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Trabalhadores do 
Carnaval reivindicam 
reconhecimento 
da categoria

Vazamento de dados na 
web expõe fragilidade. 
Saiba como tentar 
se proteger

RIO DE JANEIRO, P. 6ECONOMIA, P. 10

SISTEMA DO 
GUANDU PARA 
POR 11 HORAS. 

RIO E BAIXADA 
PODEM TER 

FALTA D’ÁGUA. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

Brasil registra uma média 
de 1.050 mortes por dia
Fiocruz aponta que no período de 17 a 30 de janeiro nenhum estado teve queda no número de óbitos.  RIO DE JANEIRO, P. 5

COVID

VEREADORES
MERCADO SÃO 
SEBASTIÃO E DISTRITO 
INDUSTRIAL DE
SANTA CRUZ
EM FOCO 
INFORME DO

DIA, P. 2

NÃO DEU, NAÇÃO

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGOO DIA D

Ofensas, brigas e 
acusações tornaram 

a casa um inferno. 
Abalado, Lucas 

Penteado não 
aguentou e 

saiu ontem. Nas 
redes sociais, 

só se fala do 
comportamento 

abusivo de
alguns 

participantes. 
P. 15
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DIVULGAÇÃO 

Criminosos atacaram uma agência do Banco do Brasil em Mangara-

tiba, na Costa Verde do Rio, na madrugada. Como o alarme disparou, 

a polícia chegou rapidamente ao local e houve troca de tiros. P. 3

Ladrões explodem banco 
e fogem em lanchas 

FOLIA DA RUA 

PARA A INTERNET
O Bloco Fogo e Paixão desfilou ontem no 
Instragram. Ao contrário de 2020, neste ano a 
fantasia e a alegria são virtuais. P. 7

CARNAVAL 2020 CARNAVAL 2021

Crise no relacionamento 
de Ana Paula Minerato. P. 12 

Bragantino arranca 
empate do Flamengo, 

que perde a chance 
de dormir líder do 

Brasileiro. P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

De um lado, a foto recebida pela coluna 
de um passageiro que pega todos os 
dias, às sete da manhã, o ramal Japeri. 

Do outro, o formigueiro humano na estação 
Santa Cruz, provocado por uma queda de ener-
gia na última sexta.

As imagens mostram a sensação de medo, 
terror das pessoas dentro da verdadeira lata de 
sardinha que é a Supervia.

A gente poderia falar aqui de todos os 
problemas factuais, como a gente sempre 
fala e tá cansado de falar... Mas não, a ques-
tão aqui é outra.

nem ter direito a reclamar!
“Eles vivem apanhando e nada fazem. É 

atraso, é lotação... Você paga R$ 4,70 pra nem 
conseguir respirar”, conta uma passageira.

Como é bizarro...
Discutem tudo para a segurança e assim 

deve ser diante da pandemia, mas ninguém 
toca no assunto transporte público.

Sabe por que? Porque mais uma vez o tra-
balhador não é prioridade... Aliás, nunca foi.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 nQuem é pai e mãe com filho de volta às aulas, não 

pode dizer que está 100% seguro.
Quem vai mandar presencialmente, tá com coração 

apertado por motivos óbvios. Quem optou por ainda 
ficar em casa, também está, e aí é por outra questão. 

Mais um ano de educação capenga? Sim, online 
e sem qualidade. Nada substitui a escola física, na 
minha opinião.

Isso sem contar que a vivência escolar é a constru-
ção de viver no coletivo e as melhores lembranças de 
uma vida.

Então, bora colocar o Pingo no I...
Temos pela frente, no mínimo, mais um ano de cul-

pa de todos os pais e mães. Mas em questão de dúvida, 
ah, ultimamente estamos PHDs!

TÁ FEIO!
 n A gente precisava de chuva, mas no Rio dá até 

medo de desejar algo tão bom da natureza!
Porque entra ano, sai ano, troca de gestão e a 

cidade continua sofrendo com a falta de políticas 
de prevenção contra as chuvas. Bastou chover um 
pouco mais de uma hora pra gente ver trabalhado-
res embaixo d’água, no sufoco, tentando conter as 
enchentes.

E nesse fim de semana não foi diferente... E antes 
que eu me esqueça: não me venha falar que a chuva 
chegou de surpresa porque a previsão já dizia a se-
mana inteira sobre a mudança!

É lógico que não dá pra culpar só as autoridades, 
o povo também tem que fazer sua parte... Porque, 
se não fizer, todo mundo vai continuar mergulhado 

E eles ainda 
querem 
aumentar...

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

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

REPRODUÇÃO

A dura rotina dos 
passageiros da Supervia 

As mais lidas
Online

Lumena  e seu ativismo 
que defende o agressor

FÁBIA OLIVEIRA

Lucas recebe carinho 
dos fãs no aeroporto 

de volta para casa
FÁBIA OLIVEIRA

Quais empregos irão 
sumir e quais estarão 

em alta? Especialistas 
apontam futuro do 

trabalho
ECONOMIA

A situação do 
Mercado São 
Sebastião, 
um dos 
melhores 
polos 
estratégicos 
de logística, é 
lamentável”
ANA CRISTINA 

CERQUEIRA

SUPERINTENDENTE 

ADERJ

A logística de entrega de mercadorias na cidade do Rio 
e a revitalização do Mercado São Sebastião são te-
mas caros para os integrantes da Comissão de Desen-

volvimento Econômico da Câmara, presidida pelo vereador 
Rafael Aloisio Freitas. A mais importante reunião deste ano 
teve a finalidade de promover estudos que visem o desen-
volvimento econômico e tributário e a recuperação e o equi-
líbrio das finanças do município. O depoimento dos repre-
sentantes dos setores de abastecimento chamou a atenção 
pelo teor das reclamações quanto ao descaso do ex-prefeito 
Marcelo Crivella tanto com o Mercado São Sebastião, quan-
to com o distrito industrial de Santa Cruz, que foram aban-
donados pelo Poder Público. O vereador prometeu levar as 
demandas ao presidente da Câmara, Carlo Caiado.

POLOS ABANDONADOS
Representando a Associação de Atacadistas e Distribuido-
res do Estado do Rio de Janeiro - ADERJ -, a superintendente 
executiva Ana Cristina Cerqueira ficou satisfeita com a reu-
nião. “A situação do Mercado São Sebastião, um dos melho-
res polos estratégicos de logística para o estado, é lamen-
tável. Urbanização precária, ruas sujas e esburacadas, falta 
de iluminação, segurança, enfim total abandono”, destacou. 
Outra questão abordada por Ana Cristina foi o período para 
a carga e descarga de mercadorias. “O período permitido é 
muito curto, já que muitas vezes não é possível descarregar 
as mercadorias nos clientes, no prazo estabelecido”, disse. 

ABASTECIMENTO

Abandono
de polos 
estratégicos

 n A Secretaria Municipal de 
Habitação retomou processo 
de recadastramento do Auxí-
lio Habitacional Temporário, 
ação para que o pagamento 
do benefício continue sendo 
realizado. Caso contrário, o 
mesmo pode ser bloqueado.

InformedoDia

 n Projeto do deputado Ju-
ninho do Pneu (DEM) tem 
feito um pequeno milagre 
na Câmara, unindo petistas 
e bolsonaristas. Trata-se do 
PL 5358/20, que obriga em-
presas de construção civil a 
preencherem pelo menos 5% 
dos postos de trabalhos com 
mulheres. “As tecnologias 
hoje disponíveis nos cantei-
ros dispensam a força física 
como principal atributo”.

INCLUSÃO 
FEMININA NA 
CONSTRUÇÃO

RENAN OLAZ/CMRJ

Juninho do Pneu (DEM)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PENTE FINO DA 
HABITAÇÃO

VACINOU E 
NÃO VIROU 
JACARÉ
O deputado Luiz 
Antônio Corrêa, 
o mais idoso da 
bancada flumi-
nense, 75 anos, já 
recebeu a primei-
ra dose da vacina 
contra covid-19. 
“Se vacinar é um 
ato de amor e esse 
é o melhor instru-
mento para ven-
cer a covid-19”.

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

Algumas lições devem ser tiradas dessa pandemia. Entre elas a 
valorização e o respeito à ciência e aos pesquisadores da saúde. 
Precisamos de mais vacinas! Mas quem entende da segurança 
das que estão chegando são os técnicos. Mais um tema que não 
deveria ser politizado.

A folga geralmente dada no Carnaval ainda gera dúvidas este ano. 
O Rio manterá o feriado de terça-feira (16) mesmo sem festas. 
Mas as empresas é que decidem se os empregados terão folga ou 
não. Confira com o seu empregador antes de se planejar.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Rafael Aloisio Freitas é presidente da Comissão de Desenvolvimento.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

nesse rio de problemas.
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá boni-

to... Não adianta continuar batendo na tecla por mu-
danças à toa, tem que ir lá e fazer, e tenho dito!

É sufocante demais olhar essas fotos, princi-
palmente pra quem vive e realmente entende 
os perigos da pandemia. 

E não me venha com discurso pronto de 
aglomeração, hein. Nesse caso, é necessidade!

Quem precisa trabalhar, está há quase 1 ano 
levando porrada dia após dia... Sendo exposto 
a um inimigo invisível, o vírus, sem qualquer 
tipo de respaldo por parte da concessionária.

É tudo feito no “oba-oba”... E eles ainda ou-
sam em querer aumentar o valor.

No Centro, a tentativa de conter a força da enchente

REPRODUÇÃO

Como se já não bas-
tasse o serviço oferecido, 
sucateado, que é uma 
tragédia e todo mundo 
conhece, a população ain-
da é obrigada a enfrentar 
os riscos. E se duvidar, sem 



RIO DE JANEIRO

C
riminosos fortemente 
armados tentaram as-
saltar uma agência do 
Banco do Brasil, na ma-

drugada de ontem, em Manga-
ratiba, na Costa Verde do Rio. 
Os bandidos fugiram pelo mar 
a bordo de duas lanchas. Poli-
ciais militares fazem buscas 
pelos criminosos.

De acordo com a apuração 
da Polícia Civil, cerca de 10 cri-
minosos chegaram na agência 
por volta das 3h55. Eles usa-
ram explosivos para arrombar 
a unidade, que ficou destruí-
da. Com a explosão, o alarme 
do banco tocou e a polícia foi 
acionada. Houve perseguição 
e troca de tiros pelas ruas de 
Mangaratiba. 

Nas redes sociais, morado-
res da região comentaram ter 
ficado assustados. “Muito tiro 
em Mangaratiba, que Deus 
nos proteja”, publicou um 
homem. “Muitas explosões 
e tiros de fuzil”, postou outra 
mulher. 

A Polícia Militar informou 
que agentes do 33º BPM (An-
gra dos Reis) foram acionados 
para verificar ocorrência de ar-
rombamento a caixa eletrôni-
co na Rua Rubião Junior, em 
Mangaratiba. Segundo a cor-
poração, ao se aproximar, os 
PMs foram atacados a tiros e 
houve confronto. 

Inicialmente, a Polícia Mi-
litar havia informado que um 
suspeito foi morto após ser 
baleado em confronto. Mas, 
a informação foi revista. Não 
há confirmação de mortos ou 
feridos, segundo a PM.

O caso foi registrado na 
165ª DP (Angra dos Reis). 
A distrital instaurou um in-
quérito para apurar crime de 
furto em instituição bancá-
ria. No entanto, ainda não se 
sabe se os criminosos conse-
guiram levar alguma quan-
tia em dinheiro. 

A reportagem procurou 
a assessoria de imprensa do 
Banco do Brasil para confir-
mar se os criminosos conse-
guiram roubar alguma quan-
tia da agência, mas ainda 
não teve resposta.

