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EM QUINTINO, 9 MORTOS

Polícia Militar afirma que todos teriam envolvimento com tráfico de drogas na região. P. 4

Projeto impõe 
multa a quem furar 
fila da vacina

Aprovada compra de imunizantes, mas 
plano ainda vai à sanção do governador. P. 6
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ATAQUECOVID FábiaOliveira

A DOR DA MÃE DA 
MENINA ANA CLARA
Policial preso pelo assassinato cai em 
contradição na investigação do crime. P. 3
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‘Cidade Invisível’, 
série brasileira da 
Netflix, estreia 
amanhã, com 
Marco Pigossi 
e Alessandra 
Negrini. Numa 
pegada mística, 
terá até  
sereia. P. 15

INCRÍVEL, 
EXTRAORDINÁRIO

Quer ser voluntário e ajudar a tirar dúvidas 
sobre a vacinação? Saiba como se inscrever.  P. 7

Punição será de R$ 6,8 mil. Se for autoridade pública, 
o valor irá a R$ 27 mil. A lei está em debate na Alerj e 
ainda depende de aprovação pelos deputados. P. 6
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Prefeitura do Rio manda 
reativar 40 linhas de ônibus

PF INVESTIGA O 
VAZAMENTO DE 
DADOS DE 223 
MILHÕES DE 
BRASILEIROS E SE 
ELES ESTÃO SENDO 
VENDIDOS. ECONOMIA, P. 9
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 N Moramos em uma vila, 
em Santa Cruz, que dá de 
frente e fundos. Todos 
estão sem água há vários 
dias. Minha família não 
tem uma gota de água 
nas torneiras em casa. Até 
quando vamos ter que 
ficar assim?

 N Anônimo
Santa Cruz

Casas de vila sem 
água em Santa Cruz

Corte de  
luz sem aviso

 NCortaram a energia da minha 
casa sem me comunicar. Abri 
protocolo pelo aplicativo de 
falta de luz pois não constava 
corte devido atraso de 18 dias 
no pagamento. Fiz contato pelo 
0800 e fiquei mais de quatro 
horas aguardando. Meu filho 
perdeu aula online. É falta de 
respeito com o consumidor.

 > Anônimo

Silva Jardim

CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. 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

As mais lidas

Online

PM afirma que nove 
mortos em operação em 

comunidades do  
Rio trocaram tiros  

com agentes
RIO DE JANEIRO

Vídeo mostra 
entregador sob a mira 

de arma antes  
de ser morto na  

Zona Norte do Rio
RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO - Ex-
Flamengo, Rafinha 

compra mansão  
na Barra da Tijuca

FÁBIA OLIVEIRA

No Rio de 
Janeiro, os 
trabalhos 
da Lava-
Jato foram 
prorrogados 
até o dia 31 de 
março”
Ministério 
Público 
FederalA força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba 

deixou de existir. O Ministério Público Federal, sob 
o comando do procurador-geral da República, 

Augusto Aras, transferiu as atribuições para os Gaecos 
(Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Orga-
nizado), que vão coordenar, investigar e combater ativi-
dades ilícitas especializadas e, promover e acompanhar 
investigações e intercâmbio de informações com órgãos 
de inteligência e investigação.

FASE CARIOCA 
No Rio, os trabalhos da Lava-Jato foram prorrogados até o 
dia 31 de março. Até lá, o período será de transição para o 
trabalho ser incorporado ao Gaeco do estado. Existem em 
andamento investigações sobre possíveis atos de lavagem 
de dinheiro relacionados a crimes praticados contra a Petro-
bras Transportes - Transpetro, entre 2005 e 2014; o destino 
dos dois mandados de busca e apreensão nos municípios 
de Angra e Araruama, onde o alvo foi um funcionário da 
Petrobras que teria recebido cerca de R$ 11,8 milhões para 
beneficiar empresa estrangeira em 303 operações de venda 
de combustíveis marítimos (bunker e diesel marítimo) rea-
lizadas pela estatal; e o que vai acontecer aos funcionários 
da estatal lotados no Brasil e no exterior que, de 2005 a 
2015, teriam recebido cerca de R$ 12 milhões para beneficiar 
empresa estrangeira em 61 operações de comércio interna-
cional de diesel e querosene de aviação.

 N Vassouras venceu a 6ª edi-
ção do Prêmio “Destaque do 
Turismo 2020”. A cidade foi 
a primeira a criar protocolos 
de Segurança Pública, além 
de trabalhar a “reabertura 
responsável, fortalecendo as 
parcerias público-privadas”.

InformedoDia

 N Aliados de Arthur Lira se 
movimentam para blindar o 
novo presidente da Câmara 
do incômodo de ter a depu-
tada Flordelis (PSD) ao seu 
lado tentando colar sua ima-
gem à do chefe. Para o Minis-
tério Público e a Polícia do 
Rio, não há dúvidas: Florde-
lis foi quem encomendou a 
morte do marido. Sete filhos 
da parlamentar e uma neta 
já foram presos. 

FLORDELIS 

LIVRE, LEVE E 

SOLTA

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

REPRODUÇÃO

PRÊMIO TURÍSTICO NO 
SUL DO ESTADO DO RIO

RETORNO ÀS 
AULAS 
PRESENCIAIS
O secretário muni-

cipal de Educação, 

Renan Ferreiri-

nha, se reúne hoje 

com a Comissão 

de Representa-

ção da Câmara de 

Vereadores do Rio 

para acompanha-

mento das ações 

de retorno às au-

las presenciais.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Alvo da Lava-Jato, Petrobras deve ser investigada por Gaeco

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Flordelis e Arthur Lira

A retomada de 40 linhas de ônibus, importantes para o cotidiano 
dos cariocas, ajudará de forma considerável no ir e vir. O plano é 
que retornem até março. Vamos acompanhar.

Com a renda em queda e a mensalidade dos planos de saúde com 
alta de quase 50% no último ano, a ampliação da rede de hos-
pitais públicos pode se tornar um legado positivo da pandemia. 
Quem não conseguir manter seu convênio migrará para o SUS. O 
acesso à saúde é um direito básico.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

IPTU vencerá amanhã
Cota única do imposto com desconto de 7% deve ser quitada até sexta-feira

A 
cota única do IPTU 
2021 com 7% de des-
conto vence amanhã. 
A data é a mesma 

para o pagamento da primei-
ra parcela, para quem optar 
pagar em em dez vezes. A co-
brança está diferente. O anti-
go carnê que costumava ser 
enviado aos 1,6 milhão de con-
tribuintes foi substituído. Este 
ano, a guia chegou em forma-
to carta, com apenas uma fo-
lha, nas cores azul e branco e 
apenas dois códigos de barras. 

Do lado externo, vem o có-
digo de barra da cota única, 
com desconto de 7%. Do lado 
de dentro, a primeira das dez 
cotas para quem preferir 
parcelar. Guias das demais 
parcelas devem ser impres-
sas pelo site Carioca Digital.

Algumas das mudanças 
geraram dúvidas entre os 

O antigo carnê foi substituído por uma guia do imposto este ano

contribuintes. Não houve 
detecção de fraudes. Na úl-
tima semana, a arrecadação 
cresceu quase 300% em rela-
ção ao ritmo de pagamento 
do ano anterior. A campa-
nha de informação de IPTU 
da prefeitura continuará 
ano todo e a expectativa é 
que o processo de cobran-
ça fique ainda mais digital e 
cada vez menos burocrático. 
Em caso de dúvida, acesse o 
IPTU 2021 pelo portal Cario-
ca Digital. 

Como gerar as guias de 
pagamento do IPTU 2021 
no portal carioca.rio: acesse 
o portal; role a tela para bai-
xo e clique no botão IPTU 
2020/2021; insira seu núme-
ro de inscrição, disponível em 
qualquer documentação do 
IPTU; selecione o exercício 
2021; clique em prosseguir; 

CORRUPÇÃO

O fim da Lava-
Jato e a 
Petrobras

nesta tela, você terá duas op-
ções de seleção: cota única, 
com desconto de 7% ou caso 
prefira pagar em parcelas, se-
lecione a primeira mais abai-
xo; com qualquer uma das op-
ções selecionadas, aparecerá 

um botão para gerar o bo-
leto; agora é só clicar.

Devido aos protocolos 
sanitários da pandemia, 
os postos atendem pre-
sencialmente com agen-
damento prévio.

Bombeiros enviam taxa de incêndio 
O Corpo de Bombeiros do Rio 
começou a postar os boletos 
da Taxa de Incêndio 2021. Os 
vencimentos referentes ao 
exercício de 2020 estão agen-
dados entre os dias 15 e 19 de 
março. Os valores variam en-
tre R$ 33,41 (para imóveis com 
até 50 metros quadrados de 
área construída) e R$ 2.004,51 
(bens não-residenciais com 
mais de mil metros quadra-
dos). As cobranças serão en-
viadas pelos Correios. 

O contribuinte que quiser 
se antecipar pode consultar 
o site do Funesbom (http://
www.funesbom.rj.gov.br/) e 
imprimir o boleto. Basta ter o 
número CBMERJ ou a inscri-
ção predial do carnê do IPTU 
e informar o município para 
localizar o imóvel. A alterna-
tiva é válida caso a pessoa não 
receba a taxa até cinco dias an-
tes do vencimento.

Conforme legislação vi-
gente, ficam isentos da taxa 

aposentados, pensionistas e 
portadores de deficiência fí-
sica proprietários ou locatá-
rios de apenas um imóvel re-
sidencial no estado de até 120 
metros quadrados, e que re-
cebam proventos ou pensão 
de até cinco salários mínimos; 
além de igrejas e templos de 
qualquer culto. A isenção não 
é automática. O beneficiário 
precisa apresentar documen-
tação em um dos 63 postos de 
atendimento do Funesbom.

Os recursos são apli-
cados no reequipamento 
operacional de materiais 
e viaturas de prevenção e 
combate a incêndios, so-
corro e emergência em 
vias públicas, busca e sal-
vamento terrestre, aéreo e 
marítimo, na capacitação 
e atualização de recursos 
humanos e na manutenção 
do Corpo de Bombeiros e 
dos órgãos da Secretaria de 
Estado da Defesa Civil.



RIO DE JANEIRO

 > Preso em flagrante 
suspeito de ter efetuado 
o disparo que causou a 
morte da pequena Ana 
Clara, o Cabo da Polí-
cia Militar, Bruno Dias 
Delarolli, caiu em con-
tradição diversas vezes, 
segundo a Polícia Civil. 

Segundo agentes da 
Delegacia de Homicídios 
de Niterói, Itaboraí e 
São Gonçalo (DHNISG), 
em depoimento, os três 
PMs do Patrulhamento 
Tático Móvel (Patamo) 
Largo da Batalha, do 12º 
BPM (Niterói), narraram 
que entraram na locali-
dade do Monan Pequeno 
após ouvirem tiros con-
tra a viatura e que foram 
recebidos a tiros de pis-
tola por traficantes. 

Entretanto, a perícia 
técnica não constatou 
indícios de confronto 
armado e moradores re-
lataram aos agentes que 
os policiais militares já 
entraram atirando. 

“Não tinha nenhum 
disparo na viatura. 
Além disso, os policiais 
disseram que atiraram 
de determinado ponto 
e que houve confronto. 
Mas se fosse verdade, 
não teria como atingir 
a menina da posição 
que eles alegam que es-
tavam. Já a posição que 
as testemunhas falam 
que eles estavam, con-
diz com o tiro. A perí-
cia apontou um laser e 
condiz com a trajetória 
do projétil para acertar 
a menina”, explicou o 
delegado Bruno Cleu-
der, titular da DHNISG 
e responsável pelo caso.

Diversas 
contradições 
do PM preso

SEGUNDO A PERÍCIA

Calibre da arma condiz com as que os policiais usavam

 N Na posição apontada pelas 
testemunhas, os agentes da 
DH encontraram estojos de fu-
zil calibre 7.62 no chão. Segun-
do o delegado Bruno Cleudero, 
o calibre da arma condiz com o 
armamento usado pelos PMs. 
“Os estojos da arma usada pelo 
PM foram arrecadadas em um 
lugar que não condiz com o 
apontado por ele em suas de-
clarações”, complementou.

Cleuder afirmou que, em 
contrapartida, os peritos não 

encontraram nenhum projétil ou 
estojo de pistola no local. Ana Clara 
foi atingida por um tiro de fuzil 7.62, 
que atravessou seu corpo. Segundo 
peritos, o disparo teria sido feito a 
cerca de 30 metros. 

O delegado explicou que como o 
tiro transfixou, não é possível fazer 
confronto balístico, apenas perícia 
de constatação de eficácia. As ar-
mas foram encaminhadas ontem 
para exame de eficácia e o laudo 
deve ser concluído em dez dias. 

Os moradores relataram que PMs 

tinham ido lá na semana anterior 
e ameaçado dois jovens na rua. A 
equipe do Patamo Largo da Ba-
talha era composta por três PMs, 
mas segundo a polícia, apenas 
Bruno Delarolli fez disparos. “Tes-
temunha fala que colega dele 
chegou a falar ‘olha a besteira 
que você fez’”, disse o delegado. 

Conforme relato de morado-
res, outros PMs foram à comuni-
dade em outra viatura para re-
colher estojos do fuzil, enquanto 
Ana Clara era socorrida.

