tirar da torcida a des-
confiança em Rogério Ceni. 
Já o Porco aposta no discí-
pulo de Jorge Jesus, o tam-
bém português Abel Ferrei-
ra (foto), que pôs o time na 
final da Copa do Brasil, da 
Libertadores e está na luta 
pelo Brasileiro. Uma das 
grandes finais atencipa-
das deste campeonato. Só 
lamento a falta de público. 

DECISÃO NO MANÉ 
GARRINCHA

A JOIA VAI PARA A ESPANHA

 nMarcos Paulo deixa claro que não quer mais vestir a ca-
misa do Fluminense. Aos 19 anos, sua temporada nem é tão 
boa, mas o potencial, de fato, é enorme. Não à toa o Tricolor 
deve vendê-lo para o Atletico de Madrid, da Espanha. Os 
valores não foram revelados, mas há o risco de sair de graça 
caso não seja vendido imediatamente, já que o contrato se 
encerra no fim de junho. Tomara que renda uma grana.
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Tricolor chegou a 
estar perdendo 
por 2 a 0, mas 
buscou o 3 a 3

Empate na base da 
garra em Curitiba

Conhecido como ‘Time de 
Guerreiros’, o Fluminense 
fez da garra a sua maior 
arma para conseguir um 3 
a 3 com o Coritiba, ontem, 
no Couto Pereira. Saiu per-
dendo por 2 a 0 e buscou o 
empate. No entanto, o Cori-
tiba fez o terceiro gol, mas, 
nos acréscimos, o Tricolor 
voltou a deixar tudo igual. 
O empate, porém, não aju-
dou muito o Tricolor, que 
segue em sétimo lugar, com 
47 pontos, um pouco mais 
longe do G-6 do Brasileiro.

O Fluminense tomou 
um banho de água fria aos 3 
minutos, em chute de Luiz 
Henrique que Marcos Feli-
pe aceitou. Até tentou rea-
gir, mas, aos 32, Natanael 
bateu cruzado e marcou o 
segundo gol do Coritiba.

No segundo tempo, Marcão 
lançou o garoto John Kennedy, 
de 18 anos, que fez sua estreia 
nos profissionais e diminuiu 
aos 13 minutos, após rebote de 
Wilson. O gol animou o Flumi-
nense, que empatou com Fred, 
de cabeça, pouco depois. 

O Coritiba, porém, fez 3 
a 2 em erro do goleiro Mar-
cos Felipe. Neílton tocou 
para Robson, que balançou 
a rede. Quando tudo parecia 
perdido, Caio Paulista chu-
tou entre as pernas do golei-
ro Wilson para deixar tudo 
igual novamente.

VASCO

BOTAFOGO

Goleada e alerta ligado na Colina
Após 4 a 1 do Bragantino, ‘fantasma’ da Série B volta a assustar

O sinal de alerta está ligado 
na Colina. A goleada por 4 a 
1 para o Bragantino, ontem, 
no Estádio Nabi Abi Chedid, 
foi um duro golpe no moral e 
na contagem do Vasco na luta 
contra o rebaixamento à Série 
B do Brasileiro. Se o Fortaleza 
pontuar contra o Santos, hoje, 
o Gigante voltará ao Z-4 - está 
em 16º lugar, com 32 pontos, e, 
sábado, pegará o Atlético-MG, 
em São Januário. 

O fim da invencibilidade 
de dois jogos sob o comando 
de Luxa, na derrota por 1 a 0 
para o então lanterna Coritiba, 
semeou dúvidas na cabeça do 
torcedor, ainda assombrado 
pelo ‘fantasma’ da Segundona. 
Depois de abrir sete pontos da 

Luxa teve trabalho em Bragança

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

temida zona da degola, o Bra-
gantino não facilitou a cruza-
da do Vasco, que, dominado, 
foi presa fácil ontem. 

A tímida reação com o gol 
de Gabriel Pec não foi o sufi-
ciente para evitar o ‘atropelo’. 

Melhor em campo, Claudinho, 
com dois gols, comandou a 
goleada. Ramires e Hurtado 
completaram o placar.

Sob a batuta de Claudinho, 
os donos da casa impuseram 
uma pressão de tirar o fôlego 
desde o início do jogo e Eric 
Ramires, livre de marcação, 
fez 1 a 0. Sem poder de cria-
ção, o Vasco sofreu nos ‘pés’ 
do camisa 10. Aos 26 minutos, 
ele fez um golaço, no ângulo 
esquerdo de Fernando Miguel.

Aos 32, Gabriel Pec come-
morou o primeiro gol como 
profissional. O gol renovou a 
esperança do torcedor, prin-
cipalmente por causa da mu-
dança de postura, mais agres-
siva ofensivamente. Mas o 
Bragantino se impôs e chegou 
à goleada sem fazer força.

Outro vexame rumo à degola
Alvinegro leva virada do Atlético-GO e permanece na lanterna

As preces dos botafoguenses 
não foram atendidas. A der-
rota para o Atlético-GO por 3 
a 1, de virada, ontem, no Nil-
ton Santos, aumentou o mar-
tírio alvinegro no Brasileiro. 
No feriado de São Sebastião, 
padroeiro do Rio de Janeiro, 
a intervenção de São Jorge, 
celebrado no dia 23 de abril, 
seria mais apropriada para o 
Botafogo derrotar o Dragão. 
Na lanterna, só um milagre 
pode evitar o rebaixamento.

Há quatro rodadas sem 
vencer, o Botafogo, dono do 
terceiro pior ataque da com-
petição, com 26 gols em 30 ro-
dadas, foi a campo com uma 
novidade: o atacante Matheus 
Nascimento. Mas, no primeiro 
tempo, só criou uma chance 
de gol, quando Jean fez ótima 

Kanu: defesa errou demais

VITOR SILVA / BOTAFOGO

defesa na cabeçada de Marce-
lo Benevenuto. Na chamada 
zona da confusão, em 13º lu-
gar, com 37 pontos, o Dragão 
também fez pouco esforço na 
primeira etapa para vencer e 
melhorar a classificação. 

No segundo tempo, porém, 
o Botafogo acordou e, aos 17 
minutos, deu uma aula de con-
tra-ataque, com a participação 
de Victor Luis, Bruno Nazário 
e Pedro Raul, para abrir o pla-
car. Jean até tentou evitar o 
gol na finalização do camisa 
9, mas, no rebote, Babi, de pri-
meira, estufou a rede.

