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STJ TORNA WILSON WITZEL 
RÉU POR CORRUPÇÃO E 
LAVAGEM DE DINHEIRO. P. 6 

EDUARDO PAES 
DEVE ENVIAR ESTE 
MÊS À CÂMARA 
PROJETO PARA 
ARMAR A GUARDA 
MUNICIPAL. 
SERVIDOR, P. 10

Mil agentes vão às ruas para 
reprimir blocos clandestinos
Plano da Prefeitura do Rio para evitar eventos vai contar com apoio da PM e 815 câmeras na cidade.  RIO DE JANEIRO, P. 3

FábiaOliveira

FURAR FILA DE VACINAÇÃO VAI 
DAR DE 1 A 12 ANOS DE CADEIA. P. 5

FOTOS DE REGINALDO PIMENTA
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DENUNCIADA 
AO MP POR 
RACISMO E 
LGBTFOBIA
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

Auxílio emergencial 
deve voltar a ser 
pago em março
Governo e Congresso discutem alternativa de liberação do 
benefício por até quatro meses. Valor não está definido. P. 9 

Rio decide até domingo se vai 
precisar interromper a vacinação 
por falta do imunizante. Em São 

Gonçalo (fotos)  houve filas na 
retomada do plano. P. 4 

ESTOQUE DE VACINA 

FOLIA EM CASA 

Lives como a de Daniela Mercury vão 
garantir a animação do feriado de 
Carnaval sem aglomeração. P. 15 
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Possibilidade de título aumentou 
após tropeço do Inter. O meia 
Arrascaeta pede foco total. P. 8 

FLA TEM 40% 
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 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

CARNAVAL SEM AGLOMERAÇÃO 

NO FIM 

Vazamento de dados de 
contas de celulares 
está sob investigação. P.6

VOLTA  
ÀS AULAS
ESCOLAS PASSAM 
POR VISTORIAS 
PARA REINÍCIO  
DE ANO LETIVO 
INFORME  

DO DIA, P. 2
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Mas chegou o Carnaval, e ela não 
desfilou...”

Nem ela, e nem ninguém.
O verso do meu quase xará Benito de 

Paula (Não, ele não é meu parente!) nunca 
bateu tão forte em quem vive por aqui.

Hoje, já era dia de ver a Presidente Var-
gas engarrafada de carros alegóricos. Hoje, 
o centenário Bola Preta estaria no esquen-
ta de seus tamborins para passar pelo 
Centro na manhã de sábado... 

Que fevereiro esquisito pro carioca.. .Afi-

E tem coisa mais legal que isso?
Mas esse ano tá diferente. Tem que ser 

diferente! Momento de compartilhar? 
Só se for empatia, responsabilidade e 
bom-senso.

Tudo terá o seu momento certo, a ba-
talha contra o inimigo invisível ainda não 
acabou. Mas a hora dele embora vai che-
gar... Ah, se vai! 

Então, já que comecei lá em cima com 
música, nada mais justo do que fechar 
também. 2022 é logo ali, e é assim que 
a gente espera que seja, todo mundo 
vacinado, “se guardando pra quando o 
Carnaval chegar”.

Pingo no I
 n O Rio de Janeiro não é para amadores.

Num trabalho de investigação, a equipe da Desarme 
deu um bote e acertou em cheio!

Num galpão, bem no coração de Bonsucesso, uma 
produção insdustrial de skank, uma maconha potencia-
lizada que custa mais caro no mercado.

O investimento feito ali surpreendeu até o delegado 
titular da Desarme, Marcus Amim.

“Em 18 anos de polícia nunca vi nada tão bem estruturado, 
um investimento alto feito num local super movimentado e 
com capacidade de produção de escala industrial”, disse ele.

E é de impressionar mesmo. A produção, com estufa 
climatizada, era toda equipada, sem falar no processo de 
secagem avançado.

A droga saía pronta pra venda!
Bora colocar o Pingo no I...
Uma pessoa presa no local, até agora... Porque a gente 

sabe que a investigação não vai parar por aí.

Tá feio!
 n Quem depende do BRT na estação 

Gláucio Gil, já até acostumou com os per-
rengues de todo santo dia. A situação é 
cada dia pior!

Os ônibus chegam tão lotados que 
conseguir entrar em um virou gincana 
do mais forte. 

Adriana, que trabalha num shopping em 
frente à estação, chegou ontem às seis da 
tarde e só conseguiu pegar o BRT às 8, duas 
horas de empurra-empurra, depois de um 
dia inteiro de trabalho. 

“Eles já vêm lotados da Alvorada, super-
lotam na Salvador Allende e a gente fica 
aqui. É sempre isso”, desabafa a manicure 
que mora em Santa Cruz.

Algumas estações já foram pintadas 
e restauradas, mas o serviço continua o 
mesmo é só piora...

Por isso, se você me perguntou se tá feio 
ou tá bonito... Cobrir um lado e descobrir o 
outro não resolve nada, e tenho dito.

Um fevereiro necessário

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

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

DIVULGAÇÃO

Um dos debates mais intensos no Rio de Janeiro e no 
Brasil é se a volta às aulas agora é a melhor decisão a 
ser tomada. Especialistas em Educação dizem que, se 

todos os cuidados sanitários forem adotados, o retorno pode 
ser feito com responsabilidade. Os professores, por sua vez, 
entendem que a autorização para o reinício do ano letivo de-
veria ser dado somente após a vacinação. A Comissão de Re-
presentação para Acompanhamento das Ações de Retorno 
às Aulas Presenciais na Rede Municipal de Ensino da Câmara 
do Rio de Janeiro começou nesta quarta-feira as vistorias 
nas escolas. A primeira unidade a receber a visita do vereador 
Márcio Santos (PTB), presidente da comissão, foi a Escola 
Municipal Polônia, em Magalhães Bastos, Zona Oeste do Rio.

PREPARAÇÃO
Segundo o parlamentar, as visitas são para analisar as 
estruturas das escolas e as condições para receberem os 
alunos no próximo dia 24, data definida para o retorno das 
aulas presenciais pela Secretaria Municipal de Educação. 
“A Escola Municipal Polônia, nossa primeira vistoriada, foi 
fundada há 61 anos e nunca passou por nenhuma gran-
de reforma, além dos reparos feitos pela atual diretoria. 
Há infiltração e vazamento de água em diversas salas de 
aula, com uma já parcialmente interditada, porque parte 
do teto caiu; algumas janelas são travadas, não abrem, 
impedindo a circulação de ar, além de pequenos reparos 
que precisam ser feitos”, disse Santos. 

Para o vereador, o relatório vai ajudar a encontrar solu-
ções para os problemas. “Vamos tornar o documento pú-
blico para conhecimento dos órgãos competentes e cobrar 
as providências”. 

A vistoria foi acompanhada pelos vereadores Waldir 
Brazão e Luciano Vieira (Avante) e Victor Hugo (MDB), 
integrantes da Comissão. 

COVID-19

As escolas estão prontas?

 n Pesquisa do Instituto Fe-
comércio de Pesquisas e 
Análises concluiu que ape-
nas 10,6% dos entrevista-
dos pretendem viajar no pe-
ríodo de Carnaval. E 39,1% 
dos fluminenses ficarão em 
casa; 21,9% vão trabalhar; 
11,1% ainda não decidiram o 
que irão fazer nestas datas; 
e 10,6% pretendem realizar 
alguma atividade de lazer. 
Apenas 4,8% usarão o tem-
po livre para estudar. 

 n Depois da vitória de Arthur 
Lyra (PP-AL), deputados do 
PP do Rio trabalham para 
conseguir uma cadeira na 
Câmara Federal para Júlio 
Lopes (foto). A possível in-
dicação do deputado Juni-
nho do Pneu para substituir 
Bruno Kazuhiro, ambos do 
DEM-RJ, na Secretaria de In-
fraestrutura e Obras, coloca 
combustível na articulação.

ARTICULAÇÃO 
NOS 
BASTIDORES

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

O QUE FAZER NO 
CARNAVAL

Vereador Márcio Santos (PTB) visita escola municipal Polônia, na Zona Oeste do Rio.

As mais lidas
Online

Polícia vai apurar denúncias 
de intolerância religiosa 

contra Nego Di, Karol Conká, 
Lumena e Projota

DIVERSÃO

Calendário de 
vacinação da covid-19 

no município do Rio 
pode ser interrompido 

por falta de doses
RIO

Modelo que estava 
desaparecida no Rio é 
encontrada internada  

no Pinel
RIO

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Acertada a decisão da Câmara dos Deputados em aprovar 
o Projeto de Lei para punição mais rígida a quem destruir, 
inutilizar ou deteriorar vacina ou insumo usado para enfren-
tar a pandemia do novo coronavírus. Nenhuma dose deve ser 
desperdiçada.

O vazamento de dados que expôs 100 milhões de celulares, 
incluindo do presidente Bolsonaro, mostra como as empresas 
precisam investir em segurança de dados. A vulnerabilidade pro-
voca apreensão e pode abalar a confiança nas transações virtuais, 
fundamentais para nossa economia.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Vamos tornar 
o documento 
público para 
conhecimento 
dos órgãos 
competentes 
e cobrar 
providências”
MÁRCIO SANTOS,
Vereador

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

nal, quem consegue falar de Rio de Janeiro 
sem Carnaval? Fica aquela sensação de 
faltar algo, né?

A folia, para tantos encarada como bo-
bagem, e até marginalizada, é a represen-
tação maior do que é o espírito do povo 
desta cidade, gostando você ou não.

É o momento onde, mesmo que por uns 
dias, todos guardam suas dores e lutas. Na 
cidade dos muitos problemas, tão acostu-
mada com escândalos, a protagonista da 
época é a alegria.



RIO DE JANEIRO

Prefeitura do Rio 
preparou plano 

para reprimir 
eventos de 

Carnaval durante 
feriado. Guardas 

municipais vão 
contar com 

apoio de policiais 
militares

A 
repressão a eventos e blocos clan-
destinos de Carnaval no Rio terá 
a participação diária de mil agen-
tes nas ruas, da Guarda Munici-

pal, Secretaria de Ordem Pública (Seop) 
e Vigilância Sanitária. A PM atuará nas 
operações. O objetivo é conter aglome-
rações e fiscalizar o cumprimento das 
medidas de distanciamento social e uso 
de máscara e álcool em gel nos bares, res-
taurantes e comércios em geral, que po-
derão funcionar normalmente. 

O quantitativo de agentes foi divul-
gado ontem pelo secretário de Ordem 
Pública, Brenno Carnevale, em coleti-
va, no Centro de Operações Rio. As 815 
câmeras espalhadas pela cidade ajuda-
rão no monitoramento dos eventos 24 
horas por dia. 

Segundo Carnevale, caso os agentes 
de fiscalização não tomem conhecimen-
to de algum evento irregular de forma 
antecipada ou no momento em que es-
tiverem acontecendo, os responsáveis 
poderão ser punidos depois. “Podemos 
tomar conhecimento de eventos por di-
versos meios e, analisando casos, toma-
remos medidas contra responsáveis e es-
tabelecimentos”, diz o secretário, que cita 
suspensão de alvará de funcionamento e 
multas que podem chegar a R$ 30 mil.

Além dos bares e restaurantes, o pú-
blico pode frequentar praias, parques, 
áreas de lazer e shoppings desde que 
cumpram protocolos de segurança. 
“Qualquer situação que tenha o mínimo 
contorno de bloco carnavalesco serão 
coibidas, com apreensão de instrumen-
tos, equipamentos de som e veículos. Te-
mos todo o respaldo legal”, explicou. 

O foco principal são os organizadores e 
estabelecimentos em que foram identifi-
cadas aglomerações. O cidadão pode ser 
punido com multa por não usar másca-
ra. Carnevale informou que a PM atuará 
com os agentes da prefeitura, e que pes-
soas eventualmente poderão ser condu-
zidas à delegacia. Há chance de enqua-
dramento no Artigo 268 do Código Penal, 
que prevê multa e detenção de um mês a 
um ano em casos de descumprimento de 
determinação do poder público de conter 
a propagação de doenças contagiosas.

Segundo Brenno 

Carnevale, 815 câmeras 

espalhadas pela 

cidade ajudarão no 

monitoramento dos 

eventos 24 horas por dia

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

 > A Prefeitura do Rio decretou 
mais uma medida para evitar as 
aglomerações durante o feriado 
de Carnaval e publicou, ontem, no 
DP, decisão para proibir desfiles de 
agremiações, blocos carnavalescos 
e atividades recreativas em áreas 
públicas e quiosques da orla duran-
te o feriado de Carnaval. De acordo 
com o decreto, locais que tenham 
aglomerações e desrespeitem as re-
gras serão interditados e multados. 