Oitenta crianças foram vítimas de disparos 
Levantamento da ONG Rio de Paz aponta falta de respostas para crimes que não tiveram autoria esclarecida

REPRODUÇÃO

Ana Clara é mais uma vítima da  triste marca de 80 crianças baleadas  

Após a morte de Ana Clara 
Gomes, de 5 anos, na comu-
nidade do Manon Pequeno, 
em Niterói, o Estado do Rio 
alcançou a triste marca de 80 
crianças mortas por bala per-
dida desde 2007, segundo da-
dos da ONG Rio de Paz. Mas, 
o que mais chama a atenção 
nas informações é falta de res-
postas para esses crimes, que 
em sua maioria, não tiveram a 
autoria esclarecida.

Os casos começaram a se-
rem contabilizados a partir 
2007 pelo Rio de Paz, que 
atua na ativismo pelas cau-
sas de comunidades caren-
tes. “Entre 2007 e 2021, 80 
crianças foram mortas por 
bala perdida no Estado do 
Rio de Janeiro. Sempre que 
um menino e uma menina 
morrem de forma tão banal 
e hedionda, pensamos que 
tudo vai mudar. Mas, nada 
muda. O motivo deve-se ao 
fato de que esses pequeni-
nos moram em comunidades 
cujos moradores são consi-
derados pelo poder público 

e grande parte da sociedade, 
matáveis”, apontou Antonio 
Costa, presidente da ONG, 
por meio de um vídeo.

CRÍTICA AO PODER PÚBLICO
Criticando o poder público, 
Costa questionou falta de 
implementação de medidas 
de segurança para área ca-
rentes do estado, que mais 
sofrem com a violência. “Per-

guntas nos são feitas sobre 
essas mortes. Respostas ob-
jetivas são dadas, mas as me-
didas não são implementa-
das, e os crimes continuam. 
Essas tragédias deixariam 
de acontecer se armas não 
chegassem às mãos de cri-
minosos, se parte da socie-
dade parasse de estimular e 

celebrar a guerra, e as nossas 
polícias entendessem que, 
numa operação policial mais 
importante do que a prisão 
do bandido é a preservação 
da vida do morador de co-
munidade pobre”, disse.

“Agora, ficam duas per-
guntas que precisam ser res-
pondidas pelas nossas auto-
ridades públicas: o que vai 
mudar? O que o poder públi-
co fará pela família da Ana 
Clara?”, questionou.

A Lei Ágatha (9.180/21), 
sancionada pelo governo do 
Rio em 13 de janeiro deste 
ano, estabelece que “os pro-
cedimentos investigatórios 
e as comunicações internas 
e externas deverão conter o 
seguinte aviso escrito: ‘Prio-
ridade – Vítima Criança ou 
Adolescente’”. A lei teria sur-
gido após a morte da menina 
Ágatha Vitória Sales Félix, 
baleada aos oito anos, em 
2019, durante operação poli-
cial no Complexo do Alemão, 
sendo mais uma das vítimas 
a violência no estado.

Mãe presa 
por torturar 
a sua filha

Policiais da 15ª DP (Gá-
vea) prenderam ontem 
uma mulher acusada que 
torturar a própria filha, 
de sete anos. Ela, que não 
teve o nome divulgado, foi 
capturada no município 
de Queimados, na Baixa-
da Fluminense, onde foi 
cumprido o mandado de 
prisão preventiva.

A investigação teve a 
condução da Delegacia 
da Criança e do Adoles-
cente Vítimas (DCAV). A 
avó da criança procurou a 
unidade para denunciar 
que a menina havia sofri-
do queimaduras com um 
garfo quente, agressões 
com um cabo de vassou-
ra e também ameaças de 
morte feitas pela mãe.

Os crimes teriam ocor-
rido em outubro de 2020, 
no bairro Coelho Neto, 
Zona Norte do Rio. A mu-
lher foi indiciada pela prá-
tica do crime de tortura.

Lei surgiu após 
morte da menina 
Ágatha Vitória Sales 
Félix, baleada aos 8 
anos, em 2019

Protesto e dor no adeus à pequena 
Ana Clara, morta por bala perdida
Familiares e amigos levaram faixas com dizeres como: ‘Quando uma mãe chora, todas choramos’

CAROLINA FREITAS

Familiares mostram um lençol manchado de tinta vermelha para representar o sangue de Ana Clara, vítima de bala perdida na porta de casa

S
ob aplausos e forte co-
moção, familiares e 
amigos se despediram 
ontem da pequena Ana 

Clara Gomes, 5 anos, que mor-
reu vítima de bala perdida na 
terça-feira na porta de casa na 
comunidade Monan Pequeno, 
em Niterói, enquanto brinca-
va com o irmão. A cerimônia 
de sepultamento do corpo, 
que estava lotada, aconteceu 
por volta das 14h no Cemité-
rio São Francisco Xavier, em 
Charitas. Dois ônibus fretados 
chegaram ao local com faixas 
com dizeres como: “Estamos 
de luto. Justiça por Ana Cla-
ra” e “Quando uma mãe chora, 
todas choramos”. Os parentes 
acusam policiais militares 
como responsáveis pelo dis-
paro que atingiu a criança.  

Alguns familiares levaram 
um lençol manchado de tin-
ta vermelha para representar 
o sangue de Ana Clara. Neste 
momento, houve gritaria de 
pessoas acusando a PM pela 
morte da criança. “É uma co-
vardia matar criança. O poli-
cial parecia estar drogado. Até 
quando vão continuar matan-
do inocente? Tiraram a vida 
de uma criança de cinco ani-
nhos”, bradou um parente.

Maria dos Prazeres, a bisa-
vó de Ana Clara , pediu res-
peito as pessoas que moram 
na favela. “Nós moradores de 
comunidades sofremos mui-
to. Quando a polícia entra, ela 
não respeita. Eles acham que 
todo mundo é envolvido com o 
tráfico. Nós moramos na fave-
la porque não temos escolha. 
Minha bisneta morreu nos 
braços da mãe dela. Quem fez 
isso tem que ser punido. Nós 
temos que ser respeitados. 
Cadê a justiça dos homens?”.

Após o sepultamento, fami-
liares e amigos fizeram passea-
ta até o local onde a menina foi 
morta. Dezenas de motoquei-

ros estiveram na manifestação 
para fazer barulho e pedir jus-
tiça. Alguns seguravam bolas 
brancas simbolizando a paz.

Em certo momento, os ma-
nifestantes foram para a fren-
te do 12ºBPM (Niterói), onde 
cinco militares apenas obser-
vando de braços cruzados. Os 
familiares gritavam o nome de 
Ana Clara e chamava a Polícia 
Militar de assassina.

A Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gon-
çalo e Itaboraí (DHNSGI) 
está ouvindo testemunhas, 
que disseram não ter sido 
a primeira vez que viaturas 
da PM chegam à favela com 
truculência e agressividade.

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br
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Vídeo contradiz versão e mostra que 
jogador bebeu 5 chopes no dia do acidente

Consumo de álcool 
antes de atropelar

ESTEFAN RADOVICZ

Marcinho alegou que não havia consumido bebida alcoólica

O ex-lateral do Botafogo 
Marcinho, bebeu cinco 
chopes antes de atrope-
lar e matar um casal de 
professores no dia 30 de 
dezembro, na Avenida 
Lúcio Costa, no Recreio. 
Na terça-feira, o inquéri-
to do caso foi finalizado 
e apontou que o jogador 
consumiu bebida alcoóli-
ca antes do acidente e di-
rigiu acima da velocidade 
permitida na via. 

No documento, que 
ODIA teve acesso, consta 
o indiciamento por duplo 
homicídio culposo (quan-
do não há intenção de ma-
tar), e agravante pela fuga 
do local. A defesa respon-
sável pelo atleta não quis 
se manifestar.

Um vídeo do circuito 
interno de câmeras de se-
gurança do restaurante 
Rei do Bacalhau, no En-
genho de Dentro, mostra 
o jogador bebendo os cho-
pes entre 11h e 13h30 do 
dia 30 de dezembro, con-

forme consta no inquérito. 
Em depoimento, Marcinho 
afirmou que não havia inge-
rido álcool no dia do atrope-
lamento. As imagens contra-
riam a versão.

O delegado responsável 
pelo caso, Alan Luxardo, da 
42ªDP (Recreio), afirmou 
que a investigação sobre o 
caso foi encerrada e segue 
para o Ministério Público. 
Questionado se o vídeo po-
deria gerar complicações ao 
indiciamento do jogador, 
Alan disse que todas as pro-
vas estão nos laudos, portan-
to, a denúncia segue da mes-
ma maneira.

Procurada por O DIA, a 
defesa do jogador não quis 
se manifestar sobre o vídeo. 
O delegado Alan Luxardo en-
tregou o inquérito do caso ao 
Ministério Público, que se-
guirá com os procedimentos. 

No documento, foi refor-
çado o fato de que o jogador 
estava acima do limite da 
velocidade e tinha ingerido 
cinco chopes anteriormente.

Sangue encontrado na casa de vizinho 
não é dos meninos desaparecidos
Perícia feita pela polícia revela que material genético pertence à companheira do homem

LUANA BENEDITO

Polícia afirma que traficantes teriam incitado a população a atear fogo em ônibus para desviar o foco

O sangue encontrado em uma 
roupa na casa de um vizinho 
dos três meninos desapareci-
dos em Belford Roxo não era 
de nenhuma das crianças. O 
exame do Instituto de Pes-
quisa e Perícias em Genética 
Forense (IPPGF) revelou que 
o sangue pertencia à compa-
nheira do rapaz. O homem 
chegou a ser torturado por 
traficantes da região.

A Polícia Civil informou que 
as investigações seguem em 
andamento pela Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF) para deter-
minar o paradeiro dos meni-
nos. Lucas Matheus da Silva, 
de 8 anos, Alexandre da Silva, 
de 10, e Fernando Henrique 
Soares, de 11 estão desapare-

cidos desde o dia 27 de dezem-
bro do ano passado. A ONG 
Rio de Paz chegou a fazer ato 
para marcar um mês do desa-
parecimento dos três meninos 
de Belford Roxo.

Uma linha de investigação 
é de que traficantes da região 
tenham participação no de-
saparecimento. A suspeita 
foi cogitada após levanta-
mento de informações e de-
pois que criminosos tortura-
ram um homem, indicando 
falsamente ser o responsável 
pelo desaparecimento dos 
meninos e imputando sua 
captura aos moradores.

Em operação da Polícia 
Civil no âmbito da investiga-
ção, na comunidade Caste-
lar, onde os meninos moram, 
agentes da DHBF e da Polícia 
Militar realizaram diligências 
para identificar integrantes 
da organização criminosa que 
atua na localidade.

Os traficantes, acrescenta 
a Polícia Civil, também inci-
taram a população a atear 
fogo em um ônibus como 
forma de desviar o foco das 
investigações. Na ocasião, 
três pessoas foram presas 
por policiais civis da 54ªDP 
(Belford Roxo).

Operação 
da PM 
resulta em 
9 mortos
Polícia Militar alega que todos 
que morreram ontem teriam 
envolvimento com crime 

DIVULGAÇÃO

Além das mortes, operações em várias comunidades resultaram na apreensão de fuzis, submetralhadora, pistolas, drogas e rádios transmissores

N
ove pessoas morre-
ram durante opera-
ções da PM em co-
munidades da Zona 

Norte e Oeste ontem de ma-
nhã. Conforme a corporação, 
todos eles teriam envolvimen-
to com o crime e trocaram ti-
ros com os agentes. Seis sus-
peitos foram presos. Nas redes 
sociais, moradores relataram 
intenso tiroteio por volta das 
5h40. “Muito tiro em Quinti-
no, nem posso dormir em paz”, 
comentou uma moradora nas 
redes sociais.

“Tivemos este grande nú-
mero de mortes por conta de 
marginais que resistiram du-
ramente à ação policial. Mas 
tivemos quatro criminosos 
presos que se renderam por 
conta da operação policial”, 
alegou o porta-voz da PM, ma-
jor Ivan Blaz.

Segundo a PM, as opera-
ções visavam estabilizar re-
giões objetos de disputa entre 

criminosos rivais pelo domí-
nio territorial para ampliar o 
tráfico e controle de serviços 
como venda de gás, forneci-
mento de internet e TV a cabo, 
dentre outros. As ações acon-
teceram nas comunidades da 
Caixa D’Água e do Morro do 18 

(Quintino), Morro do Urubu 
(Pilares), Flexal (Engenho da 
Rainha), e Barão, Bateau Mou-
che e Chacrinha (Praça Seca).

A PM informou que cinco 
unidades participaram: Bata-
lhão de Operações Especiais 
(Bope), Choque, 18ºBPM (Ja-
carepaguá), 3ºBPM (Méier) e 
9ºBPM (Rocha Miranda). Ne-
nhum dos 300 agentes envol-

vidos ficou ferido.
“Os batalhões da Zona Oes-

te ocuparam a região da Praça 
Seca e os batalhões da Zona 
Norte vieram pelo Morro do 
Dezoito. Com os homens do 
comando de operações espe-
ciais indo pelas comunidades 
do meio, dominadas pela mi-
lícia”, explicou Blaz.

O porta-voz da PM des-
tacou que a área é ligada 
por matas, o que facilita 
o trânsito de criminosos. 
“Estamos falando do Gran-
de Maciço da Tijuca, onde 
você pode chegar até o outro 
lado, chegando a Jacarepa-
guá, São Conrado e você vai 

para outra face com Méier, 
Água Santa. Toda a região é 
ocupada por marginais que 
trafegam pela área de mata. 
E as comunidades que mar-
geiam essa elevação sofrem 
a influência”, afirmou.