MADRUGADA DE TERROR EM

MANGARATIBA
Criminosos fortemente armados explodiram agência bancária na cidade e fugiram em lanchas 
pelo mar. Não há informação sobre feridos nem se os bandidos conseguiram levar o dinheiro

THUANY DOSSARES 

thuany.dossares@odia.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO

Criminosos 

fortemente 

armados tentam 

roubar banco em 

Mangaratiba e 

fogem de lancha

Mulher é presa na Cidade Nova
Detenção foi feita no metrô tentando vender a bicicleta que foi furtada em Ipanema

REPRODUÇÃO

Mulher tentava vender a bicicleta pela metade do preço no metrô

Policiais da 14ª DP (Leblon) 
prenderam em flagrante, 
na noite de sexta-feira, uma 
mulher que estava tentando 
vender uma bicicleta elétrica 
furtada em Ipanema, na Zona 
Sul do Rio. Maria Gabriela 
Ginu Mendes Barbosa, de 24 
anos, anunciou o veículo em 
um site de compra e venda 
pela Internet e foi capturada 
no momento em que estava 
repassando o produto na es-
tação Cidade Nova do metrô.

De acordo com a delega-
da Natacha de Oliveira, titu-
lar da 14ª DP, a bicicleta foi 
furtada no dia 29 de janeiro, 
quando estava estacionada 
na Rua Visconde de Pirajá, 

174. O preço de mercado do 
veículo elétrico é de R$ 3,24 
mil, mas estava sendo anun-
ciado no site por R$ 1,4 mil.

“Os policiais realizam 
constante monitoramento 
no crime de furto de bicicleta 
elétrica, que vem sendo cada 
vez mais frequente, tanto que 
em janeiro deste ano realiza-
ram a prisão de membros do 
mesmo grupo criminoso que 
Maria”, destaca a delegada.

Os policiais chegaram até 
a mulher depois da dona 
da bicicleta reconhecer o 
veículo no site de compra e 
venda. Após ser presa, Ma-
ria Gabriela foi autuada por 
receptação qualificada.

INVESTIGAÇÃO

 N A Polícia Militar informou que 
os suspeitos do assalto ao ban-
co fugiram pelo mar em duas 
lanchas. Um carro foi aban-
donado no local. A corporação 
não soube precisar quantos 
criminosos estiveram envolvi-
dos no ataque.

Ainda segundo a PM, fo-
ram apreendidos um artefato 
explosivo e um veículo. “Após 
a perícia realizada, foi cons-
tatado que os suspeitos não 
conseguiram acessar os cai-
xas eletrônicos, que ficaram 
intactos devido à imediata res-
posta dos policiais militares. 

Carro foi abandonado no local

Com o homem 
foram encontradas 
cocaína, maconha 
e pedras de crack

Preso com drogas 
em São Gonçalo

A Polícia Militar prendeu, 
durante sua ronda na ma-
nhã de ontem, um homem 
de 27 anos, que estava com 
drogas, no bairro Boa Vista, 
em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio. 

Os agentes do 7º BPM 
(São Gonçalo) estavam pa-
trulhando na região, quan-
do se bateram de frente 
com o indivíduo em uma 

motocicleta. Ele tentou fu-
gir em direção à Rua Paulo Se-
túbal, no mesmo bairro, mas 
a viatura da PM conseguiu de-
tê-lo. O preso não teve o nome 
revelado.

O criminoso foi encami-
nhado para a 73ª DP (Neves), 
onde o caso foi registrado, e ele 
já está à disposição da Justi-
ça. Na ação, foram apreendi-
dos 190 pinos de cocaína, 56 
trouxinhas de maconha e 29 
pedras de crack.

A PM não informou se fo-
ram encontradas armas de 
fogo com o homem que porta-
va as drogas. Não houve troca 
de tiros e ninguém foi ferido 
na abordagem.

Nada foi levado”, destacou a 
corporação.

“Existem muitos pregos 
espalhados pelos acessos da 
cidade, que foram espalhados 
pelos bandidos para impedir 
a chegada de viatura da PM. 
Cuidado com carros e motos”, 
informou um funcionário da 
prefeitura da cidade.

O caso foi registrado na 165ª 
DP (Mangaratiba). De acordo 
com a Polícia Civil, foi realiza-
da perícia no local e imagens 
de câmeras de vigilância estão 
sendo analisadas para tentar 
identificar os criminosos.
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Rio pode ter falta d’água 
após parada do Guandu
ETA ficou sem funcionar no final de semana. Previsão de retorno amanhã

CLEBER MENDES

Estação ficou parada das 
18h/19h de ontem às 5h 
de hoje

A
s regiões abastecidas 
pela Estação de Tra-
tamento (ETA) do 
Guandu podem ter 

falta d’água até o fim da ma-
drugada de amanhã. Tudo 
por causa da interrupção do 
funcionamento da ETA, en-
tre a noite de sábado e a ma-
drugada de domingo.

De acordo com a Cedae, a 
estação de tratamento ficou 
sem funcionar das 18h/19h 
de sábado às 5h de ontem 
por causa de um plano de 
contingência nas compor-
tas do Rio Guandu. Com a 
volta da operação, o abas-
tecimento em áreas do fim 
da rede e em locais elevados 
pode levar até 48h para ser 
normalizado. 

A ação foi para evitar o au-
mento do número de algas 
na lagoa próxima à estação 
de tratamento, que vem cres-
cendo nos últimos dias. Aná-
lises feitas pela companhia 
mostraram que a concen-
tração de geosmina (subs-
tância química resultante 
da decomposição das algas) 
no local foram as maiores do 
ano no fim de janeiro.

“A ação consiste na aber-
tura das comportas (impe-
dindo a entrada de água na 
ETA) para o escoamento com 
maior volume e velocidade, 
renovando parcialmente a 
água da lagoa”, explicou a 
Cedae, acrescentando que a 
água parada, a presença de 
nutrientes e a luz solar fa-
vorecem a proliferação de 
algas nos mananciais. “O fe-
nômeno ocorre com maior 
frequência no verão, exigin-
do medidas preventivas para 
manutenção da qualidade da 
água que sai das estações de 
tratamento”.

A companhia afirmou ain-
da que montou um esquema 

especial para atender hospi-
tais e outros serviços essen-
ciais com carros-pipa, caso 
seja necessário.

“A Cedae pede que clien-
tes que possuam sistemas de 
reserva usem água de forma 
equilibrada e adiem tarefas 
não essenciais que exijam 
grande consumo de água”, 
solicitou.

A ETA do Guandu aten-
de os municípios de Niló-
polis, Nova Iguaçu, Duque 
de Caxias, Belford Roxo, São 
João de Meriti, Itaguaí, Quei-
mados e Rio de Janeiro.

 NO Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro e a Defensoria 
Pública do Estado conseguiram 
uma decisão parcialmente favo-
rável, no sábado, contra a Cedae. 
A decisão determina que a com-
panhia apresente a relação das 
ouvidorias que relatam falta de 
água e/ou a desconformidade 
dos padrões de potabilidade. No 
sábado, a Cedae interrompeu o 
funcionamento da Estação de 
Tratamento (ETA) do Guandu 
e moradores podem ter falta 
d’água até o fim da madrugada 
de amanhã. 

O juízo da 8ª Vara de Fazen-
da Pública também determinou 
que as providências adotadas 
para solucionar o problema se-
jam apresentadas no prazo de 
48 horas, contados a partir da 
intimação do órgão. A companhia 
também deverá apresentar o re-
latório detalhado do método de 
análise dos parâmetros de gosto 
e odor - metodologia, critérios, 
circunstâncias e forma.

A decisão é baseada no re-
querimento apresentado na 
última quinta-feira pelo MP
-RJ e pela Defensoria Pública 

que entraram com pedido de 
tutela de urgência para que os 
consumidores tivessem o abas-
tecimento regularizado. 

Com a decisão de sábado, o 
juízo também terá que decidir 
sobre uma possível interven-
ção na gestão da companhia. 
O MP-RJ e a Defensoria fizeram 
o requerimento da adoção das 
providências necessárias para 
garantir o abastecimento de 
água, com prioridade para as 
comunidades carentes, em pra-
zo de até 48 horas, contados da 
reclamação do consumidor, da 
associação de moradores ou dos 
autores coletivos, entre outras 
medidas.

MP-RJ

Solução para o abastecimento

ABASTECIMENTO

 NA Estação do Guandu foi 
religada na manhã de ontem. 
De acordo com o diretor-pre-
sidente da Cedae, Edes Fer-
nandes de Oliveira, o prazo é 
de 48h até que a entrega da 
água seja normalizada para 
todos.

Para os imóveis que pos-
suem reservatório, como 
caixas d’água ou cisternas, a 
preocupação será menor. Oli-
veira explica que esses locais 
provavelmente não serão 
afetados até que o serviço se 
normalize. A baixa tempera-
tura também ajuda na recu-
peração do sistema, já que a 
população consome menos 
água. São os locais na ponta 
da rede de abastecimento, 
porém, que podem ser mais 
afetados.

“Aqueles que a gente fala 
que vai demorar um pouqui-
nho mais que 48h são lugares 
na extremidade da rede de 
abastecimento, distantes 
do centro de produção de 
Guandu. Duque de Caxias, 
Recreio e Santa Teresa - que 
além de distante é alta -, por 
exemplo. Mas a maioria das 
pessoas já está recebendo 
água. Acreditamos que hoje 
quase todos os locais estarão 
normalizados”, afirma.

“A operação das compor-
tas foi feita porque o número 
de algas na lagoa aumentou 
sensivelmente. E aí a gen-
te prefere fazer a operação 
para diminuir esse número 
de algas e evitar uma concen-
tração de geosmina maior”, 
contou. 

Normalização 
em 48h

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

Reportagem do estagiário Lucas 

Mathias, sob supervisão de Cadu Bruno
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Covid: país teve 
média diária 
de 51 mil casos
De 17 a 30 de janeiro, o Brasil registrou uma média 
de 1.050 mortes por dia, segundo boletim da Fiocruz

ITAMAR CRISPIM/FIOCRUZ

O 
Brasi l  registrou 
uma média diária 
de 51 mil casos e de 
1.050 óbitos diários 

por covid-19 nas semanas 
epidemiológicas 3 e 4, entre 
17 e 30 de janeiro. Nos esta-
dos do Acre, Amazonas, de 
Roraima, do Ceará e Paraná 
houve aumento significati-
vo do número de mortes, e 
nenhuma unidade da Fede-
ração mostrou tendência de 
queda no número de óbitos.

As informações são do Bo-
letim Observatório Covid-19, 
da Fiocruz. De acordo com a 
publicação, o começo das cam-
panhas de vacinação coincide 
com um momento crítico da 
pandemia no país, em que 11 
estados apresentam elevadas 
taxas de incidência e 18, altas 
taxas de mortalidade. A maior 
parte desses estados continua 
com taxa de letalidade por co-
vid-19, que é a proporção de 
casos que resultam em óbitos, 
em nível elevado - no Amazo-
nas de 4,5% e no Rio de Janei-
ro, que mantém 4,9%. 

A análise mostra que as 
maiores taxas de incidência 
de covid-19 foram observadas 
em Rondônia, no Amazonas, 

em Roraima, no Amapá, em 
Sergipe, Minas Gerais, no Es-
pírito Santo, Paraná, em Santa 
Catarina, Mato Grosso do Sul 
e Mato Grosso. Já as taxas de 
mortalidade mais elevadas fo-
ram verificadas no Amazonas, 
em Roraima, no Amapá, Tocan-
tins, Rio Grande do Norte, na 
Paraíba, em Pernambuco, Ala-
goas, Sergipe, Minas Gerais, no 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
em São Paulo, no Paraná, em 
Santa Catarina, no Rio Grande 
do Sul, em Mato Grosso do Sul 
e Mato Grosso.