Os agentes da Secretaria Mu-
nicipal de Ordem Pública e guar-
das municipais também poderão 
apreender mercadorias, equipa-
mentos para a realização de sho-
ws, instrumentos musicais e veí-
culos. O material ficará apreendi-
do em um depósito em Bonsuces-
so, na Zona Norte. Já os veículos 
rebocados, serão encaminhados 
para o Depósito Público, no Re-
creio dos Bandeirantes, na Zona 
Oeste. As medidas começam a va-
ler da 0h de hoje e vão até às 6h do 
dia 22 de fevereiro.

Multa para local 
que aglomerar

Ontem, um ônibus 

foi flagrado 

pelo Detro 

em  transporte 

irregular próximo à 

Rodoviária do Rio

“Casos de desobediência, 
desacato ou lesão corporal 
a fiscais serão levados à 
autoridade policial”

BRENNO CARNEVALE, Ordem Pública

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

MAIS EFETIVO NAS RUAS

 N A PM e os bombeiros vão atuar em es-
quema especial para evitar aglomerações 
durante o feriado de Carnaval, de amanhã 
até terça-feira. O plano da Subsecretaria 
de Gestão Operacional prevê o efetivo de 
13.828 PMs nas ruas e duas mil viaturas 
circulando diariamente em todo o estado. 
Já os bombeiros reforçarão ações de fisca-
lização em eventos de reunião de público. 
As vistorias noturnas, que já acontecem de 
quarta a domingo, serão estendidas para 
a segunda e a terça. Agentes de todos os 
quartéis estarão de sobreaviso para atender 
os chamados via denúncia da população.

Na capital, cujas regras para o feriado 
foram estabelecidas por decreto municipal, 
os policiais militares atuarão juntamen-
te com guardas municipais e agentes do 
Detro. Haverá pontos de bloqueios para 
proibir o acesso de ônibus fretados em vias 

expressas estratégicas, como Linha Ama-
rela, Transolímpica, Trevo das Missões e 
Grota Funda.

O planejamento segue modelo com re-
forço de patrulhamento nas áreas centrais 
da cidade e na orla da capital, com reforço 
na Operação Verão, iniciada desde o início 
da temporada. O policiamento no Programa 
Viagem Segura será reforçado no Carnaval. O 
programa já funciona aos fins de semana para 
ampliar a segurança nas rodovias estaduais e 
federais, com parceria com a PRF.

Na Região dos Lagos, PMs do BPChq 
reforçarão o patrulhamento das cidades li-
torâneas. Os policiais do Recom e do Getem 
atuarão no trecho da rodovia BR-101 Norte, 
entre os municípios de Niterói e Itaboraí.

Para garantir o reforço de efetivo no feria-
do prolongado, a Secretaria de Polícia Militar 
determinou a suspensão de férias e folgas.

PM e Bombeiros montam esquema para evitar 
aglomerações durante feriado prolongado

NAS VIAS DE ACESSO

 N Outra ação anunciada por Brenno 
Carnevale será o bloqueio, a partir das 
5h desta hoje, da entrada de ônibus 
fretados na cidade. As barreiras serão 
montadas nas vias de acesso ao Rio.

Segundo o secretário de Ordem Pú-
blica, a prefeitura tem identificado, no 
trabalho de monitoramento prévio dos 
eventos clandestinos, informações 
desencontradas sendo divulgadas de 
forma proposital para dificultar o tra-
balho de repressão. 

“São datas e locais falsos divulga-
dos para nos confundir. Mas as pessoas 
envolvidas no evento sabem as reais 
informações. Temos percebido também 
denúncias falsas para despistar os agen-
tes”, conta Brenno Carnevale, que fez um 
apelo à população: 

“Pedimos às pessoas que denunciem 
as aglomerações e que tenham cons-
ciência de que a pandemia não acabou 
e que precisamos preservar vidas. Não 
estamos radicalizando, fechando a ci-
dade, mas estamos empregando todos 
os esforços para cuidar das pessoas e 
conter a doença”, pede o secretário. 

A população poderá fazer denún-
cias pelo número 1746, pelo WhatsApp 
3460-1746 ou pelo aplicativo ‘1746 Rio’.

Barreiras impedirão 
ônibus fretados 

OPERAÇÃO 

 N O Detro-RJ começou ontem a opera-
ção “Carnaval” que visa coibir o transpor-
te de passageiros sem autorização, além 
da verificação em terminais rodoviários. 
A ação acontecerá ao longo do feriado 
prolongado e conta com o apoio da PM.

Ontem, um ônibus foi flagrado fazen-
do transporte irregular próximo à Rodo-
viária do Rio. A atividade remunerada 
sem autorização coloca em risco a vida 
dos passageiros, uma vez que não exis-
tem garantias sobre as condições dos veí-
culos, além do registro do condutor. Nos 
coletivos regularizados, os fiscais do De-
tro-RJ verificam a documentação de por-
te obrigatório, o estado de conservação 
dos veículos, além do cumprimento das 
normas sanitárias e de acessibilidade.

Denúncias por (21) 3883-4141 ou 
e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br, e tam-
bém pelo WhatsApp (21) 98596-8545.

Detro vai fiscalizar 
os transportes

MIL AGENTES PARA 

EVITAR BLOCOS 

CLANDESTINOS 
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Magé e Belford Roxo registram filas na imunização
ESTEFAN RADOVICZ

Em Magé, chegou a ter fila, mas os pacientes elogiaram o atendimento

estamos aflitas. Pois eu como 
neta e toda família tivemos 
todo o cuidado para que ela 
não ficasse em aglomera-
ções e em nenhum situação 
de risco, e isso é um desres-
peito. Ela ficou muito sen-
tida pois sempre esteve em 
dia com as obrigações dela 
com prefeitura: como IPTU e 
demais contas, para na hora 
fazem esse descaso com ela”, 
completou Sabrina.

Procuradas, as prefeituras 
de Magé e Belford Roxo não 
responderam aos questio-
namentos até o fechamento 
desta edição.

A retomada da imunização 
contra covid-19 na Baixa-
da Fluminense foi marcada 
por aglomerações em filas e 
sistema de drive-thru em al-
guns municípios. Em Magé, 
no entanto, a população 
elogiou a rapidez no atendi-
mento, que mostrou cuidado 
com o grupo prioritário. Já 
em Belford Roxo, idosos vol-
taram para casa sem vacina.

“(Minha mãe) foi muito 
bem atendida, não tivemos 
dificuldade, não teve fila e 
foi rápido. Ela nem precisou 
sair do carro”, contou Cel-
so de Araújo, filho da Dona 

Ester, que foi vacina no dri-
ve-thru do pólo da Praia do 
Anil, em Magé.

Apesar do atendimen-
to eficiente, a Prefeitura de 
Magé informou que só tem 
estoque de vacinas até hoje, 
e não há previsão para a che-
gada de mais imunizantes.

Já em Belford Roxo, as fi-
las da Policlínica Neuza Gou-
lart Brizola registraram aglo-
merações e idosos voltaram 
para casa sem vacinas, o que 
gerou revolta na população.

“Chegamos no posto por 
volta das 7h30. Segundo o 
calendário de Belford Roxo 

hoje minha avó deveria ser 
vacinada. Em nenhum mo-
mento está informado que 
teria um limite de vacinas 
por dia. Ao abrir o posto mi-
nha vó não foi vacinada pois 
só tinha senha suficiente 
para 100 pessoas. Levamos 
toda a documentação e mes-
mo assim ela não foi vacina-
da. Tinha aglomeração, pes-
soas furando fila e era uma 
desorganização total”, recla-
mou Sabrina de Oliveira, que 
acompanhou a avó, Laudi-
cea, de 84 anos, até a policlí-
nica para ser vacinada.

“É revoltante, frustrante, 

Rio define até 
domingo se terá que 
parar de vacinar
Estoque de imunizantes dura até amanhã. Secretaria  
de Saúde espera nova remessa até terça-feira

REGINALDO PIMENTA

Filas foram sumindo pela manhã e a população elogiou organização

A 
Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio sabe-
rá até domingo se vai 
ser preciso interrom-

per o calendário de vacinação 
no Rio. Ontem, a pasta infor-
mou que o estoque de vacinas 
na capital dura até amanhã, 
comprometendo as datas de 
imunização na semana que 
vem. A secretaria trabalha 
com duas hipóteses para man-
ter o cronograma: antecipar 
doses da CoronaVac que estão 
armazenadas com a Secretaria 
Sstadual de Saúde, ou receber, 
até terça-feira, nova remessa 
da Oxford/Astrazeneca. 

Caso nova remessa de va-
cinas da Astrazeneca/Oxford 
não chegue, a demanda da 
semana que vem é de 20 mil 
pessoas por dia, num grupo 
que soma cerca de 105 mil 

pessoas (80 a 85 anos) ficará 
prejudicada. 

A outra alternativa, que 
seria antecipar o uso das 50 
mil doses de CoronaVac que 
seriam aplicadas daqui a 28 
dias, dependem da liberação 
do Ministério da Saúde. Além 
disso, é preciso a garantia da 
entrega de grande remessa 
dia 23, como está previsto pelo 
Instituto Butantã. Mas, dian-
te da declaração do secretário 
de estadual de Saúde, Carlos 
Alberto Chaves, esta é uma al-
ternativa remota.

“Estamos enviando a pri-
meira dose apenas. Apesar 
das pressões, vamos armaze-
nar a segunda para garantir 
o cumprimento do esquema 
vacinal. A partir do momento 
em que tenhamos certeza da 
chegada de novas doses pelo 

Ministério da Saúde, podere-
mos distribuir essa segunda 
remessa. Não adianta pressio-
nar para que a secretaria en-
tregue a segunda dose junto, 
porque não vamos dar. Não 
sabemos como os municípios 
vão gerir e não vamos deixar 
de garantir a imunização 
completa”, disse Chaves.

A vacinação no Municí-
pio do Rio na semana que 
vem está garantida somen-
te para aplicação das segun-
das doses da CoronaVac em 
quem tomou a imunização 
mês passado, ou seja, pro-
fissionais de Saúde e idosos 
em asilos, cerca de 115 mil 
pessoas. Até ontem à noite, 
dados das secretarias mos-
travam que 336.508 pessoas 
foram vacinadas no estado e 
222.736 na capital.

APÓS MUITA CONFUSÃO

São Gonçalo reorganiza plano

 NDepois de interromper a vaci-
nação devido à confusão gera-
da por ‘fura-filas’, a Prefeitura 
de São Gonçalo mudou o plano 
de ação e retomou a imunização 
ontem. O município resolveu 
dar prioridade a profissionais 
de Saúde com mais de 60 anos 
e à população idosa da cidade. 
Houve mudança nos locais e no 
horário de atendimento. 

Na rodada anterior, as doses 
acabaram antes de atender ido-
sos e profissionais do município 
que esperavam na fila, e tiveram 
lugares tomados por moradores 
e profissionais de outras cidades. 

Na retomada, as filas longas 
foram se dissipando pela manhã 
e a população elogiou a organi-
zação. “Graças a Deus já se foi a 
primeira etapa. O atendimento 
foi bem tranquilo e rápido, foi 
além das minhas expectativas. 
Sem problemas”, contou Jorge 
Amaral, que acompanhou sua 
mãe, Dorvalina, 90 anos.

Outra moradora, Leila de 
Oliveira também levou a mãe, 
Dejanira, para se vacinar e elo-
giou a organização dos postos. 
“Até que eu achei bem organi-
zado. Fiquei preocupada. Mas  
foi tudo bem”, relatou Leila.

 > Niterói também reto-
mou ontem a vacinação 
de idosos com menos de 
88 anos, com a reorgani-
zação do atendimento 
que ficou mais rápido e 
sem grandes problemas. 

“O atendimento foi 
imediato e cordial. 
Houve expressiva mo-
bilização dos profissio-
nais de Saúde do muni-
cípio, além da parceria 
com a UFF que tam-
bém foi bem produtiva. 
Espaço é o que não falta 
no Campus Gragoatá. 
Minha mãe, Dona Gil-
da, está com 93 anos e 
a família ficou angus-
tiada quando o estoque 
de vacina acabou. Ago-
ra foi um alívio”, expli-
cou Cristóvão Araripe, 
que levou a idosa para 
se vacinar no pólo de 
atendimento da UFF.