Em Quint ino ,  foram 
apreendidos cinco fuzis, 
uma submetralhadora, qua-
tro pistolas e um simula-
cro, além de drogas e rádios 
transmissores. Nas comuni-
dades do Urubu, a PM divul-
gou que foram apreendidos 
um rádio comunicador, duas 
pistolas, uma granada e farto 
material entorpecente a ser 
contabilizado.

 NA prefeitura fez ontem ação 
conjunta para remover constru-
ções irregulares na calçada da 
Rua Saçu, nem Quintino. Coor-
denada pela Seop, a operação 
resultou na demolição de dois 
quiosques, dois banheiros de al-
venaria e um químico, e área co-
berta. Ao todo, foram retirados 
quatro caminhões de entulhos.

A ação foi deflagrada a 
partir de denúncia à Central 
1746. Os comerciantes foram 

previamente notificados e pu-
deram recolher seus pertences.

Durante a operação, que 
contou com o apoio do 9º BPM 
(Rocha Miranda), foram de-
molidas duas barricadas que 
dificultavam acesso à locali-
dade; e uma construção que, 
segundo informações da PM, 
seria utilizada como ponto de 
venda de drogas pelo tráfico 
local. Foram usados retroesca-
vadeira e caminhões.

REMOÇÃO EM QUINTINO

Retirada de comércio irregular

Nas redes sociais, 
moradores 
relataram intenso 
tiroteio por volta 
das 5h40

 NOs familiares dos meninos 
desaparecidos tiveram uma 
reunião na terça-feira com re-
presentantes do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos que se compromete-
ram a prestar apoio. De acordo 
com a pasta, três secretários vão 
acompanhar as investigações do 
caso. Há possibilidade de ofere-
cer moradia às famílias fora da 
comunidade do Castelar. 

O secretário estadual de As-
sistência Social e Direitos Hu-
manos, Bruno Dauaire, firmou 
outros compromissos com os 
familiares: veículo da secretaria 
à disposição para que possam 
comparecer às consultas com 
os psicólogos, acompanhar as 
investigações e estreitar rela-
ções com os parentes por meio 
da Superintendente de Pessoas 
Desaparecidas, Jovita Belfort.

MINISTÉRIO E SECRETARIA

Apoio governamental à família

A ONG Rio de Paz 
chegou a fazer ato 
para marcar um mês 
do desaparecimento 
dos três meninos
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TSE anula inelegibilidade de Paes e Pedro Paulo
Os dois políticos haviam sido condenados por práticas de abuso de poder político e econômico abusos nas eleições de 2016

TSE

A sessão plenária foi realizada por meio de vídeo conferência

Durante a sessão plenária rea-
lizada na terça, o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) decidiu 
por anular a decisão do Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE), 
que, no ano de 2017, condenou 
Eduardo Paes e Pedro Paulo 
Teixeira à inelegibilidade 
por oito anos pelas práticas 
de abuso de poder político e 
econômico, além de conduta 
vedada a agente público nas 
Eleições de 2016.  

O relator do caso, o ministro 
Luis Felipe Salomão, apontou 

para improcedências na de-
cisão do órgão regional e uti-
lizou de recursos, levando o 
Colegiado a decisão por una-
nimidade. A Corte fluminense 
teria considerado como fato 
grave a atitude de Pedro Pau-
lo Teixeira de anexar em seu 
pedido de registro de candi-
datura à Prefeitura do Rio um 
plano de governo baseado no 
planejamento estratégico do 
“Rio Visão 500’, que acabou 
sendo lançado da gestão do 
atual prefeito Eduardo Paes.

De forma minuciosa, o re-
lator do caso avaliou como 
frágil as provas contidas nos 
autos e o suposto uso eleito-
reiro do referido planejamen-
to para favorecer o candidato 
nas Eleições de 2016. Segundo 
Salomão, não ficou comprova-
da a gravidade da conduta, já 
que esta não oferecia nenhum 
benefício ao candidato e nem 
apontava para o uso indevido 
de cargos ou recursos.

O ministro relator ainda 
classificou como ‘totalmen-

te descabida’ a imposição de 
oitos anos de inelegibilidade, 
uma vez que o plano ‘Rio Vi-
são 500’ é público e acessível a 
qualquer cidadão na internet, 
incluindo os pré-candidatos 
da prefeitura do Rio, que te-
ria liberdade de utilizar a pro-
posta ou critica-la. Luis Felipe 
Salomão ainda ressaltou que 
o fato de a proposta ter sido es-
tudada pela gestão de Eduar-
do Paes é irrelevante, já que o 
plano estava exposto na inter-
net para todos.

Quarenta 
linhas de 
ônibus 
reativadas
O sindicato das empresas Rio Ônibus 
deve apresentar cronograma para a 
retorno dos ônibus às ruas; veja a lista

A
s empresas que ope-
ram os ônibus na ci-
dade do Rio foram 
notificadas a apre-

sentar um cronograma para 
a reativação de 40 linhas iden-
tificadas como inoperantes 
pela Secretaria municipal de 
Transportes (SMTR). O levan-
tamento, feito com base na 
análise de dados de GPS dos 
veículos, constatou a desati-
vação de trajetos ou serviços 
operando com número insu-
ficiente de ônibus. Segundo a 
SMTR, as linhas são conside-
radas de alta e média priori-
dade para a população, e de-
vem retornar até os dias 30 de 
março (alta prioridade) e 30 
de abril (média prioridade). 
Veja lista completa das linhas 
no fim da matéria. 

De acordo com a prefeitu-
ra, as informações de moni-
toramento foram cruzadas 
com as reclamações de usuá-
rios de várias áreas da cida-
de e servirão de base para a 
montagem de um plano de 
recuperação dessas linhas. 

O Rio Ônibus, sindicato 
que representa as empresas, 
informou que os consórcios 
já receberam os ofícios com 
as notificações enviadas pela 
SMTR e que vão analisar o 
seu conteúdo junto com o 
corpo técnico, além de ava-
liar com o município as con-
dições de atendimento às 
solicitações para, segundo o 

Rio Ônibus, fazer frente aos 
prejuízos enfrentados pelas 
empresas. 

Porta-voz do Rio Ônibus, 
Paulo Valente admite que 
há menos ônibus nas ruas, 
e atribui a redução da frota 
à queda de 45% do número 
total de passageiros, o que, 
segundo afirma, representa 
uma queda de R$ 1 bilhão na 
receita das empresas no acu-
mulado de março de 2020 a 
janeiro deste ano. 

“As empresas tiveram que 
reduzir despesas e racionali-
zar a frota. Cerca da metade 
dos passageiros, que corres-
pondem à única receita das 
empresas, deixou de usar o sis-
tema de ônibus. As vans clan-
destinas cresceram sem fisca-
lização e não houve nenhuma 
regulação dos transportes por 
aplicativos. Se a prefeitura en-
tende que devemos colocar to-
dos os ônibus na rua, é preciso 
que ela contribua para o equi-
líbrio econômico-financeiro 
das empresas”, defende Paulo 
Valente. 

Além do reforço na fiscali-
zação às vans clandestinas, o 
Rio Ônibus pede definições 
sobre a readequação da fro-
ta, revisão e otimização de 
trajetos de linhas e atualiza-
ção da tarifa de ônibus. 

FROTA DO BRT

Segundo a prefeitura, hou-
ve queda contínua no nú-
mero de ônibus articulados 
nos dias úteis de janeiro e, 
hoje, a frota em operação no 

André Ceciliano é reeleito na Alerj 
O nilopolitano e ex-prefeito de Paracambi continua no comando da Assembleia

RAFAEL WALLACE/DIVULGAÇÃO

André assumiu o posto em 2017 no lugar de Jorge Picciani (MDB)

se após a vitória, chorando, 
o presidente.

O governador em exer-
cício Cláudio Castro este-
ve na sessão de votação e 
aproveitou para enaltecer a 
gestão de Ceciliano e agra-
deceu os deputados pelo 
trabalho em 2020. Cecilia-
no, em fala após a reeleição, 
garantiu que dará espaço a 
todas as bancadas com re-
presentação na Alerj.

O deputado estadual An-
dré Ceciliano (PT) foi ree-
leito para mais dois anos de 
mandato à frente da Assem-
bleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj). Ceciliano 
foi candidato único e nes-
ta eleição, foi mantido na 
presidência com 64 dos 70 
votos. O deputado ocupa 
o posto desde 2017, quan-
do em novembro assumiu 
a posição interinamente 

no lugar de Jorge Picciani 
(MDB), na época preso na 
operação Cadeia Velha.

Em sua legislação ante-
rior, o deputado deixou sua 
marca por ser responsável 
por aprovar a abertura do 
processo de impeachment 
de Wilson Witzel (PSC). 
A sessão que confirmou a 
permanência André Ceci-
liano na Alerj, foi realizada 
de forma semi-presencial, 

na tarde desta terça-feira. 
Dos seis votos negativos, 
três foram de deputados 
contrários, dois foram de 
abstenção e um de deputa-
da em licença.

“Eu não tenho vergo-
nha de ser político. A gente 
trabalha, e muito, aqui no 
parlamento. Muito menos 
(vergonha) de pertencer ao 
Partido dos Trabalhadores, 
do qual tenho orgulho”, dis-

BRT corresponde à metade 
do determinado no contra-
to: 199 veículos em vez de 
413. Já o Consórcio BRT Rio 
afirma que opera com frota 
completa de 200 ônibus ar-
ticulados. Há outros 98 em 
manutenção. 

Segundo a SMTR, o ór-
gão iniciou discussões com 
o BRT Rio para reorganizar 
a distribuição das linhas e 
diminuir a concentração 
de usuários nas estações, 
principalmente em horá-
rios de pico da manhã e da 

tarde, com o objetivo de re-
duzir aglomerações e con-
ferir maior regularidade ao 
sistema. 

Além disso, acrescenta a 
SMTR, será implantado na 
Prefeitura um Comitê Exe-
cutivo de gestão integrada 

do BRT, com a participa-
ção de vários órgãos, para 
aumentar a capacidade 
de intervenção e priorizar 
ações conjuntas. O grupo 
fará reuniões mensais para 
monitorar a situação ope-
racional do BRT. 
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Alerj aprova PL que autoriza 
estado a comprar vacinas 
Rio poderá adquirir imunizantes que estão fora do Programa Nacional de Vacinação

REPRODUÇÃO INTERNET

Pelo projeto de lei aprovado na Alerj, Estado do Rio vai poder comprar vacinas contra a covid-19

A 
Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio de 
Janeiro aprovou, on-
tem, um projeto de lei 

que autoriza o Governo esta-
dual a comprar vacinas contra 
o coronoavírus. Caso seja san-
cionado pelo governador em 
exercício Cláudio Castro, será 
possível adquirir vacinas que 
não façam parte do Programa 
Nacional de Vacinação, des-
de que sejam aprovadas pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

O PL 3.246/2020 é de auto-
ria do deputado Flávio Serafi-
ni (PSOL) e foi aprovado em 
discussão única na primeira 
sessão extraordinária da Alerj 
de 2021. Este projeto também 
permite que o estado flumi-
nense participe de consórcios 
com outros estados brasilei-
ros para melhorar a produção 
de vacinas e avançar com as 
pesquisas atuais.

Apesar de aprovada, a me-
dida recebeu 5 emendas e 
deve retornar às comissões. 
Depois, o governador em 
exercício Cláudio Castro terá 
15 dias úteis para sancioná-la 
ou vetá-la.

DISTRIBUIÇÃO
A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) deu continuida-
de, ontem, à entrega da se-
gunda dose da vacina Coro-
naVac para os 88 municípios 
do estado. Na terça-feira, as 
entregas foram feitas de cami-
nhão para quatro cidades. As 

pios. A logística prevê que um 
helicóptero atenderá mais de 
um município. Na terça, as ci-
dades do Rio, Niterói, Maricá 
e São Gonçalo receberam os 
imunizantes por via terrestre.

Uma nova remessa, com 
42.400 doses de CoronaVac, 
também está sendo enviada 
aos municípios para que se-
jam utilizadas como primeira 
dose, ampliando a cobertura 
do público prioritário, confor-
me preconizado pelo Ministé-
rio da Saúde e orientação da 

SES aos municípios. O quan-
titativo referente à segunda 
dose para essas pessoas está 
reservado e será enviado den-
tro do prazo para aplicação.

Outras 7.350 doses da va-
cina Oxford/AstraZeneca 
também serão encaminha-
das para unidades de saúde 
da rede estadual e militar. Os 
imunizantes vão reforçar a 
vacinação dos trabalhadores 
de saúde da linha de frente 
do atendimento a pacientes 
com covid-19.

Pessoas que não observarem a ordem 
de prioridade poderão pagar R$ 6,8 mil

Multa para quem 
furar fila de vacina 

AFP

Medida da Alerj vai multar quem furar fila da vacina contra covid

A Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj), 
criou, na última terça-fei-
ra, um projeto que pode-
rá multar as pessoas que 
furarem a fila da vacina 
contra a covid-19, em R$ 
6,8 mil (seis mil e oitocen-
tos reais). Se o responsá-
vel for autoridade pública, 
ficará sujeito à multa no 
valor de R$ 27 mil (vinte e 
sete mil reais). 

O projeto será anali-
sado pelos deputados e 
precisa ser aprovado em 
plenário para virar lei. A 
votação ainda não tem 
previsão para acontecer.