Os dados sobre os eventos 
adversos são analisados por 

uma equipe internacional de 
especialistas, para identificar 
situações que possam gerar 
riscos a algum grupo popula-
cional específico. O boletim 
informa que com o perfil de 
segurança já conhecido, o ba-
lanço entre risco e benefício 
das vacinas autorizadas pela 
Anvisa é favorável à vacinação 
dos idosos.

Segundo o boletim, as taxas 
de ocupação de leitos de UTI 
para a covid, destinados a adul-
tos, encontram-se em alerta crí-
tico, com índice maior ou igual 
a 80% em sete estados na zona 
de alerta intermediária e me-
nor que 80% e maior ou igual 
a 60,% em 14 estados e no Dis-
trito Federal. Em oito capitais 
as taxas de ocupação estão em 
alerta crítico. Os destaques são 
para Porto Velho e o Rio de Ja-
neiro, com 100% de ocupação 
de leitos UTI Covid-19, segundo 
registro de 1º de fevereiro. 

Nota técnica do Institu-
to Leônidas & Maria Deane 
(ILMD/Fiocruz Amazônia) ob-
serva que as cepas variantes cir-
culam no Amazonas desde abril 
do ano passado e podem ser re-
presentantes de um vírus de li-
nhagem emergente no Brasil.

Perfil de segurança já conhecido, o balanço entre risco e benefício das vacinas à imunização dos idosos

VARIANTE SUL-AFRICANA

Vacina AstraZeneca/Oxford tem ‘eficácia limitada’

 NA vacina britânica desenvol-
vida pela AstraZeneca/Oxford 
não se mostra eficaz contra as 
manifestações leves de covid-19 
vinculadas à variante sul-africa-
na, mas pode ter um efeito sobre 
as formas graves da doença, afir-
mou Sarah Gilbert, pesquisadora 
da Universidade de Oxford.

De acordo com um porta-voz 

da AstraZeneca, segundo o jornal 
Financial Times, um estudo com 
2.000 pessoas demonstrou que 
a vacina britânica tem “eficácia 
limitada ante as formas leves da 
doença provocada pela variante 
sul-africana”.

Porém, o fármaco poderia ser efi-
caz contra formas graves da doença, 
mas ainda não há dados suficientes 

sobre o estudo, que será publica-
do hoje.

Contra a variante sul-afri-
cana, o produto da Oxford/As-
traZeneca “talvez não reduza 
o número total de casos, mas 
ainda assim pode proteger con-
tra a morte, hospitalizações e as 
formas mais graves da doença”, 
afirmou à BBC Sarah Gilbert.

Taxas de ocupação 
de leitos de UTI 
para adultos estão 
em alerta crítico, 
com índice maior ou 
igual a 80% em sete 
estados”
BOLETIM DA FIOCRUZ
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Nilcemar Nogueira, do Museu do Samba, cobra reconhecimento da atividade profissional dos trabalhadores

Trabalhadores 
do mundo do 
samba lutam pelo 
reconhecimento 
(legal) da profissão

O 
fim do auxílio emer-
gencial do governo 
federal, as dificul-
dades para o aces-

so aos recursos da Lei Aldir 
Blanc, e a pandemia de coro-
navírus, que mostra núme-
ros alarmantes de contágio 
e mortes no Rio de Janeiro 
e que provocou o adiamento 
do Carnaval carioca, atingiu 
em cheio os trabalhadores 
dessa grande indústria, que 
2020 injetou R$ 4 bilhões na 
cidade. São mulheres, LGB-
TQI+, homens, um universo 
de pessoas que trabalham 
nas escolas de samba e estão 
enfrentando dificuldades fi-
nanceiras. Mas, segundo Nil-
cemar Nogueira, fundadora 
e diretora do Museu do Sam-
ba, na Mangueira, esse des-
fecho poderia ser diferente. 

Em conversa com O DIA, 
a neta de nada mais nada 
menos que o mestre Cartola 
e Dona. Zica, chama atenção 
para a falta de reconheci-
mento destes trabalhadores 
como categoria profissional. 
“Em um momento como 
esse se os trabalhadores ti-
vessem carteira de trabalho 
assinada, com o adiamento 
do Carnaval, que paralisou 
todas as atividades nas esco-
las de samba e nos barracões, 
eles receberiam o seguro-de-
semprego por alguns meses”, 
avalia Nilcemar.

A falta de um cadastro dos 
trabalhadores das escolas de 
samba também é apontada 
por Nilcemar como impe-
ditivo para que eles possam 
pleitear algum benefício. “As 
relações trabalhistas nas es-
colas de samba são pratica-
mente inexistentes”, conta. 
Ela explica que além dos tra-
balhadores das escolas, os 
prestadores de serviços indi-
retos, também foram preju-
dicados. “O estúdio de grava-
ção em Marechal (Hermes) 

 > Para se ter uma ideia 
da importância do Mu-
seu do Samba como in-
terlocutor e foco de re-
sistência, no dia 28 de ja-
neiro, a instituição apre-
sentou uma proposta à 
Prefeitura do Rio para a 
realização de um ato sim-
bólico no Sambódromo 
no domingo de Carnaval.

Em ofício entregue ao 
secretário municipal de 
Cultura, Marcus Faus-
tini, durante visita ao 
museu, a instituição su-
geriu que um pequeno 
grupo de baianas faça a 
“lavagem espiritual” do 
Sambódromo, sem pú-
blico e com um único 
ritmista tocando surdo, 
como forma de simbo-
lizar resistência no dia 
que começariam os des-
files do Grupo Especial. 
Além disso, um casal de 
mestre-sala e porta-ban-
deira representaria os 
guardiões dos pavilhões 
das escolas.

Para Nilcemar No-
gueira, o ato além de 
exaltar a ancestralidade 
do samba, seria um ges-
to de esperança por dias 
melhores. “O Museu do 
Samba tem como moti-
vação principal a manu-
tenção de nossas raízes 
culturais. Não estamos 
propondo nenhuma fes-
ta na Sapucaí. Mas como 
um lugar importante da 
nossa ancestralidade, 
pela Tia Ciata e todas 
as Tias, pelos sambistas 
que já se foram, achamos 
apropriado marcar a 
data com um gesto sim-
bólico”, afirma.

Sugestão de 
ato simbólico 
na Sapucaí

onde o pessoal vai gravar os 
sambas, os que montam pal-
co, iluminação, som, e até 
as pessoas que vendem ca-
chorro quente na porta das 
quadras sentem o impacto 
do adiamento do Carnaval”. 

“É preciso abrir o diálogo 
com essa cadeia produtiva 
para que essas e outras ques-
tões sejam resolvidas. Como 
por exemplo, reunir as cate-
gorias dentro da própria es-
cola para que se organizem 
e criem uma associação que 
os represente”, pontua. “Lu-
tamos para conseguir o re-
conhecimento de passistas, 
mestres-sala e porta-bandei-
ras, além de outros trabalha-
dores do mundo do samba, 

como categoria profissional”, 
acrescenta.

Nilcemar conta que é mui-
to comum em apresentações 
culturais e artísticas, os tra-
balhadores do samba terem 
cachê menor que os outros 
que fazem parte do show por-
que não têm uma associação 
que regulamente o seu tra-
balho. “Tudo poderia ser me-
lhor potencializado”, diz.

VISITA COM AGENDAMENTO PRÉVIO

Exposição sobre saberes africanos vai até dezembro

 N O Museu do Samba inau-
gurou em 2 de dezembro, Dia 
Nacional do Samba, a exposi-
ção “Semba/Samba: Corpos e 
Atravessamentos”, que celebra 
os saberes da ancestralidade 
africana e suas conexões so-
cioculturais e religiosas com 
o mundo das escolas de sam-
ba. Por conta das restrições 
sanitárias a mostra receberá 
pequenos grupos e com agen-
damento prévio pelo telefone 

(21) 3234-5777. O museu fica na 
Rua Visconde de Niterói 1296, 
Mangueira.

A exposição, que vai até 2 de 
dezembro deste ano, detalha as 
particularidades que envolvem 
o samba e as escolas de samba, 
como as conexões religiosas - que 
flertam com o sagrado e o profano 
-, e a importância de todas das re-
ferências ancestrais africanas na 
nossa cultura.

A mostra exibe reproduções 

de trabalhos de artistas como 
Rosa Magalhães, Fernando Pin-
to, Mulambö, Tia Lúcia, Rosana 
Paulino, Júlia Tavares e Ayrson 
Heráclito, além de figurinos de 
Rafael BQueer e Samile Cunha, 
esculturas carnavalescas de Ma-
rina Vergara e pinturas originais 
de Nelson Sargento e Wanderley 
Caramba, representantes dos 
“Sambistas Pintores”, e foto-
grafias de Daniel Taveira, Wigder 
Frota e Almir Junior.

Nilcemar com o secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini, e da subsecretária Ericka Gavinho

DIVULGAÇÃO

Em um momento 
como esse se os 
trabalhadores 
tivessem carteira de 
trabalho assinada, 
receberiam o seguro-
desemprego por 
alguns meses”

NILCEMAR NOGUEIRA, 
fundadora e diretora do 
Museu do Samba

Grupos podem marcar visitação por telefone

FERNANDO AZEVEDO/DIVULGAÇÃO

Museu do samba fica na Mangueira

DIVULGAÇÃO

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

MAIS ESPAÇO

 NOutro ponto que Nilcemar 
Nogueira cita é a falta de co-
nhecimento da história do 
samba e de sua importância 
como manifestação cultu-
ral. É nesse contexto que o 
Museu do Samba, que fica 
na Mangueira, entra como 
fomentador da discussão so-
cial e de local de escuta para 
as demandas de sambistas 
e trabalhadores de todos os 
segmentos do Carnaval. “É 
preciso dar voz a essas pes-
soas que se sentem acuadas 
em suas escolas, é preciso 
ouvir o que eles têm a dizer 
e implementar a discussão”, 
afirma Nilcemar. “Todos têm 
como contribuir e merecem 
ser ouvidos”.

“O poder público também 
precisa conhecer, e reconhe-
cer, a importância do samba 
na cultura brasileira, princi-
palmente no Rio de Janeiro, 
que tem essa expressão má-
xima não só no Carnaval, mas 
durante todo o ano. Na maio-
ria das vezes que me reúno 
com membros dos governos 
tenho que explicar o papel do 
samba. E muitos não com-
preendem. Está dentro do 
racismo estrutural, o samba 
não entra na pauta da cidade 
fora do Carnaval”, lamenta.

Fora da pauta 
o ano todo

C A R N A V A L ?
VAMOS FALAR SOBRE O 
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É dada a largada 
ao Carnaval 
2021. Virtual
Bloco Fogo e Paixão agita foliões pelo Instagram 
na manhã de domingo. E vem mais por aí na web

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Ô 
abre alas que o Car-
naval virtual do Rio 
quer passar... Em 
2021, os cariocas, 

que costumam preencher 
com alegria as ruas da cida-
de, têm um novo ponto de 
concentração: a internet. 
Diversos blocos e escolas de 
samba programam lives ao 
longo dos dias de folia. Para 
começar, na manhã de on-
tem, o bloco Fogo e Paixão 
deu o “start” na celebração 
com muita música brega e 
animação via Instagram.

“É o Carnaval do distan-
ciamento e da saudade, mas 
também da saúde. A gente 
não podia fazer qualquer 
movimento para colocar vi-
das em risco. Por isso, muita 
gente começou a pedir uma 
live”, conta João Marcelo Oli-
veira, batuqueiro e um dos 
organizadores do bloco, que 
arrasta cerca de 30 mil pes-

soas no Largo de São Fran-
cisco, na região central da 
cidade, e tem cerca de 130 
pessoas nos bastidores, en-
tre cantores, integrantes da 
Bateria Sem Limites, equi-
pe técnica e dançarinas, as 
breguetes.