A alegria durou pouco. 
Numa cochilada na defesa, 
Danilo Gomes, livre, acertou 
uma bomba sem chances para 
Diego Loureiro, aos 20. A vira-
da veio em outra falha de mar-
cação alvinegra. Kanu cortou 
mal e Dudu encontrou Zé Ro-
berto, livre, para marcar o se-
gundo, aos 33. Desorganizado, 
o Glorioso entregou os pontos 
e Vitor, aos 43, ampliou para o 
time goiano. Drama alvinegro.

Rogério Ceni observa Willian Arão durante o treino do Flamengo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 > Bragança Paulista

 > Coritiba

LUCAS MERCON

Fred fez o dele no Couto Pereira
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ECONOMIA

Economize na conta de luz
Confira dicas de especialista que garantem redução de até 80% com esse gasto

REPRODUÇÃO INTERNET

Sujeira força aparelho a trabalhar mais, levando ao aumento do consumo

O 
indispensável ar-
condicionado no 
verão pode trans-
formar-se no vilão 

da conta de luz. O aparelho 
é responsável pelo aumento 
de até 45% no consumo do-
méstico e comercial nessa 
época do ano. 

Segundo o engenheiro Da-
vid Gurevitz, diretor da em-
presa Delphi (especializada 
em conservação de energia 
e autovistoria predial), a 
providência mais imediata é 
trocar o equipamento antigo 
por um modelo mais moder-
no, do tipo inverter. Isso vai 
gerar economia de energia 
elétrica de até 80%.

Ele explica que esse mode-
lo é capaz de atingir a tempe-
ratura desejada rapidamen-

te e mantê-la constante com 
pouca oscilação de energia. 
E o nível de ruído é menor.

“Quando o ambiente é 
pequeno, com até 12 metros 

quadrados, por exemplo, bas-
ta um modelo de baixa capa-
cidade. Este modelo, porém, 
não deve ser instalado em 
uma sala mais ampla”, alerta.

INSS não vai interromper benefícios
Aposentados e pensionistas 
do INSS que não fizeram a 
prova de vida entre março de 
2020 e fevereiro desse ano 
não terão seus benefícios 
previdenciários bloqueados. 
A Portaria 1.266, publicada 
ontem no Diário Oficial, 
prorroga a interrupção do 
bloqueio de pagamentos até 
o fim de março.

A medida vale para quem 
mora no Brasil ou no exte-
rior. Em situações normais, 

a prova de vida é feita anual-
mente para comprovar que ele 
está vivo e garantir que o bene-
fício continue sendo pago. 

Cada banco determina a 
data da forma mais adequa-
da à sua gestão: alguns uti-
lizam a data de nascimento 
do beneficiário, outros utili-
zam a data de aniversário do 
benefício, assim como há os 
que convocam o segurado na 
competência que antecede 
o vencimento da fé de vida.

O procedimento é feito 
da seguinte forma: o segu-
rado vai à agência do banco 
em que recebe o benefício 
e apresenta documento de 
identificação com foto. Al-
gumas instituições já uti-
lizam a tecnologia de bio-
metria nos terminais de 
autoatendimento.

Aqueles que não puderem 
ir até as unidades bancárias 
por motivos de doença ou di-
ficuldades de locomoção po-

dem realizar a comprovação 
de vida por meio de procura-
dor devidamente cadastrado 
no instituto. 

Os que residem no exterior 
também podem realizar o pro-
cedimento por procurador ou 
por documento de prova de 
vida emitido por consulado ou 
pelo Formulário Específico de 
Atestado de Vida para o INSS, 
disponível no site da Reparti-
ção Consular Brasileira ou no 
portal do INSS.

ANOTE

 N Limpe o filtro do apare-
lho 1 vez por mês. Sujeira 
impede o ar de circular e 
força o aparelho a traba-
lhar mais

 N Re g u le  o  te r m o s ta to 
adequadamente

 N Verifique se a quantida-
de de BTUs é a recomen-
dada para o tamanho do 
ambiente

 N Confira se o aparelho tem 
o selo Procel de consumo

 N Prefira os modelos inver-
ter ao invés dos de janela

 N Mantenha portas e jane-
las bem fechadas durante 
uso do aparelho

 N Faça manutenção pelo 
menos uma vez por ano

Paulo Guedes cogita 
voltar a pagar auxílio

EDU ANDRADE/ASCOM/ME

Essa é a última opção do ministro dentro de “cardápio de medidas”

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, não des-
carta uma volta do auxí-
lio emergencial. Segundo 
o deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP), candidato à 
presidência da Câmara 
Federal, o titular da pasta 
deve fazer uma proposta 
de nova rodada do bene-
fício já neste início do ano. 

Segundo Rossi, cabe a 
Guedes apresentar uma 
sugestão para que a reto-
mada do auxílio seja feita 
dentro do teto de gastos 
- regra que impede que 
as despesas cresçam em 
ritmo superior à inflação, 
garantindo a “responsabi-
lidade fiscal’.

O parlamentar decla-
rou ainda que seu opo-
nente na disputa pela 
presidência da Câmara, o 
deputado Arthur Lira (PP
-AL) - e candidato do Palá-
cio do Planalto -, também 

deu a mesma sinalização. 
“Quando Lira vem e copia o 
que eu falo, não acredito que 
ele tenha feito isso sem um 
comando do Palácio”, disse 
Rossi, que vem defendendo 
a concessão do auxílio.

Na terça, Lira acenou com 
a possibilidade de prorroga-
ção do auxílio por um ou dois 
meses desde que feito com 
o Orçamento aprovado. Ou 
seja, após as eleições, marca-
das para 1º de fevereiro.

Ainda assim, segundo di-
vulgou ontem o portal de 
notícias Uol, o ministro vê 
a possibilidade como uma 
das “últimas alternativas”, 
no que a pasta aponta como 
“amplo cardápio de medi-
das”. Na visão de Guedes, o 
ideal seria adotar ações já 
implementadas no passa-
do, como a antecipação do 
13º salário de aposentados e 
também a liberação de novos 
saques do FGTS.
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Estado do Rio poderá 
reduzir GRET de militares

AGÊNCIA O DIA

Policiais e bombeiros militares contam há anos com a Gratificação de Regime Especial de Trabalho

O 
governo estadual po-
derá aplicar nos con-
tracheques de PMs e 
bombeiros militares 

a nova regra para a Gratifica-
ção de Regime Especial de Tra-
balho (GRET). Na prática, os 
valores devem ser reduzidos 
com base em um acórdão do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), do fim do ano passado. 
Entre as próprias categorias, a 
informação que vem circulan-
do é que o novo cálculo já será 
adotado em fevereiro.

