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CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 31
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Motorista leva facada e 
morre na porta de hospital
Ele pegava passageiros por aplicativo. Ferido, conseguiu ir até o HFB, mas a emergência estava fechada.  RIO DE JANEIRO, P. 4

VIOLÊNCIA

EX DE KAROL 
CONKÁ DIZ: 
‘ELA DEU  
UM TIRO  
NO PÉ’.  P. 12

O DIA D

CONTRA A NARCOMILÍCIA

Operações da 
PM e da Civil em 
comunidades na 
Zona Oeste (com  
4 mortos e 10 
presos) e na Zona 
Norte (8 fuzis 
apreendidos) 
marcaram a manhã 
de ontem. P. 3

ALERJ COMEÇA 
A VOTAR A 
CRIAÇÃO DE 
UM AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 
DE R$ 300

KAYSAR SE LANÇA 
COMO CANTOR 
COM ‘FOGO NO 
PARQUINHO’, EM 
HOMENAGEM  
AO BBB 

ECONOMIA, P. 9

Cruzmaltino enfrenta o Fortaleza 
e precisa vencer para escapar da 
zona de rebaixamento. P. 8

VASCÃO 
TENTA SAIR 
HOJE DO Z-4 

FábiaOliveira

RIO DE JANEIRO, P. 5

Réus do caso 
Marielle e 
Anderson vão 
a júri popular

Uma festa para Yemanjá no Anil corria tranquila quando um vizinho, 
que se dizia evangélico, começou a depredar o barracão. P. 5

INTOLERÂNCIA 
RELIGIOSA 
VANDALIZA 
TERREIRO

APOSENTADOS 
TERÃO NOVO  
POSTO DE 
IMUNIZAÇÃO:  
O PRÓPRIO 
SINDICATO. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

FOTOS DE REGINALDO PIMENTA

DIVULGAÇÃO
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NO TIME DE PAES
NA LUTA CONTRA  
O PRECONCEITO,  
ÁTILA ALEXANDRE 
NUNES ASSUME A 
SECRETARIA DE 
CIDADANIA 
INFORME DO DIA, P. 2

NEGO DI, PROJOTA, KAROL E LUMENA IRONIZAM 
O ORIXÁ XANGÔ E CAUSAM REVOLTA. O DIA D, P. 16

ATAQUE

O DIA D, P. 15

AGRESSÃO

Niterói e São 
Gonçalo voltam a 
vacinar amanhã
 Secretaria Estadual de Saúde enviou novos lotes 
para cidades onde tinha acabado. RIO DE JANEIRO. P. 7
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Câmera escondida... Viatura da polícia 
encostada...

Duvido que você não pensou que 
era alguma denúncia contra a PM, né? 
Mas nesse caso, o registro da foto é puro 
amor!

Uma moradora de Madureira registrou 
a cena que enche o coração de esperança, 
mas também dói na alma.

Policiais parados embaixo do viaduto 
Negrão de Lima, na extensão do BRT, le-
vando alimentos e brinquedos para uma 
criança de um pouco mais de um ano de 
idade, que vive com sua família em meio 
a entulho, móveis e até uma carrocinha 

velha. Tá aí... Isso sim é a verdadeira po-
lícia de proximidade.

Em tempos de pandemia, onde a vul-
nerabilidade se espalhou com a mesma 
intensidade que o vírus, uma atitude de 
afeto, de empatia e amor ao próximo 
vem de onde muitos menos esperam.

Afinal, o que todos, ou quase todos, 
sempre esperam da polícia é o ato do 
combate, a atitude “faca na caveira”.

É compreensível ter esse tipo de pen-
samento, diante de tantos casos onde 
a polícia acaba se distanciando daquilo 
que ela mais precisa proteger: o povo.

Mas esqueça esse negócio de que 
não existe polícia humanizada. Pois 
a prova existe... E fez uma família, 
mesmo que na rua, pensar em dias 
melhores.

PINGO NO I
 n Já que oportunidade falta e desigualdade sobra até de-

mais nesse país, a única opção é ir à luta, como o Miguel 
Gabriel, de 24 anos, faz.

Ele está todos os dias por São Cristóvão com sua caixa de 
balas, tudo para conseguir levantar uma grana e pagar o seu 
curso de marketing e estratégia em venda.

“Tenho o sonho de abrir a minha própria empresa. Eu já 
trabalho criando conteúdos para a internet, mas como tô sem 
em casa, vim parar aqui. Até que tá dando certo”, contou ele.

É isso! Caixa de bala na mão, ideias na cabeça e muita dis-
posição pra chegar onde quer... O caminho pode até ser difícil, 
ainda mais na geração onde muitos querem tudo de “mãos 
beijadas”.

Bora colocar o Pingo no I...
Que o Miguel bata muitas metas. E o conselho que eu vou 

dar aqui não é meu não, hein! É de uma rainha que já dizia: 
“Só basta acreditar”.

TÁ FEIO!
 nA denúncia chegou por uma leitora lá da Vila Kennedy, que pede 

socorro porque a Praça Miami, bem onde fica a Estátua da Liberda-
de, está tomada por traficantes.

“A bandidagem tomou conta, armas pesadas a qualquer hora. 
Venda de droga? É na luz do dia! Carro nem consegue trafegar na 
rua do canal”, escreveu ela.

Aí, é o que eu sempre digo... A população tá sempre na linha de 
tiro! Independentemente de rótulo, seja tráfico, milícia ou narcomi-
lícia, na primeira oportunidade os bandidos colocam o povo como 
alvo. É só ver o que aconteceu, por exemplo, na operação de ontem 
na Vila Aliança. Para que o chefão fugisse, os vagabundos seques-
traram 3 ônibus e 1 van, tudo pra polícia perder tempo e não atirar.

Fica todo mundo na base do medo e no fogo cruzado. No Rio, a 
gente tem que saber quem é o bem e quem é o mal... Nada de herói 
ou mocinho! Enquanto não aprender, ninguém vai combater a cri-
minalidade. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... 
Bandido não é bonzinho, o povo é que sofre, e tenho dito.

Um flagra do bem

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

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

Policiais levam alimentos e brinquedos para família 

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro,  Eduardo 
Paes, finalmente bateu o martelo: Átila Alexandre 
Nunes é o mais novo secretário especial de Cida-

dania do município. O seu nome foi confirmado no Diário 
Oficial deste terça-feira(9). Nunes é neto de Átila Nunes 
Pereira, um lutador da religião umbandista, falecido em 
1968 e filho de Átila Nunes Filho, um dos mais experien-
tes políticos fluminenses.

“Por determinação do prefeito Eduardo Paes, vamos 
atuar para defender o cidadão, em seus direitos individuais 
e coletivos. Também vamos trabalhar para promover uma 
cidade plural, sem preconceito, que valorize a diversidade do 
carioca e respeite todas as matizes religiosas”, prometeu. O 
convite não foi uma surpresa para quem desde a derrota de 
Marcelo Crivella via que faltava na composição de auxiliares 
de Paes alguém com passagem popular e identificação com 
a visão aberta para a sociedade carioca. “Ele já havia con-
versado algumas vezes comigo, demonstrando sua preo-
cupação quanto à intolerância em nossa cidade, até que no 
dia nacional de combate ao preconceito religioso, ele fez o 
convite formal”, diz Nunes.

DIVERSIDADE
Átila Alexandre Nunes, a exemplo do pai e do avô, mantém 
uma estreita ligação com o livre direito de cada um optar 
pela religião que desejar. A liberdade religiosa é uma ban-
deira há muito tempo hasteada, principalmente em defesa 
dos espíritas e dos seguidores das religiões de matriz afri-
cana. “Nossa prioridade será a atuação em parceria com a 
sociedade, as demais secretarias municipais e instituições 
públicas. Fortalecer e ampliar os canais virtuais da Secreta-
ria para atender o carioca será uma prioridade, seja na área 
de defesa do consumidor, seja do combate ao preconceito”, 
disse Átila Alexandre Nunes. 

ÁTILA ALEXANDRE

A luta contra o preconceito

 n Projeto de lei do deputado 
Jair Bittencourt propõe in-
centivar utilização de ener-
gia solar nas residências 
urbanas e nas rurais. “Pro-
mover ações que poderão 
proporcionar economia às 
empresas e às famílias, atra-
vés da utilização de energia 
limpa, vai resultar em desen-
volvimento sustentável”. 

 n O vereador Luiz Ramos 
Filho (PMN) vai cobrar esta 
semana do secretário mu-
nicipal de Saúde do Rio de 
Janeiro, Daniel Soranz, o ca-
lendário de vacinação dos 
portadores de deficiência do 
município. “Eles têm baixa 
imunidade e precisam se va-
cinar. A maioria está reclusa 
há um ano. Um grande sacri-
fício para estas famílias”, diz 
Ramos Filho. 

PRIORIDADE 
NA VACINAÇÃO 
NO RIO

RENAN OLAZ / CMRJ

ENERGIA SOLAR NAS 
RESIDÊNCIAS

As mais lidas
Online

Estado do Rio paga salários 
de janeiro a servidores 

nesta sexta-feira
SERVIDOR

Nego Di, Projota, Karol Conká 
e Lumena são acusados de 
intolerância religiosa após 
comentário sobre Xangô

BBB

Um criminoso morre e 
outros sete são presos 

durante ação da Civil em 
comunidades da Zona Oeste

RIO DE JANEIRO

InformedoDia

EFEITO 

COLATERAL DA 

PANDEMIA

MEIO 

AMBIENTE 

EM PAUTA

O 15º Ofício de 

Notas do Rio viu 

aumento de mais 

de 75% na reali-

zação de testa-

mentos em 2020 

em comparação 

com 2019. Nas 

unidades do car-

tório, no Centro e 

na Barra, foram 

feitos 297 regis-

tros contra 169 no 

ano anterior.

O deputado Gus-

tavo Schmidt con-

versou com secre-

tário de Estado do 

Ambiente, Thiago 

Pampolha, sobre 

a situação da Baía 

de Guanabara, das 

Lagoas da Barra e 

da Região Oceâni-

ca de Niterói, além 

da Cedae.

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

Um orgulho para o Rio ser a casa da melhor universidade do país. 
Estudo espanhol classificou a UFRJ entre as 250 melhores uni-
versidades do mundo, na frente de instituições como a Sorbonne 
(França). Parabéns ao corpo docente, que certamente faria ainda 
melhor com mais investimentos.

A queda em 44% no número de internações por Covid-19 no Rio 
mostra que o caminho que vem sendo percorrido está dando 
resultado. Parabenizo o governador Cláudio Castro e o prefeito 
Eduardo Paes por estarem à frente dessa luta, atentos no que 
fazer para o controle da pandemia.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Átila Alexandre Nunes dever lutar contra a intolerância religiosa.

DIVULGAÇÃO 

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Miguel vende balas para pagar curso

IGOR PERES



RIO DE JANEIRO

NARCOMILÍCIA 
TOMBA NA ZONA OESTE
Quatro criminosos morreram e outros dez foram presos durante operação da Polícia Civil nas 
comunidades do Rebú, Coréia e Vila Aliança. Um cemitério clandestino foi encontrado   

Q
uatro criminosos 
morreram e outros 
10 foram presos, on-
tem, durante uma 

operação da Delegacia de 
Combate às Drogas (Dcod) 
nas comunidades do Rebú, 
Coréia e Vila Aliança, em Se-
nador Camará, na Zona Oes-
te do Rio. Durante a ação, 11 
veículos de luxo roubados 
foram recuperados em um 
depósito no interior de uma 
das comunidades, um cemi-
tério clandestino foi encon-
trado, e armas e drogas fo-
ram apreendidas.

Segundo a Polícia Civil, 
a ação teve como objetivo 
a checagem de denúncias 
para coibir a atuação de mi-
licianos nas comunidades da 
região. A organização crimi-
nosa tem aterrorizado mora-
dores com o fechamento de 
ruas com barricadas, explo-
ração de serviços básicos e 
até mesmo com a prática de 
crimes ambientais.

Na Vila Aliança, agentes 
localizaram um cemitério 
clandestino em uma área 
desmatada. De acordo com a 
polícia, a região seria explo-
rada futuramente pela nar-
comilícia que atua na região 
com construções irregulares.

MORADORES REFÉNS
Já na comunidade do Rebú 
e na Coréia, um criminoso 
foi morto durante confronto. 
Ele chegou a ser socorrido, 
mas não resistiu. Com ele os 
agentes apreenderam uma 
pistola e uma granada. Pos-
teriormente, três criminosos 
armaram uma emboscada e 
atacaram os agentes. Eles in-
vadiram uma casa e fizeram 
os moradores reféns.

Na entrada dos policiais 
na residência, houve con-
fronto e três suspeitos fo-
ram baleados e também não 
resistiram. A família foi li-
bertada, e a perícia foi rea-
lizada no local. Com o gru-
po foram apreendidas duas 
pistolas, um fuzil e uma mo-
chila com drogas.