Desta vez, Matheus von 
Krüger, um dos vocalistas 
do bloco, trocou o calor das 
ruas pelo afeto virtual, ca-
racterística desses tempos 
de distanciamento, e atuou 
como mestre de cerimônias 
do evento, recebendo outros 
integrantes para participa-
ções especiais. Em formato 

caseiro, a live no Instagram 
quis incentivar a permanên-
cia das pessoas em casa, sem 
perder a animação e a essên-
cia da folia: uma festa demo-
cratica, que atinge todas as 
idades, gêneros e credos. Os 
foliões, por sua vez, aprovei-
taram a festa em suas casas, 
mandando comentários pelo 
chat da live.

Durante a live, a cantora 
Mariana Guedes, grávida de 
37 semanas, compartilhou 
um sentimento que os fo-
liões desejam: “a gente que-
ria que todo mundo tivesse 
se abraçando”. Mas, como 
João explica, é o momento de 
preservar a saúde de quem 
amamos para celebrar no 
futuro: “Isso vai passar. E se 
preparem que no próximo 
Carnaval a gente vem com 
uma sede danada”.

João ainda relembra a tra-
jetória do bloco, que comple- Live ‘Love’ do Bloco Fogo e Paixão no Carnaval 2021

A partir de amanhã, 
ex-presidente 
encara processo de 
impeachment

Senado se 
prepara 
para julgar 
Trump 

Um ano depois do primeiro 
julgamento político, o ex-pre-
sidente Donald Trump enfren-
tará a partir de amanhã um 
segundo processo no Senado, 
cujos integrantes devem de-
terminar se ele incitou ou não 
o ataque ao Capitólio que dei-
xou cinco mortos em janeiro.

Os cem senadores também 
entrarão em território polê-
mico e inexplorado ao julgar 
um presidente que não está 
mais no cargo. Trump gravi-
ta ao redor do Partido Repu-
blicano, apesar de ter deixado 
a Casa Branca politicamente 
enfraquecido.

No centro dos procedi-
mentos da próxima semana 
está o ataque de 6 de janeiro, 
quando centenas de parti-
dários de Trump invadiram 
o Congresso, enfrentaram a 
polícia e tentaram impedir a 
certificação da vitória de Joe 
Biden.

O levante, que, segundo 
congressistas democratas, 
foi uma tentativa de golpe de 
terroristas domésticos, che-
gando a ser descrito como o 
maior ataque à democracia 
americana desde a Guerra 
Civil de 1860.

A ação deixou os membros 
do Congresso em choque e 
a nação tão enfurecida que 
os democratas iniciaram de 
maneira imediata o processo 
de destituição contra Trump, 
duas semanas antes do fim 
de seu mandato. Em 13 de 
janeiro, a Câmara o acusou 
formalmente de “incitação à 
insurreição”.

Instagram, 

Youtube... tudo vai 

virar rua e avenida 

para festejar o 

Carnaval deste ano

ta 11 anos de história e per-
meia as nuances da música 
brega. Eles vão desde Wan-
do, que apadrinhou o bloco 
no segundo ano de desfile, 
até Rosana, Fafá de Belém, 
Fagner e Reginaldo Rossi, 
além de músicas da nova 
geração do sertanejo e forró 
como Barões da Pisadinha.

Mas não é só o bloco Fogo 
e Paixão que vai movimen-
tar a internet durante o Car-
naval. A Sebastiana tam-
bém tem uma programação 
100% online. A associação 
lançou, na última sexta, dez 
listas musicais dos blocos 
Simpatia é Quase Amor, Su-
vaco do Cristo, Barbas, Car-
melitas, Escravos da Mauá, 
Meu Bem, Volto Já, Gigantes 
da Lira, Virtual e o Baile da 
Sebastiana.

“Nós sentimos saudades 
da folia, mas temos que ser 
prudentes e responsáveis. 
Vamos fazer o carnaval em 
casa”, diz Rita Fernandes, 
presidente da Sebastiana, 
que ainda vai promover 
também oficinas virtuais no 
domingo de carnaval pelo 
canal da Casabloco, no You-
tube: Adereços Carnavales-
cos, com o Suvaco do Cristo; 
Instrumentos Musicais com 
Materiais Reciclados, com 
o Simpatia é Quase Amor e 
Curto Circuito, brincadeiras 
infantis e circenses com o Gi-
gantes da Lira.

O Carnaval virtual está só 
no início. Cantoras consa-
gradas, como Ivete Sangalo, 
Claudia Leitte e Preta Gil e 
blocos como Cordão do Bola 
Preta e Cordão do Boitatá 
marcarão presença.

 > Washington
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FLAMENGO

BOTAFOGO

Rubro-Negro cede o 
empate ao Bragantino
Time de Ceni perde chance de assumir momentaneamente a liderança do Brasileiro

 ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Gabigol tenta se livrar da marcação no jogo contra o Bragantino: ele abriu o placar para o Flamengo

E
m Bragança Paulista, 
o Flamengo deixou es-
capar a oportunidade 
de dormir ontem na 

liderança do Brasileiro. Con-
tra o Bragantino, os cariocas 
saíram na frente, domina-
vam a partida, mas cederam 
o empate na segunda etapa. 
O placar de 1 a 1 faz com que 
o Rubro-Negro deixe nova-
mente de depender apenas 
de si para ser campeão.

O líder Internacional joga 
na quarta-feira contra o Sport. 
Caso consiga vencer o jogo 
em Porto Alegre, o Colorado 
vai abrir novamente quatro 
pontos de vantagem sobre o 
Flamengo. Os cariocas voltam 
a jogar no domingo, contra o 
Corinthians, no Maracanã.

A partida começou com 
um ritmo intenso. O Fla-
mengo marcando bastante 
no campo de ataque, acabou 
atrapalhando a saída de bola 
dos donos da casa em mui-
tos momentos. Aos 29 minu-
tos, o Flamengo perdeu uma 
chance claríssima de gol. 
Após levantamento na área, 
Everton Ribeiro deu uma pu-
xada e a bola sobrou para o 
Gustavo Henrique dentro da 
área, que finalizou para gran-
de defesa do goleiro Cleiton. 

No lance seguinte, o mesmo 
zagueiro rubro-negro foi pu-
xado dentro da área. Após o 
VAR interceder, a arbitragem 
marcou pênalti. Na cobran-
ça, Gabigol abriu o placar 
para os cariocas.

O segundo tempo come-
çou no mesmo ritmo. Com 
o Flamengo forçando a saí-
da de bola e dificultando o 
Bragantino. Porém, aos 17 
minutos, em uma falha in-
dividual, os paulistas empa-
taram. Após levantamento, 

Isla deu bobeira e Helinho 
cruzou na medida para Ytalo 
deixar tudo igual.

Aos 22 minutos, o Flamen-
go perdeu uma chance clara 
de gol. Na primeira Arras-
caeta finalizou e depois foi a 
vez de Bruno Henrique. Nas 
duas vezes, o goleiro Claiton 
apareceu bem para fazer 
duas excelentes defesas, sal-
vando o Bragantino. Pedro 
teve uma chance incrível aos 
50 minutos, mas parou em 
boa defesa de Cleiton. 

Sem Barroca, Glorioso será comandado 
por Lúcio Flávio diante do time gaúcho

Rebaixado, Alvinegro 
enfrenta o Grêmio

Sob o comando de Lúcio 
Flávio, treinador interino, 
o Botafogo faz hoje, con-
tra o Grêmio, no Nilton 
Santos, às 20h, a sua pri-
meira partida após ter seu 
rebaixamento confirmado 
para a Série B do Campeo-
nato Brasileiro. Com a re-
novação para a próxima 
temporada a todo favor, 
o Glorioso busca um re-
sultado positivo para ao 
menos melhorar a sua 
pontuação nos jogos que 
restam no torneio.

Com 24 pontos, o Glorio-
so está na última colocação 
do Campeonato Brasileiro e 
tem apenas quatro vitórias 
na competição. Bons resul-
tados nas últimas rodadas 
não vão alterar a situação 
em relação à permanência 

na Série A, mas podem fazer 
com que a equipe termine de 
forma menos ruim a disputa 
da Série A.

Lúcio Flávio deverá escalar 
a equipe carioca com jogado-
res mais jovens. O Glorioso de-
verá ir para campo com Diego 
Loureiro, Kevin, Sousa, Kanu e 
Victor Luis; José Welison, Ro-
mildo e Caio Alexandre; Ma-
theus Nascimento, Cesinha e 
Rafael Navarro.

O Grêmio vive um mo-
mento de instabilidade no 
Campeonato Brasileiro. Nas 
últimas cinco partidas, em-
patou quatro e perdeu uma. 
Em busca de uma vaga dire-
ta para a Libertadores pela 
competição, o Tricolor Gaú-
cho precisa vencer para se 
aproximar de Fluminense e 
São Paulo.
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O DURO CAMINHO DO VASCO

 DEU RUIM PEDALADAS

 N O Tigres foi melhor tá-
tica, técnica e emocional-
mente na semifinal do 
Mundial de Clubes do Ca-
tar. Venceu o Palmeiras por 
1 a 0, gol de pênalti infantil 
cometido por Luan. O Ver-
dão não mostrou força de 
reação. O Tigres, que na 
verdade é um combinado 
sul-americano, malandro, 
milongueiro, esteve sem-
pre melhor na partida e 
não ganhou de mais gra-
ças à boa atuação do golei-
ro Weverton. Os jogadores 
e o técnico Abel Ferreira, 
petrificado na área técni-
ca, foram engolidos pelo 
tamanho do jogo. Ganhou 
mesmo o melhor.

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

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

 NVanderlei Luxemburgo 
(foto) voltou ao Vasco com 
o único propósito de tirar a 
equipe do atoleiro em que se 
meteu. Para isso, ele criou um 
campeonato à parte, que ba-
tizei de Luxa’s Cup. A ideia é 
ganhar dos que também ten-
tam fugir e pontuar até alcan-
çar os 45 pontos salvadores. 
Para tanto, precisa de mais 
oito pontos em quatro jogos. 
Quarta-feira, contra o Forta-
leza, em seguida contra o In-
ternacional, o Corinthians e 
o Goiás. Da Luxa’s Cup, são 
dois adversários: Fortaleza 

e Goiás. Seis pontos, que, so-
mados aos 37 conquistados, 
o levariam aos 43, que pode-
riam ou não ser suficientes. 
Se não vencer o Fortaleza na 
quarta, a coisa ficará peluda. 
Terá que incluir Internacional 
e Corinthians na Luxa’s Cup 
e ganhar de pelo menos um 
deles. Nada impossível, mas a 
carga emocional pela ameaça 
de degola poderá se tornar um 
adversário extra a ser comba-
tido, em trabalho de vestiário. 
Vejo o elenco do Vasco com ca-
pacidade para superar a dura 
tarefa. Só depende dele.

 N Apresentado oficial-
mente na sexta-feira, 
o atacante Hulk, de 34 
anos, iniciou o trabalho 
para perder peso, recu-
perar a forma e fazer sua 
estreia pelo Atlético-MG 
na temporada 2021. 

 N A Liga Inglesa autoriza 

substituições de jogadores, 
além das três interrupções 
permitidas, nos casos de 
concussão cerebral.

 N O técnico Jorge Jesus diz 
que pretende vir com a famí-
lia morar no Brasil. Os maus 
resultados do Benfica pode-
rão abreviar a sua mudança.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Tuca Ferretti, técnico do 
Tigres, é brasileiro natura-
lizado mexicano. Como jo-
gador, teve passagem pelo 
Botafogo. Tem dez anos de 
clube e nos passou a visão. 
Temos que cair na real.

 NO técnico Abel Ferreira 
apareceu após o jogo com 
explicações vazias, entre 
elas que o time do Palmei-
ras ganhou casca. Muito 
pouco para quem foi ao 
Catar querendo a taça.

Sem depender 
apenas de si para 
ser campeão, o 
Flamengo volta a 
jogar no domingo, 
contra o Corinthians

Lúcio Flavio será o treinador interino do time alvinegro

REPRODUÇÃO

CAMPEONATO INGLÊS
O líder Manchester City goleou ontem o 

Liverpool por 4 a 1, jogando fora de 

casa, no Anfield. 