Segundo a prefeitura, 
o drive-thru começou 
ontem. Hoje também 
atenderá das 8h às 20h. 
A cidade recebeu 5.600 
vacinas que foram dis-
tribuídas pelos pólos. Os 
vacinados preenchem 
cadastros vão embora 
com previsão para a se-
gunda dose.

Em Niterói, 
mais rapidez 
para atender
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Covid: furar fila dá cadeia
Câmara aprova projeto de lei e texto vai ao Senado. Punição vai de 1 a 12 anos de detenção, em alguns 
casos a pena será acrescida em 1/3. Quem facilita ou aplica a vacina nos ‘furões’ também será enquadrado

A 
Câmara dos Deputa-
dos aprovou os pro-
jetos do Senado que 
tornam crime, com 

penalidade de detenção de 1 
a 12 anos e multa, furar a fila 
da vacinação durante situação 
de emergência sanitária nacio-
nal em razão de pandemia. O 
delito agora está tipificado no 
Código Penal. O texto final vol-
tou ao Senado. Quem falsificar 
atestado ou documento para 
ser imunizado antes terá a pe-
nalidade de 1 a 3 anos acresci-
da em um terço (1/3). 

Pessoas em cargos públicos, 
como políticos, prefeitos, de-
putados, vereadores, gestores 
de postos de saúde, empre-
sários, que furarem a fila ou 
colocarem amigos e parentes 
na frente, também serão en-
quadrados na nova lei. A pena 
para esses será de 2 a 12 anos. E 
o funcionário público que per-
mitir terá a pena de 2 a 12 anos 
agravada em 1/3. 

As propostas são uma rea-
ção dos senadores às inúme-
ras denúncias dessa prática 
em todo país logo após ini-
ciada a imunização contra 

a covid-19. Pessoas que não 
pertencem aos grupos priori-
tários (profissionais de saúde, 
idosos e pessoas com deficiên-
cia que vivem em instituição 
de longa permanência) se va-
cinaram, antecipadamente, 
burlando a ordem de imuni-
zação estabelecida pelos pla-
nos nacional, estaduais, dis-
trital ou municipais.

TRAMITAÇÃO CONJUNTA
A proposta do senador Plínio 
Valério (PSDB-AM) tramitou 
em conjunto com o projeto 
PL 11/2021, apresentado pela 
senadora Daniella Ribeiro 
(PP-PB), que estabelece in-
denização ao erário no valor 
correspondente ao da vacina, 
acrescido de multa no valor 
de R$ 1.100.

Os dois projetos propõem 
atacar o problema também 
na esfera administrativa, 
quando o crime for cometi-
do por agente público. A pro-
posição de Daniella Ribeiro 
torna obrigatória a proibição 
de investidura do agente em 
cargo, emprego ou função pú-

 > O projeto de lei (PL 
14/2021) do senador 
Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP) determina que 
fraudar a ordem de pre-
ferência na vacinação é 
crime sujeito à pena de 
detenção, de dois a seis 
anos, e multa. A propos-
ta também prevê a eleva-
ção de um a dois terços 
da pena se a conduta for 
de agente público. A pu-
nição prevista deve vigo-
rar até o dia 30 de junho 
de 2022 ou até o final das 
campanhas nacional, 
estadual e municipal de 
imunização contra o co-
ronavírus, o que ocorrer 
por último.

O senador destaca 
que a conduta de quem 
frauda a fila de vacina-
ção já é tipificada como 
crime, mas que não se 
trata de tipos penais 
pensados “sob o manto 
de uma pandemia”, em 
que a vacinação segundo 
a ordem de preferência é 
imprescindível.

“As penas cominadas 
para o tipo penal são bai-
xas, de modo que pode 
não haver o efeito nega-
tivo geral do tipo. Fala-se 
especificamente, nessa 
linha, no crime de infra-
ção de medida sanitária 
preventiva. Também se 
poderia pensar na exis-
tência de eventual con-
curso de crimes, a depen-
der da situação concreta, 
com outros tipos penais: 
prevaricação, corrupção 
ativa, corrupção passiva, 
associação criminosa, 
condescendência crimi-
nosa, falsidade ideológi-
ca, dentre outros”, acres-
centou Randolfe.

Agente 
público 
terá pena 
acrescida

blica pelo prazo de dois anos.
“São fatos extremamen-

te graves e que merecem ser 
combatidos e rechaçados. O 
país sofre com a pandemia, 
famílias são devastadas e pro-
fissionais de saúde expõem 
suas vidas para tentar mini-
mizar os impactos da doen-
ça. Não podemos conceber, 
assim, que pessoas fora dos 
grupos prioritários se valham 
de artifícios para serem bene-
ficiadas pela imunização an-
tes daqueles que mais neces-
sitam”, defende a senadora.

Para a senadora Eliziane 
Gama (Cidadania–MA), que 
apresentou o PL 15/2021, nas 
mesmas penas estão quem, sa-
bendo da irregularidade, auto-
riza ou aplica a vacina em pes-
soa que não atende à ordem de 
imunização estabelecida.

“Esses comportamentos de-
vem ser prontamente repreen-
didos, pois interferem no me-
lhor gerenciamento dos pro-
gramas de imunização. Este 
projeto de lei aperfeiçoará a 
proteção da nossa saúde pú-
blica”, afirma a senadora.

As penas cominadas 
para o tipo penal 
são baixas, de modo 
que pode não haver 
o efeito negativo 
geral do tipo. Fala-
se especificamente, 
nessa linha, no 
crime de infração 
de medida sanitária 
preventiva”
RANDOLFE RODRIGUES, 
senador

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Câmara aprova projeto que torna crime furar a fila de vacinação. Tipificação penal ficará em vigor até que a pandemia acabe

NÚMERO

12
Pena máxima de detenção 
pode chegar a 12 anos. Se for 
agente público esse total é 
acrescido de 1/3 da pena. Ou 
seja, mais 3,6 anos.

‘Fatos são 
extremamente 
graves e merecem 
ser combatidos 
e rechaçados’

O autor de um dos PLs é o líder da Rede, Randolfe Rodrigues (AP)

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO
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Vazamento 
de dados 
está sob 
investigação
ANPD quer saber como informações 
de brasileiros caíram em mãos erradas

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Hacker diz que tem dados de 57,2 milhões de clientes da operadora Claro e 45,6 milhões da Vivo

O
s sucessivos vazamen-
tos de dados de brasi-
leiros serão alvo de in-
vestigação da Autori-

dade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), que quer saber 
como informações de contas 
de telefone celular de 102,8 mi-
lhões de pessoas foram cair em 
mãos erradas. A autoridade 
oficiou outros órgãos, como a 
Polícia Federal, a empresa que 
noticiou o fato e as empresas 
envolvidas, para investigar e 
auxiliar na apuração e na ado-
ção de medidas de contenção e 
de mitigação de riscos relacio-
nados aos dados pessoais dos 
possíveis afetados”, diz trecho 
da nota enviada à imprensa. 

Um novo vazamento de 
dados na internet pode ter ex-
posto mais de 100 milhões de 
contas de celular de fevereiro, 
segundo o dfndr lab, da em-
presa de cibersegurança PSa-
fe. Entre as informações vaza-
das estão o número de celular 
do presidente Jair Bolsonaro, 
da apresentadora Fátima Ber-
nardes, e do âncora do Jornal 
Nacional, William Bonner. 

Segundo a PSafe, os dados 
estavam disponíveis para a 
compra na dark web desde o 
dia 3 de fevereiro deste ano, 
e incluía informações como 
CPF, número de celular, tipo 
de conta telefônica, minutos 
gastos em ligação e outros da-
dos pessoais.

Ao todo, 102.828.814 contas 
foram vazadas e, a princípio, 
acredita-se que pertencem a 
usuários das operadoras Cla-
ro e Vivo. As duas empresas 
afirmaram, em nota ao site 
NeoFeed, que noticiou em pri-
meira mão, que desconhecem 
falhas no sistema e vazamento 
de informações de clientes das 
operadoras.

Fora do Brasil, o criminoso 
estaria vendendo as informa-
ções individualmente ou por 
pacotes. O hacker ainda afir-
mou à empresa de cibersegu-
rança que têm informações de 
57,2 milhões de contas telefô-
nicas da Vivo e de 45,6 milhões 
de contas da Claro.

A PSafe se colocou à dispo-
sição da Autoridade Nacional 
para ajudar na investigação.

Embora ainda não se saiba 
a origem dos vazamentos de 
dados de brasileiros, que deixou 
descoberto cerca de 102 milhões 
de celulares e outras informa-
ções, os cuidados devem ser re-
dobrados para evitar ou ao me-
nos minimizar prejuízos e golpes 
que devem surgir a partir dessa 
falha de segurança.

“Frequentemente, em razão 
de alguma compra ou transação 

financeira, precisamos fornecer 
dados pessoais para empresas 
e outros entes, e algum tipo de 
risco sempre esteve presente. 
Hoje em dia, porém, com a Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), as organizações têm 
a obrigação de proteger essas 
informações”, explica George 
Bonfim, advogado especializa-
do em Direito Digital e Proteção 
de Dados, do escritório Natal & 

Manssur. “A partir dessa legis-
lação, as pessoas têm à dispo-
sição um canal para denúncias 
que pode ajudar a combater o 
problema”, acrescenta.

As sanções e multas previs-
tas na LGPD só poderão ser apli-
cadas a partir de agosto, mas 
não há impedimento para que 
as pessoas façam denúncias 
ao Ministério Público, Procon e 
agências reguladoras. 

FIQUE ALERTA!

Cuidados devem ser redobrados após novo ataque

STJ aceita 

denúncia 

e Witzel 

vira réu 

Por unanimidade, a Cor-
te Especial do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
aceitou ontem a denúncia 
do Ministério Público Fe-
deral (MPF) contra o go-
vernador afastado do Rio 
Wilson Witzel (PSC), por 
corrupção ativa, passiva 
e lavagem de dinheiro. 
Dos 15 desembargado-
res, 13 votaram pelo re-
cebimento da denúncia 
e dois se declaram impe-
didos. Com a decisão, ele 
passa a condição de réu no 
processo de desvio de re-
cursos destinados à Saúde 
e ao combate à pandemia.

“Os elementos, consi-
derados no conjunto, e 
não isoladamente, cons-
troem um lastro proba-
tório necessário à instau-
ração da ação penal”, ob-
servou o ministro relator 
Benedito Gonçalves.

Os ministros também 
votaram pelo afastamen-
to de Witzel por mais um 
ano. Ele estava afastado 
desde o fim de agosto por 
180 dias, prazo que acaba-
ria no fim deste mês.

A p ó s  o  j u l g a m e n -
to, Witzel se pronunciou 
em seu Twitter:”Infeliz-
mente, o recebimento de 
denúncia criminal no Bra-
sil ainda se faz com base 
no princípio do “in dúbio 
pro societat”, permitin-
do-se um processo penal 
duvidoso e recheado de 
acusações falhas.
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Irmã de 
cantor do 
Molejo 
depõe
Riane Oliveira, irmã de An-
derson Leonardo, vocalista 
do grupo Molejo, prestou 
depoimento ao delegado 
Reginaldo Guilherme, ti-
tular da 33ª DP (Realengo), 
na tarde desta quarta-feira, 
e contou que Maycon Dou-
glas Porto do Nascimento 
Adão, o MC Maylon, não 
demonstrou ter sido víti-
ma de estupro. 

Em depoimento, a irmã 
do cantor contou que horas 
após o suposto crime, ela e 
Maycon estiveram em uma 
casa de shows na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste do Rio. 
Segundo Riane, Maycon 
teria dançado bastante e 
até agachado durante as 
músicas, sem demonstrar 
nenhum desconforto ou 
tristeza.

Segundo a denúncia do 
funkeiro, o crime teria acon-
tecido na madrugada do dia 
11 de dezembro. Maycon 
afirma que Anderson supos-
tamente teria marcado uma 
reunião mas o cantor o teria 
o levado para o motel.