Caso o responsável seja 
agente público, deverá ser 
afastado de suas funções, 
podendo ao término do 
processo administrativo 
ter seu contrato rescindi-
do, ser exonerado ou per-
der a função pública.

As multas não se apli-
cam em casos devidamen-
te justificados nos quais 
a ordem de prioridade da 

vacinação não foi observada 
para evitar o desperdício de 
doses da vacina. Os valores 
decorrentes das multas de-
verão ser recolhidos ao Fun-
do Estadual de Saúde.

OBSERVAR REGRAS
De acordo com a Alerj, os 
gestores de saúde envolvi-
dos diretamente nas cam-
panhas de vacinação rea-
lizadas no estado, deverão 
observar estritamente as re-
gras estabelecidas pelo pla-
no nacional e/ou estadual 
de operacionalização da va-
cinação contra o coronaví-
rus, sobretudo a ordem de 
vacinação dos grupos priori-
tários, de acordo com a fase 
cronológica da vacinação e 
com o número de doses dis-
poníveis da vacina. 

Além disso, cada dose 
aplicada da vacina deverá 
ser registrada de modo no-
minal/individualizado no 
Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imu-
nizações (SI-PNI).

244.560 doses do imunizante 
são reforço da primeira dose 
disponibilizada para as secre-
tarias municipais de Saúde no 
último dia 19 de janeiro, ga-
rantindo que o esquema vaci-
nal seja cumprido no interva-
lo de 21 dias.

Por volta das 7h, cinco ae-
ronaves, sendo uma da Secre-
taria de Polícia Civil, duas do 
Corpo de Bombeiros e duas do 
Governo do Estado, iniciam a 
operação para a distribuição 
das vacinas para 88 municí-
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BRASIL

Anvisa estuda 
retirar a exigência 
de estudos da fase 
3 da vacina no país 

Medida vai 
facilitar 
entrada da 
Sputnik V

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
deve mudar regras para que 
empresas peçam o uso emer-
gencial de vacinas para co-
vid-19 no Brasil e facilitar 
a entrada da Sputnik V. A 
agência estuda retirar a exi-
gência de que estudos de fase 
3 estejam em andamento no 
país para conceder este aval.

A discussão ocorre no 
momento em que a Anvisa 
é pressionada para liberar o 
uso do imunizante, desen-
volvido pelo Instituto Gama-
leya, da Rússia. No Brasil, a 
União Química afirma que 
pode receber 10 milhões de 
doses prontas do imunizante 
até março. Além disso, entre-
gar 150 milhões de unidades 
em 2021, somando a produ-
ção que seria feita no Brasil.

A retirada desta exigência 
também pode facilitar a en-
trada de outras vacinas no 
país. O laboratório indiano 
Bharat Biotech, por exem-
plo, já mostrou interesse em 
trazer a Covaxin ao setor pú-
blico e privado brasileiro.

A Sputnik V tem eficácia 
de 91,6% contra casos sinto-
máticos da covid-19. Os da-
dos, avaliados por pesquisa-
dores independentes, foram 
publicados na terça-feira, 
2, na revista científica The 
Lancet. A vacina já está sen-
do aplicada na Rússia e em 
outros países, como Argen-
tina e Argélia.

Mesmo sem a exigência 
da fase 3 de pesquisa, a An-
visa ainda aguarda dados 
de segurança e eficácia da 
Sputnik V. 

Em busca de voluntários na vacinação
Prefeitura do Rio procura candidatos que possam atuar nos locais de aplicação da vacina tirando dúvidas  da população

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Campanha ‘Vem, Vacina! Vem, Voluntário!’ começou na segunda: candidatos de 18 a 59 anos atuarão nos postos de vacinação contra covid

A 
Prefeitura do Rio 
está em busca de vo-
luntários que pos-
sam atuar nas por-

tas de entrada das unidades 
que estiverem aplicando va-
cinas contra a covid-19, ti-
rando dúvidas e fornecendo 
informações à população. 
A campanha ‘Vem, vacina! 
Vem, voluntário’ começou 
na última segunda-feira e 
vai até este domingo. Pes-
soas entre 18 a 59 anos, que 
não estiveram no grupo de 
risco, podem se inscrever 
neste link formulário (ht-
tps://docs.google.com/for-
ms/d/1zd5yEUj-3kREZ7nA-
gl-IzmdhRjMRP2m_dsy3D-
KIn8vA/viewform?edit_re-
quested=true) . 

Os voluntários não terão 
prioridades para receberem 
a vacina, mesmo estando na 
linha de frente, pois, segun-
do a Secretaria de Saúde do 
município, a vacina contra 
o coronavírus é destinada a 
grupos prioritários definidos 
pelo Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério 
da Saúde. “Ser voluntário 
não garante qualquer bene-
fício de ser vacinado fora dos 
grupos prioritários. É um ato 
de solidariedade e doação, 

que não prevê contrapar-
tida ou pagamento”, disse 
secretaria.

A carga horário será de no 
máximo 12 horas por dia, de 
acordo com a disponibilida-
de do voluntário. Até o mo-
mento, 780 pessoas se ins-
creveram como voluntários.

No ato da inscrição, o 
candidato deverá indicar o 

bairro de preferência. Após 
a inscrição feita, o candidato 
deverá aguardar um e-mail 
de convocação para com-
parecer ao Centro de Estu-
dos de cada Coordenadoria 
Geral de Atenção Primária, 
no endereço sinalizado pela 
prefeitura.

Os candidatos ao volun-
tariado terão que participar 

da capacitação para as ati-
vidades, pela Coordenação 
do Programa de Imunização 
(CPI) junto das Coordena-
dorias de Atenção Primária 
das Áreas de Planejamento. 
O candidato que não par-
ticipar da capacitação não 
poderá realizar a ativida-
de voluntária na Campa-
nha. Essa convocação para 

o treinamento será feita no 
e-mail registrado no ato da 
inscrição.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
O voluntário que receber a 
mensagem de convocação 
deverá preencher, no Cen-
tro de Estudos, um cadastro 
do Voluntário, termo de ade-
são à atividade voluntária, 

além de xerox da identida-
de, CPF e comprovante de 
residência. 

ATIVIDADES DOS VOLUNTÁRIOS
Os voluntários atuarão no 
setor de Posso Ajudar e fica-
rão responsáveis pelo acolhi-
mento de entrada das Unida-
des de Saúde. É importante 
ressaltar que todos os volun-
tários receberão da Secreta-
ria Municipal de Saúde equi-
pamentos de proteção indi-
vidual (EPI). Eles também 
poderão solicitar seu des-
ligamento ou ser desligado 
por iniciativa da Unidade de 
Saúde, caso não se adapte às 
atividades, ou se cometer al-
gum ato em desacordo com 
as diretrizes da SMS.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
Após o término da atividade, 
o Centro de Estudos da Coor-
denadoria Geral de Atenção 
Primária emitirá o Certifica-
do de Participação em Ativi-
dade Voluntária, constando 
o período que participou na 
Campanha de Imunização 
da Covid-19.

Em caso de dúvidas entrar 
em contato pelo e-mail: ins-
cricao.voluntariosmsrio@
gmail.com.
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COISA DE LOCO! 
Ex-Botafogo, o atacante uruguaio Loco 

Abreu, 44 anos, é o novo reforço do 

Athletic Club, do interior de Minas Gerais.

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

FLAMENGO X VASCO

FLUMINENSE

Rivais se enfrentam 
em situações opostas
Rubro-Negro mira título do Brasileiro e Cruzmaltino quer escapar do rebaixamento

DANIEL CASTELO BRANCO

Flamengo e Vasco fazem o último clássico carioca do Brasileirão

H
oje, às 21h, no Ma-
racanã, Flamengo e 
Vasco fazem o último 
clássico carioca do 

Campeonato Brasileiro. Em 
jogo válido pela 34ª rodada, 
os dois clubes têm objetivos 
bem diferentes na reta final 
da competição. O Rubro-Ne-
gro mira o título, enquanto 
o Cruzmaltino quer evitar o 
rebaixamento para a Série B.

Em situação delicada na ta-
bela, o Vasco vive o seu maior 
jejum na história contra o 
maior rival. Ao todo são 16 jo-
gos sem vencer o Flamengo. 
A última vitória cruzmaltina 
aconteceu em abril de 2016, 
no Campeonato Carioca. Na-
quela ocasião, o Vasco bateu o 
Rubro-Negro e avançou para 
ser bicampeão do Estadual.

Para enfrentar o Vasco, o 
Flamengo terá o desfalque 
de Rodrigo Caio. Diego Al-

ves dificilmente terá condi-
ções de jogo. Gérson é dúvida. 
Ceni deverá escalar a equipe 
com: Hugo Souza (Diego Al-
ves); Isla, Gustavo Henrique, 
Willian Arão e Filípe Luis; 
Diego, Gerson (João Gomes), 

Éverton Ribeiro e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Gabriel.

O Cruzmaltino não poderá 
contar com Leandro Castan 
para o duelo. Luxemburgo de-
verá escalar o Vasco com: Fer-
nando Miguel; Léo Matos, Ri-

cardo Graça, Marcelo Alves e 
Henrique; Bruno Gomes, Léo 
Gil e Benítez; Yago Pikachu, 
Talles Magno (Gabriel Pec) e 
Germán Cano.

O duelo também marca o 
reencontro de Vanderlei Lu-
xemburgo com o Flamengo. 
Na temporada de 2019, diri-
gindo o Vasco, o treinador foi 
bastante elogiado pela pos-
tura que enfrentou o Rubro-
Negro comandado por Jorge 
Jesus no Brasileiro. Em um 
clássico eletrizante, as equipes 
ficaram no empate por 4 a 4.

Ontem, o meia Gérson, do 
Flamengo, não compareceu 
na sede do STJD, no centro do 
Rio, para depor sobre o inqué-
rito de injúria racial em que o 
jogador teria sido vítima do 
meia Juan Ramírez, do Bahia. 
Com isso, o tribunal vai encer-
rar o inquérito sem ouvir os 
jogadores do clube carioca.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Nos últimos 16 jogos, o Vas-
co não sabe o que é vencer o 
Flamengo. São sete derrotas 
e nove empates. Detalhe é 
que, na gestão e Alexandre 
Campello, o Gigante da Co-
lina não conseguiu uma vi-
tória diante do maior rival. 
Agora é a era de Jorge Salga-
do e os jogadores, incomoda-
dos com os números, querem 
mudar esse panorama com a 
camisa do Cruzmaltino. Não 
tem motivação maior, princi-
palmente para os que chega-
ram agora, do que começar 
o ano vencendo o principal 
adversário na história.

JEJUM ENORME
DANIEL CASTELO BRANCO

NÃO É FINAL, MAS É

F
lamengo e Vasco. A bola rola hoje no Ma-
racanã, às 21h, pelo Campeonato Brasi-
leiro. Não é final oficialmente, mas é final 

na cabeça e pela situação das duas equipes na 
competição. Já começo destacando que, de 
uma coisa, eles não poderão reclamar: o gra-
mado. Aliás, será lindo ver, depois de muito 
tempo, um grande clássico com um gramado 
perfeito. Quatro pontos separam Internacio-
nal e Flamengo. O Colorado vai jogar no mes-
mo horário, contra o Athletico-PR na Arena da 
Baixada. Não tem outro resultado interessante 
para o time de Rogério Ceni, mesmo com um 
possível tropeço do Inter. É vencer. Se o Fla não 
vencer, fica cada vez mais longe do título. Já o 
Vasco também tem sua decisão. Mesmo que 
reconheça o rival como um time melhor, é clás-
sico, amigo. É sangue nos olhos para se distan-
ciar cada vez mais da zona de rebaixamento. 

Clássico de hoje é decisivo para Flamengo e Vasco no Brasileirão

 nO Botafogo saiu com o 1 
a 1 do Allianz Parque. Não 
venceu e acredito que nem 
o mais otimista dos botafo-
guenses acredita que o Al-
vinegro vai conseguir se li-
vrar do rebaixamento. Não 
está tudo bem, está péssi-
mo, mas se tem algo que dá 
para pensar positivamente 
é na utilização da base do 
clube. Matheus Nascimen-
to (foto), Cesinha, Rafael 
Navarro e alguns outros no-
mes mostraram vontade e 
qualidade para já começar 
a montar uma base para 
a Série B do Brasileirão e 
reerguer o Fogão. Foco nos 
garotos. Esse é o caminho.

É PENSAR NO 
FUTURO

DM CHEIO NA RETA FINAL

 nDiego Alves, Rodrigo Caio e Gérson. Os três jogadores são 
titulares absolutos do Flamengo. Ídolos e campeões. Mas 
devem ficar fora da partida contra o Vasco, assim como tem 
sido, principalmente com os dois primeiros. O goleiro e o 
zagueiro sofreram com lesões a temporada inteira e, como 
disse no outro texto, em uma “final”, vão desfalcar o rubro-
negro de novo. Parece até que não se recuperam direito 
para manter a sequência. Já o volante aguarda uma nova 
avaliação do inchaço em seu pé direito para conseguir ir à 
campo e ajudar o Fla. Reta final com departamento médico 
cheio. Situações que definem um campeonato.
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Tricolor bate o Bahia e 
embala no Brasileiro 
O Fluminense embalou de 
vez na busca por uma vaga 
direta na Libertadores. 
Com a vitória por 1 a 0 sobre 
o Bahia, gol de Luiz Henri-
que, na Fonte Nova, chegou 
à terceira vitória seguida 
no Brasileiro. Uma mar-
ca que não alcançava des-
de outubro de 2016 e que 
contribuiu para o Tricolor 
das Laranjeiras continuar 
na quinta posição, com 56 
pontos, e agora a apenas 
dois do São Paulo, quarto 
com um jogo a menos.