Especialista no tema e 
atuando há mais de 15 anos 
em causas das duas catego-
rias, o advogado Marcelo 
Queiroz explica que, apesar 
de o Tribunal ter decidido so-
bre o assunto recentemente, 
a discussão é antiga. 

O advogado diz que, ago-
ra, o órgão decidiu de forma 
mais contundente sobre dois 
pontos principais: “Somente 
poderão computar, para efei-
to de incorporação da van-
tagem denominada gratifi-
cação de regime especial de 
trabalho, o período inerente 
à função de bombeiro ou PM, 
ou seja, o tempo de serviço 
efetivo” e o fato “de ter sido 
editado o Decreto Estadual 
21.389 de 1995, que majorou 
os índices da GRET contida 
na Lei 279/79, violando o 
princípio da legalidade”. 

VOLTA ÀS AULAS

 n O secretário estadual de Edu-
cação, Comte Bittencourt, se 
reúne hoje com integrantes 
do Sindicato dos Profissionais 
de Educação do Rio de Janeiro 
(Sepe-RJ). A categoria, que 
já tinha diálogo com Comte 
devido à trajetória dele como 
parlamentar na Assembleia 

Legislativa, quer tratar de te-
mas prioritários dos professo-
res, como a logística do retorno 
das aulas presenciais. Os edu-
cadores pretendem ainda falar 
sobre o cumprimento de um 
terço da carga horária para ati-
vidades extraclasse, lembran-
do recente decisão judicial.

Sepe e Comte se encontram hoje

 n O governador em exercício 
Cláudio Castro deu um passo 
ontem numa possível alian-
ça com Arthur Lira (PP-AL), 
candidato do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, à 
presidência da Câmara. Castro 
recebeu Lira e parlamentares 
da bancada fluminense e, en-
tre diversos assuntos, também 
reforçou que o tema dos royal-
ties será a pauta principal do 
Rio nos próximos meses.

Castro quer apoio dos depu-
tados para encontrar uma so-
lução política entre os estados 
a fim de evitar a mudança na 
partilha dos royalties e partici-
pações especiais do petróleo. 

O governo fluminense já 
conseguiu o adiamento do jul-
gamento de ação pelo Supre-
mo Tribunal Federal. Agora, a 
saída é puramente pela arti-
culação com governadores e 
parlamentares em Brasília.

ROYALTIES EM PAUTA

Aliança de Castro com Arthur Lira

Advogado sugere envio de projeto de lei
 > O TCE determina que 

“os atos de transferência 
para reserva remunerada 
cujos requisitos sejam im-
plementados a partir da 
ciência, pelo jurisdiciona-
do, do teor desta decisão, 
assim como os atos de re-
forma cujo laudo médico 
pericial seja elaborado a 
partir do mesmo marco 

temporal, somente pode-
rão computar, para efeito de 
incorporação da vantagem 
denominada gratificação de 
regime especial de trabalho, 
o período inerente à função 
de bombeiro ou PM”.

Marcelo Queiroz afirma 
que “essa confusão é antiga”: 
“Já se arrasta há 25 anos”. 
Ele sugere ainda ao chefe do 

Executivo (governador 
em exercício Cláudio Cas-
tro) o envio de um projeto 
à Alerj: “Para corrigir es-
sas divergências semân-
ticas e formais sobre o as-
sunto da GRET. A medida 
evitaria uma avalanche de 
processos judiciais pou-
pando dessa forma os re-
cursos do Estado”.

Cláudio Castro se reuniu com bancada federal no Palácio

RAFAEL CAMPOS/DIVULGAÇÃO GOVERNO DO ESTADO
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Sta.Cruz r$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 R$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690

 

Saquarema t.3607-0707
Sampaio Correia. terreN5S 
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
 

maDureIra r$600,00
apartamento quarto, sala, 
cozinha, banheiro. edgard 
romero 239 bloco-01. (cha-
ves com porteiro) aceito pro-
posta compra r$150.000,00   
Direto proprietário 2786-
7273/ 99884-3431
 

aDV5GaD5 V/teXt5
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

C5StureIra V/teXt5
5verloquista e Colaretista.  
Com experiência malha e 
Lycra. Comparecer à  rua 
Carlos Vasconcelos, 155 
Sala: 303 tijuca. tel: 98162-
6184
 

meC.reFrIGeraÇÃ5 
Com experiência em manu-
tenção  ar condicionado em 
reparos e pequenas instala-
ções.  Comparecer (19/01), 
com carteira 09:00h. av. das 
americas, 5001, Loja 152, 
(midtown) Barra tijuca
 
meCâNIC5 
refrigeração, meio 5ficial e 
auxiliar.  empresa refrigera-
ção contrata com experiên-
cia Ctps. Comparecer a partir 
8:00h. rua 19 de 5utubro 65 
Bonsucesso.
 

FaXINeIra V/teXt5
Faxineira, para início ime-
diato, trazer documentação 
e telefone dos 03 últimos 
trabalhos, Ligar para o tel: 
99681-6223 de 07:00/ 
13:00hs
 

meCâNIC5 t.2569-1821
De autos, experiente em 
freios, embreagem,  suspen-
são, correias e  eletricista 
experiência em injeção ele-
trônica   e elétrica em geral . 
Comparecer para entrevista: 
rua Barão de mesquita, 120 
tijuca.t.98038-5635
 

tIJ5L5 t.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo rio e Grande rio. 
tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

maGIa NeGra 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp

 



THIAGO FRAGOSO E SEUS NOVOS PROJETOS 

FábiaOliveira

JUSTIÇA NÃO ENCONTRA EX-JOGADOR

Processo de empresário contra 

Emerson Sheik está parado há um ano

REPRODUÇÃO

Esta coluna de apenas seis leitores noticiou há 
um ano sobre um processo do empresário 
Jair Felicio contra o ex-jogador Emerson 

Sheik por conta do aluguel de uma casa  no condo-
mínio Aquarius House, em Mangaratiba, no ano de 
2018. Pois bem. Até agora a ação judicial está 
parada porque Márcio Passos, nome de batismo 
do ex-atacante de grandes clubes brasileiros, não 
foi encontrado para receber a notificação. Apesar 
de todos os endereços de Sheik constarem no 
processo, nenhum promotor consegue achá-lo. “É 
inexplicável. Pior é que ele tem mais um endereço 
porque comprou uma casa no mesmo condomínio 
da nossa e mesmo assim ninguém o encontra na 
hora de distribuir a ação”, admite Carol, uma das 
filhas do empresário do ramo de hotelaria.