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

FLUMINENSE

VASCO MUNDIAL

Degola: risco diminui
RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Benítez: esperança vascaína

O Vasco retornou para a zona 
de rebaixamento com o em-
pate entre Bahia e Goiás, no 
sábado à noite. Apesar disso, 
o resultado pode não ter sido 
tão ruim para o Cruzmaltino. 
De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Gar-
cia, exibidos no portal “In-
fobola”, a equipe carioca viu 
seu risco de rebaixamento 
cair de 37% para 33%.

Com um jogo a menos, o 
Vasco tem a mesma pontuação 
do Bahia, mas perde nos crité-
rios de desempate e, por isso, 
está em 17º. O Cruzmaltino 
volta a jogar na quarta-feira, 
contra o Fortaleza, concorren-
te direto na luta contra o Z-4.

A briga contra o rebaixa-

mento está bastante dispu-
tada. No momento, apenas o 
Botafogo já está matematica-
mente rebaixado à Série B. O 
Coritiba tem 99% de risco de 
queda e o Goiás tem 92%. De-
pois vem o Bahia com 51%, o 
Fortaleza com 16% e o Sport 
com apenas 9%.

A uma vitória da vaga na Liberta
Com a sequência positiva 
de três vitórias e o tropeço 
dos rivais, o Fluminense 
está muito perto de garantir 
o seu primeiro objetivo no 
Campeonato Brasileiro. A 
equipe carioca está a uma vi-
tória de garantir a sua vaga 
para a Pré-Libertadores. 
Duas equipes que disputam 
a competição nacional terão 
vaga para essa fase prelimi-
nar do principal torneio de 
clubes da América do Sul.

Com o tropeço do Santos 
contra o Atlético-GO, a equi-
pe carioca está a uma vitória 
de só poder ser ultrapassada 

Marcão comanda o Tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

pelo Corinthians, que ocu-
pa a oitava colocação. Com 
59 pontos, o Tricolor seria, 
no mínimo, oitavo colocado, 
tendo à frente o campeão da 

Copa do Brasil e o da Liber-
tadores, o que daria à equipe 
carioca a confirmação da sua 
vaga para a competição.

No entanto, em quinto 
lugar, com 56 pontos, o Flu-
minense ainda luta por uma 
vaga direta na Libertadores. 
Ela pode acontecer de duas 
formas. Ou o Tricolor pas-
sar o São Paulo, que tem dois 
pontos a menos e terminar 
em quarto lugar, ou o clube 
carioca terminar em quinto e 
o Palmeiras vencer o Grêmio, 
conquistar a Copa do Brasil e 
abrir, desse modo, mais uma 
vaga direta para o Brasileirão.

Palmeiras é 
derrotado
O sonho do título do Mun-
dial de Clubes para o Pal-
meiras foi mais uma vez 
adiado. Ontem, a equipe 
paulista foi derrotada pelo 
Tigres, do México, por 1 a 0, 
e está fora da decisão do tor-
neio no Catar. O adversário 
da equipe da América do 
Norte sairá hoje do duelo 
entre Bayern de Munique e 
o Al Ahly, do Egito.

O gol do Tigres saiu na 
segunda etapa. Luan co-
meteu pênalti e o atacan-
te francês Gignac cobrou 
bem. O goleiro Weverton 
até acertou o canto, mas 
nada pôde fazer.

 > São Paulo 
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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

 

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

BonSuCeSSo V/TeXTo
alugo ou vendo. excelente 
prédio 03andares sendo  1lo-
ja e 2andares de escritório,  
250m2 de área construída 
por andar, 8banheiros cozi-
nha, várias salas ideal para 
clinicas/ curso/ médias em-
presas. localização próximo 
ao centro, Bonsucesso, local 
seguro fácil acesso. T.9885-
86708.
 

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.

 

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.
 

auXIlIaR PRoDução 
Primeiro emprego. Ofereçe-
mos treinamento. Preferência 
moradores das proximidades 
de Bangu, Madureira ou Jaca-
repaguá. Curriculo: rh@icram.
ind.br  Entrevista Tel:96477-
1232

 
oPeRaDoR TeTRaPaK 
Para TBa19. Deixar Currículo 
de 02/02 à 08/02 Horário 
de 08h ás 15h 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.

 

TIJolo T.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo Rio e grande Rio. 
Tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

ConSulTaS VoVó 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios Rua Dias da 
Cruz, 923 engenho Den-
tro. experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
T.2594-6085/ 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

 



ECONOMIA

NA DÚVIDA, 

NÃO CLIQUE!
Megavazamento de dados de 235 milhões de CPFs põe em xeque a segurança na internet

A 
insegurança em tempos de 
internet para tudo, principal-
mente por conta da pandemia 
de coronavírus, acendeu o aler-

ta nos brasileiros. No dia 18 de janeiro 
vazaram dados de 223 milhões de bra-
sileiros (vivos e mortos), 40 milhões 
de CNPJs e 104 milhões de registros de 
veículos. Ou seja, são 40 GB de dados 
que começaram a circular livremente 
e gratuitamente na internet, inclusive 
alguns têm foto de rosto. Os esperti-
nhos que vivem às custas de golpes ra-
pidamente criaram sites para “orien-
tar” internautas a conferirem se suas 
informações estão em mãos de gatunos. 
O usuário entra na plataforma clica e... 
os dados podem ter sido validados para 
golpistas. Leitores relataram que men-
sagens por email e SMS também estão 
sendo enviadas com um link. Por via 
das dúvidas, NÃO CLIQUE!

A orientação é da cientista da com-
putação, Nina da Hora, que fez o alerta 
pelo Twitter: “Gente, não entrem nesses 
sites para validarem os dados vazados. 
Não caiam nessa que os dados já foram 
vazados, se você vai lá e acessa, tá vali-
dando que é você mesmo”. Para dar uma 
mãozinha ao leitor, O DIA pegou dicas 
com a Brasilcon de como se prevenir..

LONGE DO FIM
Os desdobramentos sobre essa farra 
com os dados ainda estão longe do fim. 
Isso porque com os dados em mãos, cri-
mes de fraude online podem se tornar 
mais frequentes e não há muito que se 
possa fazer, uma vez que dados como 
CPF e filiação são imutáveis.

Mas de onde vieram os cadastros? 
Existem informações da Receita, Sera-
sa, operadoras de telefonia. Um espe-
cialista em segurança que pediu para 
não ser identificado afirma que “é pos-
sível que tenha vazado de diferentes 
fontes. Mas o hacker padronizou tudo 
em um mesmo formato, apesar de ha-
ver dados da Vivo e da Mosaic, ferra-
menta de segmentação do Serasa, e da 
Receita Federal”. As empresas e órgãos 
públicos negam o vazamento. 

O MAIOR DO BRASIL
A operação maliciosa, segundo labo-
ratório de cibersegurança PSafe, é a 
maior da história do Brasil, pois expôs 
dados confidenciais como CPF, nome 
completo, dados bancários, RG, cartões 
de crédito e até mesmo renda mensal.

E como saber se seus dados estão 
entre os já vazados na operação crimi-
nosa? De acordo com Marco Antonio 
Araújo Junior, advogado e diretor da 
Brasilcon, o consumidor precisa tomar 
cuidado com possíveis aplicativos que 
prometem informar se o CPF está ou 
não na base de dados vazada.

“Não será possível saber com certe-
za se vazou, porque essa informação 
estará numa tabela na deep web em 
um ambiente que não é seguro de ser 
acessado”, alerta.

“O que dá para saber é que o con-
sumidor pode começar a receber ten-
tativas de acesso no cartão de crédito, 
por exemplo, e já ter uma confirmação 
de que seus dados vazaram. A partir 
de agora, independente de qualquer 
coisa, precisamos adotar alguns com-
portamentos de segurança básicos, que 
devem minimizar os riscos do consumi-
dor”, explica o advogado.

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

Marco Túlio 
Vicente, 

advogado 
e professor 

universitário: 
cabe ação judicial

DIVULGAÇÃO

Consumidor pode, e deve, 
acionar a Justiça

 > A pedido do jornal O DIA o advoga-
do e professor universitário Marco 
Túlio Vicente explica o que é essa si-
gla tão badalada ultimamente. 

“A LGPD é a Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais (Lei N 13.709, 
aprovada em agosto de 2018 e com 
vigência a partir de agosto de 2020). 

Seu objetivo primordial é a preser-
vação do Direito Constitucional à liber-
dade e à privacidade de todo cidadão 
brasileiro, inclusive aos dados digitais, 
sua validade é em todo território nacio-
nal”, explica.

“A LGPD visa preservar a imagem 
do cidadão e, em caso de alguma irre-
gularidade, o agente causador será res-
ponsabilizado”, diz. Mas de que forma? 
“Ocorrendo tal violação iremos recor-
rer a Lei 8.078/1990 código de Defesa 

do Consumidor, conforme determina 
o artigo 45 da LGPD”, acrescenta Mar-
co Túlio. 

E orienta: “Caso tenha sofrido tal 
absurdo jurídico, ficou claro que o 
causador deste dano responderá na 
esfera civil e criminal, uma vez que a 
responsabilidade civil, prevê como pu-
nição a indenização pelo dano sofrido, 
neste caso a imagem e a violação de 
seus dados pessoais e ainda a esfera de 
responsabilidade penal, que ficando 
comprovado o dolo (intenção) ou até 
mesmo a culpa (sem intenção), o cau-
sador responderá na esfera criminal”. 

Marco Túlio alerta que “por ser 
defesa do consumidor, a vítima pode 
pedir a inversão do ônus da prova. 
Ou seja, quem tem que provar é o 
agente causador.

Não será possível saber com 
certeza se vazou, porque 
essa informação estará 
numa tabela na deep web 
em um ambiente que não 
é seguro de ser acessado. 
O que dá pra saber é que 
a pessoa pode começar 
a receber tentativas de 
acesso no cartão de crédito, 
por exemplo, e já ter uma 
confirmação”
MARCO ANTONIO ARAÚJO JUNIOR, 
advogado

Informações estarão na 
deep web em um ambiente 
que não é seguro de ser 
acessado, diz especialista
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 > O megavazamento de dados 
não pegou só os “meros mortais”, 
ele atingiu as maiores autoridades 
do país, que estão com suas infor-
mações à venda na internet. Entre 
eles o presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), o ex-pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), o ex-presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e os 
11 ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF). O ministro Luiz Fux, 
presidente do Supremo, pediu pro-
vidências e enviou ofícios aos mi-
nistros da Justiça, André Mendonça 
e Alexandre de Moraes, relator do 
inquérito 4781-STF, que apura ofen-
sas e ameaças aos ministros do STF.

O hacker está oferecendo infor-
mações em 37 categorias. Entre elas, 
Bolsonaro aparece com dados em 
20, Maia, em 15, e Alcolumbre, em 
16. Entre os ministros do STF, Ri-
cardo Lewandowski é o mais afeta-
do, com dados em 26 categorias. O 
presidente da corte, Luiz Fux, tem 
dados ofertados em 23 categorias. 
Todos outros também têm dados 
em mais de 20 categorias: Dias Tof-
foli (25), Luiz Roberto Barroso (25), 
Alexandre de Moraes (24), Gilmar 
Mendes (24), Rosa Weber (23), Kas-
sio Nunes Marques (23), Edson Fa-
chin (22), Cármen Lúcia (21) e Mar-
co Aurélio Mello (21).

Nem todas as autoridades têm 
informações listadas nas mesmas 
categorias. Bolsonaro, por exemplo, 
teria fotos de rosto, algo que não 
aconteceu com todos os ministros 
do STF. Gilmar Mendes e Alexandre 
de Moraes, por exemplo, têm dados 
de PIS, renda e salário - Bolsonaro, 
por exemplo, só aparece em renda. 
Já Rosa Weber tem à venda dados 
referentes ao IR de 2017.