Criminosos sequestraram 
ônibus e van para dificultar o 
acesso da polícia ao interior 
da Vila Aliança. Em nota, a 
Rio Ônibus lamentou o fato 
de mais uma vez. “Repudia-
mos o avanço da violência 
urbana no Rio de Janeiro, 
que prejudica diretamente 
a mobilidade urbana, cau-
sando medo em passageiros 
e profissionais rodoviários”.

Nas redes sociais, mora-
dores relataram intenso tiro-
teio na região entre policiais 
e bandidos desde às 5h, além 
do sobrevoo de um helicóp-
tero da corporação.

Policiais 
conduzem um 

dos sete homens 
presos na ação 

de ontem em 
Senador Camará 

FOTOS REGINALDO PIMENTA 

Agentes da Civil patrulham a comunidade da Coréia: apreensão de arma e veículosCriminosos usam ônibus como barricada para dificultar acesso à Vila Aliança

PM apreende oito fuzis em ações na Zona Norte
Armas foram recuperadas após conflito com criminosos na Ilha do Governador, em Costa Barros, em Vila Isabel e na Cidade de Deus

DIVULGAÇÃO

Sete fuzis foram apreendidos pela PM em menos de seis horas

‘Messi’ era apontado como 
um dos chefes do crime orga-
nizado e do tráfico de drogas 
no Morro dos Macacos. Havia 
12 mandados de prisão contra 
ele. O Portal dos Procurados 
do Disque Denúncia oferecia 
uma recompensa de R$ 1 mil 
por informações que colabo-
rassem com sua captura.

Também pela manhã, du-
rante uma  ação de repressão 
ao crime organizado e comér-
cio de entorpecentes na Co-
munidade Cidade de Deus, 
na Zona Oeste da Cidade do 
Rio, equipes do 2º Coman-
do de Policiamento de Área 
(CPA) apreenderam um fuzil, 
rádios comunicadores e farta 
quantidade de entorpecentes 
a ser contabilizada, além de 
realizarem a prisão de qua-
tro homens. À tarde, alguns 
moradores realizaram uma 
manifestação e tentaram in-
terditar vias da região. 

Equipes da Secretaria de Esta-
do de Polícia Militar do Rio de 
Janeiro apreenderam oito fu-
zis entre o fim da madrugada 
e a metade da manhã de on-
tem. As armas de guerra fo-
ram apreendidas em pontos 
distintos da cidade, em ocor-
rências na Ilha do Governa-
dor, no Complexo de Comuni-
dades do Chapadão, em Costa 
Barros, no Morro dos Maca-
cos, em Vila Isabel, e na Cida-
de de Deus, em Jacarepaguá.

Na primeira ação, no fim 
da madrugada, equipes do 
17º BPM (Ilha do Governa-
dor) realizavam policiamen-
to pelo bairro dos Bancários 
quando avistaram dois veí-
culos em atitude suspeita. Ao 
tentar abordar os automó-
veis, os policiais foram ata-
cados, e houve troca de tiros. 
Neste momento, um dos car-
ros colidiu contra um poste, 
e o outro conseguiu fugir.

Após cessarem os disparos, 
os militares localizaram dois 
homens que estavam no auto-
móvel e sofreram ferimentos 
devido à colisão. Os feridos 
foram socorridos no Hospital 
Municipal Evandro Freire e se 
apresentaram como vítimas. 
Na ação, um fuzil, duas répli-
cas de fuzil, uma réplica de 

pistola e um rádio transmis-
sor foram apreendidos. 

Já nas primeiras horas da 
manhã, equipes do 41º BPM 
(Irajá) realizavam policia-
mento pelas imediações do 
Complexo do Chapadão, em 
Costa Barros, quando cri-

minosos armados atiraram 
contra os policiais, gerando 
confronto. Em ação contínua 
pela Rua Fernando Lobo, as 
equipes apreenderam cinco 
fuzis. Dois criminosos feri-
dos foram levados ao Hospi-
tal Estadual Carlos Chagas, 
em Marechal Hermes.

PERDEU, ‘MESSI’ 
Em Vila Isabel, por volta das 
9h, equipes da Unidade de Po-
lícia Pacificadora (UPP) Maca-
cos realizavam policiamento 
pela comunidade quando, na 
esquina da Rua Petrocochino 
com Rua Senador Nabuco, 
criminosos armados atiraram 
contra os policiais, gerando 
confronto. O criminoso co-
nhecido como ‘Messi’ foi atin-
gido e socorrido no Hospital 
Federal do Andaraí, mas não 
resistiu. Com ele foi apreendi-
do um fuzil. Um segundo ho-
mem também foi preso.

‘Messi’, apontado 
como um dos chefes 
do tráfico no Morro 
dos Macacos, 
morreu em tiroteio
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Familiares da 
vítima acusam 
funcionários 
do Hospital 
Federal de 
Bonsucesso de 
terem negado o 
atendimento

U
m motorista de apli-
cativo foi morto a 
facadas, na madru-
gada de ontem, em 

Bonsucesso, na Zona Norte. 
De acordo com informações 
preliminares, Alexandre Jor-
ge Monteiro de Souza, de 40 
anos, tentou buscar socorro 
no Hospital Federal de Bon-
sucesso, mas a emergência 
estava fechada.

Sem atendimento, ele aca-
bou falecendo dentro do car-
ro em frente ao hospital. A 
Polícia Civil e o Corpo de 
Bombeiros foram aciona-
dos, e o automóvel passou 
por uma perícia. O corpo foi 
encaminhado ao Instituto 
Médico-Legal (IML).

Imagens das câmeras de 
segurança de um estabeleci-
mento localizado em frente 
ao hospital de Bonsucesso 
serão fornecidas a Polícia Ci-
vil. Elas registraram o exato 
momento em que Alexandre 
estaciona o carro para pedir 
socorro após ser esfaqueado 

ARQUIVO PESSOAL

 > Samila Souza contou 
que o marido estava 
com dinheiro em espé-
cie e nenhum perten-
ce foi levado. “A única 
coisa que a gente no-
tou de diferente é que 
o celular dele estava no 
banco de trás. Provavel-
mente, a pessoa tentou 
puxar e ele jogou den-
tro do carro”.

A mulher do moto-
rista também relatou 
que a facada no abdô-
men foi do lado esquer-
do e por isso há suspei-
tas de que ele estava 
fora do carro. “Se fosse 
do lado direito, poderia 
ser alguém entrando 
ou um passageiro atrás 
porque ele não costu-
mava deixar nenhum 
passageiro sentar do 
lado dele, mesmo antes 
da pandemia. Não tem 
outra explicação”.

O pai de Alexandre, 
Lourival Monteiro Sou-
za, disse que o filho es-
tava muito ferido e que 
morreu dentro do carro 
por não ter tido forças 
para sair do veículo. “Ele 
só deixou o carro todo li-
gado e só conseguiu pu-
xar o freio de mão”.

Segundo a esposa, 
ele era homem traba-
lhador e um bom pai 
para os filhos. “Uma 
pessoa alegre ,  que 
quando tinha vontade 
de fazer algo, fazia na 
hora. Não tinha tempo 
ruim. Ele era bem forte 
e tinha muitos sonhos, 
mas agora acabou”, la-
mentou em meio às lá-
grimas. Alexandre dei-
xa dois filhos, um de 14 
e outro de 17 anos. 

Nenhum 
pertence foi 
levado

após ser esfaqueado ,Alexandre Jorge Monteiro de Souza conseguiu 

dirigir até o Hospital Federal de Bonsucesso, onde estacionou o 

carro em frente à unidade, mas não recebeu socorro 

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ

O pai e a mulher 

do motorista de 

aplicativo não se 

conformam com a 

omissão do hospital

diversas vezes durante uma 
tentativa de assalto. 

De acordo com a família 
do motorista, funcionários 
da unidade hospitalar te-
riam negado o atendimen-
to, já que a emergência es-
tava fechada.

Procurada pela reporta-
gem do DIA, a assessoria do 
Hospital de Bonsucesso la-
mentou a morte do motorista 
de aplicativo e informa que 
ele não chegou a dar entrada 
na unidade. “De acordo com 
relatos de seguranças do hos-
pital e do policial militar que 
estava próximo do local, o 
motorista foi encontrado já 
sem vida dentro do carro que 
conduzia, em frente ao HFB”, 
disse a assessoria.

Alexandre trabalhava 
como Uber há dois anos. Se-
gundo a esposa, Samila Sou-
za, ele era muito conhecido 
na região onde foi encontra-
do morto. “Ele foi taxista du-

rante muito tempo. Parava 
justamente aqui porque ti-
nha movimentação a noite 
toda, mas aparentemente o 
crime aconteceu em Ramos. 
Ele conseguiu dirigir de Ra-
mos até aqui”.

Em nota, a Uber disse la-
mentar “profundamente que 
motoristas parceiros sofram 
com a violência e brutalida-
de que permeiam nossa so-
ciedade”. “Prestamos toda 
nossa solidariedade à famí-
lia do motorista parceiro 
Alexandre Jorge Monteiro de 
Sousa neste momento tão di-
fícil. A empresa permanece à 
disposição das autoridades 
para apoiar as investigações, 
nos termos da lei”, concluiu a 
Uber em nota.

Assessoria do HFB 
diz que motorista 
não chegou a 
dar entrada na 
unidade

CÂMERAS MOSTRAM VÍTIMA ESTACIONANDO O CARRO

‘Acho que foi negligência do hospital’, indigna-se a mulher do motorista

 N Imagens das câmeras de 
segurança de um estabeleci-
mento localizado em frente 
ao hospital mostram o exato 
momento em que Alexandre 
Jorge Monteiro de Souza, de 
40 anos, estaciona no local 
em busca de socorro. A Dele-
gacia de Homicídios da Capital 
(DHC) investiga o caso.

De acordo com a esposa 
de Alexandre, Samila Souza, 
técnica de enfermagem, fun-
cionários do hospital teriam 
negado o atendimento, já 
que a emergência da unidade 

está fechada. “Acho que foi ne-
gligência do hospital. Será que 
se chegar alguém aqui pra ser 
atendido agora, não terá ne-
nhum médico? Ninguém veio se 
pronunciar, nem mesmo olhar 
o que aconteceu”, indignou-se.

O vídeo mostrou uma viatura 
da Polícia Militar parando do outro 
lado da rua, quase uma hora de-
pois do veículo da vítima encostar 
no portão do hospital. Os agentes 
saíram do carro para lanchar e só 
perceberam que havia um corpo 
dentro do carro em frente ao hos-
pital após pessoas que estavam lá 

dentro chamarem eles.
Samila contou que estranhou 

a demora do marido para ir bus-
cá-la no trabalho e que conseguiu 
localizar o marido graças ao GPS 
instalado no veículo.

“Ele não se comunicava comigo 
há um certo tempo, aí acabei resol-
vendo ir ver até onde o GPS estava 
indicando. Fui caminhando na rua 
e avistei o carro parado e fui corren-
do. Pensei que ele tinha passado 
mal, mas quando cheguei perto, 
vi familiares dele perto do carro 
e perguntei o que estava aconte-
cendo. Ele já estava morto, parado 

na frente do hospital, que ti-
nha uma placa imensa dizendo 
que não tinha emergência. Mas 
mesmo que não tivesse emer-
gência, existem médicos aqui 
dentro, então por que não teve 
socorro?”, argumentou.

E a técnica de enfermagem 
completou: “Os seguranças pre-
feriram acionar uma patrulha 
da polícia a chamar um médico 
ou enfermeiro para prestar um 
primeiro atendimento. Tem rela-
tos de que ele chegou aqui com 
vida e poderia ter sido salvo, e 
ninguém fez nada”.

MOTORISTA DE APLICATIVO ESFAQUEADO

MORRE NA PORTA DE HOSPITAL 
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Aves e 30 cães em estado de abandono são resgatados
Após denúncia, agentes encontraram os animais em condições degradantes no Irajá. Lei Sanção é aplicada pela 1ª vez no Rio

DIVULGAÇÃO

Aves silvestres e cães estavam em estado de completo abandono

com equipes de resgates 
preparadas, inclusive com 
veterinários”, afirmou Jack 
Calderini.

Para o secretário Marce-
lo Queiroz a parceria com a 
SMPDA é importantíssima, 
não só para coibir maus-tra-
tos, como também o crime 
ambiental.

“Estabelecer parcerias são 
fundamentais para darmos 
respostas rápidas e eficien-
tes no combate aos maus-tra-
tos aos animais. O Secretário 
Vinicius é um grande parcei-
ro. A nossa equipe RJPET se-
gue 24 horas atuando para 
que mais ações de sucesso 
como esta aconteçam”, disse 
Marcelo.

A Lei Sansão, que alterou a 
Lei de Crimes Ambientais 
(Lei nº 9.605), foi aplicada 
pela primeira vez no Rio. De 
acordo com o artigo 32, a 
conduta de “praticar ato de 
abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domestica-
dos, nativos ou exóticos” e, 
quando se tratar de cão ou 
gato, a pena para as condu-
tas será de reclusão, de 2 a 5 
anos, multa e proibição da 
guarda. Na segunda-feira, 34 
aves silvestres e 30 cachor-
ros em estado de completo 
abandono, foram resgata-
dos em uma casa em Irajá, 
na Zona Norte do Rio.