Em fevereiro de 2018, Sheik alugou por R$ 8 mil 
uma mansão para curtir uma temporada de 
descanso e poder estacionar sua lancha. O acordo 
nunca foi assinado pelo ex-jogador, mas Jair Felício 
não se importou com a falta da assinatura, por se 
tratar de uma pessoa de confiança de sua filha e 
tudo acabou sendo acertado em conversas por 
WhatsApp. Além do aluguel, Sheik também ficou 
responsável pelos pagamentos do condomínio, 
taxas, impostos e dos encargos trabalhistas da 
funcionária que trabalhava na casa como arruma-
deira. Mas, segundo o empresário, Sheik começou 
a atrasar e depois de muitas confusões deixou o 
imóvel em agosto de 2019 sem realizar vistoria e 
devolver as chaves. Jair Felicio entrou com  proces-
so na Justiça.

O valor cobrado pelo dono do imóvel  é de pouco 
mais de R$ 93 mil, que corresponde a multas pelos 
atrasos, quatro meses de aluguéis não quitados 
(incluindo o período que o jogador já não estava no 
imóvel, mas não havia devolvido as chaves), além de 
IPTU dos dois últimos anos, impostos governamen-
tais e encargos trabalhistas da funcionária, como 
férias vencidas e o salário do mês de junho de 2019.

A coluna procurou a assessoria de Emerson Sheik e 
não obteve a resposta até o fechamento da edição.

Com o fim das gravações da novela 
‘Salve-se Quem Puder’, Thiago Fra-

goso anda mais voltado para a 
administração do seu restau-

rante delivery e take away, 
o ‘Me Lhama Que Voy’, 

especializado em co-
mida peruana. Mas, o 
ator quer tirar do pa-
pel alguns projetos 
especiais para 2021, 
ano que completa 
40 anos de idade e 
30 anos de carrei-
ra. “Posso adiantar 

que vou fazer coisas 
diferentes do que o 

público está acostu-
mado a me ver fazendo. 

Será um ano de celebrar 
meu compromisso com os 

valores em que eu acredito”, as-
sumiu Thiago.

Samara Felippo grisalha e linda

Recentemente, Samara 
Felippo assumiu  que estava 
deixando os fios grisalhos 
crescendo sem retoques na 
raiz, mas agora ela é a mais 
nova adepta total dos cabelos 
brancos. “Resolvi enfrentar a 
sociedade que gosta de 
apontar para mulher, chamar 
de desleixada, envelhecida, de 
relaxada, só porque decidiu 
ficar grisalha. “Confesso que 
tive muito medo no inicio. Mas 
meu proposito era bem maior 
que qualquer medo. A minha 
rebeldia de deixar que os 
grisalhos sejam parte livre e 
potente da minha vida deu 
nisso aí”, contou.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
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ELA É GOSTOSA 

REPRODUÇÃO

ARTISTA PLÁSTICO E 
DAIMISTA, EX-BBB FAZ 
ENSAIO PARA REVISTA 
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 Rebeca Farias é uma adolescente de 15 anos nascida 

e criada na comunidade do Pé Preto em Nordeste de 

Amaralina, um dos bairros mais pobres de Salvador. 

Em novembro, ela usou as redes sociais pedindo ajuda 

para fazer um book porque sonhava em ser modelo. 

Adivinha quem foi uma das fadas madrinhas da me-

nina? Taís Araújo. A mulher de Lázaro Ramos acionou 

o amigo Fernando Torquato e os dois armaram a ses-

são de fotos. O resultado agradou em cheio os donos 

de uma badalada agência de modelos dos Jardins, 

na capital paulista, e Rebeca acabou assinando um 

contrato. Quem também se mobilizou para ajudar a 

baiana foi Regina Casé.

Uma famosa resolveu fazer um almoço para a im-
prensa em seu sítio. A intenção do encontro era para 
os repórteres falarem das permutas que ela havia 
conseguido para a propriedade - os famosos jabás. 
Papo vai, papo vem e um repórter arregalou os olhos 
quando ela pediu pra ele falar da cadeira da piscina 
na reportagem em questão. “Mas a revista que eu 
trabalho não fala disso”, explicou o rapaz. E ela: “dê 
seu jeito! Não sentou nela?”. É...

JABÁ COMPLEXO

FADA MADRINHA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Obedecendo a 

todas as normas 
de segurança 
exigidas no mo-
mento,  o clás-
sico Tivoli Park 
funciona diaria-
mente no mês 
de janeiro entre 
17he 22h. Suces-
so nas décadas 
de 70 a 90, o par-
que mais querido 
pelos cariocas 
ocupa uma área 
de 50 mil metros 
quadrados na 
Barra da Tijuca. 

A coluna lamenta informar que, quem achou que somente ‘A Fazenda’ tinha em seu casting 
subcelebridades, está redondamente enganados. A versão 2021 do ‘Big Brother Brasil’ trouxe suas 
subcelebridades gourmetizadas, já que estão na maior emissora do país.

Enquanto em 2020, Boninho e sua trupe focaram em influenciadores, para 2021 a seleção de confinados 
vai de atores que nunca engrenaram - nem com reza brava - até cantores que tiverem um breve sucesso 
mas também foram engolidos pelas estrelas do mercado. 

Ao contrário da versão rural, que apostou em nomes com apelo popular, o reality global investe em 
ativistas, figuras sem apelo popular e ‘famosos’ ou influenciadores, como foram  classificados na  versão 
2020, que não influenciam ninguém, quiçá serem referências para o grande público.

Essa coluna aposta todas suas fichas em um único nome para se destacar entre os famosos: Pocah. 
Vamos torcer para que o pessoal da pipoca sejam mais carismático, afinal, esses sim estão indo para jogar e 
concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão. O time camarote nada mais quer do que holofote para uma possível 
guinada em suas carreiras.