Mais confiante com a 
sequência positiva atual 
e mais entrosado com a 
ideia de Marcão, o Flumi-
nense começou a partida 
no campo de ataque. Inclu-
sive, chegou a marcar aos 

sete, mas Fred estava impedi-
do e o gol foi anulado.

Uma mudança importante 
no Fluminense foi que os pon-
tas não ficaram presos nas 
laterais. Flutuaram no cam-
po, trocaram de posição e foi 
nessa movimentação que Luiz 
Henrique abriu o placar aos 32.

Após o intervalo, o Flumi-
nense seguiu com liberdade 
para chegar ao ataque, mas o 
Bahia incomodou um pouco. 
Se Nenê isolou boa chance, Ca-
pixaba e Gilberto, numa bom-
ba, obrigaram Marcos Felipe a 
fazer boas defesas.

O Fluminense tinha tudo 
para resolver logo o jogo, mas 
perdeu o fôlego. Marcão tirou 
Fred e Luiz Henrique. As subs-
tituições pioraram a equipe, 
que caiu de produção.

BOTAFOGO

MARACANÃ

‘Tem que trazer jogador para resolver’
Ex-atleta do clube, Mauro Galvão opina sobre reformulação

Com 99% de risco de jogar a 
Série B na próxima tempo-
rada, o Botafogo vive uma si-
tuação crítica no Campeonato 
Brasileiro. Ciente disso, o Glo-
rioso já projeta uma grande 
reformulação no clube e no 
elenco, comandada pelo novo 
presidente alvinegro Dur-
cesio Mello, e por Eduardo 
Freeland, diretor de futebol, 
recém-chegado. De olho no 
planejamento para a próxima 
temporada, o jornal O DIA 
conversou com o ex-jogador 
alvinegro Mauro Galvão. Ele 
falou sobre a sua expectativa 
para esse período de refor-
mulação do Glorioso.

“Podemos avaliar o que 
aconteceu nesta temporada. 
O Botafogo contratou jogado-
res que não vieram para resol-
ver. Tem que contratar joga-
dor para somar, não resolver. 
Quem soma é matemático, 
você tem que trazer jogador 
para resolver. Jogadores para 
“ajudar” seriam jogadores da 
base. Trazer jogador para in-
char a folha só tira o espaço 
dos meninos da base. Jogador 
‘meia boca’ é a pior coisa que 
tem”, disse.

Mauro Galvão avalia temporada

LUCIANO BELFORD

Além disso, o ex-zagueiro 
falou sobre atletas do atual 
elenco que podem ajudar a 
equipe na próxima tempora-
da. “Eu acho que o Botafogo 
tem uma boa dupla de zaga, 
tem o Diego Cavalieri, são jo-
gadores que o clube pode con-
tar para a próxima tempora-
da”, opinou.

A temporada que começou 
em 2020 e estende até o come-
ço de 2021 foi de muitas mu-
danças no comando técnico 
do Botafogo. Ao todo, o clube 
de General Severiano teve cin-
co técnicos. Alberto Valentim 
foi o primeiro, depois vieram: 

Paulo Autuori, Bruno Lazaro-
ni, o argentino Ramón Diaz, 
que nem chegou a estrear, e 
agora, Eduardo Barroca que 
ocupa a função. Sobre a pos-
sível manutenção do treina-
dor no comando da equipe, 
que ainda não está definida, 
Mauro Galvão afirmou que é 
preciso analisar melhor o co-
tidiano do clube carioca para 
saber se o trabalho está sendo 
bem feito, ainda que os resul-
tados dentro do campo não 
sejam bons.

“Só as pessoas que estão 
ali trabalhando com ele (Bar-
roca) é que podem dizer se o 
trabalho dele é bom ou não. 
Treinador, ao meu modo de 
ver, milagre não faz. Se você 
não tiver uma boa equipe, não 
tiver jogadores que você, prin-
cipalmente, indique, fica bem 
difícil”, afirmou o ex-zaguei-
ro, que ainda analisou a atual 
temporada da equipe carioca.

“A situação do Botafogo é 
muito difícil. Para conseguir 
escapar do rebaixamento tem 
que muita coisa dar certo, e 
acho que até o próprio grupo 
que está lá não tem condições 
de reverter este quadro”, disse. 

Mário Filho pode virar Pelé
Presidente da Alerj apresenta PL para mudar nome do estádio

Considerado o maior jogador 
da história do futebol, Pelé 
pode receber mais uma ho-
menagem. Um Projeto de Lei 
de autoria do deputado esta-
dual André Ceciliano (PT) foi 
publicado no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janei-
ro pretende rebatizar o Ma-
racanã. O estádio passaria a 
se chamar Edson Arantes do 
Nascimento, enquanto o jor-

nalista Mário Filho passaria a 
dar nome ao complexo espor-
tivo como um todo. 

Pelé tem muita história no 
Maracanã. Foi lá que mar-
cou seu milésimo gol na car-
reira, ao balançar as redes 
contra o Vasco em 1969. Além 
disso, o Rei venceu com o San-
tos os campeonatos brasilei-
ros 1962, 1964, 1965 e 1968, o 
Torneio Rio São Paulo de 1963, 

1964 e 1997 e um dos princi-
pais títulos de sua história: o 
Mundial de Clubes em 1963, 
quando venceu o Milan duas 
vezes, primeiro por 4 a 2 e de-
pois por 1 a 0.

A justificativa de André 
Ceciliano, que também é pre-
sidente da Alerj, é homena-
gear Pelé ainda em vida com 
o nome do palco mais impor-
tante do futebol brasileiro.

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Luiz 

Henrique 

comemora o 

gol da vitória 

do Tricolor 

sobre o 

Bahia, em 

Salvador
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ECONOMIA

Correspondentes bancários punidos
Reclamações dos consumidores penalizam empresas que oferecem empréstimos consignados

REPRODUÇÃO INTERNET

Punição: os bancos que não aplicarem as sanções poderão ser multados pelo Sistema de Autorregulação por conduta omissiva 

N
o ano passado, nove 
correspondentes ban-
cários foram proibi-
dos permanentemen-

te de oferecer crédito consig-
nado em nome dos bancos. 
As punições são resultado da 
Autorregulação do Crédito 
Consignado da Febraban e da 
Associação Brasileira de Ban-
cos (ABBC), que entrou em vi-
gor em 2 de janeiro de 2020. 
Outros 238 correspondentes 
bancários também foram alvo 
de penalidades por conta de 
reclamações de consumido-
res sobre oferta irregular do 
produto.

“O setor bancário acom-
panha de perto o trabalho de 
todos os seus agentes. Atua-
ções que não estejam e linha 
com as melhores práticas de 
mercado e que possam tra-
zer prejuízo ou incômodo 
aos clientes estão sendo pu-
nidas. Não compactuamos 
com nenhuma conduta que 
viole direitos dos consumi-
dores”, diz Isaac Sidney, pre-
sidente da Febraban.

ATUAÇÃO INTERROMPIDA
Na prática, 134 correspon-
dentes foram advertidos e 
104 tiveram suas atividades 
suspensas temporariamen-
te. Nos casos em que houve 
reincidência, os agentes tive-
ram suas atividades suspen-
sas por prazos que variam 

entre cinto e 30 dias. Outros 
nove correspondentes tive-
ram a atuação interrompi-
da permanentemente. São 
eles: Credmais; Provisão 
Vendas; F Sunglass; M Lessa 
Serviços; Agrice Rodrigues 
de Araujo; Atitude MG; WG 
Serviços Cadastrais - São 
Paulo; MJ Serviços Cadas-
trais - São Paulo e Otimize.

Os bancos que não apli-
carem as sanções poderão 

 > Outra medida in-
tegrante do Sistema 
de Autorregulação do 
Consignado foi a cria-
ção de uma ferramen-
ta por meio da qual os 
consumidores podem 
proibir instituições fi-
nanceiras e correspon-
dentes bancários de 
entrarem em contato 
proativamente com 
eles para oferecer cré-
dito consignado.

Entre 2 de janeiro 
e 31 de dezembro de 
2020, 1.136.070 pes-
soas solicitaram o blo-
queio telefônico por 
meio da plataforma 
“Não me Perturbe” 
(https://www.naome-
perturbe.com.br) para 
não receber ofertas de 
crédito consignado. A 
maior quantidade de 
pedidos de bloqueio 
foi realizada por mo-
radores dos estados 
de Estado de São Pau-
lo (30.93%), Rio de Ja-
neiro (12.63%) e Minas 
Gerais (11,14%). 

Adesão ao 
‘Não Me 
Perturbe’

ser multados pelo Sistema 
de Autorregulação por con-
duta omissiva, cujos valores 
variam de R$ 45 mil até R$ 1 
milhão. As multas arrecada-
das serão destinadas a proje-
tos de educação financeira.

COMO FUNCIONA
O acompanhamento e a afe-
rição das ações irregulares 
são feitos por várias fontes 
de informação. Além da 

quantidade de reclamações 
procedentes registradas nos 
canais internos dos bancos 
ou recebidas pelos Procons, 
pelo Banco Central ou por 
intermédio do Consumi-
dor.gov.br, são avaliadas as 
ações judiciais e indicadores 
de uma consultoria inde-
pendente, que leva em con-
ta questões de governança 
e gestão de dados. O volume 
de demandas é ponderado 

em relação à quantidade de 
contratos ativos no período 
do monitoramento.

“Observamos forte com-
prometimento da maio-
ria dos correspondentes 
com a melhoria da oferta 
e da concessão do crédito 
consignado aos consumi-
dores, com a consequente 
redução das reclamações”, 
afirma Ricardo Gelbaum, 
presidente da ABBC. 

Planos de saúde ficam 
até 50% mais caros

Diante da cobrança retroati-
va dos reajustes anual e por 
faixa etária, suspensos en-
tre setembro e dezembro de 
2020 devido à pandemia de 
covid-19, o valor dos planos 
de saúde pode ficar até 50% 
mais caro. Este percentual foi 
verificado nos contratos cole-
tivos de adesão que sofreram 
as correções anual e por faixa 
etária no ano passado. Foi o 
que revelou uma pesquisa pu-
blicada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec).

Vale lembrar que os usuá-
rios passaram a arcar com 
a recomposição a partir de 
janeiro deste ano. O valor, no 
entanto, será parcelado ao 
longo de 12 meses. A Agên-

cia Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) determinou 
ainda que, nos boletos, as 
operadoras devem informar 
de maneira clara e detalha-
da o valor da mensalidade, 
o preço e o número da par-
cela referente à cobrança 
retroativa. Segundo cálcu-
los da ANS, 25,5 milhões de 
usuários de planos de saúde 
podem ter sido alcançados 
pela suspensão dos reajustes 
no ano passado.

De acordo com o levan-
tamento do Idec, a variação 
sentida pelos usuários de 
planos individuais que tive-
ram apenas o reajuste anual 
suspenso, no ano passado, 
foi de 12,21% entre dezem-
bro e janeiro. Já aqueles que 
sofreram reajuste anual e 
por faixa etária tiveram au-
mento de 34,99%.  

Megavazamento de 
dados: PF apura
A Polícia Federal (PF) 
abriu inquérito para in-
vestigar o vazamento 
de dados de aproxima-
damente 223 milhões 
de brasileiros. A inves-
tigação tem o objetivo 
de descobrir detalhes de 
como ocorreu o vazamen-
to, além de saber sobre a 
venda indevida do acesso 
a essas informações. 

A PF também investi-
gará o vazamento especí-
fico de dados pessoais dos 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), den-
tro do inquérito das fake 
news. A medida foi deter-
minada pelo ministro Ale-
xandre de Moraes.

Considerado o maior 
vazamento de dados do 
país, entre as informações 
que estão sendo vendidas 

por hackers em fóruns da 
deep web estão o Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPFs); 
dados cadastrais e situações 
econômicas, fiscais e previ-
denciárias; perfis em redes 
sociais; escore de crédito; e 
fotografias pessoais. 

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

ROSINEI COUTINHO/STF

Alexandre de Moraes: relator
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Reforma administrativa 
já avança no Congresso
Além de a União condicionar auxílio à aprovação da PEC 32, Legislativo defende o texto

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, seguem pauta do governo Jair Bolsonaro

T
udo indica que a re-
forma administrativa 
(PEC 32/20), que muda 
as regras do serviço pú-

blico de todo o país, vai avan-
çar neste primeiro semestre 
na Câmara dos Deputados. Se 
na campanha à presidência da 
Casa, Arthur Lira (PP-AL) já 
afirmava que ia priorizar essa 
proposta e a PEC Emergencial 
(186/19), agora, a ideia vem ga-
nhando mais força.

Em janeiro, o governo fe-
deral sinalizou que poderia 
estender o auxílio emergen-
cial até como forma de dar 
mais fôlego à economia do 
país, como a coluna infor-
mou no dia 25. Mas condi-
cionou a medida à aprova-
ção da reforma e da PEC 
186, que prevê mecanismos 
de controle de gastos públi-
cos, como redução de salá-
rio e jornada.