A operação realizada pela 

Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa dos Animais, 
com apoio da Subsecretaria 
de Proteção Animal e a Polí-
cia Ambiental ocorreu após 
uma denúncia.

O proprietário da residên-
cia, que não teve o nome re-
velado, foi conduzido para 
delegacia e irá responder por 
dois crimes: maus-tratos, na 
forma da lei Sansão, e crime 
ambiental.

O secretário Vinicius Cor-
deiro destacou que a Pre-
feitura do Rio tem intensi-
ficado as ações de combate 
ao tráfico de animais. Até o 
momento 169 atendimentos 
foram feitos após denúncias 
pelo número 1746.

“Maus-tratos a animais no 
Rio de Janeiro não terão tré-
gua. A Polícia Ambiental tem 
sido nossa grande parceira. 
Após essa operação, reali-
zamos a primeira detenção 
por infração a maus-tratos a 
animais domésticos, carac-
terizando a primeira deten-
ção e aplicação da Lei Sansão 
na cidade do Rio de Janeiro”, 
afirmou Vinicius.

O coordenador de ope-
rações da prefeitura tam-
bém falou sobre o objetivo 
de combater os maus-tratos 
aos animais. “Nosso prin-
cipal objeto é combater os 
maus-tratos de todo tipo e 
em todas as espécies de ani-
mais. Para isso contamos 

Caso Marielle: justiça nega recurso de réus
Ronnie Lessa e Élcio Queiroz vão a júri popular pela morte de Marielle e Anderson

O Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ) recusou por 
unanimidade o recurso de de-
fesa do PM reformado Ronnie 
Lessa e o ex-PM Élcio de Quei-
roz para não irem a júri popu-
lar. Eles são acusados pelo ho-
micídio da vereadora Marielle 
Franco e do motorista Ander-
son Gomes no dia 14 março de 
2018 no Estácio, Região Cen-
tral do Rio. Ronnie e Élcio res-
pondem por duplo homicídio 
triplamente qualificado.

Os desembargadores do TJ
-RJ tomaram a decisão após 
ouvir a defesa e acusação, em 
audiência por videoconferên-
cia. A magistrada Katya Maria 

Lessa estudou os passos de Marielle

DIVULGAÇÃO

submetidos ao julgamento 
pelo conselho de sentença, a 
quem caberá julgar as duas 
responsabilidades diretas 
pelas mortes da deputada e 
do motorista, além da ten-
tativa de assassinato da as-
sessora da parlamentar, Fer-

nanda Chaves. 
“O caso, que ganhou re-

percussão nacional e inter-
nacional pela crueldade em 
que se encerrou a vida de 
uma mulher negra, ensejou 
uma atuação complexa, pro-
funda e cuidadosa das ins-
tituições responsáveis por 
sua investigação. Na fase 
policial, foram ouvidas mais 
de 200 pessoas e produzido 
um vasto conjunto de provas 
técnicas e relatórios destaca-
dos pelo Ministério Público”, 
disse Pivato.

A advogada de Mônica 
disse ainda que Ronnie Les-
sa, antes do crime, pesqui-
sava sobre diversas pessoas 
ligadas ao partido político de 
Marielle, o Psol.

de Paula Menezes Monnerat 
disse que “a prova oral colhida 
nos autos trouxe sérios e con-
cretos indícios da participação 
ativa dos réus no crime. 

Ela disse ainda que foram 
inúmeros depoimentos de 
durações expressivas que 
cabe ao júri popular anali-
sar e decidir a procedência 
dos mesmos. 

Durante o julgamen-
to, Luciana Pivato, advogada 
de Mônica Benício, viúva de 
Marielle, alegou que o crime 
foi praticado por motivo tor-
pe, mediante emboscada, o 
que dificultou a defesa das 
vítimas. Além disso, Pivato 
alegou que foram recolhi-
dos indícios suficientes para 
que Ronnie e Élcio sejam 

Cedae: Justiça pede 
dados sobre a água
A Cedae terá que apresen-
tar um relatório detalhado 
sobre os métodos que usa 
para analisar a qualidade 
de gosto e odor da água 
destinada ao consumo no 
estado. A decisão, em cará-
ter liminar, foi tomada na 
segunda-feira pela juíza 
Alessandra Tufvesson da 
8° Vara de Fazenda Pública 
do Tribunal de Justiça do 
Rio. Em nota, a companhia 
disse que não foi intimada, 
mas os esclarecimentos se-
rão prestados.

Na decisão, a juíza esti-
pulou que a Cedae entregue 
relatórios das ouvidorias 
sobre a falta de água e pota-
bilidade. A ação foi aberta 
no ano passado para que 

a companhia regularizasse o 
fornecimento no Município 
do Rio, depois dos problemas 
com geosmina em 2020.

A determinação ocorre 
dois dias após a Cedae inter-
romper as atividades da Es-
tação de Tratamento de Água 
(ETA) Guandu no sábado, 
que passou por manutenção 
após o crescimento na quan-
tidade de algas que produzem 
geosmina. Na manhã de do-
mingo, as atividades foram 
normalizadas.

Procurada pelo jornal O 

DIA, a Cedae informou que, 
até o momento, não foi noti-
ficada. “Todos os esclareci-
mentos serão prestados em 
juízo dentro do prazo esta-
belecido”, afirmou em nota.

No Anil, terreiro 
de Candomblé 
é depredado 
Vizinho do barracão, que se diz evangélico, fez 
o ataque ao local durante festa para Yemanjá

DIVULGAÇÃO 

Louças, telhado e assentamentos do terreiro foram quebrados pelo homem que se diz evangélico

A 
festa para a rainha 
do mar, Yemanjá, que 
ocorria em um terrei-
ro de Candomblé, aca-

bou se tornando mais um caso 
de intolerância religiosa no sá-
bado passado. Um barracão na 
Rua Araticum, no Anil, Zona 
Oeste do Rio, fazia uma home-
nagem para Yemanjá quando, 
por volta das 18h30, um vizi-
nho que se dizia evangélico, 
começou a xingar e depredar o 
terreiro. O relato foi feito pelos 
dirigentes do Ilê Àsé Babami 
Erinlé e Ogunté, Cristina D’Ye-
manjá, iyalorixá de 50 anos, e 
o babalorixá Felipe D’Odé, 33 
anos, com 11 anos de iniciado.

Segundo a mãe de santo, o 
espaço pertence a outro reli-
gioso de matriz africana, que 
é por sinal, cunhado do agres-
sor e deu apoio à denúncia na 
delegacia. Cristina conta que 
está há pouco mais de um ano 
no local e que sua comunida-
de (Egbé) realiza suas funções 
e faz atendimento ao público 
para caridade. 

O templo fica em uma estra-
da sem saída e a mãe de san-
to alega que o vizinho já tem 
histórico de agressões contra 
o espaço e já cortou a energia 

elétrica do local.
“Ele já vem jogando piadi-

nhas e vem nos incomodando 
já há um certo tempo, mas não 
demos importância, até esse 
sábado”, falou.

O CASO

Tudo começou com uma dis-
cussão sobre a melhor forma 
de escoar a água provocada 
pela chuva. Como a casa re-
ceberia visitas, a sacerdotisa 
estava arrumando a entrada 
do terreiro.

Mãe Cristina acrescenta 
que tentou deixar a situação 
de forma pacífica, mas se viu 

encurralada e receosa com o 
descontrole do vizinho, iden-
tificado como Magnno Gomes 
Lúcio. Ele usou uma escada 
para quebrar o telhado de um 
espaço reservado da casa. Em 
seguida, quebrou objetos sa-
grados do terreiro.

Segundo a acusação, ele 
fez várias ofensas como “vo-
cês são um bando de macum-
beiros. Não quero macumba 
aqui”, “Por isso que não gosto 
de macumba”, “Odeio macum-
beiros”, entre outras ofensas. 
Quando policiais da 32ª DP 
(Taquara) chegaram, por volta 
das 19h, o agressor alegou que 
o ataque de fúria foi porque se 
sentiu ameaçado, tendo uma 
bebê de quatro meses em casa, 
negando ter cometido intole-
rância religiosa.

A sacerdotisa se disse estar-
recida. “Quem irá arcar com o 
prejuízo, seja moral, ofensivo 
ou material?”, lamentou. Cris-
tina e seu irmão Felipe, fize-
ram uma denúncia na Agen 
Afro e foram orientados a le-
var o caso para a Delegacia de 
Crimes Raciais e Delitos de In-
tolerância (Decradi), especiali-
zada em casos de intolerância 
religiosa do Rio. 

Esse caso é uma prova 
de como estamos sem 
proteção, qualquer 
pessoa se acha no 
direito de profanar 
e ultrajar nossa 
religião”
IVANIR DOS SANTOS

RESPEITO AO SAGRADO

Em menos de dois meses, oito casos de intolerância

 N O ano de 2021 mal começou 
e oito casos de intolerância re-
ligiosa foram notificados. A in-
formação é do professor e ba-
balawô Ivanir dos Santos, 
interlocutor da Comissão de 
Combate à Intolerância Reli-
giosa (CCIR), que lamentou 
mais um caso de intolerância 
religiosa. “Esse caso é uma 

prova de como estamos sem pro-
teção, qualquer pessoa se acha no 
direito de profanar e ultrajar nossa 
religião”, falou.

Segundo Ivanir, 2021 já tem 
muitos registros de intolerância: 
“Só neste ano, e olha que estamos 
no início de fevereiro, recebi oito 
casos, sendo sete deles envolven-
do o segmento de matriz africana. 

É preciso prender, punir, proces-
sar”, desabafa o sacerdote, que 
aguarda alguma posição das 
autoridades públicas.

De acordo com a Polícia 
Civil, o autor foi autuado por 
dano. Um inquérito foi instau-
rado para apurar o crime de in-
tolerância religiosa e as inves-
tigações estão em andamento.

CAROLINA FREITAS

carolina.freitas@odia.com.br
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Reforço na vacinação de idosos
Sindicato coloca estrutura da sede, no Centro, à disposição dos governos municipal e estadual

Publicitário aposentado Francisco Tapia Rubio, de 93 anos, foi o primeiro a tomar a vacina em SP

O
s aposentados do Rio 
de Janeiro terão mais 
um local para vacina-
ção contra a covid-19. 

À exemplo de São Paulo, o Sin-
dicato Nacional dos Aposen-
tados, Pensionistas e Idosos 
(Sindnapi) colocou a sede da 
entidade e toda sua infraestru-
tura à disposição da Prefeitura 
do Rio e do governo do estado 
para vacinar os aposentados. 

“Nosso objetivo é somar 
esforços com prefeituras e 
governos estaduais para va-
cinar o maior número possí-
vel de pessoas. E não serão 
apenas associados do sindi-
cato que poderão ser imuni-

zados, todos os aposentados 
poderão agendar o atendi-
mento no Rio”, garante João 
Batista Inocentini, presiden-
te do sindicato. 

Ele conta ao jornal O DIA 
que a sede da entidade no 
Rio, que fica na Praça Olavo 
Bilac 5, no Mercado das Flo-
res, no Centro da cidade, tem 
plenas condições de atender 
os aposentados e idosos com 
conforto e segurança.

“Colocamos toda a es-
trutura do sindicato para 
enfrentarmos esse grande 
problema que assola o país, 

principalmente a popula-
ção idosa, onde os índices 
de fatalidade são maiores”, 
pontua.

Um ponto importante a 
ser destacado é que tanto 
em São Paulo, que já está 
vacinando desde a segun-
da-feira, quanto no Rio, os 
aposentados que não pude-
rem se locomover serão va-
cinados em casa mediante 
agendamento. “Um carro do 
sindicato e uma enfermeira 
vão se deslocar para vacinar 
o idoso”, assegura.

NEGOCIAÇÃO
Dois representantes de SP 
estão no Rio para negociar 
com o governo do estado e 
com a Prefeitura do Rio o 
acordo, que beneficiará cen-
tenas de idosos. Uma fonte 
informou ao jornal O DIA 
que um encontro preliminar 
será feito hoje, as 17h. 

Questionada, a Secreta-
ria Municipal de Saúde não 
confirmou a reunião. Mas 
informou que “planeja o ca-
lendário de vacinação contra 
covid-19 da cidade conforme 
os grupos prioritários esta-
belecidos pelo Programa Na-
cional de Imunizações”. 

A secretaria de Saúde 
acrescentou ainda que “a 
vacinação para os idosos no 
município está sendo feita 
nas unidades de Atenção Pri-
mária, com escalonamento 
pela idade” e que “já foram 
vacinados idosos a partir de 
88 anos e o calendário atin-
girá, até o fim deste mês, de 
forma regressiva, as pessoas 
a partir de 75 anos”.

 > Um problema abas-
tecimento fez o Centro 
Municipal de Saúde Pro-
fessor Masao Goto em 
Jardim Sulacap, na Zona 
Oeste, ficar sem vacinas 
contra a covid-19 por 1h, 
o que causou fila na por-
ta da unidade. A denún-
cia foi feita pelo site Su-
lacap News. O jornal O 

DIA esteve na unidade 
e constatou que o pro-
blema foi resolvido an-
tes da hora do almoço. 