Lamentável intolerância religiosa
Nas redes, pastor é visto em vídeo destruindo peças sagradas ligadas a cultos afro-brasileiros

DIVULGAÇÃO

Culto afro no Rio: religião está sendo ameaçada pela intolerância

O 
pastor da Igreja da 
Tenda dos Milagres, 
Gledson Lima, pro-
fanou peças religio-

sas e registrou o momento 
em um vídeo que circula nas 
redes sociais. O caso aconte-
ceu no bairro Vila Cláudia, 
em Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense. Uma denúncia 
foi registada na Delegacia de 
Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância (Decradi) nes-
ta quarta (10). A Polícia Civil 
afirmou que vai apurar o caso. 

No vídeo, é possível perce-
ber que missionários acom-
panham de perto a ação. O 
pastor usa uma pedra para 
quebrar peças sagradas e 
desfaz as oferendas coloca-
das no chão. No registro ele 
diz: “quebrando em nome de 
Jesus”, “quebra de maldição”, 
“foi quebrado também essa 
oferenda em nome de Jesus”. 
Gledson encerra o vídeo cha-
mando pessoas para o culto 
de sua igreja: “Receba a tua 
vitória, venha amanhã para 

o nosso culto, amém”.
Vítima do caso, o Baba-

lorixá (líder religioso) Natã 
de Oxaguiãn, do terreiro Ilê 
Àsé Babá Min Okan Fun Fun, 
de 25 anos, disse ao DIA que 
procurou o pastor Gledson 
para dialogar e cobrar uma 
retratação. Sem sucesso, 
ele registrou o caso no DE-
CRADI e contou que se sente 
cada vez mais inseguro.

“Tenho um sentimento 
de medo, impotência e tris-
teza, por não poder fazer 
nada. Tem lugares que não 
podemos andar com vesti-
mentas sagradas, nós reali-
zamos um culto tão maravi-
lhoso, tão normal, e somos 
perseguidos o tempo todo 
por pessoas que infelizmen-
te são lideranças religiosas”, 
afirmou Natã.

A ação foi supostamente 
motivada em razão das peças 
estarem localizadas próximo 
ao sítio que pertence ao cen-
tro de recuperação da igreja. 
Natã contesta a versão e afir-

ma que as peças foram colo-
cadas a aproximadamente 
500 metros do local.

De acordo com o artigo 
208 do Decreto Lei nº 2.848 
de 07 de dezembro de 1940, 
vilipendiar publicamente 
ato ou objeto de culto religio-
so pode gerar pena de deten-
ção em até um ano, ou mul-

ta. As polícias Civil e Militar 
afirmaram que vão apurar 
o caso. Procurado pelo Dia, 
o pastor Gledson Lima afir-
mou que só daria entrevistas 
pessoalmente e preferiu não 
se pronunciar por telefone.

DEPREDAÇÃO DE TERREIROS

 N No último sábado, um ter-
reiro de Candomblé foi depre-
dado por um vizinho que se 
intitulava evangélico durante 
as festividades de Yemanjá, 
no bairro Anil, em Jacarepaguá, 
Zona Oeste do Rio. Durante a 
celebração que aconteceu às 
18h30, ele começou a xingar 
e depredar o terreiro usando 
uma escada e, em seguida, um 
pedaço de pau para quebrar 
ornamentos sagrados.

Apenas em janeiro deste 
ano, nove casos envolvendo 
intolerância religiosa foram 
registrados. Vale ressaltar 
que muitos casos não pros-
seguem em razão de medo e 
insegurança.

O Instituto de Segurança 
Pública (ISP) contabilizou 
1.355 registros de ocorrência 
de crimes que podem estar 

relacionados à intolerância 
religiosa em 2020. Isso signi-
fica que foram denunciados 
em média mais de três casos 
por dia.

Nesse contexto se incluem 
ainda os casos de injúria por 

preconceito (1.188 vítimas), 
quando um indivíduo é discri-
minado por sua cor, etnia, re-
ligião ou origem; e preconceito 
de raça, cor, religião, etnia e 
procedência nacional (144), 
quando todo um grupo étnico-
-racial é inferiorizado.

Medo dificulta denúncias

Em média, há 
mais de três casos 
de intolerância 
religiosa por dia

Dois suspeitos foram ba-
leados na manhã de on-
tem em confronto com a 
Polícia Militar, em Belford 
Roxo, na Baixada Flumi-
nense. De acordo com a 
corporação, policiais do 
39º BPM (Belford Roxo) 
e s t a v a m  e m  d e s l o c a -
mento pela Rua Quatro, 
no bairro de Santa Tereza, 
quando homens armados 
atiraram contra os agen-
tes. Uma pistola e um fuzil 
foram apreendidos.  

DIA A DIA

CONFRONTO 
NA BAIXADA

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro 
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FLAMENGO VASCO

Mengão fica com 40% de 
chances de ser campeão 
Após tropeço do Internacional, Rubro-Negro fica a apenas um ponto do líder 

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Arrascaeta pede foco total nos três últimos jogos do Brasileiro

A 
35ª rodada do Brasilei-
ro começou ruim, mas 
terminou boa para o 
Flamengo. Apesar do 

empate contra o Bragantino, 
o líder Internacional foi derro-
tado em casa pelo Sport. Com 
isso, a equipe carioca aumen-
tou as suas possibilidades de 
título e reduziu a vantagem do 
colocado na liderança

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Garcia, 
informados no portal “Infobo-
la”, o Internacional continua 
sendo o clube com mais chan-
ces de ser campeão. Na ponta, 
o Colorado tem 54% de possi-
bilidades. Porém, o Rubro-Ne-
gro pulou de 23% para 40% de 
chances de ser campeão.

Flamengo e Internacio-
nal vão se enfrentar no dia 
21, no Maracanã. O Rubro-
-Negro só depende de si para 
ser campeão. Caso a equipe 

carioca vença o Corinthians, 
no domingo, e o Colorado 
tropece diante do Vasco, o 
Flamengo assume a ponta 
e poderá conquistar o título 
se vencer o confronto direto 
contra o clube gaúcho.

O meia uruguaio Arrascae-
ta quer que a equipe rubro-
-negra busque as três vitórias 
nos jogos restantes para con-
firmar o título do Brasileiro: 
“A gente tem que seguir na 
mesma linha, cada jogo é uma 
final. Esse campeonato tem 
sido especial porque não tem 
um time que se afastou dos 
demais. Nosso foco é tentar 
chegar forte para vencer o 
Corinthians”. No domingo, o 
meia irá completar a marca 
de 100 jogos pelo Flamengo. 
“Feliz demais por chegar a 
essa marca importante nesse 
clube, ainda mais conquistan-
do coisas importantes”.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nA rodada para o Vasco foi 
desastrosa em todos os senti-
dos. Derrota vergonhosa para 
o Fortaleza e ainda viu o Sport 
passar por cima do Internacio-
nal no Beira-Rio. Desanima o 
torcedor vascaíno que, mesmo 
com três rodadas pela frente, 
não tem a mínima confian-
ça pelo futebol apresentado. 
Como o Luxa disse: “É sentar, 
aguentar as críticas e traba-
lhar”. Se há alguma geniali-
dade em você, Vanderlei, faça 
aparecer agora. Porque, até o 
momento, estamos vendo o 
contrário...

POR MILAGRE
DANIEL CASTELO BRANCO

É COM VOCÊ, FLAMENGO

D
eixou chegar. Essa frase atormenta os 
rivais. É a expressão que todo rubro-ne-
gro quer acreditar sempre que o Fla está 

em situação próxima de título e precisando de 
resultados favoráveis para que isso aconteça. 
E aconteceu. Ninguém esperava que o Sport 
ganhasse do Inter. Um empate já faria o maior 
dos flamenguistas ir até a esquina para gritar: 
“Deixou chegar!!!”. Agora, o Flamengo depende 
das próprias pernas para conquistar o segundo 
título brasileiro seguidamente. Aos tropeções, 
o time veio se encaixando na reta final e terá a 
decisão que queria contra o Inter, na 37ª roda-
da. Até lá, tem que ganhar do Corinthians e tor-
cer para o rival Vasco contra o Colorado. Agora 
é com você, Flamengo. Vencendo todas, o título 
fica na Gávea e o ‘deixou chegar’ vira realidade 
para afagar o coração do flamenguista após 
duas eliminações dolorosas, na Libertadores e 
na Copa do Brasil. Seria importantíssimo para 
Ceni ter segurança no cargo e já planejar a pró-
xima Libertadores. Afinal, deixou chegar, né?

Gabigol lidera o Flamengo na reta final do Brasileirão

 nParece uma nota repeti-
da: mais uma vez, essa co-
luna está desejando força 
ao Neymar por uma contu-
são e também por perder 
um jogo importante na sua 
carreira. O PSG enfrenta-
rá o Barcelona no dia 16 
de fevereiro e o astro bra-
sileiro sofreu uma lesão 
grau 2 no adutor da coxa. 
Sendo assim, um mês fora. 
Só nos resta lamentar por-
que o duelo entre Messi e 
Neymar não vai acontecer 
mais. Péssima notícia para 
quem ama futebol...

FORÇA, NEY!

SEM LAMENTAÇÃO
 nUm ponto contra um rival direto na luta por vaga no G-4. 

O Flu não tem nada a lamentar após o empate em 0 a 0 com 
o Atlético-MG. Chegou a 57 pontos, não viu o São Paulo se 
distanciar e briga pelas primeiras posições. Pode vir um 
combo: vaga na Libertadores e uma bolada com a premia-
ção do Brasileiro para colocar a casa em ordem. Há total 
condição de o Flu terminar a temporada arrebentando.

A
F

P

Após derrota para o Fortaleza, time de 
Luxemburgo está em situação delicada

Cruzmaltino já tem 
50% de risco de ser 
rebaixado à Série B

Com o Botafogo confirma-
do na Série B na próxima 
temporada, o Rio de Janei-
ro corre um risco grande 
de ter outro clube rebaixa-
do no Brasileiro. A derrota 
do Vasco para o Fortaleza, 
na quarta-feira, colocou 
a equipe de São Januário 
mais próxima de cair para 
a Segundona. O risco de 
queda aumentou, de acor-
do com os cálculos do ma-
temático Tristão Garcia.

Segundo o portal “Info-
bola”, o Vasco tem 50% de 
risco de cair para a Série 
B. Faltando três rodadas 
para o fim, o Cruzmaltino 
está na zona de rebaixa-
mento. No entanto, ape-
sar disso, o Bahia, que está 
fora, ainda tem mais risco 
de queda do que o clube 
da Colina. No momento, o 
Tricolor aparece com 53% 

de risco de jogar a Série B na 
próxima temporada.

Em situação pior que o 
Vasco estão o Coritiba, com 
99%, e o Goiás, com 93%. 
Com as vitórias sobre o Vasco 
e o Internacional, respectiva-
mente, Fortaleza e Sport fica-
ram em situações bem con-
fortáveis. O clube cearense 
tem apenas 4% de risco, en-
quanto o Leão Pernambuca-
no aparece com somente 1%.

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Venda de Pedro Raul é encaminhada

Atacante assinará contrato de três anos com Kashiwa Reysol

O Botafogo encaminhou 
a venda do atacante Pedro 
Raul para o Kashiwa Reysol, 
do Japão. A equipe do fute-
bol asiático vai desembolsar 
1,8 milhões de dólares (cerca 

de R$ 9,66 milhões) por 70% 
do jogador, de 24 anos.

O contrato que Pedro Raul 
irá assinar com o clube japo-
nês terá validade por três 
temporadas. O Botafogo já 
iria começar a troca de do-
cumentação para que o pro-
cesso burocrático se inicie, 
e o atacante fique liberado 
para viajar e se apresentar 
ao novo clube.

Por conta do fuso horário, 
a negociação foi alinhavada 

na madrugada de ontem. 
As tratativas entre os clu-

bes foi intermediada pelo 
empresário Márcio Bitten-
court, o mesmo que tratou 
da ida de Dodi, ex-Flumi-
nense, para o mesmo time, 
o Kashiwa Reysol.

Pedro Raul chegou ao 
Botafogo no início de 2020, 
disputou 39 partidas e fez 
12 gols, sendo o artilheiro 
do time na temporada até o 
momento.

Marcão elogia atuação do time
No retorno ao Maracanã, o 
Fluminense ficou no empate 
sem gols com o Atlético-MG. 
A atuação da equipe carioca 
agradou ao treinador Marcão. 
Após o fim do jogo, ele elogiou 
seus comandados e lamentou 
que a vitória não tenha vindo, 
apesar das chances criadas, 
principalmente nos últimos 
minutos da partida.