Agora é aguardar e ver quem tentará imitar o perfil Rafa Kalimann, quem já entrará chorando as 
provações que passou na vida e os sem originalidade, tipo Fiuk, que mal foi anunciado e sua equipe já 
começou a copiar a estratégia usada brilhantemente por Manu Gavassi. 

Estamos sempre na torcida por Boninho, mas no que depender da escalação desse elenco de 
‘famosos’, talvez ele tenha muito trabalho para o programa repetir o mesmo sucesso da última 
edição. É esperar para ver!

O ex-BBB Wagner Santiago é a principal entrevista da 

edição de janeiro da revista digital Kobá, especializada 

em religiosidades de matrizes africanas. O tatuador e 

artista plástico abriu as portas do apartamento onde 

mora em Curitiba para falar sobre a sua espiritualidade 

e também o uso do chá de  ayahuasca nos rituais do 

Santo Daime. 

“Como colecionador de experiências que sou, co-

mecei a conhecer várias fés e as que mais me atraíram 

foram as de matrizes africanas e, também, puramente 

brasileiras. Os cultos à natureza, aos campos santos, às 

vibrações sem nome. Eu percebi que eu fazia Umbanda 

desde que eu me entendo por gente. Enquanto conexão 

com a natureza, musicalidade, com os hábitos. Isso foi 

uma grande epifania talvez para algo maior”, explica 

Wagner que então passou a trabalhar mais a linha do 

Santo Daime em suas práticas religiosas.

Já com as malas instaladas na nova mansão no Rio, Rafa Kalimann aproveitou 
o feriado de São Sebastião, o padroeiro dos cariocas, para curtir o calor e praia 
de Búzios, na Região dos Lagos. A ex-BBB fez a temperatura subir com um 
clique bem sensual na piscina. Milhares de fãs elogiaram a bela, mas quem 
curtiu mesmo a foto e encheu o peito de ar foi o namorado de Rafa. Daniel 
Caon não aguentou: “Gostosa demais!”. 

‘BBB21’ NÃO ANIMA COM ESCALAÇÃO 
DE ‘FAMOSOS’

REPRODUÇÃO

Quem pensava que o romance de Biel e Tays não ia durar depois de ‘A Fazenda’ mordeu 
a língua. Amigos da coluna garantem que Biel está completamente apaixonado pela 
cantora. E tem mais: dizem que ela leva o relacionamento com mãos de ferro e não dá 
mole para o namorado. Biel tem andado beeem na linha...

ENGRENOU O NAMORO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NDeputados e senadores recorrem até ao presidente Xi 
Jinping com pedido de ajuda para a liberação das exporta-
ções dos insumos para fabricação das vacinas CoronaVac e 
Oxford/Astrazeneca no Brasil. Em virtude da interrupção 
no fornecimento pela empresa Sinovac ao Instituto Butan-
tan e à Fundação Oswaldo Cruz, o estoque de vacinas está 
comprometido para os próximos dias. O Brasil fica numa 
situação constrangedora frente à China após episódios que 
estremeceram a relação entre os dois países. Em um deles, 
no ano passado, o deputado Eduardo Bolsonaro sugeriu 
que a China seria a culpada pela pandemia do coronavírus.

Intervenção 
 NEm carta na qual pede 

“intervenção” do presiden-
te chinês, o presidente da 
Frente Parlamentar Bra-
sil-China, deputado Fausto 
Pinato (PP-SP), reforça que 
a liberação dos insumos é 
imprescindível para que o 
Brasil não desacelere o pro-
grama de vacinação. Para o 
deputado, falta habilidade 
ao chanceler Ernesto Araú-
jo nas relações com a China. 

Compreensão  
 NPresidente do Grupo Par-

lamentar Brasil-China, o 
senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA) também en-
viou oficio ao embaixador 
da China, Yang Wanming, 
no qual pede “compreensão 
humanística”.  

Razões
 NO governo brasileiro ain-

da não procurou a embai-
xada chinesa e não houve 
nenhum tipo de diálogo 
para tratar do assunto, 
conforme informou o em-

baixador Yang Wanming 
ao presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
O atraso na liberação de in-
sumos chineses, segundo 
Wanming, se deve a razões 
técnicas e não políticas.

Além-fronteiras  
 NAs manifestações nas re-

des sociais em português e 
em inglês do governador de 
São Paulo, João Doria (PS-
DB-SP), são vistas como 
uma estratégia do tucano 
para entrar no radar de 
empresários e políticos 
de todo o mundo e se ca-
cifar como presidenciável 
além-fronteiras.

Shut up, Bolsonaro
 NEm dois tweets recentes, 

Doria cumprimentou – em 
inglês – o presidente Joe 
Biden pela posse e man-
dou Bolsonaro calar a boca 
(shut up) após o presidente 
ter dito que quem decide se 
um povo vai viver na demo-
cracia ou na ditadura são as 
Forças Armadas. 

Ação 
 NNa ação protocolada no 

STF, o PSOL sublinha que 
“não há medicamentos com 
efeitos comprovados con-
tra a covid-19”. Registramos 
aqui que, apesar de o mi-
nistro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, ter dito que nunca 
indicou remédio para o tra-
tamento da doença, a pasta 
lançou Nota e um aplicativo 
com recomendações de uso 
dos medicamentos. 

Contrapartida  
 NAo declarar apoio – por 

unanimidade – ao candi-
dato do Palácio do Planalto, 
Arthur Lira (PP-AL), o PTB, 
partido presidido pelo ex-de-
putado Roberto Jefferson, 
mira a recriação do Ministé-
rio do Trabalho na provável 
reforma que será feita na Es-
planada após as eleições na 
Câmara e no Senado. 

Escândalos 
 NExtinta por Bolsonaro, 

a pasta foi chefiada pelo 
PTB durante o governo 
de Michel Temer. A gestão 
petebista foi marcada por 
acusações de envolvimento 
em práticas criminosas por 
parte de servidores do alto 
escalão. Jefferson chegou 
a indicar a filha, Cristiane 

Brasil (PTB-RJ), para assu-
mir o comando do ministé-
rio. A posse, no entanto, foi 
barrada pela Justiça. 

BB    
 NO deputado André Figuei-

redo (PDT-CE) vê na rees-
truturação do Banco do 
Brasil tentativa do governo 
de pavimentar o caminho 
para a transferência de seu 
controle à iniciativa priva-
da. O parlamentar aguarda 
resposta de requerimen-
to que enviou ao ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
no qual pede descrição das 
unidades a serem extintas, 
com especificação do muni-
cípio e unidade da federa-
ção a que pertencem.