Bem humorado, um 
idoso que pediu anoni-
mato, fez elogios às equi-
pes que trabalham no 
local. “Aqui está sempre 
limpo, organizado, sem 
confusão e aglomera-
ção. Isso de faltar vacina 
nunca aconteceu. Só se 
agora pediram ajuda do 
Pazuello para distribuir 
as vacinas”, disse rindo.

Interrupção 
na imunização 
no Sulacap

Parceria na 
imunização já está 
em andamento em 
São Paulo desde 
segunda-feira

CONFIRA

Estrutura pode ser instalada no Rio, caso feche a parceria
 NEm São Paulo, o publicitário 

aposentado Francisco Tapia 
Rubio, de 93 anos, foi o primeiro 
a tomar a vacina contra a covid 
no Posto de Vacinação instala-
do na sede nacional do Sindica-
to dos Aposentados, Pensionis-
tas e Idosos (Sindnapi).

“Mais uma vez cumprimos 
nosso papel de sindicato cida-
dão, amparando e defenden-
do a vida da população idosa. 

Destaco que o atendimento não 
é restrito ao associado, mas está 
aberto para toda população”, afir-
mou João Batista Inocentini.

O posto de vacinação na sede 
do sindicato é resultado de parce-
ria entre a entidade, o governo do 
estado e a Prefeitura de São Paulo. 
A estrutura inicial é formada por 
dois enfermeiros, um técnico e 
dois atendentes. Caso a deman-
da de atendimentos aumente o 

Sindnapi já informou que fará 
novas contratações para dar 
conta do atendimento. 

“É essa estrutura que quere-
mos levar para o Rio de Janeiro. 
Os idosos são os que mais mor-
rem dessa doença. Se temos a 
estrutura e a experiência, por 
que não fazer uma parceria 
para vacinar o maior número 
de idosos possíveis?”, questio-
na Inocentini.

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br MARTHA IMENES/AG.ODIA

Posto no Sulacap
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Estado e 
municípios são 
notificados

GOVERNO DO RIO / DIVULGAÇÃO

Defensoria notifica entes

 > A Defensoria Públi-
ca do Rio enviou, nesta 
segunda-feira, uma re-
comendação conjunta 
sobre a Operacionaliza-
ção da Imunização con-
tra a covid-19 à Secretá-
ria de Saúde do Estado 
do Rio de Janeiro e às 
demais autoridades. O 
ofício é motivado pela 
discrepância nos crité-
rios de vacinação que 
estão sendo verificados 
nos municípios. 

Alguns dos proble-
mas verificados são: a 
prática do “turismo da 
vacina” (pessoas de ou-
tros municípios sendo 
vacinadas em cidades 
vizinhas), o desperdí-
cio de doses e a burla 
da ordem legal de va-
cinação durante a prá-
tica incorreta da xepa 
das vacinas, as doses de 
um mesmo frasco que 
sobram no fim do dia. 

Para tentar controlar 
o problema, a Defensoria 
recomenda ao estado a 
expedição de notas técni-
cas mais detalhadas so-
bre a operacionalização 
da vacinação (inclusive 
quanto aos documentos 
que devem ser exigidos 
pelos indivíduos no ato 
da vacinação para com-
provação do vínculo com 
o município) e com ante-
cedência necessária para 
ampla divulgação pelos 
municípios.

Cidades retomam vacinação
Doses acabaram e Niterói e São Gonçalo suspenderam imunização. Novos lotes foram enviados pela SES

  ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA                  

‘Êxodo’ de pessoas de outros municípios fez com que a vacina acabasse antes da hora em São Gonçalo

A
pós ficarem sem va-
cinas contra covid-19 
nos últimos dias e sus-
penderem a imuniza-

ção, as cidades de São Gonçalo 
e Niterói, na Região Metropo-
litana, vão retomar a vacinação 
na quinta-feira. A Secretaria 
Estadual de Saúde enviou no-
vos lotes para os municípios. 

Em São Gonçalo, as doses 
da CoronaVac se esgotaram 
na sexta-feira. A operação de 
vacinação foi criticada pela 
população por atender pes-
soas de cidades vizinhas. 

Já a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Niterói in-
formou que 20.325 pessoas 
– entre trabalhadores da 
saúde, idosos e pessoas com 
deficiência – receberam a 
primeira dose no período de 
três semanas, esgotando o 
imunizante nas policlínicas 
municipais.

Nas redes sociais, o prefei-
to Axel Grael chegou a ressal-
tar que Niterói estará prepa-
rada para retomar a vacina-
ção assim que receber mais 
doses do governo federal.

“Nós iniciamos a vacina-
ção em Niterói no dia seguin-
te à chegada das primeiras 
doses na cidade. Seguimos 
o critério de prioridades de-
terminado pela legislação 
e também de acordo com a 
nossa preocupação com os 

mais vulneráveis. Prioriza-
mos os trabalhadores da saú-
de na linha de frente e os ido-
sos em instituições de longa 
permanência. Passamos em 
seguida para os profissionais 
de saúde acima de 60 anos e 
também os idosos acima de 
90 anos, incluindo os acama-
dos. E nesta segunda-feira, 
quando iniciamos a vacina-
ção de pessoas acima de 88 
anos, nossos estoques acaba-
ram. Nós aguardamos a che-
gada de novas doses, embora 
não haja nenhuma previsão 
do Ministério da Saúde. E 
anunciaremos a retomada 

do nosso cronograma assim 
que essas vacinas chegarem”, 
explicou o prefeito.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
também ressaltou que Nite-
rói está pronta para retomar 
a vacinação assim que rece-
ber novas doses,  o que ocor-
reu ontem.

“Niterói tem um plano 
estruturado e profissionais 
competentes, habilitados e 

treinados nas unidades de 
saúde para realizar a vaci-
nação. O município tem sido 
exemplar até agora no pro-
cesso de aplicação de vacinas 
contra o novo coronavírus. 
Estamos entre os municípios 
que aplicaram mais vacinas 
por habitante na Região Me-
tropolitana, com uma vaci-
na para cada 25 habitantes, 
em média. Mas temos hoje 
um limite, que é a disponi-

bilidade de doses”, disse o 
secretário. 

E complementou: “Nossa 
intenção é vacinar o maior 
número de pessoas no me-
nor tempo possível. Mas, 
para apresentar um calendá-
rio que seja real, e não uma 
peça de ficção, precisamos 
saber a quantidade de vaci-
nas que iremos receber e o 
dia em que elas chegarão. 
E hoje não temos essa in-

formação do Ministério da 
Saúde”, explicou.

O secretário esclareceu 
ainda que as 11.620 doses em 
estoque na cidade são para a 
segunda fase de vacinação de 
trabalhadores de Saúde da 
linha de frente de combate 
à covid-19, que será realiza-
da hoje. A imunização para 
esse público específico será 
realizada nos locais onde os 
profissionais trabalham. 

Operação de 
vacinação em São 
Gonçalo foi criticada 
por atender pessoas 
de cidades vizinhas

ABASTECIMENTO

 NO reabastecimento dos 92 mu-
nicípios com as doses da Corona-
Vac começou ontem com o envio 
de 131.110 doses. Os lotes desti-
nados ao Rio de Janeiro, Niterói e 
São Gonçalo foram enviados na 
tarde de ontem por caminhões. 
Maricá também terá a entrega 
por via terrestre, que será feita 
hoje. Amanhã helicópteros le-
varão as doses dos demais 88 
municípios.

No último fim de semana, o 
Ministério da Saúde (MS) enca-
minhou para o Estado do Rio de 
Janeiro 282.200 doses da vaci-
na, que estão armazenadas na 
câmara fria da Coordenadoria 
Geral de Armazenamento (CGA), 
em Niterói. 

Após ser contabilizado e re-
gistrado, metade do lote será 
enviado aos municípios para ser 
aplicado como primeira dose no 
grupo prioritário do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI). 

A outra metade do lote 
será enviada aos municípios 
d e n t ro  d o  p ra zo  ( 2 1  d i a s ) 
para a aplicação da segunda 
dose, garantindo o cumpri-
mento do esquema vacinal.

Estado envia 
113,1 mil doses
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VASCO

FLUMINENSE

Cruzmaltino pega o 
Fortaleza para sair do Z-4
Na luta contra o rebaixamento no Brasileiro, equipes se enfrentam no Castelão

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Com o goleiro Fernando Miguel à frente, jogadores do Vasco chegam à Fortaleza para o jogo desta noite

D
e volta à zona de re-
baixamento, o Vasco 
enfrenta o Fortale-
za hoje, às 19h15, no 

Castelão, em busca de um 
resultado positivo para sair 
da região incômoda. O Cruz-
maltino também luta para 
melhorar o seu aproveita-
mento contra os rivais dire-
tos na luta contra a degola. A 
equipe de São Januário não 
tem se saído tão bem nas úl-
timas “finais” que tem feito 
na atual temporada.

O aproveitamento do Vasco 
contra as equipes que lutam 
diretamente contra o rebaixa-
mento é de 50%. Porém, nas 
últimas duas partidas que fez 
contra rivais diretos, acabou 
decepcionando. Perdeu para 
o Coritiba e empatou com o 
Bahia. Ambos os jogos acon-
teceram em São Januário e fi-
zeram com que o Cruzmaltino 
perdesse a chance de respirar 
na luta contra a degola.

A presença de Germán 
Cano no gramado do CT do 
Ceará, ontem, no último treino 
do Vasco antes do confronto 
com o Fortaleza, diminuiu a 
tensão do torcedor para o jogo-
chave na Arena Castelão. Re-
cuperado de uma indisposição 
estomacal, o atacante voltou 
a treinar depois de dois dias 
e será um reforço de peso na 

‘decisão’ pela permanência na 
Série A do Brasileiro. 

Cano participou sem res-
trições da atividade no CT 
do Ceará. Pelas indicações 
dadas pelo técnico Vander-
lei Luxemburgo ao longo da 
semana, o camisa 14 terá um 
novo companheiro de ataque 
no Castelão: Ygor Catatau.

Luxemburgo deverá es-
calar o Vasco com Fernando 
Miguel, Yago Pikachu (Cayo 

Tenório), Marcelo Alves, 
Leandro Castan e Henrique; 
Bruno Gomes, Caio Lopes, e 
Benítez; Juninho (Pikachu), 
Ygor Catatau e Cano.

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Gar-
cia, o Vasco tem 33% de ris-
co de rebaixamento. O Cruz-
maltino está na zona da de-
gola, mas um empate contra 
o Fortaleza já tiraria a equipe 
da região incômoda. 

Terceiro melhor mandante, time de 
Marcão mira a vaga na Libertadores

Tricolor retorna ao 
Maraca diante do Galo

Após mais de um mês 
distante, o Fluminense 
retorna ao Maracanã em 
um momento decisivo. 
Em caso de vitória so-
bre o Atlético-MG, hoje, 
às 21h30, o Tricolor se 
garante na preliminar 
da Libertadores. E ain-
da pode conseguir mais. 
A quatro rodadas do fim 
do Brasileiro, a equipe de 
Marcão, em quinto com 
56 pontos, terá um duelo 
direto por uma vaga na 
fase de grupos da compe-
tição sul-americana. O ad-
versário está em terceiro 
com 60, mas não costuma 
ir bem jogando fora.

Terceiro melhor man-
dante da competição, com 
34 pontos em 17 jogos 
(66,67% de aproveitamen-
to), o Fluminense enfrenta 
o Atlético-MG, o oitavo pior 

visitante. O retorno ao Mara-
canã vem em boa hora. Afinal, 
são 62% de aproveitamento no 
estádio nesta temporada.

Os números poderiam 
ser melhores se o Fluminen-
se não tivesse jogado longe 
de sua casa as últimas três 
partidas no Rio, nas vitórias 
sobre Botafogo (São Januá-
rio), Goiás e Sport (ambas 
no Nilton Santos). Por causa 
da final da Libertadores, o 
Maracanã ficou com a Con-
mebol quase todo o mês de 
janeiro e o Tricolor só jogou 
uma vez em 2021 no estádio.

Se vencer, o Fluminense 
chegará a 59 pontos, o que lhe 
garante ao menos o oitavo lu-
gar no Brasileiro. E como o G-8 
está garantido com a final da 
Copa do Brasil entre Palmeiras 
e Grêmio, o Tricolor já estará 
pelo menos na fase preliminar 
da Libertadores.

a palinha do apolinho
DENIS CHARLET/AFP

A DURA REALIDADE

ALTA TENSÃO NO 
BRASILEIRO

PEDALADAS

 N Enquanto os rubro-ne-
gros se preparam para jun-
tos ligarem secadores na 
esperança de que o Sport, 
do técnico Jair Ventura, 
trave o Internacional do 
Abel Braga, líder do Cam-
peonato Brasileiro, os vas-
caínos se apegam a Nossa 
Senhora das Vitórias pe-
dindo proteção contra o 
rebaixamento na partida 
mais quente da noite. O 
técnico do Vasco, Vander-
lei Luxemburgo, sabe que 
a vitória sobre o Fortaleza 
ainda não garante a salva-
ção, mas a derrota poderá 
ser fatal para o Cruzmalti-
no. Noite quente.