Após a vitória de Lira 
para o comando da Câma-
ra, o cenário ficou mais 
previsível. Ontem, ele e o 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), 
fizeram um discurso alinha-
do em prol dos projetos. Os 
parlamentares alegam que 
são pautas necessárias para 
o crescimento do país.

NA CONTA

 n O salário de janeiro do fun-
cionalismo municipal sairá 
amanhã, dia 5, quando cai o 
quinto dia útil (prazo oficial 
para o depósito). Não foi si-
nalizada a possibilidade de 
antecipação do crédito. Neste 
primeiro momento, o governo 
carioca vem trabalhando com 

foco no incremento de receita 
para conseguir garantir os pa-
gamentos em dia, já que este 
ano serão duas folhas salariais 
a mais. Atualmente, são 198 
mil servidores ativos, aposen-
tados e pensionistas. O valor 
da folha (bruta) mensal per-
faz um total de R$ 1,4 bilhão.

Salário de janeiro sai amanhã

 n A definição do calendário de 
pagamento do 13º salário de 
2020 para os 100.855 servi-
dores ativos, aposentados e 
pensionistas do Município do 
Rio de Janeiro que aguardam o 
crédito deve sair após o dia 7. A 
partir dessa data, a prefeitura 
conseguirá avaliar os números 
de arrecadação do IPTU.

Boa parte da receita com 
o pagamento do imposto em 
cota única entrará no caixa 

municipal até a próxima se-
mana. Por enquanto, o governo 
carioca não tem recursos finan-
ceiros suficientes para quitar 
essa folha - deixada como dí-
vida pela gestão anterior. 

Para cobrir essa despesa, 
a Prefeitura do Rio precisa de 
R$ 935 milhões. Até o mo-
mento, só receberam a grati-
ficação aqueles que ganham 
até R$ 4 mil, o que soma o to-
tal de 97.547 pessoas. 

CALENDÁRIO DO 13º

Receita do IPTU definirá datas

Mudanças no regime jurídico e benefícios
 > A PEC 32 foi entregue 

em setembro de 2020 ao 
Congresso. Essa é uma 
das principais propostas 
defendidas pelo ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, que desde o início de 
seu trabalho vem ressal-
tando a necessidade de 
reformular as regras do 

setor público brasileiro.
O texto prevê não só o fim 

da estabilidade para futuros 
funcionários públicos, mas 
também cria cinco novos ti-
pos de vínculos e extingue 
diversos benefícios, como 
licença-prêmio e adicionais 
por tempo de serviço.

A Frente Parlamentar 

Mista em Defesa do Servi-
ço Público (Servir Brasil) 
reagiu à defesa que Lira e 
Pacheco fizeram à refor-
ma e à PEC 186. Em nota, 
declarou que a reforma é 
baseada em dogmas, não 
em fatos e criticou a falta 
de dados oficiais que em-
basem a a proposta.

Além das 13 folhas de 2021, prefeitura terá que quitar mais duas

DANIEL CASTELO BRANCO
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Flamengo R$460.000
Apartamento, quarto e sala 
separados, 36m2, Buarque 
de Macedo Fundos. Tratar 
direto proprietário, não aceito 
corretor. Contato (21)99357-
5228 horário comercial

 

ItaIpu R$1-0.000,000
Vendo Terreno próximo Ave-
nida Central/ Praias, com 
fundos para reserva florestal. 
Rua sem Saída. Registrado/ 
escriturado. Direto proprietá-
rio Tel:2613-6958/ 98537-
6065

 

SaquaRema t.3607-0707
Sampaio Correia. teRRenoS 
4-0m2 com RgI, licença 
ambiental, projeto aprovado 
na pmS. partir R$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "RJ-106/  Km. 
-6". próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. torne-se "par-
ceiro" !! Indique e ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98-13-21-- (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

Flamengo R$1.300
Conjugado, reformado, 
21m2, mobiliado, próximo 
ao metrô largo do machado 
e aterro do Flamengo, con-
domínio R$380,00 t. 98934-
6303/ zap.
 aDVoCaCIa t.99161-9013

em geral. experiência Jurídi-
ca comprovada! atendemos 
qualquer causa com eficiên-
cia, rapidez. ligue já! Con-
sulta grátis, plantão 24h. 
Dr. milton Santos tel:99161-
9013 whatsapp 
 

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

 

auXIlIaR V/teXto
Contratamos senhora aci-
ma 40anos residente bairro 
Fátima/ Centro. Experiência 
computador. Informar preten-
são salarial. Curriculo com 
foto para email adrianaferrei-
ra1955@gmail.com

 
meC. ReFRIgeRação 
mecânico  ar Condicionado,  
experiência Split, Splitão, 
Fan Coil & VRF. Currículo 
com pretensão                sa-
larial viviane@nlpair.com.br. 
Vaga todas as Cidades RJ.
 

opeRaDoR tetRapaK 
para tBa19. Deixar Currículo 
de 02/02 à 08/02 Horário 
de 08h ás 1-h na estrada 
São tomé 936 lote 12 qua-
dra 11 Jardim primavera Du-
que de Caxias.
 
SeRRaDoR V/teXto
Serrador para Marmoraria 
com experiência. Comparecer 
Estrada dos Bandeirantes, 
12993. Vargem Pequena.  T. 
96419- 6704 pode ligar à 
cobrar.

 

motoRISta V/teXto
Vaga motorista com experiên-
cia em caminhão poliguin-
daste (caçamba) entrar em 
contato no telefone. início 
imediato, salário a combinar. 
t. 21 244--1393.
 

tIJolo t.99-03-3686
19x19, 19x29 e argila. tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo Rio e grande Rio. 
tratar maria.  Whatsapp: 
99-03-3686

 

ConSultaS VoVó 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios Rua Dias da 
Cruz, 923 engenho Den-
tro. experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
t.2-94-608-/ 3228-2626

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

 



FábiaOliveira

DEPOIMENTO NESTA QUINTA

Fontenelle é esperada 

para depor sobre 

acusação de xenofobia

Antônia Fontenelle é esperada na 
tarde desta quinta-feira, na 
Delegacia de Crimes Raciais e 

Delitos de Intolerância (Decradi), no 
Centro do Rio, para depor em inquérito 
aberto pela delegada Marcia Noeli 
Barreto, que apura a denúncia de xeno-
fobia da atriz Giselle Itié contra a in-
fluenciadora digital. Giselle fez a de-
núncia após Antônia mandar publica-
mente a atriz voltar para o seu país de 
origem. Ela é mexicana.

Fontenelle já havia sido intimada 
para prestar seu depoimento na última 
segunda-feira, mas a youtuber não 
compareceu. O advogado dela, no 
entanto, esteve na delegacia para se 
inteirar do caso, já que até então não 
tinha tido acesso à queixa-crime da 
atriz. A nova data do depoimento de 
Antônia Fontenelle era para ser segre-
do, mas ainda bem que quase ninguém 

lê esta humilde coluninha. 
A briga entre as duas teve início após 

Giselle Itié se solidarizar com as acusa-
ções de assédio de Dani Calabresa 
contra Marcius Melhem e a atriz ter 
revelado que ela própria já havia sido 
vítima de assédio sexual, quando tinha 
23 anos, pelo diretor de uma novela da 
qual participava. Embora não tenha 
dito nomes, na ocasião citada por Gisel-
le, ela fazia uma novela dirigida por 
Marcos Paulo, ex de Antônia, que rece-
beu as acusações com muita indigna-
ção. “Um monte de amigos me man-
dando mensagens de matérias com 
uma atriz, que já passou pela TV Globo, 
se perfazendo de um assunto muito 
sério, que é o que a Dani Calabresa está 
passando neste exato momento. Des-
gosto. Triste saber que existem mulhe-
res como você, dona Giselle. Volta para o 
seu país, é o melhor que você faz”.

RAPAZ ACUSA ANDERSON LEONARDO DE ESTUPRO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAMAnderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, está sendo 
acusado de estupro por um rapaz de 21 anos que compare-
ceu na 33ª Delegacia de Polícia do Rio (Sulacap) e registrou 
um boletim de ocorrência contra o cantor. As informações 
são do colunista Alessandro Lobianco, do programa ‘A 
Tarde É Sua’.
O rapaz afirma que foi violentado pelo cantor no dia 11 de 
dezembro e, em seu depoimento às autoridades, ele diz que 
Anderson supostamente teria marcado uma reunião, mas 
em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer 
uma refeição e conversar sobre trabalho, Anderson o teria 
o levado para um motel chamado Queen. Ele diz ainda que 
estranhou o fato de terem entrado no local e que teria fi-
cado constrangido com a situação. Ainda de acordo com o 
rapaz, Anderson, ao perceber o suposto constrangimento, 
teria dito: “Calma, é uma reunião sigilosa que pode mudar 
a sua carreira”.
O jovem diz ainda que após ter tirado o seu celular de suas 
mãos e desligado o aparelho, Anderson o teria jogado na 
cama e então teria se despido e desferido dois tapas em 
seu rosto. Ele conta que ficou assustado e chorou quando 
o vocalista do Molejo teria dito: “Não chora seu filha da puta, sua 
vagabund* piranh*”. Logo em seguida Anderson teria arrancado 
as vestes da suposta vítima, que desesperadamente teria dito: 
“Para que sou virgem”. O cantor, segundo consta no documento, 
teria respondido: “Put* não é virgem”, e depois insistentemente 
teria tentado penetrar seu pênis na vítima. O rapaz afirma que 
tentou repelir Anderson com empurrões e que depois de muito 
insistir o vocalista “conseguiu o seu designo” e contra sua vonta-
de o penetrou. Ele narra ainda que Anderson não usou camisinha 
nem lubrificante e que, por encontrar muita dificuldade para pe-
netrá-lo disse: “Por que você que é put*, piranh*, eu não consegui 
enfiar meu pa* em você”.
Seguido de supostas novas agressões em seu rosto, a vítima con-
tou que, já sem forças, continuava a afirmar que era virgem. Ele 
continua seu relato informando que logo após terminar seu ato 
libidinoso, Anderson teria percebido que, de fato, ele era virgem, 
pois começou a sangrar bastante. Muito nervoso, o jovem contou à 

polícia que desmaiou, sendo acordado em seguida pelo acusado. 
No momento em que ele teria restabelecido seus sentidos, teria 
escutado Anderson dizer: “Que merda que eu fiz”. 
Na delegacia, o jovem afirmou ter como prova uma cueca que 
usava e que contem manchas de sangue e que ali é identifica-
do também vestígios de esperma deixados por Anderson. Ele 
contou que conheceu o vocalista do Molejo há oito meses e que 
havia demonstrado, na ocasião, o interesse em fazer um trabalho 
artístico com o cantor.
Ele explica que não denunciou Anderson desde a época dos fatos, 
por vários motivos, um deles o fato de ter ficado com muito medo 
de retaliações por parte do vocalista, pois afirmou que Anderson 
teria muito conhecimento em meio à criminosos. Além disso, 
afirma que teve medo de noticiar o fato no seu meio social e fa-
miliar, por ser visto como um oportunista e não acreditarem em 
sua narrativa. Ele reforça que depois de muito dialogar com sua 
mãe, decidiu ir à polícia narrar os fatos para as medidas cabíveis. 

Flávia Alessandra como qualquer 
mortal morador do Rio está 
fazendo de tudo para espantar o 
calor do verão escaldante dos 
últimos dias. Mesmo com uma 
piscina em seu imóvel duplex de 
frente para o mar na Barra da 
Tijuca, a atriz escolheu tomar 
banho de chuveirão no meio da 
tarde, ontem, com a temperatura 
na casa dos 40 graus. A mulher do 
apresentador Otaviano Costa 
mostrou que está de bem com a 
balança, não é mesmo?

ATRIZ ESPANTA 

CALOR NO 

CHUVEIRÃO
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Junior Figueiredo, marido do ator Rodrigo Sant’An-

na, usou o Instagram para se declarar ao amado. O 

roteirista do Multishow aproveitou a comemoração 

de dois anos de casamento do casal. “Há dois anos 

atrás comemorávamos nosso casamento. Tudo meio 

improvisado, leve e sem nóia. E esse sentimento hoje 

se repetiu pela 730ª vez. Seguimos leves, caminhando 

juntos, amenizando o caos, sonhando alto, driblando 

o tédio e fugindo de tudo que não é amor. Ser feliz de-

pois de adulto não é uma tarefa fácil. Mas com certeza 

sem você seria muito mais complicado. Te amo”.

Rafa Kalimann saiu em defesa da Thelminha Assis, após a participante do 

‘BBB 21’, Karol Conká dizer que a vencedora da última edição teve proteção 

de Rafa e Manu Gavassi, dando a entender que a médica anestesiologista 

e campeã da última edição só avançou no jogo graças ao apoio que teve 

de duas brancas. 

“Eu fico muito preocupada porque o Brasil é um país racista e eles adoram 

botar um pretinho no chinelo, botar o pretinho lá embaixo. Quem protegeu 

a Thelma na última edição foi a Manu, Rafa e ela mesma. Mas ela não conse-

guiu se proteger sozinha, tinha que ter as amigas brancas por ela. Eu não te-

nho amigas brancas aqui por mim”, diz Karol em conversa no quarto do líder.

Rafa não gostou nada e detonou Karol. “A Thelma chegou onde chegou 

porque é forte, soube respeitar e se posicionar. Fez um jogo lindo e de mui-

to orgulho. Representou. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os 

absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e 

índole da Thelminha. Que vergonha. Karol Conká é vazia”, alfinetou Rafa.