Informações de 
autoridades à 
venda na web

Prevenção é o melhor remédio
 > Com um número de vítimas maior 

do que a população atual do Brasil, 
Augusto Schmoisman, especialista 
em defesa cibernética corporativa, 
militar, aeroespacial e executivo da 
Citadel Brasil, aconselha que todos 
os brasileiros mudem suas senhas, 
sejam de emails, aplicativos e logins. 
“Não será isso o que garantirá a pro-
teção contra exposições futuras, mas 
é o que essas pessoas podem fazer de 
imediato”, orienta. 

Já para as corporações, é urgen-
temente necessário fortalecerem as 

defesas com base nas vulnerabili-
dades e riscos de cada entidade. O 
maior vazamento de dados já acon-
teceu e poderá ocorrer de novo se 
providências não forem tomadas 
agora.

De acordo com ele, 80% dos casos 
de violação poderiam ter sido evita-
dos. “Faltou preparação, afinal, a tec-
nologia está disponível para os dois 
lados, seja para quem pode sofrer 
o ataque quanto para o criminoso. 
Mas o cibercriminoso está sempre 
melhor preparado”, finaliza.

Golpes não são novos, vêm de longa data
 > Esses golpes, de alguma forma, 

já existem no mundo digital, prin-
cipalmente contra aposentados 
e pensionistas do INSS, que são 
presas fáceis para fraudadores. 
O que muda desta vez é que ago-
ra o golpista tem um arsenal nas 
mãos: planilhas com dados reais 
de milhares de usuários, poden-
do adequar a melhor estratégia 
criminosa para atingir qualquer 
um dos que tiveram seus dados 
vazados.

A advogada Jacqueline Valles afir-
ma que o vazamento de dados é um 
problema antigo. “Daqui para a frente, 
entretanto, com a chegada da LGPD, 
esses vazamentos terão que ser evita-
dos a qualquer custo pelas empresas, 
sob pena de pesadas sanções já previs-
tas na lei”, explica.

“Os dados pessoais de todos já fo-
ram expostos de alguma forma”, diz 
Alexandre Hogata, executivo-chefe da 
empresa Cibertech, especialista em 
tecnologia da informação, mas que, 

há um ano, passou a trabalhar na 
implementação das diretrizes da 
LGPD nas empresas.

“Não há ninguém cujos dados 
pessoais não tenham ido para a cha-
mada deep web, por isso, a LGPD 
apareceu para ser uma poderosa 
aliada contra esse problema, pois 
impede que um site faça qualquer 
armazenagem de dados pessoais 
sem autorização do usuário”, acres-
centa Hogata. As sanções começam 
a valer em agosto deste ano.

Especialista em 
cibersegurança 
alerta que 80% 
dos casos de viola-
ção poderiam ter 
sido evitados

Presidente do STF, 
ministro Luiz Fux 
durante a sessão 
de Abertura do Ano 
Judiciário. Foto: 
Fellipe Sampaio 
SCO/STF

FELLIPE SAMPAIO SCO/STF
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FábiaOliveira

PEGA NO PULO

Esta coluna de seis leitores soube que Wesley San-
tesso, o atual namorado de ana Paula Minerato, 
descobriu recentemente uma pulada de cerca da 

modelo. Segundo a coluna apurou, a loura viajou para 
Salvador para se encontrar com um empresário e, após 
o publicitário descobrir a traição, o casal vem enfrentan-
do uma crise. 

O boy de Minerato foi bombardeado com prints, áu-
dios e até cópias de passagens aéreas que comprovam a 
traição e as noites da apresentadora da Band FM fora de 
casa. Amigos próximos à irmã de Tati Minerato garan-
tem que ela está mal por conta da crise no 
relacionamento. 

Wesley Santesso e Ana Paula estão juntos desde o 
início de 2019. Até o momento, os dois ainda não coloca-
ram um ponto final na relação e seguem conversando.

QUE DEFENDE O AGRESSOR

LUMENA E SEU ATIVISMO 

REPRODUÇÃONa madrugada de 
domingo,  a másca-
ra de Lumena caiu 
de uma maneira que 
não há reparação 
para seu ar de ati-
vista que sabe tudo. 
Durante os vários 
acontecimentos 
durante a festa no 
‘Big Brother Brasil’, 
a psicóloga - que 
trabalha voltada 
para assistência a 
minorias e causa 
LGBTQIA+ - teve 
uma postura pre-
c o n c e i t u o s a  e 
tóxica por várias 
vezes.
Após o beijo de 
Lucas e Gil, ela foi 
uma das primeira a duvidar que o beijo dos par-
ticipantes seria real. Em sua cabeça inquisidora, 
ela já estava preparando suas palavras duras e 
desestabilizadoras para atacar Lucas. Justo ela, 
que fala tanto em empatia. Lumena, inclusive, 
atacou a autoestima de Gil, dando a entender 
que ele só teve aquele beijo porque Lucas queria 
usá-lo para jogo, ou seja, desmerecendo todas 
as qualidades de Gil.
Percebe-se que Lumena não tem profundidade 
em seus discursos, porque não pratica absoluta-
mente NADA do que diz. Lumena foi má da forma 
com que fez Lucas se sentir ao assumir para todo 
Brasil sua bissexualidade até então escondida 
por medo. É vergonhoso em pleno 2021, uma 
pessoa que se diz ativista, fazer o que ela fez. 

Ela agiu da 
mesma for-
ma dos que 
ela critica.
L u m e n a  é 
maldosa na 
hora de pro-
pagar as his-
tórias que Ka-
rol Conká cria. 
Ela  acredita 
s e m  p e s t a -
nejar e ainda 
pa s sa  a  m ã o 
na cabeça da 
cantora quan-
d o  e l a  a t a c a 
verbalmente e 
moralmente ou-
tras mulheres.
L u m e n a  e s t á 
f a z e n d o  u m 

desserviço a nós, mulheres, incen-
tivando essa cultura de por uma mulher contra 
a outra. Ela deveria ser a pessoa, até por sua área 
de atuação, que traz o diálogo e ouve os dois la-
dos antes de julgar e passar adiante, assinando 
embaixo de coisas que nem aconteceram.
Espero que Lumena saia de lá e seja acolhida 
para aprender o tudo que realmente fala. Por 
enquanto, é só discurso. Ao invés de atacá-la 
deve-se, sim, mostrar que tudo o que ela fez vai 
contra o ativismo que ela mesma prega. Acredi-
to que ela terá consciência para entender suas 
atitudes, entender a dor que ela causou sozinha 
e quando propagou as ideias de Karol. Aí é rezar 
para por a cabeça no travesseiro e ter paz para 
dormir... se conseguir!

Mistura de funk e pagode

‘Tá com saudade, né, minha filha?’ Um dos memes mais 
compartilhados nesta quarentena se tornou verso na nova 
música de Kevin O Chris com Dilsinho. ‘Saudade Né?’ é a segunda 
faixa do DVD ‘Todo Mundo Ama O Chris’, gravado em 2020, no Rio 
de Janeiro, seguindo todas as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A parceria inédita chega nas 
plataformas de streaming e com clipe no YouTube na próxima 
sexta-feira (12), véspera do início do Carnaval previsto para este 
ano. “O resultado dessa música conseguiu superar todas as 
minhas expectativas. Ficou uma mistura do funk com pagode e 
fico muito feliz com o convite do Kevin para participar deste 
momento novo e importante na carreira dele”, comenta Dilsinho. 
Para Kevin, “juntar esses dois estilos que vieram de comunidade é 
satélite demais. Precisamos fazer mais isso!”, diz o funkeiro.

JOÃO MAIA

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Namorado de Ana 

Paula Minerato 

descobre pulada 

de cerca dela
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As fãs de Luan Santana não gostaram nada do 

flagra do sertanejo passeando de mãos dadas em 

clima romântico com a modelo Izabel Cunha em um 

shopping de São Paulo, na noite do último sábado. 

Foi a primeira vez que o cantor apareceu em público 

com novo affair desde o término de seu noivado com 

Jade Magalhães, em outubro de 2020. Ontem, vários 

internautas comentaram sobre os cliques. “Alguém 

vem aqui e diz que isso e montagem ? Não, estou pre-

parada para ver meu bebê com ninguém”, escreveu o 

presidente de um perfil fã do cantor. “Quem é essa, 

papai ?”, comentou outra seguidora. “Jade é você?”, 

ainda questionou a terceira internauta.

A atriz Simone Soares subiu nas tamancas por conta da sister Lumena. 

Não, minha gente, ela não defende a baiana no ‘BBB 21’. Pelo contrário. A 

mulher do diretor da Globo, Mario Meirelles, não quer ouvir falar no nome 

da DJ e achou ruim quando Giovanna Lancellotti a chamou de ‘psicóloga 

da Taubaté’. Simone considerou uma ofensa para a sua cidade natal. 

“Chega de maldade com a minha cidade, não vou mais aturar brincadei-

ras maldosas e sem graça. Adoro você @gilancellotti, mas por favor não 

faça mais esse tipo de comparação. Taubaté é uma cidade universitária, 

foi caminho do ouro, primeira indústria cinematográfica brasileira com 

a PAM Filmes, Mazzaropi, Hebe Camargo, Cely Campelo, Cid Moreira... 

merecemos respeito. Esse ‘BBB’ só mostra que o ser humano está doen-

te e precisando de mais amor, compaixão e empatia. Não importa a 

cor, credo, seguidores, fama e nem conta bancaria. Caráter e amor no 

coração vem de dentro”.

RESPEITE TAUBATÉ

NOVO AFFAIR

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n O ‘Jurassic Sa-

fari Experience’ 

permanece no 

estacionamento 

do shopping Via 

Parque, na zona 

oeste do Rio, até 

o dia 28. O me-

gaevento mistu-

ra muita interati-

vidade, diversão 

e ciência em um 

ambiente lúdico 

e recheado de 

conhecimento, 

experiência e 

aventura. Tudo 

isso acontece 

como em um 

safari.

Em recente julgamento de uma ação trabalhista ajuizada por um técnico de som 
prestador de serviço contra o cantor Jorge Aragão, o magistrado de primeira 
instância reconheceu o vínculo empregatício do ex-funcionário com o artista. No 
entanto, o advogado de Jorge Aragão, José Estevam Macedo Lima, entrou com 
recurso para descaracterizar o vínculo empregatício, alegando que não havia 
habitualidade na prestação do serviço, que é um dos requisitos da lei para 
configurar vínculo de emprego. O recurso foi julgado procedente. Sendo assim, o 
técnico de som teve nova sentença desfavorável, após decisão unânime dos 
desembargadores da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, que reformaram 
integralmente a sentença de primeira instância. O ex-funcionário, no entanto, 
ainda pode recorrer. 

No domingo, dia 14 de fevereiro, o ‘The Voice+’ começa a segunda etapa da 
competição, o ‘Tira-Teima’. Durante quatro semanas seguidas, a cada domingo 
cada técnico escolherá três candidatos de seu time para se apresentar, mas 
somente dois deles serão selecionados para continuar no reality. Ludmilla é 
coração puro! Mal terminou a primeira fase, ela diz que já está com frio na barriga 
pensando na próxima. “Frio na barriga e um aperto no coração por ter que 
escolher quem fica e, consequentemente, quem sai. Mas espero que isso não 
desmotive eles de forma alguma e que estar ali, naquele palco, tenha sido muito 
positivo para todos. Um grande incentivo para seguirem fazendo o que 
acreditam”, deseja a cantora.

JORGE ARAGÃO TEM PRIMEIRA 
VITÓRIA CONTRA EX-
FUNCIONÁRIO NA JUSTIÇA

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Maria Lina Deggan resolveu interagir com os seus fãs, ontem, e a estudante de engenharia 
catarinense revelou como anunciou para Whindersson Nunes a chegada do primeiro filho do 
casal. “Fiz uma surpresa muito bonitinha, com caixinha, bilhete e sapatinhos igual as bloguei-
ras fazem. Queria que ele vivesse o sonho da vida dele da forma mais perfeita possível”.