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

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

 NAs chances de um clube 
brasileiro em confronto com 
outro da Europa são cada vez 
menores, em função do des-
nível financeiro. Enquanto 
os nossos seguem acorren-
tados ao antigo sistema asso-
ciativo, o que permite certo 
equilíbrio de forças interno, 
os grandes clubes do mundo 
têm donos, sejam empresas, 
milionários e até mesmo paí-
ses. O PSG, do Neymar (foto), 
pertence ao Catar. O lado 
bom para nós é o equilíbrio 
nas competições. No Brasi-
leirão, até outro dia, seis dos 

vinte participantes tinham 
chance de título, enquanto na 
Europa a coisa gira entre os 
mesmos. Repare que o assé-
dio aos nossos jovens valores 
disparou, enquanto devolvem 
os veteranos. Como a Seleção é 
montada com brasileiros que 
jogam na Europa, o Brasil ain-
da entra nos mundiais catalo-
gado entre os favoritos, mas, 
nas competições entre clubes, 
nossas chances são cada vez 
menores. E, se um dia o mun-
dial entre clubes substituir a 
Copa do Mundo, nossas vitó-
rias serão zebras.

 N O interminável Loco 
Abreu, aos 44 anos, vai 
disputar o Campeonato 
Mineiro pelo Athletic, 
de São João del Rei, seu 
sexto clube no Brasil. Tú-
lio Maravilha se animou 
com a notícia.

 N O Fluminense pega o 

Galo, nesta noite, no Mara-
canã, de olho na vaga para a 
Copa Libertadores.

 N Rafinha está de volta ao 
Brasil depois de apenas cin-
co meses na Grécia.

 N A torcida colorada quer 
que o técnico Abel Braga fi-
que no clube.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Cuca deixa o Santos 
com um belo retrospecto. 
Nenhum outro treinador 
enfrentou tantas dificul-
dades e, mesmo assim, os 
resultados foram acima 
das expectativas.

 N Carlos Augusto Monte-
negro acusa goleiro Gati-
to Fernández de covardia 
e provoca dura reação do 
jogador. Tudo que o Bo-
tafogo não precisa nessa 
hora difícil.

Recuperado de 
indisposição 
estomacal, Cano 
deverá ter Ygor 
Catatau como 
parceiro no ataque

Maracanã vazio: com a covid, uma triste, mas necessária medida

DANIEL CASTELO BRANCO

FLAMENGO

BOTAFOGO

Rafinha em pauta no Boca Juniors

O futuro do lateral-direito 
Rafinha ainda é incerto. O 
Flamengo namora com o 
jogador e tenta reatar o ca-
samento vivido em 2019. 
O Atlético-MG monitora e 
pode dar o bote para tentar 
o jogador a qualquer mo-
mento. Mas há um clube da 
Argentina que tem o nome 
do brasileiro em pauta. Tra-
ta-se do Boca Juniors.

Segundo apurou a repor- Rafinha deixou a Grécia

tagem, Rafinha é bem ava-
liado pela diretoria do Boca 
Juniors, e o nome do brasi-
leiro está na mesa da dire-
toria. Mas, até o momento, 
nenhuma negociação foi 
iniciada e nenhum contato 
foi feito. 

O clube argentino moni-
tora o mercado porque pode 
ter a necessidade de buscar 
um lateral-direito. Buffari-
ni, atualmente no elenco, 
tem vínculo apenas até ju-
nho e não tem renovação 
garantida.

Gatito responde Montenegro 
Após ser criticado por Car-
los Augusto Montenegro, ex
-presidente e ex-número 1 do 
antigo Comitê de Futebol do 
Alvinegro, o goleiro Gatito 
Fernández resolveu se pro-
nunciar. Em entrevista ao 
portal “globoesporte.com”, 
o paraguaio afirmou que o 

ex-dirigente mentiu ao falar 
sobre a sua situação no clube 
carioca.

“Montenegro nunca me 
perguntou como eu estava. 
Ou me fez ligação ou man-
dou alguma mensagem para 
perguntar como eu estou. 
Nunca! E citar meu nome de 

maneira caluniosa assim que 
é covardia imensa”, afirmou.

Gatito Fernández não 
atua pelo Botafogo desde 
o clássico diante do Vasco, 
pela Copa do Brasil, em se-
tembro de 2020. “Talvez ele 
não saiba, mas estou há 3 se-
manas de muletas”.

CAMPEONATO MINEIRO
O veterano atacante Loco Abreu, de 44 

anos, foi apresentado no Athletic Club, 

de São João del Rei.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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Alerj: voto 
do auxílio 
emergencial 
para o  Rio
Voto da criação do programa 
Supera Rio teve seu início ontem

PRISCILA RABELLO / DIVULGAÇÃO

Alerj: votação do projeto deverá ser concluída na próxima semana

C
omeçou a ser votado 
ontem, na Assem-
bleia Legislativa do 
Estado do Rio de Ja-

neiro (Alerj), a criação do 
programa Supera Rio. Pre-
visto no projeto de lei de 
autoria do deputado André 
Ceciliano (PT), o objetivo é 
criar um auxílio emergen-
cial mensal de até R$ 300 
até o fim do ano e uma linha 
de crédito de até R$ 50 mil 
para microempreendedores 
e autônomos. 

A proposta, que deve re-
ceber emendas, prevê um 
benefício mínimo de R$ 
200. Famílias que compro-
vem renda de até R$ 100 e 
não possuam vínculo formal 
de trabalho há mais de seis 

meses poderão receber R$ 
50 adicionais por cada filho, 
com o máximo de dois, che-
gando ao teto de R$ 300. Ha-
verá prioridade para grupos 
familiares com crianças de 0 
a 15 anos. A votação do pro-
grama deve ser concluída na 
próxima semana.

O deputado André Ceci-
liano justifica a medida, que 
busca auxiliar na redução 
dos efeitos da crise, advin-
da da pandemia da covid-19, 
para a população: “Não sa-
bemos até quando as con-
sequências econômicas da 
pandemia vão atingir a po-
pulação fluminense, mas 
podemos ajudar a reduzir 
esses efeitos com medidas 
como essa, que vai permi-

tir que parte da população 
saia da vulnerabilidade so-
cial com a prorrogação do 
acesso a uma renda mínima 
básica”, afirmou.

O Executivo será respon-
sável por regulamentar a me-
dida, assim como indicar o 
órgão para gestão dos contra-
tos e definir como e quando 
o benefício será pago. Toda a 
prestação de contas e os da-
dos dos beneficiários deverão 
ser encaminhados à Alerj.

Outro item da proposta 
prevê a criação de Centros 
de Geração de Emprego e 
Renda por meio de cursos 
profissionalizantes e técni-
cos, além do estímulo para 
microempreendedores e 
autônomos.

LINHA DE CRÉDITO

Para as micro e pequenas 
empresas, será destina-
da uma linha de crédito 
de até R$ 50 mil, que tam-
bém vai estar à disposição 
de microempreendedores 
individuais, profissionais 
autônomos, cooperativas 
e associações de pequenos 
produtores.

O valor poderá ser pago 
em até 60 meses com uma ca-
rência mínima de seis meses. 
O governo também poderá 
pagar ou financiar a folha de 
pagamento dessas empresas, 
medida que ainda pode ser 
editada. No entanto, as be-
neficiadas não poderão re-
duzir os postos de trabalho 
formais sem justificativa. 

STF decide liberar mensagens da Lava Jato a Lula
Em uma nova derrota da 
Operação Lava Jato, os mi-
nistros Ricardo Lewandows-
ki, Kassio Nunes Marques e 
Cármen Lúcia, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), vota-
ram na tarde de ontem para 
manter a decisão que garan-
tiu à defesa do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
acesso à íntegra do material 
apreendido na Operação 
Spoofing - investigação que 
mirou grupo de hackers que 
invadiu celulares de autori-
dades, atingindo o ex-minis-
tro da Justiça Sérgio Moro e 

procuradores da força-tarefa 
da Lava Jato.

A Segunda Turma do STF 
iniciou ontem o julgamento 
de um recurso, apresentado 
por um grupo de sete procu-
radores da República, capi-
taneado pelo ex-coordena-
dor da força-tarefa da Lava 
Jato em Curitiba, Deltan 
Dallagnol, contra o compar-
tilhamento das mensagens 
da “Vaza Jato”. Para Lewan-
dowski, Nunes Marques e 
Cármen Lúcia, o grupo não 
tem legitimidade para apre-
sentar o recurso e contestar 
o compartilhamento das 
mensagens, o que caberia à 

Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR).

“É extremamente grave e 
impactante o que veio à tona 
e que deve causar perplexi-
dade em todos aqueles com 
o mínimo conhecimento do 
que seja o devido processo 
legal”, disse Lewandowski. O 
ministro Kassio Nunes Mar-
ques concordou com o cole-
ga, mas observou que não es-
tava fazendo “qualquer juízo 
de mérito acerca da validade 
ou autenticidade” do mate-
rial coletado na operação. 

A ministra Cármen Lúcia 
foi na mesma linha. “Não me 
pronuncio sobre licitude, va-

lidade jurídica, sequer sobre 
a eficácia dos dados que se 
tem nessas comunicações”, 
observou a ministra. “A Polí-
cia tem acesso a dados, o Mi-
nistério Público tem acesso 
aos dados, e a defesa não tem 
acesso aos dados?”

Já o relator da Operação 
Lava Jato no STF, Edson 
Fachin, acolheu em parte o 
pedido dos procuradores de 
Curitiba, no sentido de im-
pedir que Lula use as men-
sagens em qualquer ação 
judicial até uma posição do 
plenário do STF.  

Presidente pregou ‘responsabilidade’ para 
não ter a ‘desconfiança do mercado’

Bolsonaro: auxílio 
emergencial com 
‘linha de corte’

Antes resistente à ideia 
de uma prorrogação do 
auxílio emergencial, Bol-
sonaro já começa a mu-
dar seu discurso. Sob 
pressão do Congresso e 
contra a vontade do mi-
nistro da Economia Pau-
lo Guedes, o presidente 
da República disse achar 
que haverá a continuação 
do benefício, mesmo que 
em moldes diferentes. Se-
gundo ele, porém, é pre-
ciso ter responsabilidade 
para que a situação não 
vire uma “bola de neve”.

Em meio à discussão 
sobre o auxílio emergen-
cial, Guedes já havia con-
siderado a possibilidade 
de prorrogar o benefício 
com valor menor, de R$ 
200. Ontem, em pronun-
ciamento na Câmara dos 
Deputados, o ministro 
disse que não é ele quem 
define o valor do novo 
auxílio, que está em dis-
cussão no Congresso. As 
declarações foram feitas 
em entrevista à TV Band 
na segunda.

“Acho que vai ter uma 
prorrogação. O ideal é a 

economia voltar ao normal. 
Estão com dificuldade? Es-
tão. Grande parte da popu-
lação está com dificuldades”, 
disse o presidente. 

Um dos temores de Bol-
sonaro na pauta da volta do 
benefício, porém, é seu im-
pacto no mercado: “É mais 
um endividamento. Se você 
não fizer com responsabi-
lidade isso, acaba tendo a 
desconfiança do mercado 
e aumenta o valor do dólar, 
passa para seis reais. E vai 
impactar no preço do com-
bustível. Fica uma bola de 
neve”, declarou.

Ao falar em uma “linha de 
corte”, Bolsonaro também si-
nalizou pela redução no nú-
mero de pessoas atendidas 
pelo benefício. Em meio ao 
endividamento da União e 
à discussão sobre o teto de 
gastos, que limita as despe-
sas públicas ao crescimento 
da inflação, o presidente se 
mostrou preocupado:

“Foram cinco meses de 
R$ 600 e quatro meses de 
R$ 300. O endividamento 
chegou na casa de R$ 300 
bilhões. Tem um custo”, 
afirmou.

Ex-presidente Lula: defesa conseguirá acesso à integra do material

AGÊNCIA BRASIL

 > São Paulo, SP

Com Estadão Conteúdo
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Costura pode isentar 
PMs inativos de desconto
Reforma exigiu cobrança de contribuição daqueles que ganham abaixo do teto do INSS

JULIA PASSOS/DIVULGAÇÃO ALERJ

Plenário da Alerj analisa hoje a indicação legislativa que pede suspensão do desconto previdenciário

O 
Legislativo do Rio 
tenta encontrar 
uma saída política 
com o governo flu-

minense para que policiais 
e bombeiros militares inati-
vos - além de seus pensionis-
tas - que ganham abaixo do 
teto do INSS (R$ 6.433,57) 
voltem a ficar isentos do des-
conto previdenciário. Hoje, 
o plenário da Casa vota uma 
indicação legislativa nes-
se sentido. Mas, ainda que 
seja aprovada, o Executivo 
só enviará um projeto com 
essa medida por meio de 
articulações. 