PALMEIRAS É 4º NO MUNDIAL
O Verdão perdeu para o Al Ahly, nos pênaltis 

(3 a 2), após empate por 0 a 0. O Bayern de 

Munique foi campeão: 1 a 0 sobre o Tigres.

“Muito orgulho desses me-
ninos. Fizemos uma partida 
consciente, consistente. Um 
grande jogo. Adversário qua-
lificado. Montamos uma es-
tratégia para esse jogo e, no 
finzinho, quase fomos pre-
miados com um gol que nos 
daria a vitória e nos garantiria 
na Pré-Libertadores”, afirmou.

O treinador foi questio-

nado sobre a possível con-
tratação de Roger Machado 
para assumir o comando da 
equipe na próxima tempo-
rada. “Não sei. O presidente 
já anunciou? Estamos igual 
a vocês. Se acontecer, é um 
cara super do bem, trabalha-
dor. Se vier, vai contar com a 
ajuda do Marcão e todos que 
estão nesse processo”.

DANIEL CASTELO BRANCO

Luxemburgo: difícil missão

No domingo, diante do Corinthians, 
Arrascaeta vai completar a marca de 
100 jogos pelo Flamengo

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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ECONOMIA

Auxílio emergencial deve voltar 
em março e por até quatro meses
Bolsonaro afirma que essa é a alternativa discutida atualmente entre o Executivo e o Congresso

DIVULGAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro disse que não sabe qual seria o valor do benefício no caso de uma nova rodada do auxílio emergencial

O 
presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
afirmou ontem que 
uma nova rodada do 

auxílio emergencial deve ser 
paga a partir de março e por 
um período de até quatro me-
ses. O chefe do Executivo afir-
mou que essa é a alternativa 
discutida atualmente entre o 
Executivo e o Congresso. Ele 
disse, contudo, que não sabe 
qual seria o valor do benefício.

“Está quase certo, ainda 
não sabemos o valor. Com 
toda certeza — pode não ser 
— a partir de março, (por) 
três, quatro meses”, disse, 
em conversa com jornalis-
tas ao fim de evento do go-
verno em Alcântara (MA). 
“Isso que está sendo acerta-
do com o Executivo e com o 
Parlamento também porque 
temos que ter responsabili-
dade fiscal”, acrescentou.

O presidente não deu de-
talhes de quantas pessoas 
vão ser contempladas com 
essa nova rodada do auxílio.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, já disse que a 
ideia é atender à metade dos 
64 milhões de beneficiários 
que receberam no ano passa-
do. Nem o presidente nem o 
ministro disseram como vão 

ser os critérios de seleção.
Mais cedo, durante even-

to de entrega de títulos de 
propriedade rural, Bolsona-
ro já havia sinalizado que o 
governo estuda conceder no-
vas parcelas do auxílio emer-
gencial “por alguns meses”.

Em janeiro, o presiden-
te disse que a retomada do 
auxílio “quebraria” o Brasil. 
Agora, contudo, ele diz que 
vai ter uma nova rodada, 
mas que a retomada do be-
nefício “representa um en-
dividamento muito grande 
do nosso País”.

Na conversa com jornalis-
tas após a cerimônia, repe-
tiu que o auxílio custa “caro” 
para o País. “Eterno é apo-
sentadoria, o BPC (Benefício 
de Prestação Continuada), 
tá? E é uma questão emer-
gencial, porque custa caro 
para o Brasil”, disse.

Bolsonaro reforçou sua 
defesa pela retomada das ati-

Vendas do comércio do Rio caem 15% em janeiro
Números são relacionados ao mesmo mês de 2020. Pesquisa se baseia em 750 estabelecimentos da capital 

DANIEL CASTELO BRANCO

Movimentação na Rua Dias da Cruz, no Méier: pesquisa abordou a situação do comércio em diversas regiões

(bens duráveis), as lojas do 
Centro venderam menos 
12,0%, as da Zona Sul me-
nos 10,6% e as da Zona Nor-
te menos 11,1%. No ramo 
mole (bens não duráveis), 
as lojas da Zona Sul ven-
deram menos 9,6%, as da 
Zona Norte menos 10,5% e 
as do Centro menos 11,1%.

O comércio lojista da cida-
de do Rio vendeu menos 
15% em janeiro, em relação 
ao mesmo mês de 2020, de 
acordo com o Clube de Dire-
tores Lojistas do Rio de Ja-
neiro — CDLRio e do Sindi-
lojasRio, que ouviu cerca de 
750 estabelecimentos comer-
ciais da capital fluminense.

De acordo com Aldo Gon-
çalves, presidente das duas 
entidades, que juntas repre-
sentam mais de 30 mil lojis-
tas, janeiro normalmente é 
um mês fraco em termos de 
vendas, imprensado entre o 
Natal e as férias. 

“Mas o resultado deste 
ano continua refletindo for-
temente os efeitos da pan-
demia, além do desemprego 
e da queda de renda, que es-
tão afastando o consumidor 
das compras. Diante desse 
quadro, ele prefere econo-
mizar, principalmente as 
pessoas de menor poder 
aquisitivo que perderam o 
fôlego para comprar e nem 
mesmo as ações promovi-
das pelos lojistas, como li-
quidações, descontos e fa-
cilidade de crediário, foram 
suficientes para aumentar 

as vendas “, destaca Aldo.
“Mas há um aspecto bas-

tante positivo que gostaria de 
ressaltar, que pode influenciar 
e melhorar o desempenho das 
vendas nos próximos meses. 
Foi a medida tomada pela Pre-
feitura do Rio de suspender a 
licença para novos ambulan-
tes, antigo pleito do Sindicato 
dos Lojistas do Comércio do 
Rio de Janeiro (Sindilojas-
Rio) junto à prefeitura”, afir-
ma Aldo.

Ele completa: “Diante da 
prolongada e grave crise que 
vem afetando o comércio ca-
rioca nos últimos anos, estas 
resoluções sinalizam uma 
mudança de rumo na gestão 
da cidade, com foco na revi-
talização dos espaços públi-
cos e na recuperação econô-
mica. Essas medidas foram 
bem recebidas pelo comércio 
formal, que gera milhares de 
empregos e renda, paga im-
postos, e vem enfrentando 
uma crise sem precedentes, 
muito antes da pandemia, 
sem o necessário apoio do 
poder público”. 

QUEDAS NO FATURAMENTO

Segundo dados do CDLRio 

e do SindilojasRio, todos 
os setores registraram re-
sultado negativo. No ramo 
mole (bens não duráveis) 
as maiores quedas no fa-
turamento foram tecidos 
(-10,1%), calçados (-12,5%) 
e confecções (-9,9%) e, no 
ramo duro (bens duráveis), 
ót icas ( -11 ,5%),  móveis 

(-10,9%), joias (-10,5%) e 
eletrodomésticos (-9,9%). 
A venda a prazo, com me-
nos 5,8%, foi a forma de 
pagamento preferida pelos 
consumidores.

Em relação às vendas 
de acordo com a localiza-
ção dos estabelecimentos 
comerciais, no ramo duro 

Na quarta, dia 17, o 
funcionamento 
começa às 12h

Bancos: sem 
expediente 
na segunda 
e na terça

Em razão da pandemia de 
covid-19, muitos estados 
e munícipios brasileiros 
revogaram seus pontos 
facultativos e cancela-
ram suas festas e desfiles 
de Carnaval.

Apesar disso, a Federa-
ção Brasileira de Bancos 
(Febraban) informa que, 
de acordo resolução do 
Banco Central, o calendá-
rio de feriados bancários 
está mantido e nos dias 15 
e 16 — segunda e terça-fei-
ra de Carnaval — não ha-
verá atendimento ao pú-
blico nas agências.

Na Quarta-Feira de 
Cinzas, o início do expe-
diente será às 12h, com 
encerramento em horá-
rio normal de fechamento 
das agências.

vidades normais do comér-
cio, sem restrições por con-
ta da pandemia da covid-19. 
“Agora, não basta apenas 
conceder mais um período 
de auxílio emergencial, o co-
mércio tem que voltar a fun-
cionar, tem que acabar com 
essa história de ‘fecha tudo’”, 
disse. “Devemos cuidar dos 
mais idosos e quem tem co-

morbidade, o resto tem que 
trabalhar. Caso contrário, se 
nos endividarmos muito, o 
Brasil pode perder crédito e 
daí a inflação vem, a dívida 
já está em R$ 5 trilhões, daí 
vem o caos. Ninguém quer 
isso aí”, declarou.

Ontem, o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), cobrou o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, 
por uma nova rodada do au-
xílio emergencial com “uma 
alternativa viável” para o be-
nefício ser concedido.

Como mostrou o jornal O 
Estado de S. Paulo, Guedes 
aceita mais três parcelas de 
R$ 200, mas condiciona a 
aprovação de uma nova ro-
dada à aprovação de medidas 

de ajuste fiscal, como cortes 
de gastos com servidores, e 
uma base jurídica (que po-
deria ser uma cláusula de ca-
lamidade ou uma nova ver-
são da PEC do orçamento de 
guerra para permitir ao go-
verno ampliar os gastos fora 
de amarras fiscais).

Na conversa com 
jornalistas, o 
presidente repetiu 
que o auxílio custa 
“caro” para o Brasil

Com Estadão Conteúdo

Com Agência Brasil
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Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

conta com a receita do IPTU no início deste ano para reforçar o caixa. On-
tem, o secretário Pedro Paulo anunciou que “os cariocas fizeram diferença”: “Até o dia 9, 
arrecadamos acima da metade da expectativa”. São R$ 87 milhões a mais frente a 2020.

O MUNICÍPIO

Projeto para armar a 
Guarda está prestes a sair
Paes deve enviar o texto à Câmara ainda este mês, assim como outras propostas

ESTEFAN RADOVICZ

Eduardo Paes convidou parlamentares para encontro na segunda, no Palácio, para apresentar propostas

O 
projeto para armar 
a Guarda Municipal 
do Rio de Janeiro 
deve chegar à Câ-

mara de Vereadores ainda 
este mês. O prefeito Eduardo 
Paes (DEM) pretende enviar 
o texto em breve à Casa, as-
sim como outras propostas. 
Ainda na campanha eleito-
ral, Paes admitiu que apoia-
ria a medida, mas que a im-
plementação seria feita com 
critérios para evitar pos-
síveis falhas ou questiona-
mentos até mesmo jurídicos.

“Vou defender (a Guar-
da armada), mas claro que 
vamos estabelecer critérios 
muito rígidos para que gru-
po vai ser armado. Haverá 
muito treinamento, para 
evitar que isso se torne um 
problema”, declarou o pre-
feito em entrevista à coluna 
no dia 5 de dezembro.

Na última segunda-feira, 
o chefe do Executivo muni-
cipal recebeu ainda o verea-
dor Jones Moura (PSD) e um 
representante dos agentes 
da GM-Rio, Eduardo Cabral, 
que fizeram questionamen-
tos sobre esse assunto. A eles, 
Paes também falou sobre a 
intenção de encaminhar a 
proposta em fevereiro.

 n O pagamento do 13º salário 
de 2020 para 100 mil servi-
dores ativos, aposentados e 
pensionistas do Município do 
Rio que ainda não receberam 
o abono é um dos assuntos que 
têm tomado as atenções do 
prefeito, sua equipe e verea-
dores. A cobrança do funciona-
lismo pelo depósito é diária. E, 
por enquanto, não há previsão 
de data, nem do calendário 
com as datas para o crédito.

O governo trabalha para di-
vulgar um cronograma com 
prazos de pagamento, que 
pode vir de forma parcelada 
ou integral. O martelo, porém, 
ainda não foi batido.

Aliás, na mesma reunião 
com Paes, Jones Moura per-
guntou a ele sobre o tema. 
Paes reafirmou o cenário de 
dificuldades, sem possibilidade 
de cravar uma data agora. 

“Na conversa, ele apresentou 
diversas dificuldades, inclusive 
possibilidades para o pagamen-
to. Pode ser integral, parcelado, 
seja em duas, três ou até che-
gando em até seis vezes, ou de 
pagar mês que vem. Foi uma 
conversa onde ele subjetivou. 
Ele passou que não tem ainda 
uma formatação, e foi incisivo 
de que hoje ele não tem condi-
ção de fechar a conta e dizer o 
que vai fazer”, afirmou Moura.