Ranking 
 NConforme ranking do Ban-

co Central, as instituições fi-
nanceiras que mais tiveram 
reclamações no quarto tri-
mestre de 2020 foram: Ban-
co Inter, conglomerado (ban-
co e subsidiárias) do Banco 
Itaú e o conglomerado da 
Caixa Econômica Federal. 
As principais queixas são re-
lacionadas a problemas na 
oferta ou na prestação de in-
formação sobre crédito con-
signado, operações de crédi-
to e cartões de crédito. 

APELO A XI JINPING

CLOROQUINA 

 N O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), poderá proibir o 
governo federal de veicular qual-
quer informação que propague, 
induza ou incentive o uso de me-
dicamentos sem comprovação 
científica como forma de trata-
mento precoce contra a covid-19, 
como cloroquina, nitazoxanida, 
hidroxicloroquina e ivermectina.

O deslocamento da sede do go-
verno do Estado do Rio para 
a Região Serrana, nos últimos 

dias 10, 11 e 12 de janeiro, representou 
muito mais que uma reverência às 
vítimas da maior catástrofe climática 
do país. Foi também uma forma de 
entender, lado a lado com a popula-
ção, as demandas que ainda precisam 
ser atendidas e apresentar soluções 
para a dor que se estende até os dias 
de hoje entre os que perderam paren-
tes, amigos e bens materiais.

Como bem disse o governador em 
exercício do Rio, Cláudio Castro, a pro-
posta não é apontar o dedo e identi-
ficar culpados. Ao contrário. Fomos 
buscar caminhos, ouvir os moradores 
e autoridades, compreender as prio-
ridades e apresentar os trabalhos que 

Na semana em que celebramos 
o Dia Nacional de Combate 
à Intolerância Religiosa, 21 

de janeiro, deveríamos estar feste-
jando a plena liberdade de crenças, 
concórdia e harmonia entre os pra-
ticantes das centenas de religiões 
existentes no mundo. Mas, em ple-
no século XXI, não se passa um dia 
sem que surja informação de inva-
são de terreiro, de suástica grafitada 
em muro de instituição judaica, de 
agressões físicas ou verbais contra 
pessoas vestidas conforme seus pre-
ceitos religiosos.

A Casa de Cultura Fazenda Roseira, 
em Campinas (SP), que preserva toda a 
cultura do Jongo, foi saqueada. Registros 
de invasões e depredações de Casas de 
Santos se repetem pelo Brasil afora. Uma 
indígena da aldeia de Amambai foi bru-
talmente agredida, acusada de bruxaria. 
Reclamação recorrente por parte de Wic-
canos, seguidores da antiga religião pagã 
que cultua a natureza. São acusados de 
reverenciar o mal quando só pregam o 
bem, o amor à natureza e aos seres vivos. 
São bruxos, sim. Mas bruxos do bem.

Desde 2017, uma facção de traficantes 
convertidos ao neo pentecostalismo inva-
de casas de santos, proíbe cultos, expulsa 
religiosos das comunidades, obriga-os 
a destruir seus orixás, altares e objetos 
rituais. Nada diferente do que faziam os 
nazistas nas sinagogas, profanando os 
rolos de Torah e ateando fogo aos livros 
sagrados. Os bandidos obrigam os reli-
giosos, sob a mira de fuzis, a proceder à 
destruição. Provavelmente com medo da 
“macumba”, preferem não tocar nos ob-
jetos a que conferem poderes satânicos.

Junção de traficantes e milicianos em 
busca da expansão de seus territórios, 
declaram-se crentes e ostentam, junto 
com a bandeira de Israel que fincam 
no teto de seus domínios, os nomes de 
“Complexo de Israel” e “Tropas de Aa-
rão”. No seu apreço à Bíblia, alimentam 
antissemitismo e anti-israelismo pois, 
quem é agredido associa a agressão aos 
“bandidos de Israel”. Sentimento que cor-
rói o tecido social e aflora despudorada-
mente, como o vimos em dois discursos 

(In)Tolerância: sonho e realidade

O Resgate da Esperança

Bruno Kazuhiro 
sec. est 
Infraestrutura e 
Obras

Diane Kuperman 
conselheira Assoc. 
Religiosa Israelita, 
membro da CCIR

estão sendo realizados por nossa Se-
cretaria de Infraestrutura e Obras e 
pelos demais órgãos do governo.

Esse é o momento para a ação, refor-
çando o turismo e a produção. É hora 
de gerar emprego e renda, atuando 
junto ao governo federal na obtenção 
de recursos para a construção de novas 
unidades habitacionais e contenções 
de encostas. Com os R$ 172 milhões 
que estamos pleiteando ao Ministério 
do Desenvolvimento Regional para a 
construção de 588 casas e com as 153 
unidades que entregaremos em Areal, 
após anos de obras paradas, atende-
remos todas as famílias que esperam, 
desde 2011, por um lar digno e seguro 
na Região Serrana. Esse investimento 
beneficiará aqueles que recebem hoje 
o aluguel social na região.

Já com os R$ 135 milhões obtidos 
por nossos projetos junto à União, 
realizaremos contenções das encostas 
com risco alto ou altíssimo de desliza-
mento apontado em 2011. Restam dez 
obras desse tipo: três em andamento e 

de posse de prefeitos do Estado do Rio. 
Um, com racismo religioso; o outro anti-
judaico; ambos manifestando preconcei-
tos profundamente arraigados.

O primeiro, do município de Du-
que de Caxias, atribuiu sua vitória a 
seu Deus “que é maior” e venceu todas 
as tratativas em contrário, inclusive a 
“esquina da macumba”. Já o de Rio das 
Ostras, ao reclamar da empresa de ener-
gia, disse que “não trabalham de graça, 
são igual a judeus”. E, mais adiante, “são 
piores do que judeus. Não liberam nada. 
Tudo para eles querem dinheiro. É uma 
covardia”... só faltou usar “judiação”. 
Ambos são objeto de ações impetradas 
pela Comissão de Combate à Intolerân-
cia Religiosa (CCIR) e pela Federação Is-
raelita do Rio de Janeiro (FIERJ), além 
de uma moção de repúdio emanada da 
sociedade civil.