SURPRESA PARA O NOVO PAPAI 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

ATIVISTA DOS DIREITOS 
LGBTQIA+ QUER PROCESSAR 
ANDERSON DO MOLEJO
 Agripino Magalhães, ativista dos direitos LGBTQIA+, irá registrar  uma denúncia 

crime por homofobia contra Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, hoje. Tudo 

por conta da entrevista que o pagodeiro deu para o jornalista Betoh Cascardo, 

onde falou: “Comi? Comi. Estuprei? Não. Comi, com consenso. O veado (sic) 

estava colocando cada roupa colorida, aquele ‘bagão’ (sic) na frente, grande 

para c******, e com o maior bundão. Eu falei: ‘Compadre, vou botar no c* dele 

logo para acabar com essa p****. Botei no c* dele. Pensei que estava até apai-

xonado pelo c* dele. Eu não preciso estuprar ninguém”.

“Foi um show de homofobia e não ficará impune. Ele será processado e eu tam-

bém pedirei na Justiça a retirada do vídeo (live) do ar com urgência”, contou 

Agripino à coluna.

Vale lembrar que homofobia está prevista na lei 7.716/89, que abrange o crime 

de racismo social. A pena é de até 3 anos de reclusão.
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 NO movimento de rompimento entre o presidente do 
DEM, ACM Neto (BA), e o ex-presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (RJ), vem de uma pressão regional do partido 
na Bahia. No centro do embate está o deputado federal 
Elmar Nascimento (BA), apoiado por prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores de cidades importantes no Estado. A 
base do parlamentar é imprescindível para o projeto de 
ACM, que pretende se eleger governador em 2022. Elmar 
estava entre os principais cotados para ser o candidato do 
grupo de Maia para sucedê-lo no comando da Câmara. 

Rifado 
 N Maia, no entanto, rifou 

o deputado baiano e esco-
lheu Baleia Rossi (MDB
-SP). Inconformado, El-
mar ameaçou romper 
com ACM Neto e minar o 
projeto do ex-prefeito de 
Salvador para 2022. 

Reduto 
 NPara debelar o conflito 

em seu reduto eleitoral 
e preservar Elmar e sua 
aliança para 2022, ACM 
optou por boicotar Maia e 
adotar “neutralidade” na 
votação que elegeu o can-
didato do Palácio do Pla-
nalto, Arthur Lira (PP-AL). 

Punição 
 NACM Neto dá de ombros 

para a especulada saída 
de Rodrigo Maia do DEM. 
Mas decidiu punir outros 
correligionários que deixa-
rem o partido na esteira do 
ex-presidente da Câmara. 

Folia 
 N O movimento do der-

rotado Maia, no entanto, 
é visto mais como folia 
que reza feita. Trata-se da 
mesma fantasia que criou 
em torno de seu fictício 
poder de articulação na 
Câmara pró-Baleia. Por 
isso, insiste em protago-
nismo após deixar a vitri-
ne do Congresso.

Digitais
 N Desde terça-feira, as 

mãos de Rodrigo Maia 
voltaram a se reencontrar 
com a maçaneta de portas 
após quase cinco anos de 
distanciamento protoco-
lar. É o primeiro duro gol-
pe a quem deixa um trono 
em Brasília. 

Eminência 
 NO ministro Onyx Loren-

zoni, “apagado” dessa de-
cisão do DEM em deixar 
Rodrigo Maia na mão, teve 
papel fundamental nos 
bastidores para a “traição” 
partidária se confirmar na 
sucessão na Câmara.

Vacinas 
 NGovernadores de todo o 

país pressionam o Ministé-
rio da Saúde para viabilizar 

a compra direta de vacinas 
contra o covid-19 para seus 
estados. O pedido vai ser 
reforçado amanhã, em re-
união com o chefe da pasta, 
Eduardo Pazuello. 

Butantan 
 NEm conversa recente com 

20 governadores, o embai-
xador da China no Brasil, 
Yang Wanming, sinalizou 
que as tratativas podem 
ser feitas diretamente via 
Instituto Butantan, res-
ponsável pela produção da 
vacina Coronavac, desen-
volvida em parceria com o 
laboratório Sinovac. 

Variante 
 NEstá sobre a mesa de 

Pazuello o ofício do mi-
nistro Benjamin Zymler, 
do Tribunal de Contas da 
União, intimando a pasta 
a informar, entre outros 
questionamentos, quais 
ações e iniciativas foram 
adotadas para identifica-
ção, acompanhamento, 
mapeamento e rastrea-
mento de novas cepas va-
riantes da linhagem do 
covid-19.

Embargo 
 NA Human Rights Watch 

enviou carta a todos os em-
baixadores da Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômi-
co (OCDE) denunciando 
as “desastrosas” políticas 
ambientais do presidente 
Jair Bolsonaro. Após rece-
ber e analisar o documen-
to, o comitê de política am-
biental da OCDE decidiu 
cancelar a discussão sobre 
a entrada do Brasil no gru-
po, que estava marcada 
para amanhã, 9. 

Desacreditada 
 NO grupo Acredito, do 

qual fazem parte os de-
putados federais Tabata 
Amaral (PDT-SP) e Felipe 
Rigoni (PSB-ES) e o sena-
dor Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE), diz que a no-
meação da deputada Bia 
Kicis para presidir a CCJ 
representa um escárnio 
com a democracia: “Já des-
respeitou repetidas vezes 
nossa Constituição”. 

ROMPIMENTO 
DENTRO DO DEM 

Ninguém ganha 

com este quadro 

dramático, de 

miséria e degradação, 

por um lado, e de 

indiferença da 

sociedade, por outro.

Num mundo cada vez mais ace-
lerado, complexo e dinâmico, 
onde as empresas buscam so-

luções para seus problemas de forma 
a melhorar processos e reavaliar as 
estratégias, possivelmente terão que 
lidar com outro tipo de problema: o 
esgotamento e o estresse dos seus co-
laboradores que poderão gerar de-
sengajamento, além de uma cultura 
negativa no ambiente de trabalho. E 
os resultados ficam comprometidos. 
Esse cenário vai mudar?

Certamente não. Vivemos numa 
mudança de era, e o estresse já faz par-
te da nossa vida, e o que precisamos, é 
nos fortalecer como indivíduos, pois o 
cérebro sob estresse ataca, foge, se sen-
te ameaçado, bloqueia pensamentos e 
não toma as melhores decisões. Quan-
do estamos sob estresse, o corpo físico 
sente as consequências: enxaqueca, 

O prefeito Eduardo Paes com-
pleta um mês de governo sem 
nenhuma medida de impacto 

para atender à população que o ele-
geu, pedindo mais ação e disposição. 
Muita coisa não demanda recursos 
e a prefeitura, em termos de caixa, 
entra o mês abarrotada pelo paga-
mento do IPTU em cota única, que 
deve ser significativo.

Medidas simples, como um proje-
to seguido de ação para restaurar a 
ordem no Centro da cidade, hoje do-
minado pela população de rua, que, 
além de numerosa, começa a praticar 
delitos e agravando seu esvaziamento. 
Criar abrigos, buscar convênios com 
diferentes igrejas, convocar a socieda-
de para o resgate destes excluídos que 

não podem, não merecem nem devem 
ser abandonados nas calçadas.

Ninguém ganha com este quadro 
dramático, de miséria e degradação, 
por um lado, e de indiferença da so-
ciedade, por outro. E justamente em 
momento que tanto se fala em soli-
dariedade. Deixar como está é crime.

Em seguida, resgatar as zonas Sul 
e Norte, também afetadas. O prefei-
to poderia, num lance de ousadia que 
não lhe falta, reabrir o comércio com 
três faixas de horário por atividades, 
o que seria uma maneira de retomar 
as atividades sem provocar aglomera-
ções. Das 8 às 20 horas, poderia ter de 

Demora inexplicável no agir

Inspire, expire e não pire no mundo corporativo

Denise Garcia 

treinadora de cursos 
de gerenciamento de 
estresse

Aristóteles  

Drummond 
jornalista

dores de estômago, possíveis dores no 
corpo, entre outros problemas.

Geramos, em média, 70 mil pensa-
mentos por dia, sendo que 90% deles 
são repetitivos, e quando estamos com 
a energia baixa, ficamos presos aos 
mesmos pensamentos de reclamação 
e críticas. Culpamos os outros e justi-
ficamos os nossos erros, ao invés de 
buscarmos soluções. 

Os resultados corporativos são ge-
rados por pessoas, e nessa nova era é 
fundamental que as empresas tenham 
um olhar mais humano junto aos seus 
times, pois a clareza de pensamentos 
contribuirá na tomada de decisões. 
Mas como encontrar caminhos para o 
alívio do estresse?

Ter consciência e cuidar das princi-
pais fontes de energia para nos fortale-
cermos como indivíduo, já trará mais 
qualidade a nossa mente: alimentação 
saudável, sono, atividade física, medi-
tação e respiração. 

A respiração é responsável por co-
nectar o nosso corpo físico à nossa 
mente, e está diretamente ligada às 
nossas emoções, sendo possível con-

dois a três blocos de atividades.
Algumas, como o setor ligado à 

construção civil e decoração, estão 
concentrados em algumas ruas, como 
Buenos Aires e Frei Caneca, já pode-
riam funcionar das 7 às 13 horas. Rou-
pas, calçados, cosméticos e salões, das 
14 às 20 horas. Alimentação, comércio 
ou restauração, livres. E, nos bairros, 
abrir, no geral, três dias por semana, 
numa primeira fase.

Isso seria realismo, e não proselitis-
mo. E ação! Com a Câmara de Vereado-
res já em atividade, deveria levar um 
pacote, ousado, de benefícios fiscais 
para incrementar o imobiliário em 

crise. Isenção de IPTU por dez anos 
ou mais para quem ocupar espaços 
no Porto Maravilha ou retrofitar pré-
dios na região central, da Praça Onze 
a Praça Paris.

Urge o Rio reassumir sua liderança 
nacional e dar o exemplo de responsa-
bilidade. Eduardo Paes tem de apro-
veitar os cem dias de paz com o legis-
lativo e a própria mídia, que está sendo 
tolerante. E, claro, deixar de pensar em 
política e se meter em disputas que 
não tocam o interesse da cidade, como 
foi o caso da eleição para a Presidência 
da Câmara. Aliás, como se viu, uma 
causa perdida.

trolá-las com exercícios específicos.
Ela é uma ferramenta poderosís-

sima, que traz a nossa mente para o 
momento presente, permitindo que 
acalmemos os nossos pensamentos e 
possamos ter mais clareza das situa-
ções que estamos vivendo. E como 
complemento, a meditação nos ajuda 
na avaliação dos acontecimentos, or-
ganização dos pensamentos e como 
consequência, na tomada de decisões, 
pois vale lembrar que as nossas deci-
sões são baseadas em emoções.

Com a mente mais calma, é possível 
ter mais foco e mais produtividade em 
nossas atividades profissionais, mais 
resiliência para lidarmos com as situa-
ções difíceis.

Empresas que valorizam o cérebro 
dos seus colaboradores e entendem a 
sobrecarga de informações, já inves-
tem em ferramentas como meditação 
e técnicas de respiração, que poderão 
gerar mais saúde mental, inovação, 
criatividade e, consequentemente, re-
sultados diferenciados. 

Enquanto isso, inspire, expire e não 
pire no mundo corporativo.

ESPLANADEIRA

 N ABB Robótica realiza lançamento global, incluindo o Brasil, para apre-
sentar dois novos robôs colaborativos, no dia 24. # Rede curitibana de 
harmonização facial Royal Face inaugura novo Centro de Treinamento 
Profissional na capital paranaense. # Stormie Omartian e Paige Omar-
tian escrevem “Livro de Orações para Mulheres Jovens”, pela Editora 
Mundo Cristão.