CALENDÁRIO DO 13º

Prefeitura ainda não tem data definida

Prefeito vai detalhar projetos em almoço
 > O prefeito enviará na 

abertura do ano legislati-
vo, na próxima quinta-fei-
ra, dia 18, diversas propos-
tas ao Legislativo carioca. 
Inclusive, ele detalhará 
esses projetos na próxi-
ma segunda-feira em al-
moço com os vereadores, 
no Palácio da Cidade, em 

Botafogo. Paes formalizou o 
convite para o encontro on-
tem, por e-mail. 

Vale lembrar que antes 
mesmo do início do governo, 
o prefeito e alguns secretários 
como, por exemplo, o titular 
da pasta da Fazenda, Pedro 
Paulo, anunciaram que já na 
abertura do ano legislativo, no 

dia 18 de fevereiro, o Execu-
tivo enviaria diversos pro-
jetos à Câmara Municipal. 
Está nos planos um pacote 
de austeridade com uma 
série de medidas de ajus-
te. Entre elas, uma reforma 
tributária, lei de teto de gas-
tos, e possivelmente uma 
reforma previdenciária.

São 100 mil servidores do município à espera do pagamento

DANIEL CASTELO BRANCO

EDITAL DE INTERDIÇÃO CAUTELAR APLICADA AO
MÉDICO SILVIO PEREIRA CRM/RJ 52 18464-9

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei n° 3.268/57,
regulamentada pelo Decreto n° 44.045/58, decidiu na 271ª Sessão Plenária do
Corpo de Conselheiros, realizada no dia 29 outubro de 2020, INTERDITAR
CAUTELARMENTE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL do médico SILVIO
PEREIRA CRM/RJ 52 18464-9, denunciado nos autos do Processo Ético-
Profissional n° 2829/20, pelo prazo de (6) seis meses, contados a partir desta
data.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2021.

CONSELHEIRO WALTER PALIS VENTURA

Presidente do CREMERJ
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ARARUAMA V/TEXTO
Oportunidade Casa 2Quar-
tos, Area  Serviço, Varanda, 
Garagem, 10Minutos Centro 
Araruama, R$ 65/mil. Aceito 
Proposta/ Carta Credito, Pro-
prietário T. 22 99871-1914.
 

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

 

ENCANTADO V/TEXTO
Apartamento 1 ou 2 quartos. 
Sem condomínio. Rua Ange-
lina, 147.ônibus na porta. A 
partir de R$ 580,00. Tratar 
98354-1871
 

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.
 

BAR V/TEXTO
Passo ponto no Centro de 
Duque de Caxias. Preço só 
R$ 30.000,00. Tratar com 
Proprietário. Tel: (21) 97024-
7803/ 99014-1894
 

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.
 

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
 

MECÂNICO V/TEXTO
Trabalhe conosco. Precisa-
mos de Mecânico de suspen-
são que seja também alinha-
dor. Tel: 2445-2170 
e-mail: 
rcrmolasltda@yahoo.com.br
 

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

 



Atualmente solteiro após o término do noivado com Yá Burihan, o ex-Fazenda Lipe 
Ribeiro celebrou, na noite da última quarta-feira, o seu aniversário de 29 anos. O 
influencer foi surpreendido com uma festa surpresa em um hotel no Rio de Janeiro. Por 
conta da pandemia do coronavírus, apenas 20 pessoas, entre familiares e amigos mais 
próximos, participaram da celebração. O som ficou por conta do DJ Braga e o evento ainda 
contou com a presença do casal ‘Power Couple’ Taty Zatto e Marcelo Braga.

FábiaOliveira

FESTA SURPRESA

LIPE RIBEIRO GANHA 

TRIO PODE PEGAR ATÉ OITO ANOS DE PRISÃO

MP aceita denúncia contra 

Fontenelle, Mendigo e Netinho

No ‘Mais Você’ de ontem, Ana Maria Braga foi criti-
cada, após ter ignorado a intensidade do beijo dos 
participantes Gil e Lucas Penteado, na penúltima 
festa do ‘BBB 21’, e ter considerado o beijo entre 
Carla Diaz e Arthur como um ‘beijo de verdade’. Ho-
ras depois, a apresentadora usou o Twitter para se 
desculpar por sua fala equivocada. “Gente, eu falei 
pensando nos casais que estão na casa e esqueci 
do beijo do Gil e do Lucas. Me perdoem”, escreveu.

UM COMENTÁRIO 
POLÊMICO 

REPRODUÇÃO

Seis meses. Este foi o tempo 
que o Ministério Público de 
São Paulo levou para aceitar 

a denúncia do suplente de Depu-
tado Estadual e ativista dos direi-
tos LGBTI+, Agripino Magalhães, 
contra Antônia Fontenelle, Carlos 
Silva, o Mendigo, e o cantor baiano 
Netinho. O trio já responde ao 
processo criminal de LGBTfobia e 
de racismo e pode pegar até oito 
anos de prisão.

“As pessoas precisam saber que 
esses tipos de comentários sobre 
racismos e preconceitos não cabem 
mais na sociedade. São discursos de 
ódio e isso é crime. Crime previsto 
por lei e que pode levar uma pessoa 
à prisão por oito anos. Nós queremos 
punição para que isso não se repita 
entre pessoas famosas e formadoras 
de opiniões”, explicou o advogado do 
caso, Ângelo Carbone, especialista em crimes contra Ho-
mofobia e Racismo.

Antônia, Mendigo e Netinho foram intimados à presta-
rem depoimentos nos próximos dias e em datas diferentes 
para apresentarem suas respectivas defesas.

A denúncia contra Netinho é em relação à publicação no 

Instagram e Facebook, 
em que o cantor diz que 
‘se esse pessoal LGBT não 
vivesse de acordo com o 
fiofó, pensando com o 
fiofó, o Brasil ia ser maravi-
lhoso’. Mendigo usou uma 
foto de  de Thammy Miran-
da e seu filho, ao lado de 
um clique antes da mudan-
ça de sexo: “Prefiro ser 
órfão do que ser adotado 
por uma mulher operada 
que se passa por homem 
para ter o privilégio de ado-
tar uma criança”. Já para 
Antônia se refere ao comen-
tário sobre a música ‘Fricote’ 
de Luiz Caldas: “Nega do 
cabelo duro, que não gosta 
de pentear... Hoje em dia não 
se pode falar nada porque 

‘tudo é racismo’, ‘tudo ofende’ e ‘tudo mimimi’”
Agripino Magalhães irá comparecer na próxima 

terça-feira (16) na 15ª Delegacia de São Paulo 
(Itaim).A Promotora de Justiça Criminal Denise de 
Souza Goubeth é quem estará a frente do processo, 
de número 38.0001.0003201/2020-0.

DIVULGAÇÃO 

FOTOS REPRODUÇÃO
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TERMINA O NAMORO DO ATOR 

BABU SANTANA 
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A atriz Ilana Hazan está de volta à TV interpretando 

uma das seguidoras de Semírames (Francisca Quei-

roz), em ‘Gênesis’. Ela, que vive uma viúva, conta como 

foi a emoção de trazer o choro para sua personagem 

em meio a crise que vivia em seu casamento com o 

médico ortopedista Leo Portnoi. “Gravamos essas 

cenas antes da pandemia. Mas, me senti como se 

estivesse me separando de verdade do meu marido. 

Uma dor enorme! O que de fato, veio a acontecer 

agora, depois desse tempo todo, trancados dentro de 

casa. Anunciamos a separação justamente quando as 

cenas vieram ao ar. Pareceu um pressentimento. Uma 

pena! Mas, vida que segue! Estamos nos separando. 

O isolamento tem essas coisas”, lamenta a atriz, que 

posou nos bastidores com o ator Giuseppe Oristânio, 

que interpreta Gomer.

Na próxima semana, a Estação Primeira de Mangueira dará iní-
cio a sua tradicional disputa de samba-enredo para 2022. A no-
vidade no concurso é a estreia do ator e sambista Ailton Graça 
como compositor. O convite veio dos renomados compositores 
da Verde e Rosa, Beto Savanna, Índio da Mangueira e De Deus. 
“Estou em estado de graça. Eu já desfilava na mangueira em 
uma ala só de compositores a convite do meu grande amigo 
índio, mas quando recebi o convite para integrar a parceria 
confesso que me assustei, mas está sendo um grande apren-
dizado. Participar da composição deste samba foi mágico, 
estar nessa disputa de samba-enredo é mágico”, disse o ator.
 Por conta da pandemia e por morar em São Paulo, o pro-
cesso de criação do samba também foi uma novidade para 
a parceria. “Todo o processo de criação do samba foi atra-
vés do aplicativo de mensagens. Pedi desculpas aos meus 
colegas compositores, mas eu aproveitei o momento para 
aprender ainda mais”, contou o artista emocionado.
A apresentação oficial do samba de Ailton Graça e seus 
parceiros será no dia 15 de fevereiro, durante a live do ‘Vi-
radão do Carnaval Verde e Rosa’, a partir das 15h, no canal 
da agremiação no Youtube. 

ATOR E COMPOSITOR

REALIDADE X FICÇÃO

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

compositor por-
tuguês Bebux-
xa lança hoje, 
no canal oficial 
do YouTube da 
gravadora inde-
pendente Runn 
Group, seu novo 
videoclipe “Es-
sência”. O single, 
tem a partici-
pação especial 
da cantora Gabs 
Reset, da banda 
Reset.

A força de vontade aliada à disciplina trouxe resultados para a saúde e bem-estar de Jéssica 
Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo. Após sua última cirurgia cardíaca, ela perdeu mais de 
20 quilos em apenas seis meses. A primeira foto foi tirada no dia 5 de agosto do ano passado. 
Já o segundo clique foi feito no último dia 8. Repare que o mesmo short que naquela época 
não fechava, agora fica largo. 
O resultado de tudo isso foi devido às mudanças de vários hábitos, como manter uma 
alimentação mais saudável e a prática de exercícios semanalmente. No início do processo de 
emagrecimento, ela contou com a ajuda de um SPA para a reeducação alimentar e de um 
nutrólogo também. Após a cirurgia, Jéssica chegou a pesar 92 kg e hoje está com 69 kg. 

FILHA DE LEONARDO PERDE MAIS 
DE 20 KG APÓS CIRURGIA CARDÍACA 

Babu Santana é o mais novo solteiro da praça. O ator resolveu comunicar aos 

fãs, através do seu Instagram, que seu namoro com a Tati Melo chegou ao 

fim. “Por todo carinho que tenho por vocês, que acompanham minha vida e 

carreira, queria dividir algo: eu e Tati decidimos por não continuar mais nosso 

namoro. De uma forma muito tranquila e respeitosa, juntos, e com bastante 

diálogo, entendemos que, nesse momento, nossas vidas seguem propósitos 

diferentes, o que não anula o que vivemos e sentimos, muito menos o afeto 

e admiração que temos um pelo outro. Sou grato infinitamente pela parce-

ria, amizade, tudo que vivemos. Tati é uma pessoa incrível”, escreveu o ator. 

Histórias de superação
Maquiador e empresário, Agustin Fernandez participou do programa’Vem com a gente’, comandado 
por Gardênia Cavalcanti, na Band Rio. Além de Agustin, Xande de Pilares também foi um dos 
participantes. Os dois contaram um pouco das suas histórias de vida até alcançarem o sucesso. “Foi 
uma conversa muito legal. Me identifiquei com a história do Xande várias vezes. Temos uma trajetória 
parecida, de superação. Apesar de todo histórico de dificuldades, conseguimos vencer e alcançar 
nossos objetivos”, contou Agustin, que é grande amigo da primeira dama Michele Bolsonaro.

EMITE NOTA DE REPÚDIO

IMPÉRIO SERRANO 

DIVULGAÇÃO 

Após viralizar um vídeo de Nego Di, do ‘BBB 

21’, sobre o cantor Arlindo Cruz, em que 

o humorista debocha da atual condição 

física do sambista, que ainda está em re-

cuperação de um AVC que sofreu há três 

anos, a escola de samba Império Serrano, 

de Madureira, emitiu uma nota de repúdio 

contra a fala do brother.