O antissemitismo cresce no mundo, 
com depredação de cemitérios e pas-
seatas neonazistas, mesmo em cidades 
onde não existe mais vida judaica. Ju-
deus são assassinados pelos vizinhos, 
como uma sobrevivente do holocausto, 
em plena Paris. A Web se tornou espa-
ço de disseminação do ódio antijudai-

co. Passados 75 anos desde o fim da Se-
gunda Guerra Mundial e da descoberta 
de todos os horrores perpetrados pelo 
regime nazista, esperava-se que a lem-
brança da intolerância religiosa, em sua 
manifestação extrema, levasse ao en-
tendimento de que não existe religião 
superior a outra. 

Toda crença é válida, na medida em 
que torna os seres humanos melhores. 
Infelizmente, ainda estamos longe de 
se tornar realidade.

A Igreja Católica vem publicando, 
desde o Concílio Vaticano II, com a De-
claração Nostra Aetate, uma série de 
encíclicas revertendo o olhar do cristia-
nismo em relação ao judaísmo e às de-
mais religiões. Os documentos culmi-
nam com Fratelli Tutti (Todos Irmãos), 
de outubro de 2020, que conclama o 
resgate dos valores para a construção 
de “um mundo mais justo e fraterno 
nas suas relações quotidianas”. Reco-
nhece que “ninguém se salva sozinho” 
e sonha com “uma única humanidade, 
em que somos todos irmãos”.

Valores e esperança comum a todos 
os credos, que deveria se tornar meta 
de cada um e uma de nós.

sete em processo de licitação.
Embora seja uma grande conquista, 

sabemos que, desde 2012, novas de-
mandas surgiram em todos os muni-
cípios fluminenses, não apenas na Re-
gião Serrana. A área de infraestrutura 
do governo está ciente disso e busca 
construir caminhos que garantam um 
avanço não apenas na questão habi-
tacional, mas em todos os vetores de 
desenvolvimento e melhoria da vida 
da população. Seguiremos o exemplo 
de nosso governador, que foca no diá-
logo, na parceria e no trabalho com pé 
no chão, o que ajudará a fazer o estado 
do Rio de Janeiro renascer mais forte 
e recuperar o tempo perdido.

O Governo Presente na Região Ser-
rana foi um resgate da esperança da 
população, que lembrou com lágrimas 
o ocorrido há dez anos, mas também 
retomou o brilho no olhar em direção 
ao futuro. Com mangas arregaçadas e 
mão na massa, trabalharemos diaria-
mente para cumprir compromissos e 
corrigir dívidas históricas.

STF

ESPLANADEIRA

 N# Setter cria  nova unidade de negócios, “Setter Tech”, voltada ao 
atendimento de companhias dentro do ecossistema empreendedor. # 
Windsor Plaza Brasília celebra seis anos, este mês, com novidades, in-
cluindo piscina aquecida. # DFL doa três mil testes de covid para combate 
à pandemia nas comunidades carentes.
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Tatá Werneck e Eduardo 

Sterblitch falam sobre a série 

‘Shippados’, na qual interpretam 

um casal que divide suas loucuras 

e suas frustrações no amor

ESTRANHAMENTE

O 
amor sempre vence? É possível 
que sim e até mesmo nos casos 
mais esquisitos. Pelo menos é 
isso que tenta provar a série 

‘Shippados’, que acaba de estrear na 
Globo (terça, quinta e sexta, às 23h25). 
Protagonizada por Tatá Werneck e 
Eduardo Sterblitch, dois dos principais 
nomes do humor nacional, a produção 
mostra o encontro de dois jovens frus-
trados após decepções amorosas.

“A Rita tenta, através de aplicativos 
de relacionamento, encontrar o ho-
mem ideal, alguém que a ame e que ela 
consiga amar. Só que ela tem vários cri-
térios e, num desses encontros fracas-
sados, encontra o Enzo que também 
tem seus encontros fracassados”, con-
ta Tatá Werneck sobre os traumas de 
sua personagem e sobre a diferença na 
união do casal de protagonistas. 

“Eles se encontram nessa dor, nes-

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n K2 faz imagens a pedido de 
Malu na feira cultural do Cora 
Coralina. K1 tira uma foto para K2 
e, sem querer, enquanto revê as 
imagens, dá de cara com o beijo 
de Limantha. Aldo volta! 

17h45 | GLOBO | Livre 

<C>FLOR DO CARIBE

 n Os tenentes conseguem des-
pistar os capangas de Gonzalo. 
Hélio conta a Castro que Cas-
siano desconfia do trato que fez 
com Dionísio e pede ao advoga-
do que tome providências.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Bruna pergunta a Camila sobre 
seu interesse no caso da explo-
são. Shirlei se emociona com um 
jantar à luz de velas preparado 
por Felipe. Adônis confessa que 
está apaixonado por Shirlei.

 n Abel vai ao encontro do irmão 
e percebe que Caim está fora de 
si. Adão pede a ajuda de Deus e 
é agraciado com a chuva. Adão 
e Eva se sentem aliviados por se 
reaproximarem de Deus.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Junior chama a atenção de 
Armando por mandar Beto ficar 
vestido de Cup Cake. Dani está 
no hospital e Fernando consola 
Carol. MMatilde acha a Brunilda.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Caio não se intimida com as 
ameaças de Irene e afirma que 
resgatará o carro de Eugênio. 
Ivana explica a transgeneridade 
para Eugênio e pede sua ajuda.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GLOBO/ESTEVAM AVELLAR

FOFOS
sa angústia, nessa solidão. A relação 
deles é de verdade, não é uma relação 
protegida onde você conhece primeiro 
as maravilhas de alguém e depois os 
defeitos. Eles já começam pelos erros, 
pelos defeitos”, explica a atriz. 

Par romântico de Tatá, Sterblitch 
faz coro com a companheira de cena 
e vê uma relação de amor natural sair 
desse encontro improvável. “Eles fo-
ram se encontrar com outras pessoas 
e por uma queda do destino acabaram 
se encontrando e descobrindo que 
usavam o mesmo aplicativo. A partir 
disso descobrem que têm coisas em 
comum. A relação dos dois acontece 
de forma muito natural”, conta o ator, 
que palpita sobre os sentimentos de 
Enzo por Rita. 

“Por isso ele se sente, na minha opi-
nião, apaixonado por ela muito rapida-
mente. E é muito legal quando a gente 
vê pessoas juntas se dando bem, numa 
relação legal, diferente, que inspira, em 
que um ajuda o outro, em que não é 

preciso fazer esforço nenhum para se 
dar bem”, defende. 