Antes da reforma do sis-
tema de proteção social 
dos militares (Lei Federal 
13.954/19), esse grupo não 
contribuía. Agora, é aplicada 
a alíquota de 10,5%. O per-
centual incide sobre o valor 
integral da remuneração.

Em relação aos militares 
inativos e pensionistas, o 
desconto (que era de 14%, 
assim como o de todo funcio-
nalismo estadual) era aplica-
do somente sobre o valor que 
excedia o teto. Ou seja, na 
prática, apesar de a alíquota 
ter caído, o novo cálculo pe-
sou mais no bolso de grande 
parte desse grupo.

NA CONTA

 n O pagamento dos salários 
de janeiro cairá na conta do 
funcionalismo estadual do 
Rio nesta nesta sexta-fei-
ra, dia 12, décimo dia útil do 
mês seguinte ao trabalhado, 
conforme prevê o calendário 
oficial. O depósito alcançará 
os 465.787 servidores ativos, 

inativos e pensionistas do 
Executivo. De acordo com o 
governo fluminense, o valor 
líquido da folha salarial de 
janeiro é de R$ 1,79 bilhão. Os 
pagamentos serão efetua-
dos ao longo do dia, mesmo 
após o término do expedien-
te bancário.

Estado quita salários na sexta

 n Secretário de Fazenda do 
Município do Rio, Pedro Paulo 
respondeu ontem a questio-
namentos feitos por servidores 
em suas redes sociais a respei-
to do 13º salário. Há 100.855 
funcionários ativos, inativos e 
pensionistas à espera do depó-
sito. A expectativa no governo 
carioca é de que o calendário 
saia ainda este mês.

“Estamos fazendo o possí-
vel”, afirmou o titular da pasta 
a uma servidora. No entanto, 

ele ressaltou que a situação é 
difícil. “Não temos o número 
oficial do conjunto dos restos 
a pagar de 2020, que junto 
com as duas folhas de salá-
rios que não foram honradas 
pela administração anterior, 
deixaram um impacto colos-
sal nas contas deste ano”, 
respondeu a outra. “Traba-
lhamos para que possamos 
definir um calendário para o 
pagamento do restante do 
justo 13º”, concluiu.

13º DO MUNICÍPIO

“Estamos fazendo o possível”

Grupos farão vigília hoje em frente à Casa
 > A indicação legislativa, 

de autoria do deputado 
Renato Zaca (PRTB), pede 
para que seja mantida a 
fórmula que sempre foi 
aplicada até que o gover-
no estadual envie um pro-
jeto de lei - que, se aprova-
do, modifique essa regra.

“Esse desconto a ina-

tivos e pensionistas que ga-
nham abaixo do teto do INSS 
é absurdo e inconstitucional, 
precisa ser encerrado urgen-
temente porque trouxe pre-
juízo a muitas famílias”, de-
fendeu o parlamentar.

A pauta já mobiliza um 
grupo de pensionistas da 
Polícia Militar, além de PMs 

inativos, que farão hoje 
uma vigília em frente à 
Assembleia, a partir de 
13h. Na semana passada, 
alguns representantes se 
reuniram com o presiden-
te da Casa, André Cecilia-
no (PT), que se compro-
meteu a fazer uma interlo-
cução com o governo.

Pedro Paulo disse que trabalha para definir cronograma exequível

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

CeNTrO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307

 

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.
 

COZINHeIrO V/TeXTO
restaurante em Del Castilho 
contrata, Caixa, atendente,  
asg, Horário noturno, morar 
próximo. marcar entrevista. 
T. 21 2281-2113. Horário 
comercial.
 

meC.reFrIGeraçãO 
Com experiência compro-
vada em carteira em  Fain-
col, chiller, trane. residir 
próximo à Nova Iguaçú. 
Interessados enviar currí-
culo para:
recrutamentopredial@
gmail.com

 

TeC. eLeTrÔNICa 
Com experiência com-
provada em carteira com 
aparelhos Biomédicos/ 
formação técnica. residir 
próximo à Nova Iguaçú. In-
teressados enviar currículo 
para: recrutamentopre-
dial@gmail.com

 
VIDraCeIrO V/TeXTO
Somente com experiência 
em vidraçaria, para trabalhar 
com  temperados, comum e 
espelho. Preferência habilita-
do. Bairro: recreio.  
sosvidros1@hotmail.com
 T.2490-0702/  2490-2699
 
ZeLaDOr V/TeXTO
ensino fundamental comple-
to, preferencialmente sexo 
masculino, para trabalhar na 
Zona Sul, salário da catego-
ria, CLT +VT . enviar currículo: 
lurdemberg@hotmail.com.
 

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
 
meC. reFrIGeraçãO 
Com experiência comprova-
da, atuar com manutenção, 
preventiva/ corretiva em: 
Split, Splitão, Vrf e Chiller, 
fazendo atendimento vo-
lante. Plantão 12x36.  Tel.
(21)99824-2567.
 
SerraDOr V/TeXTO
Serrador para Marmoraria 
com experiência. Comparecer 
Estrada dos Bandeirantes, 
12993. Vargem Pequena.  T. 
96419- 6704 pode ligar à 
cobrar.
 

eLeTrICISTa V/TeXTO
De autos Com experiência. 
Trabalhar  2ª à 6ªfeira, salário 
à combinar. Rua Visconde de 
Santa Isabel 161/ Vila Isabel
 
meCÂNICO V/TeXTO
De autos.Com experiência 
Trabalhar  2ª à 6ªfeira, salário 
à combinar. Rua Visconde de 
Santa Isabel 161/ Vila Isabel
 

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
 



FábiaOliveira

AMIGO TEME SAÍDA DE CAROL

Ex-namorado de Karol Conká, Caio Piove-
san trabalha pela segunda vez em cinco 
anos como produtor da cantora e, em 

conversa exclusiva com a coluna, ele confessa 
que anda assustado com as atitudes da partici-
pante dentro do ‘BBB 21’. Ele está bastante 
preocupado em como vai ficar a cabeça da 
sister quando for eliminada do reality show da 
Globo. ‘A Karol errou muito, mas ela não é do 
mal. É uma mulher amorosa e como qualquer 
ser humano comete erros, perde a cabeça e 
explode quando se irrita. Ela fez coisas horrí-
veis, mas a minha preocupação é com a saída 
dela. Karol vai sofrer, não porque está perdendo 
prestígio ou dinheiro, mas pelas ações no jogo”, 
explica Caio, que espera uma das maiores 
rejeições da história da produção e admite: “Ela 
deu um tiro no pé ao entrar no programa”.

Caio revela que Karol e sua equipe aceitaram 
a proposta de participar da atração por uma 
estratégia comercial e que eles até estavam 
preparados para um possível cancelamento, 
como aconteceu com vários brothers de outras 
edições, só que tudo saiu do controle por falta 
de experiência do grupo. “Ninguém assistia 
muito o ‘Big Brother Brasil’. Esta é a verdade e a 
própria Karol se preparou muito pouco achan-
do que sendo ela mesma, estaria tudo bem. Só 
que o jogo é muito doido! A gente tinha uma 
preocupação com a animosidade dela porém 
eu, a mãe dela e o filho sabemos lidar com a 
situação porque conhecemos o coração dela. 
Os outros não sabem”.

Ele também repudia a forma como os haters 
tem atacado a ex-namorada nas redes sociais 
e o posicionamento da classe artística. “Ela 

mandou muito mal  com a Carla Diaz e ao ex-
pulsar o Lucas da mesa foi uma parada horrível. 
Com certeza ela se arrependeu deste episódio 
e, certamente, vai se arrepender mais ainda 
quando souber o contexto aqui fora. Nós da 
equipe não queremos fazer da Karol uma víti-
ma. O que queremos é manter a sobriedade e 
esperar a saída do ‘BBB’ para que ela possa se 
retratar pessoalmente. Acho covarde a classe 
artística toda atacá-la sem ela poder se defen-
der. A Karol nunca cancelou ninguém aqui fora, 
nunca falou mal da Ludmilla, por exemplo. A 
Ludmilla fez um show para um ditador africano 
e já foi cancelada por várias situações e a Karol 
nunca falou mal dela nem de ninguém. Foi 
covardia”.
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No ar como a vilã Jéssica em ‘Haja Coração’, Karen 
Junqueira falou da importância dos debates levanta-
dos por sua personagem na trama. “A Jéssica foi im-
portante na minha carreira porque levantou debates 
necessários, como o preconceito com os portadores 
de deficiência. Sem contar que foi uma vilã que apron-
tou todas e na época chegaram a me chamar de ‘filha 
da Carminha’, o que só me fez perceber que estava 
no caminho certo. Imagina ser comparada a icônica 
Carminha?”, vibra a artista, lembrando da malvada 
personagem de Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil’. 

KAREN JUNQUEIRA 
FALA DA VILÃ JÉSSICA

REPRODUÇÃO

 O reality show ‘Bela do Verão’ da 
RedeTV! nem estreou e já tem uma treta 
dos bastidores. A modelo Paula Lima 
revelou que a convivência com as outras 
participantes não foi fácil. “Foi difícil 
aturar olhares e fofocas. Desde o dia da 
minha chegada, vinham várias 
participantes me alfinetar. Senti que 
poucas foram com minha cara, mas 
algumas mudaram as opiniões com o 
tempo e viram que, na realidade, sou 
mais na minha”. Além da convivência, 
Paula contou que as provas foram 
desafiadoras. “Desisti até de uma, que 
não consegui fazer”, revelou a musa 
fitness, que espera que a visibilidade do 
reality lhe renda retorno financeiro. 

TRETA EM 
REALITY SHOW 

‘Ela deu um tiro no pé’, diz 

produtor e ex-namorado 

de Karol Conká
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CONTRA LUMENA POR RACISMO

DEPUTADO APRESENTA NOTÍCIA-CRIME 

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

O deputado estadual Anderson Moraes (PSL) apresentou uma notícia-crime contra Lumena na Dele-

gacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) nesta terça-feira (9). A intenção é 

a abertura de um inquérito para apurar a prática de racismo da psicóloga baiana no ‘BBB 21’. No sábado 

(6), após a ‘Prova do Anjo’, a sister criticou a aparência de Carla Diaz para a colega de confinamento, 

Karol Conká. A também DJ chamou a atriz de ‘sem melanina’, ‘desbotada’ e ‘olho de boneca assassina’.

Anderson Moraes considerou a fala pejorativa e uma ofensiva generalizada à raça branca. “Um caso 

claro de racismo de duas jovens negras contra pessoas brancas. Pedi para a Decradi apurar os fatos e 

se manifestar pela expulsão dela do programa. Se fosse o contrário, o que seria igualmente crime, já 

teriam se mobilizado para combater o racismo”, justificou o parlamentar sobre o pedido de expulsão 

de Lumena do reality da Globo.

XUXA GRAVA QUADRO NO 
‘CALDEIRÃO DO HUCK’
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Ex-participante do ‘The Voice Brasil’, o cantor Rafael 

Dias morreu na madrugada de ontem, em Belo Hori-

zonte, aos 37 anos. Ele estava internado na Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul. Segundo a 

família, o cantor foi até a unidade de saúde com fortes 

dores abdominais e foi internado para fazer exames, 

mas não resistiu.

“Foi muito rápido. Os rins pararam de funcionar, teve 

queda nas plaquetas e uma parada cardiorrespirató-

ria”, explicou Bárbara Cordeiro, prima do artista, ao G1.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte, o cantor foi submetido a manobras de 

ressuscitação, mas não resistiu. O corpo de Rafael foi 

velado ontem e depois cremado.

MORRE EX-THE VOICE
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POR AÍ
 n O Amigos da 

Onça, que com-
pleta 10 anos em 
2021, vai fazer 
a live ‘Amigos 
da Onça e seus 
10 carnavais: 
Folia, volto já!’, 
que acontece 
no dia 12, às 21h, 
diretamente do 
Teatro Riachue-
lo, abrindo o 
‘Carnaval Online 
Riachuelo’.

Na tarde da última segunda-feira (7), Xuxa foi mais uma vez ao Estúdios 

Globo, em Curicica. Desta vez, a apresentadora participou do quadro 

‘Visitando o Passado’, do ‘Caldeirão do Huck’. A produção do programa 

refez o apartamento que a Rainha dos Baixinhos morou dos 7 aos 17 

anos em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio. Xuxa se emocionou com a 

surpresa - ela não sabia que participaria do quadro. Mas o ponto alto 

da atração foi quando Sasha entrou no palco. Xuxa conseguiu mostrar 

para a filha como era a vida dela antes da fama. 

PRIMEIRO PROTAGONISTA DE PABLO MORAIS

Pablo Morais é a capa dupla da semana da revista Mensch. Recentemente o ator 
esteve no ar como o protagonista Ninrode, em ‘Gênesis’, a superprodução da Record 
TV. O galã foi clicado pelo fotógrafo Guto Costa. Além de ator e um dos modelos mais 
bem consagrados no mundo, Pablo também é músico e artista plástico e músico. À 
publicação, ele falou sobre seu primeiro protagonista. “Começamos antes da 
pandemia, sem máscaras, sem protocolos, sem testes e depois paramos. Então, a 
volta foi uma alegria que não existe palavras. Graças a Deus estamos tendo uma 
repercussão inimaginável. Nunca pensei que Ninrode estaria nos TTs (assuntos mais 
comentados do Twitter) todos os dias. Meu sentimento é de gratidão”.