 “Em nome de toda a Família Imperia-

na, a Diretoria do Grêmio Recreativo Esco-

la de Samba Império Serrano vem a pú-

blico repudiar veementemente a atitude 

do participante do BBB21, Nego Di, que 

zombou do estado de saúde do sambista 

Arlindo Cruz, como mostra um vídeo que 

circula nas redes sociais. O fato aconteceu durante 

um programa de rádio retransmitido via youtube, antes da entrada do humorista na casa do BBB, 

que só veio à tona neste momento, sendo que na oportunidade o mesmo chegou a imitar o que 

dizia ser a feição do cantor. O Império Serrano como uma escola de samba embasada nos princípios 

de respeito às raízes familiares e moralidade, demonstra total apoio e solidariedade à Família Cruz, 

ao ponto que pede providências aos órgãos competentes”, diz um trecho do comunicado.

 O vídeo de Nego Di que viralizou recentemente é de um programa de rádio transmitido no You-

tube e gravado antes da entrada do humorista no BBB21. “Não precisa ir longe. O Arlindo Cruz tá 

até hoje… Os caras postam foto dele e falam ‘Recuperação a mil’. E ele está assim”, disse Nego Di, 

paralisando o rosto para imitar o artista, enquanto arranca risadas de outras pessoas presentes 

no bate-papo.

Em resposta a um seguidor do Instagram, Andressa Urach disse que participaria do novo 
reality da Anitta. “Com certeza! Eu amaria participar. Tô preparada. E aí? Vocês gostariam?”, 
disse a loura. Anitta reuniu famosos como o ator Felipe Roque, a atriz Gabi Lopes, o ex-Fazen-
da Lipe Ribeiro e Nicole Bahls para confiná-los em uma ilha e registrar tudo. 

JOGOU A LETRA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N O Ministério da Saúde afirmou à coluna que não houve 
e nem há nenhum ato administrativo de ‘desabilitação’ 
de leitos de Unidade de Terapia-Intensiva para covid-19. 
A informação diverge de levantamento feito pela entida-
de de secretários de Saúde (Conass) o qual mostra que, 
em dezembro de 2020, dos 20.770 leitos então em uso, 
12.003 encontravam-se habilitados, ou seja, financiados 
pelo Ministério da Saúde. Em janeiro, o número de leitos 
caiu para 7.717 e, neste mês, para apenas 3.187. Segundo 
o MS, os leitos adicionais criados e custeados em virtu-
de do Estado de Calamidade Pública tinham vigência 
limitada ao ano fiscal de 2020.

Portaria 
 N“No dia 30 de dezembro 

de 2020, conforme a porta-
ria GM/MS número 3.896, 
a pasta permitiu que esta-
dos continuassem a exe-
cutar R$ 864 milhões em 
recursos não gastos com o 
enfrentamento à pande-
mia em 2020 no ano fiscal 
de 2021”, diz a pasta.

Ações 
 NO Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) já recebeu duas 
ações – dos governos do 
Maranhão e de São Paulo – 
para que o governo federal 
retome o financiamento e 
reabilite os leitos de UTI em 
todo o país. Partidos de opo-
sição também acionaram a 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) com pedido 
de providências. 

Créditos 
 NO Ministério da Saúde 

já fez duas solicitações de 
recursos adicionais ao Mi-
nistério da Economia para 
financiar os leitos, mas 
sem resposta. “Uma vez 

obtidos os créditos extraor-
dinários, os repasses serão 
feitos com a maior brevi-
dade possível, atendendo a 
critérios objetivos, pelo go-
verno federal a estados, DF 
e municípios”, posiciona. 

Operação  
 NA operação do governo 

para tentar enterrar a CPI 
da Covid-19 não surtiu efei-
to. Os 30 senadores que 
apoiam a criação da comis-
são mantêm as assinaturas 
no requerimento que está 
há dias sobre a mesa do pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), aliado 
do Planalto.

Omissões 
 NAlém da Rede Sustentabi-

lidade, partido que sugeriu 
a criação da CPI, o reque-
rimento reúne assinaturas 
de senadores do PT, MDB, 
PSDB, Podemos, PDT, Cida-
dania, PSL e PSD. Se insta-
lada por Pacheco, a comis-
são irá apurar as ações e 
omissões do governo fede-
ral na pandemia. 

Picanha 
 NNa representação envia-

da à Procuradoria-Geral da 
República, deputados do 
PSB questionam “o grau de 
sofisticação empregado” 
nas compras de cortes no-
bres e específicos de carnes 
pelas Forças Armadas. Isso 
porque o levantamento do 
partido revela que órgãos 
da Defesa são grandes con-
sumidores de picanha aci-
ma do preço. 

Urgência 
 NO Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) julga hoje o pe-
dido de urgência nas ações 
do Estado para ajudar a 
população quilombola no 
enfrentamento à covid-19, 
protocolado pela Coorde-
nação Nacional de Articula-
ção de Quilombos (Conaq). 
Entre 11 de abril de 2020 
- quando foi registrada a 
primeira morte - e 2 de fe-
vereiro de 2021, a covid-19 
vitimou 195 quilombolas. 

Cloroquina 
 NA Fiocruz nega que te-

nha produzido cloroqui-
na para pacientes com co-
vid-19, com uso de recur-
sos da Medida Provisória 

940/2020. O Instituto de 
Tecnologia em Fármacos, 
segundo a fundação, pro-
duz o medicamento ape-
nas para atendimento ao 
Programa de Prevenção e 
Controle da Malária, a par-
tir de solicitações do Minis-
tério da Saúde (MS). 

Tripulantes  
 NO presidente Bolsonaro 

editou medida provisória 
(MP 1.029/2021) que per-
mite a terceirização dos tri-
pulantes de aeronaves ope-
radas por órgãos públicos. 
Atualmente, a lei prevê que 
pilotos devem ter vínculo 
empregatício com o opera-
dor da aeronave - não po-
dendo exercer a atividade 
de forma terceirizada.

Tributos 
 NA Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional lançou 
programa de renegociação 
de tributos federais venci-
dos no período de março 
a dezembro de 2020 e não 
pagos em razão dos im-
pactos econômicos decor-
rentes da pandemia de co-
vid-19. Os descontos – para 
pessoas física e jurídica - 
podem chegar a 70%. 

DIVERGÊNCIA  

LIDERANÇA 

 N O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), co-
meçou a pagar a fatura dos vo-
tos que recebeu para ser eleito 
com folga. Articulou pessoal-
mente a aprovação do projeto 
que cria a liderança da oposição 
na Casa. Pacheco foi apoiado, 
entre outros, pelas bancadas 
do PT e do PDT.

A aprendizagem é um processo 
complexo e fundamental para 
o ser humano e nem todos os 

indivíduos aprendem da mesma for-
ma. O aprendizado é uma construção 
que passa por etapas e depende de di-
versos fatores, como aspectos cogni-
tivos, emocionais, culturais, entre ou-
tros, para que de fato o conhecimento 
adquirido seja consolidado. Não exis-
tem dois processos de aprendizagem 
iguais, pois cada pessoa tem uma for-
ma única de aprender, o chamado 
perfil ou estilo de aprendizagem.

De acordo com os autores Gilson 
Teixeira e Denise Mendes da Silva, os 
estilos de aprendizagem são maneiras 
próprias de um indivíduo perceber e 
sistematizar os conhecimentos que 
são expostos desde seu nascimento.

Aprender a aprender é o ponto 
chave para uma aprendizagem signi-
ficativa. Descobrir qual é o perfil de 
aprendizagem e qual a melhor estra-
tégia de ensino para um determinado 

Uma nova forma de punição 
ganha força no tribunal das 
redes sociais: o cancelamento 

de pessoas. O fenômeno, que tem sua 
origem na “Cultura do Cancelamen-
to”, é utilizado na internet para punir, 
excluir e, principalmente, cancelar, 
pessoas públicas, que disseram coisas 
preconceituosas e ofensivas conside-
radas inaceitáveis na atualidade. 

A chamada Cultura do Cancelamen-
to permite que a opinião pública se 
manifeste contra qualquer ato con-
siderado inaceitável para os dias de 
hoje como, racismo, discriminação, 
preconceito, xenofobia, homofobia e 
abuso de poder. Porém, por outro lado, 
também oferece perigos que são carac-
terísticos a qualquer ato de censura e 
exclusão, já que nem sempre é claro o 
limite entre o certo e o errado.

A maneira punitiva como funciona 
o cancelamento virtual de pessoas se 
assemelha a antiga forma relatada na 
história de apedrejamento ou lincha-
mento. Aqueles que desejam repudiar 
algum tipo de comportamento conse-
guem participar de forma direta no ato 
de repreender e expressar raiva, ódio e 
outros sentimentos negativos.

O cancelamento virtual, apesar de 
não ter consequências diretamente 
letais, como acontece no linchamen-
to, acaba provocando a exclusão de 
uma determinada pessoa do conví-
vio, pelo menos a nível virtual, acar-
retando, em muitos dos casos, conse-
quências importantes. Dependendo 
com quem e em que circunstâncias 
isto acontece, quem sofre o cancela-
mento pode perder oportunidades de 
troca, visibilidade, contratos profis-
sionais, patrocínios e, também, man-
char sua imagem pública.

Neste jogo de exclusão, tanto aque-
le que é repudiado como aquele que 
exerce o repúdio pode sofrer diver-
sas consequências psíquicas preocu-

Cultura do Cancelamento Social

Todos aprendem da mesma forma?

Tatiane Gomes 
pedagoga do 
Qconcursos

Angie Piqué 
gestora nacional 
curso de Psicologia 
da Estácio

aluno faz com que ele aprenda com 
mais facilidade os conteúdos estuda-
dos. O entendimento sobre os diver-
sos perfis de aprendizagem é funda-
mental para docentes, instituições 
de ensino e para o próprio estudante, 
pois a partir do momento que o perfil 
de um aluno é identificado, pode-se 
escolher as metodologias e ferramen-
tas que mais se adequam ao seu estilo 
de aprendizagem.

Há uma grande variedade de per-
fis de aprendizagem e, além da obser-
vação, há instrumentos e testes para 
identificar as características do perfil 
de cada pessoa. Antes de categorizar-
mos cada perfil, deve-se esclarecer que 
esses são apenas preferências de apren-
dizagem, ou seja, são formas em que 
os indivíduos assimilam melhor e com 
mais rapidez determinado conteúdo, 
tornando a aprendizagem mais eficaz.

Uma das principais teorias de esti-
los de aprendizagem é a VARK (sigla 
em inglês que se refere a visual, audi-
tive, reading e kinesthetic). Ela separa 
os estudantes em quatro categorias: 

Visual - pessoas que aprendem 
melhor quando utilizam estímulos 
visuais. Em geral, costumam ter boa 
memória fotográfica, gostam de ima-

pantes. O fato de se sentir excluído de 
forma tão rápida e por tantas pessoas 
ocasiona sentimentos de desamparo, 
depressão e, em alguns casos, pode 
despertar uma sede de vingança. A ví-
tima do cancelamento pode se sentir 
injustiçado e, consequentemente, pro-
curar a forma de “dar o troco”.

Ainda que consideremos que mui-
tas das pessoas canceladas são mere-
cedoras de serem banidas ou limitadas 
em relação à emissão de opiniões ou 
participações em grupos, não pode-
mos esquecer que o objetivo mais im-
portante deste tipo de ação deveria ser 
o seu efeito educador. E como educar 
alguém que é banido do grupo?

A opinião pública pode, de forma 
devastadora e muito rápida, destruir 
a imagem de alguém inocente ou, até 
mesmo, contribuir para atos destru-

tivos e preocupantes, como o suicí-
dio, brigas e guerras entre grupos e 
expressões de ódio que inflamam e 
dividem os membros de um grupo ou 
sociedade. Estes perigos se tornam 
mais preocupantes no caso dos ado-
lescentes, que representam uma po-
pulação que domina a internet e que 
utilizam a Cultura do Cancelamento 
sendo extremamente rígidos nas crí-
ticas sobre o que eles mesmos consi-
deram certo ou errado. 

É fundamental que pais e educado-
res procurem conversar com os ado-
lescentes sobre todos estes riscos e ten-
tem, sempre que possível, demonstrar 
que qualquer tipo de postura conside-
rada condenável, ofensiva ou precon-
ceituosa acaba tendo consequências 
incontroláveis que podem afetar dras-
ticamente a vida de outra pessoa.

gens explicativas, demonstrações vi-
suais e vídeos;

Auditiva - são aqueles que têm 
preferência por estímulos auditivos, 
gostam de leitura em voz alta, expli-
cações faladas e costumam ter boa 
oralidade; Leitura/Escrita, são indi-
víduos que aprendem melhor lendo 
e tomando nota. Em geral, costumam 
fazer resumos e anotações ao estudar;

Cinestésicos - são pessoas que pre-
ferem aprender fazendo ou resol-
vendo problemas na prática e gos-
tam de realizar pesquisas

Conhecer seu próprio perfil de 
aprendizagem ou identificar o perfil 
do seu aluno não é a fórmula mágica, 
nem garantia de sucesso, mas permi-
te que se faça um planejamento de 
estudo, metodologias e ferramentas 
que auxilie o aluno a potencializar 
sua aprendizagem.