ESQUISITINHOS COM ORGULHO
Mas nem só de romance vive uma 

série de humor, e ainda bem! Edu e Tatá 
deixam claro que seus personagens fo-
gem do padrão de comédia romântica 
e, talvez por isso, tenham conseguido 
tanta identificação com o público. 

“Todo mundo tem o seu inadequado. 
Esses personagens, todos eles, se comu-
nicam com todas as pessoas. Pessoas 
que já passaram por isso, que vão pas-
sar por isso e que tem o maluco dentro 
de si. Todos os personagens se encon-
tram nesse lugar. São muito diferentes, 
mas são muito genuínos, são muito de 
verdade”, explica o ator, que é comple-
mentado por Tatá.

“Isso é o mais legal deles. São pessoas 
comuns com suas loucuras. E essa lou-
cura deles os aproxima e eles se apaixo-
nam. São um casal fofo, que certamente 
poderia existir”.

GLOBO/ESTEVAM AVELLAR DIVULGAÇÃO

A relação 
deles é de 
verdade, 
não é uma 
relação onde 
você conhece 
primeiro as 
maravilhas 
de alguém 
e depois os 
defeitos
TATÁ WERNECK

‘Shippados’: Rita (Tatá) 
e Enzo (Sterblitch) 
conhecem-se num 
aplicativo de encontros



Horóscopo

O dia vai te forçar a pensar em novos planos. Uma 
mudança em sua atividade profissional poderá 
ocorrer. No amor, a energia não é muito favorável.  Cor: 
amarelo.

Você não conseguirá  nada sozinho. Foque em 
parcerias. Uma instabilidade emocional pode surgir e  
vai exigir controle. Busque a sintonia com o par. Cor: 
verde.

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: ágil, agir, amigo, biologia, bolo, cima, ciro, colo, coroa, cria, 
ímpio, ioiô, liga, limpa, lírico, lobo, mago, maio, mais, mico, miolo, ócio, olor, 
pago, paio, pais, pior, rico, rima, ripa.

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

Preste atenção sobre os bens materiais. Compre ou 
venda um terreno ou uma casa. Não deixe o estresse 
atrapalhar a sua rotina e curta  mais o seu parceiro. 
Cor: roxo.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Problemas com investimentos podem exigir 
prudência financeira. Seja ousado em relação às 
mudanças que podem surgir. Busque meditar ou 
relaxar. Cor: bege.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Adapte-se ao ritmo acelerado do dia a dia. Sinta-se 
estimulado. Trabalhe em equipe para obter melhores 
resultados. Dedique-se mais ao seu par. Cor: azul-
marinho. 

LEÃO
23/7 a 22/8

O seu dia irá te forçar a tomar uma decisão 
importante. Busque acalmar a sua mente. Você não 
estará muito disponível para namoros ou sexo.  Cor: 
rosa.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O campo financeiro pode prejudicar sua vida pessoal. 
Metas podem ser atingidas. Aproveite o dia de hoje e 
compartilhe novas  ideias com o seu par amoroso. Cor: 
prata.

LIBRA
23/9 a 22/10

A compra e a venda de bens imobiliários pode ocorrer. 
Seus projetos pessoais vão se aprimorar. Muito 
envolvimento acontecerá na vida a dois. Cor: verde-
escuro. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Os desafios vão incentivar sua criatividade. Novas 
oportunidades de trabalho vão te fazer muito bem. 
Você pode esclarecer um mal-entendido no amor. Cor: 
vermelho

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O astral indica que o seu dia vai ser focado na vida 
profissional. Aproveite para fazer negócios. Fortaleça 
a sua saúde e seja carinhoso com o companheiro. Cor: 
azul.

O astral indica que o seu dia vai ser focado na vida 
profissional. Aproveite para fazer negócios. Fortaleça 
a sua saúde e seja carinhoso com o companheiro. Cor: 
azul.

A Lua indica que os bens materiais e novas posses 
podem evoluir hoje. Aposte em financiamentos. 
Estabilidade será a palavra da relação com o parceiro. 
Cor: creme.

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

Bonner 
adora espiar 
o BBB, diz 
sua mulher
Esposa do William Bonner, Na-
tasha Dantas revelou que o jorna-
lista gosta de assistir o Big Brother 
Brasil, ao compartilhar com seus 
seguidores sua ansiedade para a 
estreia do reality da Globo, atra-
vés de seu Instagram Stories. 

“Ele assiste. A gente comenta, 
curte. A gente adora! Estou an-
siosa pelo novo BBB”, contou a 
fisioterapeuta. 

Na rede social, ela ainda contou 
pra quem vai sua torcida: Karol 
Conká, participante do “Camaro-
te”. “Eu há muito tempo não assis-
tia, fui ver o do ano passado, me 
empolguei. E agora eu sei que a 
Karol Conká vai estar lá e eu ado-
ro essa pessoa e eu já vou assistir 
por causa dela”, destacou. O ‘BBB 
21’ estreia nesta segunda-feira, dia 
25, na TV Globo. 

Luísa Sonza 
mostra corpão 
no Instagram
Luísa Sonza fez a temperatura su-
bir ao postar fotos maravilhosas 
em seu Instagram, ontem. Com 
um biquíni cavado e com amarra-
ções, a cantora, que está em Fer-
nando de Noronha, mostrou que 
está com o corpão em forma. 

A beleza da namorada de Vitão 
não passou despercebida pelas 
famosas. “Fiquei sem ar”, escre-
veu Cleo nos comentários. “Ma-
ravilhosa”, comentou Gracyanne 
Barbosa. 

As fotos de Luísa foram feiras 
pelo fotógrafo Iaponã.

Ex-BBB relata 
sequelas da 
covid 19
Paula Sperling usou seu Insta-
gram, ontem, para contar as se-
quelas que teve da Covid-19, mes-
mo após ter se curado. A campeã 
do ‘Big Brother Brasil 19’ disse aos 
internautas que está com o pala-
dar alterado. “Hoje eu estou viva 
pós-Covid, mas não sinto mais o 
gosto do pequi, que é uma das mi-
nhas comidas preferidas. Esse é 
um chup-chup de pequi e um de 
maracujá. Não sinto. Detonou o 
meu paladar. Para mim, fica com 
o mesmo gosto o pequi e o mara-
cujá, um gosto meio enjoado. Mui-
to triste com isso. Eu quero tomar 
pequi de novo”, comentou ela. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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