GUTO COSTA

Em entrevista para Luciana Gimenez no ‘Superpop’ da RedeTV!, Alessandra Scatena contou sobre o namoro com Gugu Li-
berato no ano de 1991. Na época, Alessandra tinha 15 anos e o apresentador tinha 30.”Parecia um conto de princesa. Aí ele 
[Gugu] pediu para o meu pai se podia namorar comigo. E começamos a namorar. Foi um namoro ingênuo e ele sempre me 
respeitou”, disse a loura, que foi assistente de palco do apresentador por 12 anos. O namoro só durou nove meses.

MEMÓRIA AFETIVA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Os advogados criminalistas Marco Aurélio Asseff e Paulo Victor 

Lima Carlos se juntaram para criar uma chapa própria nas eleições 

presidenciais do Flamengo. Marco Aurélio vem como presidente e 

Paulo Victor como vice. Os advogados já conversam com grupos 

políticos para discutir alguns temas voltados para o clube, como 

gestão e finanças, por exemplo. A família de Marco Aurélio Asseff 

advogou para o Flamengo por muitos anos. Já Paulo Victor Lima 

Carlos atuou por quatro anos como advogado das torcidas orga-

nizadas do clube rubro-negro. 

CHAPA DOS ADVOGADOS 
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 NO governo federal não tem um plano de contingência 
para evitar a paralisação das atividades do poder público 
caso o orçamento não seja aprovado. O alerta consta na 
conclusão de um relatório de acompanhamento do Tribu-
nal de Contas da União (TCU) que analisou aspectos fiscais 
e de conformidade referentes ao Projeto de Lei de Diretri-
zes Orçamentárias da União para o exercício financeiro 
de 2021 (PLDO 2021). Segundo a corte de contas, não há 
arcabouço jurídico que permita qualquer solução, mesmo 
paliativa, a exemplo da edição de medida provisória, pois 
isso é vedado pela Constituição Federal.

Shutdown
 NConforme o relator do 

processo, ministro Bruno 
Dantas, “ainda que o temi-
do ‘shutdown’ (paralisação 
da máquina pública) tenha 
sido evitado, há espaço para 
que os poderes aperfeiçoem 
os instrumentos jurídicos 
e administrativos com vis-
tas a mitigar a possibilida-
de de essa situação tornar 
a ocorrer”.

Legislação 
 NÀ Comissão de Orçamen-

to do Congresso, o TCU 
apontou a conveniência e a 
oportunidade de discussão 
de regras que possibilitem 
a execução provisória do 
orçamento em legislação 
permanente.

No limite 
 NRegistramos aqui que, 

sem orçamento, o gover-
no não terá recursos para 
o pagamento de despesas 
de ministérios, estatais e 
órgãos a partir de março. A 
Comissão de Orçamento do 
Congresso seria instalada 
ontem, mas foi adiada devi-
do à morte do senador José 
Maranhão (MDB-PB). 

Complexo 
 NA Eneva S.A, empresa que 

tem como principal acio-
nista o BTG Pactual – banco 
fundado pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes – 
venceu o leilão e comprou 
o complexo da Petrobras 
em Urucu, na Bacia do So-
limões, no Amazonas. 

Lula 
 NSondagem da Paraná Pes-

quisas aponta que cerca de 
43,7% dos entrevistados 
acreditam que a situação 
estaria pior se o petista es-
tivesse no comando do país. 
Pouco mais de 28% disse-
ram que o Brasil estaria me-
lhor se o petista ocupasse a 
Presidência. 

Nordeste 
 NA rejeição ao ex-presiden-

te é maior nas regiões Nor-
te e Centro Oeste (46,8%), e 
Sul (47,2%). No Sudeste, a 
descrença em Lula é de 45% 
e, no Nordeste - reduto do 
PT -, a falta de credibilidade 
do petista bateu os 38%. 

Acordo 
 NPelo apoio selado para 

eleger Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), o PT ficará com 
o comando da Comissão de 
Meio Ambiente do Senado. 
O acordo, no entanto, desa-
grada ao Planalto, que vê no 
colegiado vitrine para ex-
por temas caros ao governo 
Bolsonaro, como desmata-
mento, política externa, in-
dígenas e outros. 

Ninho  
 NAlém do governador João 

Doria (SP), caciques en-
grossam o convite para que 
o ex-presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, de saída 

do DEM, pouse no ninho 
tucano. Para o ex-presi-
dente Fernando Henrique 
Cardoso, Maia é um “bom 
quadro” e presidiu correta-
mente a Câmara. 

Justa causa 
 NO trabalhador que se re-

cusar a tomar a vacina con-
tra o Covid-19 poderá sofrer 
sanções, como demissão 
por justa causa. Esse é o en-
tendimento do Ministério 
Público do Trabalho. 

Guia 
 NEm Guia Técnico, o MPT 

pondera, no entanto, que 
é fundamental esclarecer 
e orientar os trabalhado-
res sobre a importância do 
ato de se vacinar: “Se hou-
ver recusa do empregado à 
vacinação, a empresa não 
deve utilizar, de imediato, a 
pena máxima ou qualquer 
outra penalidade sem an-
tes informar ao trabalha-
dor a importância do ato 
de vacinação”. 

Quieta em casa
 NO presidente Jair Bolso-

naro revelou a próximos 
ontem que a sua mãe, de 93 
anos, residente no interior 
paulista, ainda não foi va-
cinada contra o Covid-19. 
Os irmãos (e ele) ainda vão 
decidir se ela vai tomar a va-
cina da China.

ALERTA 

SUCESSOR 

 N No ano passado, o ex-se-
cretário do Tesouro, Mansueto 
Almeida, deixou o ministério de 
Guedes para assumir o cargo 
de economista-chefe do BTG 
Pactual. O valor da compra do 
complexo não foi divulgado 
pela Eneva, que detém outros 
ativos na região Norte: os cam-
pos Azulão e Juruá. 

Mães e pais de família vão 
concordar comigo: para 
ter sucesso na formação de 

uma reserva financeira, é essencial 
que haja colaboração de toda a fa-
mília. Na mesma casa, todo mundo 
deve ter objetivos em comum, afinal 
uma pessoa sozinha não será capaz 
de realmente guardar dinheiro se 
não compartilhar sonhos e metas 
com quem divide os boletos.

Por isso, é tão importante incenti-
var a cultura de poupar desde cedo, 
ser transparente e colocar em prática 
formas simples de reservar uma par-

Primeiramente vamos ao que é 
Carnaval: é um festival do cris-
tianismo ocidental que ocorre 

antes da estação litúrgica da Quares-
ma. Os principais eventos são tipica-
mente durante fevereiro ou início de 
março, no período historicamente 
conhecido como Tempo da Septua-
gésima (ou pré-quaresma).

O Carnaval normalmente envolve 
uma festa pública nas ruas e desfile 
de escolas de samba e blocos tradi-
cionais combinando alguns elemen-
tos circenses, máscaras e uma festa 
de rua pública. As pessoas usam tra-
jes durante muitas dessas celebra-
ções, permitindo-lhes perder a sua 
individualidade cotidiana e viver 
fantasias, impossíveis no dia a dia.

Já o Rio criou e exportou o estilo 
de fazer Carnaval com desfiles de es-
colas de samba para outras cidades 
do mundo, como São Paulo, Tóquio 
e Helsinque. É considerado o maior 
espetáculo da Terra. Atrai turistas 
do mundo todo, não só para os des-
files no Sambódromo, mas também 
os blocos de rua que cresceram em 
mais de 80% nos últimos cinco anos. 
O Carnaval carioca só concorre com 
o réveillon com número de turistas 
na cidade e lotação de hotéis e a che-
gada de grandes transatlânticos. 

Então, já sabemos como surgiu e o 
que é o Carnaval. Mas como funciona 
o calendário carnavalesco e qual a 
relação com o calendário religioso? 

É o principal questionamento. O 
calendário carnavalesco é marcado 
pelo religioso ou ao contrário? E não 
tendo Carnaval não terá as comemo-
rações da Semana Santa?

Então, vamos lá desvendar essas 
dúvidas. Em primeiro lugar, é o Car-
naval que é calculado pelo calendá-
rio religioso. A data da Páscoa Cristã 
é uma data móvel. Ela não acontece 
todos os anos no mesmo período e 
muitas das vezes nem no mesmo mês 
dependendo do calendário.

Como se determina a data da Pás-
coa? A centralidade dos Cristãos 
está no Domingo de Páscoa quando 
se acredita que Jesus ressuscitou. 
Ele foi crucificado na sexta-feira, 
que passou a se chamar Sexta-Feira 
Santa e ressuscitou no Domingo de 
Páscoa. Que para a Fé Católica é o 

Sem Carnaval. Mas com Quaresma

Planejamento para vida financeira saudável

Joseph Brais Junior 
superint-exec. Rede Rio 
de Janeiro do Santan-
der Brasil

Luzia Lacerda 
jornalista e diretora 
do Inst. Expo 
Religião

te da renda, seja com uma previdên-
cia privada ou com uma aplicação 
automática. 

Uma vida financeira pessoal sau-
dável requer planejamento. Com-
preender qual é a renda total fami-
liar, determinar quanto pode ser gas-
to e visualizar o que vai acontecer 
nos próximos meses são passos es-
senciais na construção de uma vida 
financeiramente mais estável.

Esse desafio é ainda maior no co-
meço do ano, época de maior com-
prometimento da renda no curto 
prazo. Os meses de janeiro e feve-
reiro reúnem uma série de despe-
sas extras, além do comum acúmulo 
dos gastos de dezembro no cartão 
de crédito. Somado a isso, tem IPTU, 
IPVA, matrículas e listas de mate-
riais escolares, entre outros. Tudo 

domingo mais importante do ano. 
Porque toda Fé da Igreja está em Je-
sus Cristo e na crença que ele res-
suscitou, e prometeu que os cristãos 
iriam o seguir na ressureição e iriam 
ressuscitar também.

Então como se determina da data 
do Domingo de Páscoa? Com o co-
meço da primavera no Hemisfério 
Norte ou outono no Hemisfério Sul. 
Aqui no Brasil é o outono. Na prima-
vera, o Domingo de Páscoa será no 
primeiro domingo seguinte ao início 
da primavera no Norte que tenha 
uma lua cheia.

Então, aqui no Brasil será no do-
mingo seguinte ao início do outo-
no, o primeiro domingo que terá a 
lua cheia. No Domingo de Páscoa, 
a lua será sempre cheia. E a Páscoa 
acontece 40 dias após a Quaresma. É 
quando os cristãos se preparam para 
o grande dia que será a Páscoa.

O número 40 é um significativo. 
Jesus ficou 40 dias em oração no de-
serto e a quaresma tem 40 dias, os 
judeus vagaram 40 anos no deserto, 

a celebração de N. S. de Apresenta-
ção é 40 dias após o Natal, que é a 
purificação da mulher judia quando 
tem um filho homem.

Como a Páscoa é móvel a Quares-
ma é móvel também. E quando se 
inicia a Quaresma? Na Quarta-Feira 
de Cinzas, 40 dias antes da Páscoa. 
Então Quarta-Feira de Cinzas é uma 
data móvel em função da Páscoa.

O Carnaval conta a terça-feira an-
tes da Quarta-Feira de Cinzas. Como 
a Páscoa é móvel, a Quarta de Cinzas 
também é. Porque ela se guia pelo 
início da Quaresma na terça-feira, 
antes da Quarta-Feira de Cinzas, 
quando era o último dia que o cristão 
podia comer carne. Daí vem o nome 
Carnaval, a festa da carne.

Então, independentemente de ter 
Carnaval, ou ser feriado ou não na 
terça-feira, as datas religiosas irão 
acontecer. Então nesse ano atípico 
de 2021 não teremos Carnaval. Mas 
teremos Quarta-Feira de Cinzas, 
Quaresma, Sexta-Feira Santa e prin-
cipalmente a Páscoa.

isso pode reduzir a capacidade de 
honrar pagamentos.

É fato que gastos extras vão sem-
pre acontecer. Nesses casos, o crédi-
to pode ser uma alternativa. O ideal 
é procurar o gerente do seu banco, 
que é um consultor financeiro, para 
orientar qual a melhor linha de cré-
dito para o seu perfil e necessidades.

Caso o caminho do crédito seja 
adotado, o fundamental é deixar a 
parcela adaptada à renda mensal, 
para não gastar mais do que se ga-
nha. É muito importante fazer essa 
soma detalhada dos gastos reais e ver 
se o total está dentro da renda mensal 
familiar. No horizonte de mais longo 
prazo, prever o que será necessário 
para reorganizar as necessidades fi-
nanceiras momentâneas e transfor-
mar os projetos em realidade.

AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# RenovaBR  dá início a mais uma etapa da sua jornada de formação política 
para as eleições de 2022. A partir de hoje,  interessados podem se inscrever de 
forma gratuita por meio do site renovabr.org. O curso terá 10 meses de duração 
e uma carga horária de 360 horas. # Trend Micro promove hoje e amanhã, 
11, o OEA Cyberwomen Challenge – Edição online 2021. # Ambev doa caixas 
térmicas que iriam para ambulantes do Carnaval para armazenar e transportar 
vacinas. # Fundação Cesgranrio, com apoio da Nice Via Apia, promove “Expo-
sição de Fotos de Niterói”, de Bayard Boiteux. # Empresários Eduardo Martins 
e Vivian Huet contam como orientam estudantes na escolha profissional, hoje, 
às 20h30, no instagram @dicadakika. # O ex-ministro Ciro Gomes e o senador 
Major Olímpio (PSL-SP) participam hoje de live, promovida pela associação dos 
auditores fiscais (Anfip), que vai debater as reformas estruturais apresentadas 
pelo governo, entre elas a tributária e a administrativa.
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Kaysar Dadour se arrisca como 
cantor e lança a música ‘Fogo  
no Parquinho’, uma homenagem 
ao ‘Big Brother Brasil’. “O reality 
mudou minha vida”, afirma

A
pós ingressar na carreira de ator, Kaysar Da-
dour está se arriscando agora em mais uma 
profissão: a de cantor. Ele lançou a música 
‘Fogo no Parquinho’, na última sexta-feira. A 

canção, em ritmo de funk e pop, é uma homenagem 
ao ‘Big Brother Brasil’, reality show do qual partici-
pou em 2018 e conquistou o segundo lugar. 

“Eu sempre tive vontade de lançar um funk. Quan-
do cheguei no Brasil e comecei a ouvir funk, eu me 
apaixonei, porque funk é alegria, é felicidade, é dança, 
todo mundo animado. Em 2018, participei de dois 
clipes, depois lancei feat com Mc Bin Laden, depois 
lancei com o DJ Guga e agora é o meu primeiro lan-
çamento solo”, comenta. 

ISABELLE ROSA

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

MALHAÇÃO

 n Duca explica para Karina que 
a considera como uma irmã. 
Cobra comanda a aula a pedido 
de Duca. Pedro tenta consolar 
Karina, mas ela o repele. Cobra e 
Duca selam uma trégua.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano avisa a Alberto que 
ele só verá Laurinha acompa-
nhado por Lindaura. Doralice 
propõe a Quirino que eles se 
divorciem, e manifesta interesse 
em levar William com ela.

18h30 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

 n Irene afirma a Mira que con-
frontará Elvira. Garcia se preo-
cupa com o plano de Elvira para 
pressionar Irene e reaver suas 
joias. Joyce sente vergonha de 
sair com Ivan.

HAJA CORAÇÃO

 n Apolo enfrenta Beto e reclama 
de seu comportamento. Tamara 
afirma a Penélope que continua 
na terapia. Francesca e Rodrigo 
tentam acalmar Giovanni. Cami-
la é rude com Enéas.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Thiago diz para Binho, Ana e 
Tati que ao invés de usarem o 
invento de Samuca para mul-
tiplicar brinquedos, deveriam 
multiplicar dinheiro.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Irene afirma a Mira que con-
frontará Elvira. Garcia se preo-
cupa com o plano de Elvira para 
pressionar Irene. Joyce sente 
vergonha de sair com Ivan.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

15    QUARTA-FEIRA, 10.2.2021  I  O DIA

O cantor ainda fala sobre sua expectativa em 
relação à música. “Estou muito feliz com esse 
lançamento! Quero muito que as pessoas se 
divirtam ouvindo ‘Fogo no Parquinho’”, diz ele, 
que continua: “A música é uma homenagem 
ao BBB, espero que o povo goste, dê risada. Fi-
zemos com vários memes bacanas. A música 
está bem dançante”. 

Mas não pensem que Kaysar vai deixar de 
atuar só porque começou a soltar a voz. Ele 
deixa claro que vai conciliar as duas profissões. 
“As duas são artes, e eu vou conciliar as duas 
carreiras! Estou estudando muito e quero me 
desafiar a cada dia mais”, destaca o ator, que 
está terminando de rodar um filme: “Acabei 
de gravar um filme que se chama ‘Me Tira da 
Mira’. Ainda não posso contar sobre meu per-
sonagem, mas estou muito ansioso”.

Ele garante ainda que este ano será cheio 
de novidades. “Como já contei para vocês, aca-
bei de gravar um filme e tem algumas outras 
coisas chegando, logo logo eu já posso contar! 
Também vou lançar novas músicas! Estou mui-
to feliz com tantos projetos lindos”, adianta. 

MUDANÇA DE VIDA
No ‘Big Brother Brasil 18’, Kaysar viu sua vida 
mudar após ganhar fama e o carinho das pes-
soas. “O BBB mudou a minha vida e sou muito 
grato! Entrei no programa com um sonho de 
ganhar e trazer minha família para o Brasil. 
Graças a Deus, consegui trazer minha família e 
fiquei em segundo lugar. Depois do BBB, muitas 
oportunidades surgiram, e eu estudei muito (e 
ainda estudo diariamente) para agarrar todas”, 
afirma. De lá pra cá, ele fez sua estreia como ator 
no filme ‘Carcereiros’ (2018). Em 2019, integrou 
o elenco da novela ‘Órfãos da Terra’ e também 
participou do quadro ‘Dança do Famosos’, do 
‘Domingão do Faustão’. Ano passado, ele atuou 
na série ‘Panelinha’, da Warner Brasil, e gravou 
mais uma temporada de ‘Carcereiros’.

DE OLHO NO BBB 21
Kaysar é um dos famosos que está ligadinho 
no ‘Big Brother Brasil 21’, da TV Globo. “Estou 
assistindo todo dia e este ano o fogo no parqui-
nho começou cedo e com grandes emoções”, 
avalia ele, que se pudesse dar uma dica para 
os participantes desta edição seria: “Para se 
divertirem e aproveitarem muito, o BBB é uma 
experiência única e mudou minha vida! Se eu 
fosse convidado, participaria novamente”. 

O reality tem trazido à tona o tema ‘cance-
lamento’. O cantor fala sobre o assunto e con-
fessa sentir medo de ser cancelado. “Sim, é um 
assunto muito importante! Acredito que todo 
mundo erra, aprende, evolui e não podemos 
julgar”, acredita.

ESTADO CIVIL
Solteiro, Kaysar confessa que tem interesse em 
ter um romance mais sério. Ao ser questiona-
do de como está seu coração, ele ainda brinca 
com o assunto. “Batendo, graças a Deus (risos). 
Estou solteiro, mas tenho sonho em casar e ter 
seis filhos. Quero casar com uma brasileira, se 
Deus quiser”, deseja. 

Vou conciliar as duas carreiras. 
Estou estudando muito e quero 
me desafiar mais a cada dia
KAYSAR DADOUR, ex-BBB, ator e cantor 
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Horóscopo

Os astros enviam boas vibrações para suas amizades. 
Você terá ideias inovadoras. Coloque-as em prática. 
Muito companheirismo no relacionamento. Cor: 
creme.

Hoje você irá provar o seu real valor no emprego. O seu 
potencial vai atrair bastante a atenção dos chefes. 
Concentre-se nos projetos em comum com o seu par. 
Cor: laranja.

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: antera, antes, aonde, área, cena, central, cetro, colar, cota, 
estalo, éster, estrada, ladra, lona, lontra, moda, modesto, mortal, nado, 
nordeste, norte, odre, padre, panda, pardal, sentado, sete, tarde, ventre, 
veste.

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 dia é bom para aprender algo novo. Busque focar 
em uma tarefa de cada vez. Em tempos de 
isolamento, namorar a distância pode ser divertido. 
Cor: creme.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

As suas relações com amigos e colegas podem ser 
afetadas. Tome cuidado para evitar conflitos 
desnecessários. O seu charme deve estimular as 
paqueras. Cor: vermelho. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

O dia vai te apresentar ótimos resultados para 
trabalhos coletivos. Controle as suas reações e ceda 
um pouco.  No romance, chance de união fortalecida. 
Cor: laranja.

LEÃO
23/7 a 22/8

Imprevistos podem te desconcentrar do seu foco. As 
suas tarefas exigirão mais esforço. Na conquista, 
preste atenção nas pessoas do seu convívio. Cor: 
dourado.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Muita força de vontade na busca pelos seus objetivos. 
O astral vai te proporcionar sorte. Não faltará 
romantismo e carinho na relação amorosa. Cor: verde-
água.

LIBRA
23/9 a 22/10

Você vai querer cuidar e aproveitar o conforto do seu 
lar. Também dará mais atenção ao seu ambiente de 
trabalho. Na vida a dois, fuja bastante de discussões. 
Cor: vinho.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A sua habilidade para se comunicar bem vai estar em 
alta. Entrevistas de emprego terão ótimos resultados. 
No campo sentimental, estimule o diálogo. Cor: 
marrom. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Um dia focado em ganhar dinheiro. Oportunidades 
incríveis para você aumentar sua renda podem surgir. 
No amor, cuide bem de quem você ama. Cor: 
vermelho.

O dia pode começar com um pouco de tensão. Brigas 
em família podem ficar sérias. Respire fundo e tenha 
calma. Na paquera, seu bom papo vai encantar. Cor: 
verde.

O melhor para você hoje é tentar manter a calma. Não 
acredite em tudo que os outros dizem, desconfie. Na 
união, procure melhorar o diálogo e a confiança. Cor: 
branco.

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

‘BBB 21’: 
Acusados de 
intolerância 
religiosa 
Nego Di, Projota, Karol Conká e Lu-
mena causaram revolta nas redes 
sociais e foram acusados de intole-
rância religiosa após ironizarem o 
orixá Xangô, na noite de segunda-
feira. Em conversa no quarto, Nego 
Di fez um trocadilho desrespeitoso 
com a entidade. Lumena é adepta 
do Candomblé e, junto com seus 
amigos, ironizou a Umbanda, reli-
gião de Lucas Penteado.

“Eu xangozei”, disse o humorista, 
arrancando gargalhadas dos cole-
gas. “Cheguei a xangozar no quarto, 
vei. Ave, Maria”, completou. Depois, 
foi a vez de Karol Conká fazer o de-
boche. “Você falando é muito engra-
çado. ‘Eu chamei Xangô, véi’”, disse 
a rapper, imitando os trejeitos de 
Lumena.

Apesar de estarem ridicularizan-
do uma religião de matriz africana, 
Lumena caiu na gargalhada e ain-
da lembrou uma conversa que teve 
com Lucas. “Eu xangozei. Eu estou 
pelo certo com meu orixá, você está 
pelo errado. Ele está te abandonan-
do”, disse a baiana.

A cena causou revolta nas redes 
sociais. “Eu desejo que Xangô dê 
a resposta certa a cada um deles, 
me admira Lumena, uma mulher 
de candomblé iniciada pra Oxossi 
compactuar com isso!”, disse uma 
pessoa nas redes sociais. 

“Vestir branco não pode, não. Ex-
plicar o Candomblé e suas origens 
também não se atreve, agora ou-
vir uma piada de mau gosto sobre 
Xangô (eu não sei quem é Xangô, 
mas sei que tem uma importância 
para religiões afro-brasileiras) aí 
tá tudo bem. Lumena é o que de-
grada nossa luta”, comentou outro 
internauta. 

“Eu não quero nem imaginar o 
que vai sentir Lumena quando Xan-
gô decidir cobrar ela por tudo isso. 
O machado é pesado amiga... Não 
vai ser fácil, não”, disse outra pessoa 
no Twitter.

A chef pernambucana Carmen 
Virgínia, apresentadora do progra-
ma ‘Cozinheiros em Ação’, do GNT, 
disse que vai recorrer à Justiça. 
“Quero dizer publicamente que de 
todos os desmandos, todas as atro-
cidades que vocês fizeram, essa 
doeu no fundo da minha alma e é 
por isso que eu vou entrar na Justi-
ça contra vocês quatro!”, escreveu a 
chef, que é Iyabassé (que é o mesmo 
que Equede) de Xangô. 

“Farei isso, porque eu sei que 
Xangô é justiça e é com eles que 
vocês vão se entender. Xangô vai 
dançar alujá no dia que vocês forem 
julgados não só pela justiça dos ho-
mens, mas pela justiça do Brasil in-
teiro. Não mexam com meu Xangô”.

O ator Érico Brás reproduziu a 
cena no Instagram e se pronunciou. 
“Eu só espero que Xangô, o senhor 
da Justiça, atenda o chamado des-
respeitoso destes quatro para o jogo 
e leve em conta que eles estão tripu-
diando do filho dele. Num país em 
que a intolerância religiosa mata 
pais e mães de santo, adeptos de 
religiões de matriz africana, pre-
senciamos quatro pessoas negras, 
uma delas se diz iniciada, fazendo 
chacota da fé de um ex-participan-
te. Será desequilíbrio ou cada um 
está equilibradamente vomitando 
sua verdade?”.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO
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