 NA seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, 
ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou finan-
ceira. 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

ACM Neto se preparava para disputar o governo do estado
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MALHAÇÃO

 n Fabi conta para Bianca que Ka-
rina é apaixonada por Duca. Dal-
va comemora a vitória do neto. 
Gael paga Sol por ter cuidado de 
Dalva. Duca provoca Cobra. Sol 
afirma que voltará à Ribalta.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto sente raiva ao ver 
Cassiano e Ester na mina. Nicole 
agradece apoio de Guiomar. 
Alberto tenta falar com Silvestre. 
Alberto ameaça Silvestre e sua 
família.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Safira avisa que apoiará Fedo-
ra, caso ela aumente o fatura-
mento do Grand Bazzar. Aparício 
tenta fazer Camila que ela era 
apaixonada por Giovanni antes 
de perder a memória.

 n Adiel vê Terá sendo perse-
guido. Na forma de homem, 
Lúcifer aconselha Terá a roubar 
a confiança de Nordick. Nidana 
descobre que Terá enterrou a 
estatueta dada pela sacerdotisa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carmen sonda Mili para saber 
o que tanto a chiquitita conversa 
com Valentina. No cativeiro, na 
mata, Junior conversa com um 
dos reféns.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Silvana acredita que a gravidez 
de Irene é falsa. Elvira diz que 
precisará da ajuda de Yuri para 
enganar Solange/Irene. Sabiá 
alerta Rubinho.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Depois de mais ofensas 

durante a última festa do 

programa, ator paulistano 

decide abandonar o jogo 

A
pós uma madrugada de tensão 
e discussões, Lucas Penteado 
não aguentou as ofensas e 
pediu para sair do “Big Bro-

ther Brasil 21”, ontem pela manhã. 
Pouco depois da Festa Holi festi-
val, em que protagonizou uma 
cena de beijo com Gilberto e re-
velou sua bissexualidade, o ator 
arrumou as malas e entrou no 
confessionário. Foi o primeiro 
beijo entre homens do reality.

Após o beijo em Gil e a revelação 
de que é bissexual, Lucas teve sua 
fala questionada e deslegitimada por 
Lumena, que acusou o rapaz de se pro-
mover no jogo a partir da luta LGBT. Em 
conversa com João Luiz na cozinha, a 
baiana, que é lésbica, disse: “Lucas está 
usando os pretos para se autopromover. 
Primeiro foi uma agenda racial e agora 
uma agenda LGBT. Eu não fico falando 
da minha mulher e que sou sapatão”.

João Luiz afirmou que cada um tem o 
seu próprio tempo para se entender e se 
revelar: “Não cabe a nós discutir a sexuali-
dade do Lucas”. Mas Lumena continuou a 
acusar Lucas de “sequestrar uma causa”: 
“Ele quis ser o Zumbi dos Palmares, agora 
quer ser um LGBT”. Logo depois, a sister 
partiu para discutir com o próprio rapaz, 
em tom de deboche. “Eu não quero ser 
palco para sua performance. Enquanto 
você não fizer de verdade, eu não serei 
palco de sua palestra”, disse Lumena, que 
ainda disparou para Karol Conká: “Lucas 
usando o Gil. Ele é palestrinha”.

Do lado de fora da casa, Lucas ficou 
abatido com as acusações de Lumena e 
refletiu: “Criei coragem e fiz o que estava 
com vontade de fazer. Foi muito difícil 
fazer isso. Está o Brasil inteiro assistindo, 
e ainda estão se perguntando se eu estou 
me fazendo?”. Em seguida, decidiu que 
não continuaria mais na casa. Camilla de 
Lucas, Sarah, Juliette e até Karol Conká 
tentaram impedi-lo, em vão. 

Ontem à noite, a Globo divulgou nota 
confirmando a autenticidade do áudio va-
zado em que o diretor Boninho aconselha 
Projota a seguir no reality e diz que Lucas 
não deveria ter sido selecionado porque 
“não podia beber”. A emissora destacou 
a presença de “uma equipe de médicos e 
psicólogos” e afirmou que “Lucas recebeu 
esse suporte”  e seguirá contando com 
essa ajuda após a sua saída.

JULGAMENTO NA CASA
A festa do fim de semana não foi a pri-
meira vez em que Lucas foi julgado no 
reality. Internautas falam de pressão 
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psicológica e exclusão pelos demais 
integrantes, com exceção de Gilberto, 
Sarah e Juliette, grupo conhecido como 
chamado G4, que acolheu Lucas. 

Na segunda festa do reality, após be-
ber demais, o ator sugeriu, de forma 
incisiva, que os participantes negros 
formassem um grupo para eliminar 
primeiro os brancos do programa. A es-
tratégia não foi bem vista e Lucas pediu 
desculpas, mas seguiu sendo ofendido.

Karol Conká chegou a pedir que ele 
se retirasse da cozinha. Ela falou que 
ele tinha mau hálito por conta da sua 
ruindade e comparou o apoio ao ator 
com fãs do goleiro Bruno, condenado 

por homicídio. A indignação do pú-
blico foi tanta que o MP recebeu co-
municações por comportamento da 
participante no reality.

Projota, ídolo de Lucas, também 
excluiu o rapaz. Durante a semana, 
preferiu não acordar o ator a tempo 

de fazer o Raio-X e ele perdeu 500 es-
talecas. Já Nego Di, dupla de Lucas nas 

primeiras provas, preferiu vetá-lo da úl-
tima prova do líder.

VAQUINHA ONLINE
Após a saída de Lucas, internautas cria-
ram uma vaquinha para ajudá-lo a com-
prar uma casa para a mãe. A platafor-
ma chegou a sair do ar após tantos aces-
sos. A empresária e jornalista Monique 
Evelle é uma das personalidades que di-
vulga o financiamento coletivo. “Ultra-
passamos mais de 1 milhão acessando 
agora”, ela postou no Twitter. “Estou re-
solvendo e a família também. Não colo-
quem dinheiro em outras vaquinhas com 
outros nomes e contas”. 

FAMOSOS APOIAM LUCAS
Famosos saíram em defesa de Lucas nas 
redes sociais. A sambista Teresa Cristi-
na postou: “Vendo as imagens e vídeos 
agora envelheci uns 10 anos. Uma gente 
que se diz descontruída com discursos 
e atitudes bifóbicas, uma casa inteira 
destilando ódio e desumanização”. 

O cantor Mumuzinho também se ma-
nifestou: “Quem assumiria sua bissexua-
lidade em rede nacional para se promo-
ver em um país extremamente racista e 
homofóbico? Lumena, o que você chama 
de oportunismo, eu chamo de coragem”. A 
cantora Marília Mendonça escreveu: “Se só 
o beijo gay foi questionado como estratégia 
de jogo, eles sofreram homofobia, sim!”.



Horóscopo

O desejo de conquistar o sucesso te fará lutar com 
determinação. Pode conseguir uma promoção. Há 
boas chances de romance com colega ou amigo. Cor: 
branco.

A Lua vai estimular seus estudos, aproveite. Invista em 
melhorar o seu currículo. Na paquera, você vai procurar 
alguém que tenha ideias parecidas com as suas. Cor: 
preto.

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: bélico, bicicleta, bico, bilro, bisca, biscate, boca, bota, caricato, 
carioca, ciclismo, ciclo, ciclone, cílio, circo, coleta, cólica, conta, etário, licor, 
meta, mosca, ricota, seta, silo, taco, tear, teórico, toca, tora.

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

Problemas e preocupações serão resolvidos. 
Compreenda suas emoções e deixe as mágoas para 
trás. Na vida a dois, realize suas fantasias mais 
ousadas. Cor: vinho.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

No trabalho, somar forças com os colegas trará ótimos 
resultados. Foque na saúde. Pode pintar atração por 
alguém da turma. Aproveite uma aventura. Cor: 
amarelo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Ótimo momento para encarar o trabalho.  Cumprir as 
metas será mais fácil em equipe. No relacionamento, 
melhore o diálogo e esclareça mal-entendidos. Cor: 
creme.

LEÃO
23/7 a 22/8

Muita disciplina na sua vida profissional. Defenda suas 
opiniões e seja protagonista. Seu charme vai estar em 
evidência e vai atrair bastante a atenção alheia. Cor: 
marrom.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Hoje você vai esbanjar simpatia e agradar a todos. 
Bom momento para negócios e conversas familiares. 
No romance, não faltarão romantismo e sedução. Cor: 
branco. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Assuntos domésticos terão prioridade para você. Pode 
surgir um diálogo produtivo no seu trabalho. Seu jeito 
comunicativo deve favorecer as futuras paqueras. Cor: 
preto.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Oportunidades de ganhos financeiros podem surgir. 
Dedique-se bastante ao seu trabalho. Só não exagere. 
Na união, estimule o diálogo e afaste o ciúme. Cor: 
verde. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Sua criatividade estará mais forte durante o dia. 
Aproveite para apostar em novos negócios. Você pode 
se surpreender com uma inesperada paixão. Cor: 
violeta.

Hoje os seus talentos serão potencializados. 
Ambientes tranquilos e serviços que você domina vão 
gerar ótimos resultados. Muita paixão no amor. Cor: 
marrom. 

A criatividade e a capacidade de dialogar vão te 
ajudar. Só tome cuidado com a teimosia. Na paquera, 
vai preferir ficar sozinho por mais um tempo. Cor: 
amarelo.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
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PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Um recado 
para Rodrigo 
Hilbert
Eles fazem tudo! Bruno Gagliasso 
finalmente terminou a casa na ár-
vore que estava construindo para 
os filhos, após quatro meses de ex-
pectativas. No sábado, o ator com-
partilhou o vídeo final do projeto 
e mandou um recado para o apre-
sentador Rodrigo Hilbert, conhe-
cido por ser o “homem perfeito”.

“Agora sim! Último episódio da 
Casa na Árvore! Um projeto arqui-
tetônico mais complexo que Bra-
sília, uma obra mais longa que a 
Catedral da Sagrada Família, uma 
casa mais famosa que a do BBB... 
finalmente tá pronta! Ficou lin-
dão, diz aí!”, escreveu ele, em tom 
de brincadeira. “Como o Rodri-
go consegue fazer essas coisas to-
das?”, pergunta o ator. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Cantora publicou o 
desabafo nos Stories 
ao comentar os 
acontecimentos 
no BBB21

Luísa 
Sonza diz 
que já 
recebeu 
ameaças de 
morte

Luísa Sonza revelou ontem que já 
recebeu ameaças de morte, o que 
acabou desencadeando uma crise 
de pânico. O relato surge após a 
cantora fazer um paralelo de sua 
vida com os desentendimentos 
que estão acontecendo no “Big 
Brother Brasil 21”, da Globo. 

“Eu não vi tudo ainda, eu não 
acompanhei, porque estou gra-
vando um álbum, mas assim... O 
pouco que já vi, você já vê que isso 
é total reflexo da sociedade. Tudo 
que acontece ali é o que a gente 
vive. É a forma de como o julga-
mento é de fora... A forma como 
as pessoas julgam, que acham que 
conhece. A forma como as pessoas 
decidem sobre a forma da vida do 
outro ou não, sabe?”, questionou.

Ela continua o desabafo falan-
do sobre bulliyng e preconceito. 
“Eu vejo a sociedade inteira doen-
te. A gente não tem que concordar 
com tudo. Discorde, mas discorde 
com cuidado. Não discorde ma-
tando. Gente! Eu recebo ameaça 
de morte direto. Já tive ataque de 
pânico... Então assim... Discorde, 
mas não precisa odiar tudo e que-
rer matar. A gente não vai mudar 
o mundo e nem melhorar as pes-
soas assim”.
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