Depois, a Thelminha também se manifestou: Em minha vida eu ocupei to-

dos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que caráter e 

boa índole não tem cor. Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, 

foi a minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário 

do que tem sido feito”.

BBTRETA

DECLARAÇÃO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Até domingo, 

quem passar pelo 
Shopping Nova 
Iguaçu pode 
participar do 
Festival de Verão 
Gastronômico. O 
Outback Stea-
khouse concorre 
ao prêmio de me-
lhor prato com o 
Melbourne Bowl. 
O evento tam-
bém vai premiar 
o melhor garçom.

Maiara, dupla de Maraisa, e seu namorado, o sertanejo Fernando, estão 
curtindo férias em Dubai. Os dois vêm compartilhando alguns cliques da 
viagem com os fãs. O mais recente deles foi feito no Deserto de Dubai, que 
faz parte do Deserto Arábico. “Com você tudo fica perfeito”, se declarou o 
cantor, que ainda usou uma figurinha de coração.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Eduardo Surita, filho caçula do apresentador Emílio Surita, do programa ‘Pâ-
nico’, da Jovem Pan, e ex-colírio da Capricho, testou positivo para a Covid-19. 
No ano passado, o Emílio Surita já havia sido diagnosticado com a doença em 
agosto e precisou ficar um tempo afastado da atração para se recuperar. 

COM COVID

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

O tempo fechou para 
Rennan de Penha e seu ex-
empresário, Leleco. O DJ 
está furioso com as 24 
multas que recebeu durante 
os sete meses em que 
esteve preso, em 2019, 
quando o carro ficou sob a 
responsabilidade do então 
gerente de sua carreira. 
Furioso com a dívida que se 
acumula no Departamento 
de Trânsito do Estado do 
Rio de Janeiro (Detran-RJ), 
Rennan tem cobrado de 
Leleco há algum tempo e 
resolveu passar para o 
estágio de ameaças. 
“Atenção ‘empresário’ 
Leleco! As 24 multas que 
você tomou no meu carro 
enquanto eu estava preso, 
eu preciso que você passe 
para o seu nome e pague! 
Ou vou ter que fazer isso 
pelas vias legais da Justiça e contar 
tudo que você e seus amigos fizeram 
eu passar?”, escreveu.

A coluna entrou em contato com 
Leleco, que perguntou primeiro se a 
assistente da coluna trabalhava no 
Detran. Depois, o empresário de 

INFLUENCER LARY BOTTINO 

ESTÁ DE VISUAL NOVO

Ex-participante do reality ‘De férias com o ex’, a influenciadora 

Lary Bottino cortou ainda mais os cabelos e ostenta um visual 

moderno e prático. A morena comentou a mudança: “Eu decidi 

mudar de cabelo porque tô me redescobrindo. Minha identidade, 

meu jeito, meu estilo e minha autenticidade tem muito mais a ver 

com um cabelo moderno, leve e estiloso. Além de ter um estilista 

que me ajudou muito a entender isso, também é super fácil de 

ajustar, rápido e lindo né gente?! Tô amando”, disse Lary.

RENNAN DA PENHA  
DETONA EX-EMPRESÁRIO: 
‘COVARDE. PAGA O QUE DEVE’

funk disse que não trabalhava mais 
com Rennan da Penha há um tempo 
e informou que desconhecia o 
assunto. “Vou procurar saber. 
Trabalho com produção e estou 
‘virado,’ mas vou me informar 
melhor. Entra em contato mais 
tarde, ok?”, respondeu, apressado. 
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ao ano anterior. E muitos pacientes 
já em tratamento ainda não sabem se 
devem, ou não, tomar vacina contra o 
coronavírus.

Sim. Podem e devem imunizar-se, 
pois os benefícios são maiores que os 

riscos. Pacientes mais graves têm até 
cinco vezes mais chances de desenvol-
verem infecções graves se forem conta-
minados pelo coronavírus. Não há ne-
nhum dado na literatura médica que 
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 N A eleição de Arthur Lira (PP-AL) consolida a ascensão 
do baixo clero que, nos últimos anos, passou a ocupar 
altos cargos nos três poderes em Brasília. Assim como 
Lira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) integrou 
o grupo de parlamentares - sem influência nas decisões 
do Congresso - durante os 28 anos que atuou como de-
putado. Rodrigo Maia (DEM-RJ) também era deputado 
de fundo de plenário e, após o impeachment de Dilma 
Rousseff (PT), ascendeu à Presidência da Câmara apoia-
do pelo então ministro Moreira Franco e o ex-presidente 
Michel Temer (MDB). Sem esse cenário, Maia não teria 
ocupado o cargo por quatro anos e sete meses. 

Projeção 
 N O senador Davi Alco-

lumbre (DEM-AP) é ou-
tro político que saiu do 
grupo sem expressão na-
cional e alcançou proje-
ção ao ser eleito, em 2019, 
presidente do Senado. Foi 
o principal articulador do 
seu sucessor, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG).  

Cadeira 
 N No Judiciário, o atual 

ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Kas-
sio Nunes Marques, era 
um desconhecido até ser 
indicado pelo presidente 
Bolsonaro. Chegou à ca-
deira da Suprema Corte 
apoiado pelo Centrão, de 
Arthur Lira e Ciro No-
gueira (PP-PI). 

Escudeiro 
 NArthur Lira quer fortale-

cer o grupo do qual emer-
giu. O novo presidente da 
Câmara tem repetido que 
é preciso garantir a todos 

os parlamentares acesso 
a verbas orçamentárias 
iguais, sem distinção entre 
“alto clero” ou “baixo clero”.

Lealdade
 N O novo presidente do 

Senado, Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), terá o pri-
meiro teste de lealdade 
ao Planalto nos próximos 
dias. Recém-empossado, 
o democrata poderá apro-
var ou rejeitar o pedido 
de CPI para apurar as 
ações e omissões do go-
verno federal no enfren-
tamento da covid-19.

Assinaturas 
 N Pacheco foi eleito, com 

folga de votos, apoiado 
por Bolsonaro e minis-
tros. Antes da eleição, o 
senador manifestou, nos 
bastidores, ser contra a 
instalação de CPIs. As as-
sinaturas para a instala-
ção da comissão no Sena-
do foram coletadas pelos 
partidos Rede e PSB. 

Eleitorado 
 N Os estados do Brasil 

com maior eleitorado - 
São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná e Rio Grande do 
Sul - não têm represen-
tantes na nova Mesa Di-
retora da Câmara. 

Pressa 
 N A Comissão Mista de 

Orçamento (CMO) do 
Congresso será instala-
da amanhã e terá 30 dias 
para aprovar o relatório 
do projeto de lei do Con-
gresso Nacional (PLN 
28/2020) que fixa as des-
pesas da União para 2021. 
Sem orçamento, como 
registramos aqui, poderá 
faltar recursos para o pa-
gamento de despesas de 
ministérios e órgãos a par-
tir de abril.

Mineração
 N O faturamento do se-

tor mineral no Brasil re-
gistrou, no ano passado, 
crescimento de 36% em 
relação a 2019, alcançan-
do a cifra de R$ 209 bi-

lhões, segundo o Institu-
to Brasileiro de Minera-
ção (Ibram), entidade que 
reúne as maiores minera-
doras que atuam no país. 
Pará e Minas Gerais foram 
os principais responsáveis 
pelo desempenho.

Óbitos 
 N Sete em cada dez médi-

cos apontam tendência 
de alta de óbitos provo-
cados pela covid-19. É o 
que mostra pesquisa da 
Associação Médica Bra-
sileira (AMB). Para 96% 
dos entrevistados, notí-
cias falsas – como reco-
mendação de medica-
mentos sem comprova-
ção científica – têm efeito 
“devastador”. 

Balcony 
 N Um dos ícones gastronô-

micos de Brasília e reduto 
de ministros do Judiciário 
e de  políticos, o Balcony 
Bar encerrou suas ativi-
dades por causa da crise 
provocada pela pandemia 
da covid-19. 

BAIXO CLERO EM ALTA

MESA

 N A bancada do PT amargou 
dupla derrota na disputa pelos 
cargos da Mesa Diretora da Câ-
mara. Além do revés de Baleia 
Rossi (MDB-SP), candidato 
que apoiou, o partido havia 
indicado o deputado João Da-
niel (PT-PE) para a segunda-
secretaria. Mas Marilia Arraes 
(PT-PE) lançou candidatura 
avulsa e foi eleita para o cargo. 

Este ano, o Dia Mundial do Cân-
cer - 4 de fevereiro - ganhou im-
portância, desde que foi criado 

há 20 anos com o objetivo de levar in-
formações e conscientização sobre a 
doença oncológica. É que o medo que 
as pessoas têm da pandemia da co-
vid-19 tem feito aumentar a epidemia 
global de câncer. Estima-se que mais 
de 50 mil novos casos tenham deixado 
de ser diagnosticados e muitos outros 
tiveram o tratamento interrompido.

Estes números foram levantados 
pela OHB – a maior empresa de ges-
tão oncológica do Brasil e que desen-
volve protocolos assistenciais para 
tratamentos oncológicos – junto a 45 
prestadoras de serviços especializados 
no tratamento de câncer, em todo o 
Brasil. Os números representam uma 
redução de 27% em 2020 comparado 

O ano que passou foi um gran-
de laboratório para o desen-
volvimento profissional. A 

pandemia impôs uma transforma-
ção urgente e complexa na forma de 
trabalhar. Chegou sem avisar, pegou 
de surpresa a maioria de nós e perma-
nece um tempo muito maior do que 
todos esperávamos. O futuro invadiu 
o presente e cobrou ações e reações 
rápidas. Adaptabilidade e reinven-
ção foram as palavras de ordem. Or-
ganizações e colaboradores tiveram 
que repensar métodos buscando al-
ternativas para sua sobrevivência. 
Isolamento social, distanciamento 
e lockdown passaram a ser mais um 
componente no planejamento estra-
tégico dos gestores.

O futuro do mercado de trabalho 
ainda pode ser considerado uma in-
cógnita, apesar de diversos movi-
mentos que estão acontecendo. O 
contexto de mudanças constantes 
e intensas tende a permanecer por 
mais algum tempo. Tendências po-
dem ser observadas mas é prematuro 
afirmar sobre a sua consolidação. Fle-
xibilização de jornadas de trabalho, 
automação de processos, home offi-
ce, delivery e transformação digital 
são alguns desses exemplos. Foram 
fundamentais como alternativas de 
sobrevivência das empresas, princi-
palmente as de serviços e o varejo, 
e foram previstas no último Fórum 
Mundial Econômico, juntamente 
com uma grande mudança no com-
portamento do consumidor.

Diversos estudos estão sendo rea-
lizados para tentar identificar no-
vos comportamentos do mercado de 
trabalho, cujo desafio principal será 
conciliar a recuperação econômica 
com as atuais formas de liderar as 
organizações. O trabalho híbrido ou 
remoto, por exemplo, cresceu cinco 
vezes durante a pandemia, ou seja, 
esta modalidade pode não ter mais 
volta, tendo em vista que reduz 15% 
das despesas operacionais e apresen-
tou aumento de produtividade. Sen-

Os 4Ps do mercado de trabalho

Epidemia de câncer e dúvidas sobre vacinação

Gustavo 

Advincula 

oncologista e diretor 
médico da OHB

André Esteves 

diretor executivo do 
Instituto Cyclus

do assim, o trabalho híbrido é uma 
tendência possível de consolidação.

A consultoria Deloitte, em artigo re-
cente, destaca os 4Ps que se tornaram 
relevantes para as organizações neste 
período: propósito, potencial, pers-
pectiva e possibilidade. O propósito 
está ligado à relevância de suas ações 
com a sociedade e consequente enga-
jamento; o potencial está associado 
ao desenvolvimento das capacidades 
humanas num contexto em que a tec-
nologia ocupa espaços cada vez maio-
res nas organizações; a perspectiva 
tem relação com a visão de futuro da 
empresa, com a capacidade de elabo-
rar boas estratégias para garantir o 
crescimento e a sustentabilidade or-

ganizacional; e a possibilidade tem a 
ver com o conjunto de alternativas e 
oportunidades de atuação, ampliando 
o leque de opções na forma de lidar 
com os problemas e as adversidades.

No centro de tudo isso estão os co-
laboradores. Seus anseios e perspec-
tivas. Suas dúvidas e desafios. Cabe 
ressaltar aqui a importância da hu-
manização do mercado de trabalho. 
As mudanças implementadas pela 
gestão, como forma de viabilizar as 
atividades, não podem aumentar o 
risco da individualização do traba-
lho, onde cada um é dono de si e não 
existe possibilidade de criação de 
ambiente colaborativo. Neste con-
texto, todos perdem.

contraindique as vacinas, indepen-
dentemente da tecnologia usada para 
produzi-las. Seja por vírus morto (Co-
ronaVac), vetor (Oxford/AstraZeneca, 
Jansen e Sputnik) e RNA mensageiro 
(Pfizer/BioNTech e Moderna). A vaci-
na é uma forma de colocar a pessoa em 
contato controlado com o vírus.

Estranhamente, o Ministério da 
Saúde não incluiu estes pacientes na 
lista de prioridade do Plano Nacional 
de Vacinação, mesmo sendo conheci-
do que os tratamentos atuais contra o 
câncer reduzem a imunidade do pa-
ciente. Lembro que lavar as mãos, usar 
álcool gel e máscaras são muito impor-
tantes. Evitar aglomerações também.

Os tipos de câncer mais frequentes 
no nosso país são o de pele, próstata 
(29,2%) e na mama (29,7%). Deixo 
aqui o alerta para que façam o autoe-
xame, observem seu corpo e, se pre-
ciso, procurem atendimento médico 
em hospitais ou clínicas e façam suas 
consultas periódicas. Quando diag-
nosticado na fase inicial o câncer tem 
cura. Cuidem-se.

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 N# Nimbi,  empresa de tecnologia, abre 24 vagas para unidade matriz, 
em São Paulo, no bairro da Vila Olímpia, e também para trabalho remoto. 
# Maristar, loja virtual de serviços de aluguel, abre espaço físico em Bo-
tafogo (RJ), dia 9. # Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com AES 
Brasil e Instituto Romã, estão com inscrições abertas para curso “Somos 
Mata Atlântica”, até dia 5. #

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

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

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

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

“Estranhamente, 

o Ministério da 

Saúde não incluiu 

pacientes com câncer 

como prioridade do 

Plano Nacional de 

Vacinação”

ARTE PAULO MÁRCIO
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MALHAÇÃO

 N Duca conta que Dalva passou 
mal e diz que terá de ficar com 
a avó. Sol se oferece para cuidar 
de Dalva para Duca e consegue 
o dinheiro para a matrícula na 
Ribalta.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 N Bibiana pede para Taís con-
versar com Hélio. Manolo conta 
para Lindaura e Samuel que visi-
tou Veridiana. Cassiano avisa aos 
tenentes que Alberto pode estar 
armando para ele.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 N Apolo e Tancinha levam Tito 
ao veterinário. Aparício finge que 
escuta a voz de Teodora para se 
livrar da negociação com Safira. 
Dinalda se surpreende ao ver 
Leonora e Rebeca se divertindo.

 N Semíramis descobre que está 
grávida. Lúcifer incentiva as 
pessoas a acreditarem que ela é 
uma deusa. O dia começa a virar 
noite, e o chão treme. Todos se 
desesperam.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 N O bebe é adotado. Na Amazô-
nia, Junior pesquisa informações 
sobre Miguel. O carro em que Ga-
briela está sendo levada a força 
de volta para a mansão.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Ritinha inventa para Ruy que 
Zeca foi quem ligou para ela. Ruy 
tira satisfações com Edinalva, 
e Abel e Nazaré se irritam. Bibi 
ameaça Jeiza.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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REFERÊNCIAS
Para mergulhar no universo dos per-
sonagens, além do trabalho de prepa-
ração, cada ator trouxe, também, a sua 
bagagem de vida. “Minha mãe é peda-
goga e sempre contava histórias para 
mim antes de dormir. Isso ficou voando 
na minha imaginação. Essas histórias 
do folclore foram fundamentais para 
eu ser o que sou. Claro que tinha medo 
da Cuca, do Bicho Papão, eu realmente 
acreditava no Saci. Eu vivia aquilo na 
carne. Eu ia passear na floresta, no rio, 
eu ia atrás deles. Foi fundamental para 
ter formado quem eu sou como pessoa 
hoje”, relembra Alessandra.

Já para Jessica, a história foi um 
pouco diferente. “Eu fui adotada muito 
tarde e não tive essa experiência de al-
guém contando histórias. Fui adotada 
com 6 anos e meu processo não era de 
ter troca. Eu felizmente pude conhecer 
na escola”, pontua.

E Marco teve nas histórias de Montei-
ro Lobato o pontapé inicial nesse mun-
do fantástico. “Eu era fascinado pelos 
livros do Monteiro Lobato. O que eu 
acho que essa série traz o grande dife-
rencial é que tira o folclore de uma coi-
sa infantil e traz para o universo adulto, 
do agora e urbano. Mostra como eles 
estariam dentro do urbano. Nos ajudou 
a formar como pessoa, como criativida-
de, e isso é muito interessante”.

EXPECTATIVAS
Além do Brasil, a série será transmiti-
da para mais de 190 países através do 
serviço de streaming. Uma oportuni-
dade para o público de fora conhecer 
um pouco mais sobre as lendas brasi-
leiras. “Eu quero mais é que as pessoas 
amem, assistam, curtam, que se iden-
tifiquem, aprendam e sintam. O que é 
mais legal é que não e só fantástica. É 
um thriller policial, tem o magico da na-
tureza, tem história de família. A gente 
tem todos os elementos. Não é para um 
público específico”, torce Marco.

“Estou acreditando que ela seja uni-
versal. Que essas histórias bem conta-
das façam com que o nosso íntimo seja 
universal”, completa Alessandra. 

E 
se os seres das lendas urbanas 
brasileiras estivessem andando 
por aí, à solta pelas ruas brasi-
leiras? É com essa premissa que 

estreia, nesta sexta-feira, ‘Cidade Invi-
sível’. A nova série brasileira da Netflix 
faz uma mistura do místico, com uma 
boa história de suspense como plano de 
fundo, e tem no elenco a participação 
de Marco Pigossi, Alessandra Negrini e 
Jessica Córes.

Na trama, Eric, personagem de Pi-
gossi, é um policial ambiental que per-
de a mulher em um incêndio florestal. 
O policial, então, tenta a todo custo des-
vendar o mistério da morte da esposa, 
principalmente após o aparecimento 
de um boto cor-de-rosa na orla do Rio 
e uma série de outros eventos fantás-
ticos que, para ele, estão interligados. 
Com isso, Eric chega ao bairro da Lapa, 
no Centro da cidade, e lida com Inês 
(Alessandra Negrini), Camila (Jessica 
Cores) e Isac (Wesley Guimarães). O 
que ele ainda não sabe, é que cada um 
é um personagem famoso das lendas 
urbanas. Inês é a Cuca, Isac o Saci e Ca-
mila, a Iara. Ao fim, a trama policial 
e o mistério urbano se misturam en-
quanto o policial caminha em busca 
de respostas.

“O Eric é o que liga o cotidiano ao 
místico. No início ele tem aquele medo 
do diferente, do que é desconhecido. A 
partir do momento que ele vai voltando 
para as suas origens, vai vendo que todo 
mundo tem suas conexões com esse ou-
tro universo. É uma história de união 
no final das contas”, explica Marco.

O grande diferencial da série está por 
conta da saída do lugar comum. Esque-
ça o que você conhece desses persona-
gens e esteja aberto a novas possibili-
dades como, por exemplo, a Cuca dona 
de um bar. “É uma coisa nova, apesar 
de a gente ter o feedback do folclore, é 
novo porque está no ambiente urbano. 
São as entidades meio que perdidas, 
elas estão meio marginais na cidade, 
sobrevivendo ali, inventaram formas 
de viver ali. Essa mistura dos elementos 
é muito interessante. Deixa as pessoas 
instigadas; Acho essa releitura sensa-
cional”, opina Alessandra.

NATHALIA DUARTE

Nova série da Netflix, ‘Cidade Invisível’ leva  
para as ruas os personagens das lendas brasileiras, 
com Marco Pigossi e Alessandra Negrini

N site: odia.com.br N e-mail: odiad@odia.com.br N tel.: 2222-8000
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“O Eric é o que liga o
cotidiano ao místico. No início

ele tem aquele medo do
diferente, do que é desconhecido. 

Mas vê que todo mundo
tem suas conexões com

esse outro universo”
MARCO PIGOSSI,

Ator

‘Cidade  

Invisível’: Marco 

Pigossi é o Eric,  

um policial ambiental 

que perde a mulher 

em um incêndio 

florestal e  

tenta desvendar  

sua morte
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Horóscopo

Você pode presenciar instabilidades hoje. Ganhos ou 
gastos financeiros exigirão cautela. A Lua acentua 
bastante a sua sensualidade na paquera. Cor: 
amarelo.

Os astros acentuam as suas ambições. Tudo indica 
que você terá ótimas oportunidades. Na vida a dois, 
um clima tenso pode desestabilizar a relação. Cor: 
bege.

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: aborrecedor, alecrim, além, arame, arbórea, área, arroba, bala, 
balé, baleiro, borra, bramir, cedo, cedro, cera, cereal, ciúme, credo, crime, 
decimal, derme, erma, guiar, gume, labor, melro, miar, micro, muro, obra.

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

O campo astral vai gerar uma vontade de inovar. 
Conclua suas obrigações e aproveite o tempo livre. Um 
programa diferente trará estímulos à relação. Cor: 
azul-marinho.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

É hora de encarar alguns desafios.  Aproveite para 
mudar questões que lhe incomodam. No amor, seu 
poder de atração vai atrair algumas paqueras. Cor: 
rosa.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Sua relação com a família será bastante 
problemática. Um bom dia para aqueles que 
trabalham em casa. Você pode assumir um 
compromisso amoroso hoje. Cor: branco.

LEÃO
23/7 a 22/8

Seu poder de comunicação vai te ajudar a convencer 
as pessoas. Ótimo momento para trabalhar no que 
deseja. Abra seu coração e converse mais com o par. 
Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O dia vai ser marcado por boas oportunidades 
financeiras para você. Tenha controle sobre o seu 
orçamento. Exigência vai marcar a sua paquera. Cor: 
vinho.

LIBRA
23/9 a 22/10

Suas emoções estarão mais intensas hoje. O convívio 
com a família pode ficar mais tenso. Com o 
companheiro, fuja de brigas e controle suas reações. 
Cor: laranja.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Mágoas podem surgir com facilidade. Fofocas vão 
gerar mal-entendidos. Busque esclarecer os 
problemas. Compartilhe sua vida com seu par. Cor: 
branco.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Trabalhe bastante em equipe e procure bons aliados 
para os seus próximos projetos. Você vai ser popular e 
pode ter oportunidades de conquista amorosa. Cor: 
dourado.

Sua ambição vai estar em alta por esses dias. Pode 
conseguir uma renda extra hoje. Na vida a dois, é um 
bom dia para fazer planos e definir metas.  Cor: 
vermelho.

O descanso e o silêncio podem te ajudar a ser mais 
produtivo. Fuja da agitação no trabalho.  Na vida a 
dois, melhore o diálogo e a confiança no seu parceiro. 
Cor: preto.

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

Kerline 
pergunta: 
‘Fui 
cancelada?’
Após ser eliminada no paredão de 
terça, Kerline bateu um papo com 
a apresentadora Ana Clara, para 
o GShow, e falou sobre sua saída 
do “BBB 21”. A influenciadora dei-
xou o programa com 83,50% dos 
votos em disputa contra Rodolffo 
e Sarah. Kerline já imaginava que 
seria a primeira eliminada.

“Já tinha notado que a Sarah 
estava muito conectada com o 
Rodolffo. Eles eram muito ami-
gos. Mesmo eu me considerando 
amiga deles também, tendo uma 
conexão legal, eles estavam mais 
juntos. Pensei: ‘Pronto, a torcida 
do Rodolffo vai toda para a Sarah 
também, já era’. E além disso, me 
envolvi também em uma questão, 
enfim”, disse. 

Kerline também não se sur-
preendeu em ser indicada ao pa-
redão pelo líder, Nego Di. “Eu já 
esperava a indicação porque ti-
nham várias pessoas imunizadas 
que seriam primeiras opções dele. 
Ele conversou comigo, me disse 
que eu não era a primeira opção 
e que ele até esperava que eu vol-
tasse (do Paredão). Eu concordei 
com os argumentos dele, achei ok. 
Foi só uma pena não poder fazer a 
Prova Bate-Volta”, lamentou.

A loira se surpreendeu com a 
porcentagem alta de votos que 
teve. “É uma porcentagem alta 
para três pessoas no Paredão. Aí 
pensei: ‘Meu Deus, fui cancelada, 
fui rejeitada?’”. 

O grande problema de Kerline 
na casa foi com Lucas Penteado. 
“Ele tem o péssimo defeito de não 
ouvir, ele prefere falar. Ele gosta 
de tirar onda com todo mundo, 
mas quando é com ele, não gosta. 
Ele não é uma pessoa que respeita 
o limite das outras pessoas”, disse.

Agora que saiu, Kerline acredi-
ta que a próxima a deixar a casa 
será Juliette. “Acho que a Ju (Ju-
liette). É uma pessoa que está pre-
cisando colocar a cabeça no lugar, 
mais do que o Lucas (Penteado). 
Porque o Lucas tem o apoio de 
pessoas que sabem falar e a Ju 
não tem. Ela não tem esse aparato. 
Acho que o Lucas vai se reerguer e 
que a Ju está sem ninguém como 
parceiro”. 

E a torcida da influenciadora 
agora vai para Gilberto e Pocah. 
“Gil é muito querido! E Pocah em 
segundo lugar, ela é maravilho-
sa”. A jovem também acredita que 
Caio será o campeão. “Ou o Caio 
ou Lumena”. 

Kerline foi também ao ‘Mais 
Você’, de Ana Maria Braga, ontem 
de manhã. Em conversa com a 
apresentadora Ana Maria Braga, 
falou sobre seu choro, que virou 
meme. “Eu costumo ser muito de-
cisiva e costumo ser muito clara. 
E quando fui desestabilizada no 
jogo, eu fiquei cega, tive várias cri-
ses de choro. Jamais eu pensei que 
eu ia me descontrolar tanto emo-
cionalmente, que ia chorar tanto. 
Meu choro geralmente é quieti-
nho, como eu estava tão desestabi-
lizada... sabe aquele choro doído, 
de criança magoada? Acho que foi 
esse meu choro lá”, analisou.

GSHOW / DIVULGAÇÃO
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