É importante que educadores e 
instituições de ensino atentem para 
o comportamento de seus alunos, 
levando em consideração que cada 
estudante possui características e 
formas próprias de aprender e não 
tentem ensinar de forma única. 
E aí? Você conhece o seu estilo de 
aprendizagem?

ROQUE DE SÃ�/AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N # TIM  amplia sua oferta de serviços IoT (ou Internet das Coisas) pelo país – em 
parceria com a Telit Communications - que irá viabilizar velocidades até 5x mais 
rápidas, com equipamentos menores, baixo consumo energético e maior cober-
tura. # ABF Rio promove, entre 22 a 26 de fevereiro, evento “Onda Digital” em 
parceria com Agência Flex. # Tegra Incorporadora vendeu mais de um terço das 
322 unidades do Skylux, primeiro empreendimento residencial que será construído 
na área do Centro do Rio revitalizada para Jogos Olímpicos de 2016. # PGE-RJ cria 
Comissão Especial para Combate ao Racismo Estrutural e Institucional.

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

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

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

PAULO MÁRCIO
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Lives de Preta Gil, 
Daniella Mercury, Ivete 
Sangalo, Claudia Leitte 
e Bethânia vão animar 
o feriado de Carnaval. 
Confira a programação

J
á é Carnaval! O período mais espera-
do do ano chegou, mas terá que ser co-
memorado de forma diferente. Com a 
proibição de desfiles de blocos e escolas 

de samba por conta da pandemia de coro-
navírus, os foliões terão que se divertir em 
casa mesmo. Mas isso não quer dizer que 
não vai ter alegria. A programação de lives 

TÁBATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

MALHAÇÃO

 N Duca e Bianca combinam de 
namorar às escondidas. Gael 
beija Dandara, e Bianca vê. João 
tenta tirar satisfações com Dan-
dara, que o repreende. Karina é 
ríspida com Duca.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 N Os tenentes expulsam Alberto 
da frente da casa de Cassiano. 
Doralice parte com Beatriz e 
deixa um bilhete de despedida 
para Quirino. Manolo tranquiliza 
Samuel.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 N Leozinho sugere sabotar a 
cantina de Tancinha. Beto fala 
com Henrique sobre seu retorno 
à Peripécia. Agilson é rude com 
Aparício e Dinalda na frente de 
Rebeca.

 N Nadi pede para Guemecha 
vigiar Terá e Amat. Adiel vê Terá 
sendo perseguido. Na forma de 
homem, Lúcifer aconselha Terá 
a roubar a confiança de Nordick. 
Terá vai ao encontro do ermitão.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 N Samuca usa um dos inventos 
de seu avô, que leva ao sono. As-
sim conseguem capturar os clo-
nes de Ana e desfazer o incidente 
da máquina multiplicadora.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Edinalva ameaça Ritinha e 
Nazaré estranha. Jeiza impede 
que Zeca confronte Ruy. Eugênio 
exige que Ruy se afaste de Zeca. 
Edinalva e Ritinha se enfrentam.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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FELIPE PANFILI / DIVULGAÇÃO

DIV
ULGAÇÃO

MATEUS RIOS/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/FABIO CUNHA

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

FOLIA 
DIGITAL

e shows virtuais para o período de Carnaval 
está bombando.

Para se ter uma ideia, nesta sexta-feira, 
tem o ‘Baile Virtual’ comandado por Preta 
Gil, a partir das 18h, no canal no YouTube da 
SulAmérica. No sábado, Maria Bethânia faz 
sua primeira apresentação online no Globo-
play. Ainda no sábado, as rainhas do axé Ivete 
Sangalo e Claudia Leitte se unem na live ‘O 
Trio: Ivete, Claudia e Você’, que começará às 
17h30 e será transmitida pelo Multishow e 

também no canal do YouTube das artistas. 
Além disso, a partir de segunda-feira, o car-

navalesco Leandro Vieira apresenta o progra-
ma ‘Casa Verão do Samba’, que vai ao ar até o 
dia 19 de fevereiro, na Band, às 13h30. Entre os 
artistas confirmados estão Xande de Pilares, 
Bira Presidente, Moacyr Luz, Pedro Luis, Ma-
rina Íris e o Cordão do Boitatá. Os convidados 
vão lembrar sambas que marcaram a história 
de cada um no Carnaval, além dos principais 
sucessos da carreira.

HOJE:

 N ‘Amigos da Onça e seus 10 car-
navais: Folia, volto já!’, às 21h, no 
YouTube

 N e-Carnaval, com Preta Gil, Péricles, 
Bell Marques e Jota Ques, às 18h, no 
Canal da SulAmérica no YouTube 
e nos canais 500 e Like da Claro TV

 N Trovadores Urbanos, às 20h, no 
Facebook e YouTube

 N Daniela Mercury, às 20h30, no 
YouTube

AMANHÃ:

 N O Trio - Ivete, Claudia e Você, às  
17h30, no Multishow e YouTube

 N M a r i a  B e t h â n i a ,  à s  2 2 h ,  n o 
Globoplay

 N Bloco Berço Elétrico, às 14h, no 
YouTube

 N #CamaroteBrahmaEmCasa, com 
Zeca Pagodinho e a dupla Zé Neto e 
Cristiano, às 20h, no YouTube

 N Harmonia do Samba, Parangolé e 
Léo Santana, às 21h, no YouTube

 N Viva La Pachanga - edição Den-
dicasa!, às 16h30, no Canal Porto 
Dragão no YouTube

 N Berço Elétrico, às 14h, no YouTube

DOMINGO 

 N Diogo Nogueira, às 12h, no YouTube

 N Àttooxxá, às 17h, no Instagram

 N Bloco da Preta, às 16h, no YouTube

 N Baianeiros, às 13h, no Youtube

 N Bell Marques, às 16h, no YouTube

 N Carla Rio, às 18h, no YouTube

 N Festival Rec-Beat, às 15h, no 
YouTube

SEGUNDA-FEIRA 

 N Programa ‘Casa Verão do Samba’, 
às 13h30, na Band Rio e no canal TV 
Band no YouTube 

SHOWS PARA 
CURTIR EM CASA

CELIA
 SANTOS/REPRODUÇÃO

DANIELA MERCURY

PRETA GIL

CLAUDIA LEITTE E IVETE SANGALO

XANDE DE PILARES, LEANDRO 
VIEIRA E MOACYR LUZ 

ZECA PAGODINHO 

BELL MARQUES



Horóscopo

Você pode acordar um pouco mais cansado do que o 
normal. Respeite os limites do seu corpo. No trabalho, 
cuide das prioridades. No amor, demonstre carinho. 
Cor: verde.

A Lua incentiva você a se aproximar mais dos amigos. 
Se o seu coração está livre, curta um pouco esse 
momento. Não se envolva muito com a paquera. Cor: 
dourado.

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: afeto, aperto, astral, ateu, atol, catástrofe, cetro, cura, curso, 
falta, faro, fato, frota, furo, garfo, garota, geral, para, puro, rato, rolar, sofá, 
solta, sorte, torta, total, troféu, trotar, trufa, urso.

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

Muita determinação para você perseguir seus sonhos 
anttigos. Mas não revele suas metas para qualquer 
pessoa. Na união, compartilhe seus objetivos. Cor: 
branco.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua vai te proporcionar novas experiências. A 
curiosidade vai fazer você se envolver com outras 
áreas no trabalho. Há chance de romance com amigo. 
Cor: roxo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Pode sentir vontade de dar um novo rumo para a sua 
carreira. Aposte nessa nova mudança. Vá atrás de um 
novo look e aposte na sensualidade no amor. Cor: 
verde.

LEÃO
23/7 a 22/8

A companhia de amigos lhe fará bem. No ambiente 
profissional, atividades em grupo vão trazer 
resultados. Muita sintonia no relacionamento hoje. 
Cor: verde-claro.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Alguns gastos inesperados podem surgir em casa. 
Desafios e novidades irão marcar seu dia. A 
proximidade com um colega pode despertar a 
atração. Cor: marrom.

LIBRA
23/9 a 22/10

O céu anuncia um dia dos bem tranquilos. Sua 
criatividade vai gerar boas ideias. Vai ser fácil atrair 
admiradores e encantar alguém bastante especial. 
Cor: vermelho. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A Lua na Casa 4 fortalece e reforça seus laços 
familiares. Para quem trabalha em casa o dia será 
produtivo. No romance, o apoio será mútuo. Cor: 
laranja. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Muita energia para aproveitar um dia bem leve. Você 
estará mais extrovertido. Converse mais com as 
pessoas. Na vida a dois, o carinho irá aparecer. Cor: 
branco.

Você pode se preocupar com as finanças. Gastos 
inesperados podem aparecer. Bom momento para 
refletir sobre o que você espera do amor. Cor: azul-
celeste.

Retome o contato com as pessoas queridas. Aposte 
em mensagens ou chamadas de vídeo. Um convite ou 
uma declaração de amor podem marcar seu dia. Cor: 
cinza.

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

Inquérito foi instaurado 
para apurar denúncias de 
intolerância religiosa 
contra os quatro do ‘BBB’

Karol, Nego 
Di, Lumena 
e Projota na 
mira policial

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

A Delegacia de Crimes Raciais e 
Delitos de Intolerância (Decradi) 
instaurou inquérito para apurar 
as denúncias de intolerância reli-
giosa contra Nego Di, Karol Conká, 
Lumena e Projota, partipantes do 
‘BBB 21’, reality show da Globo. A 
denúncia foi feita pela deputado 
Átila Nunes (MDB), ontem. O de-
putado é conhecido por defender 
as religiões de matriz africana em 
seus vários mandatos. 

“A Delegacia de Crimes Raciais 
e Delitos de Intolerância (Decradi) 
instaurou inquérito para apurar 
denúncias de intolerância religio-
sa cometidas por participantes do 
‘Big Brother Brasil 21’. Imagens do 
programa serão solicitadas para 
análise”, diz a nota enviada pela as-
sessoria da Polícia Civil. 

ENTENDA O CASO
Átila Nunes (MDB) fez uma denún-
cia ao Ministério Público estadual 
e à Delegacia de Crimes Raciais e 
Delitos de Intolerância (Decradi), 
ontem, acusando quatro partici-
pantes do ‘BBB 21’ de intolerância 
religiosa. Na ocasião citada pelo 
deputado em sua denúncia, Nego 
Di, Karol Conká, Lumena e Projo-
ta relembravam uma conversa de 
Lumena com Lucas Penteado, cuja 
religião é a Umbanda. 

Os quatro participantes ironiza-
ram a entidade Xangô. “Eu xangô-
zei”, disse o humorista, arrancando 
gargalhadas dos colegas. “Cheguei 
a xangôzar no quarto, vei. Ave, Ma-
ria”, completou. Depois, foi a vez 
de Karol Conká fazer o deboche. 
“Você falando é muito engraça-
do. ‘Eu chamei Xangô, véi’”, disse 
a rapper, imitando os trejeitos de 
Lumena.

Apesar de estarem ridiculari-
zando uma religião de matriz afri-
cana, Lumena, que é adepta do 
Candomblé, caiu na gargalhada e 
ainda lembrou uma conversa que 
teve com Lucas. “Eu xangozei. Eu 
estou pelo certo com meu orixá, 
você está pelo errado. Ele está te 
abandonando”, disse a baiana.

A cena viralizou e causou revolta 
nas redes sociais. 

TERREIRO DE LUMENA
O Terreiro Zogbodo Male Bogun 
Seja, conhecido como Roça do 
Ventura, do qual Lumena é filha, 
se pronunciou sobre as acusações. 
Lumena frequenta o terreiro loca-
lizado em Cachoeira, no Recôncavo 
Baiano, e é uma pessoa iniciada no 
candomblé, por isso recebe o título 
de vonduci. 

Em entrevista à revista ‘Gla-
mour’, Etemy Ogorensi Aline, que 
também é filha do Roça do Ventu-
ra, explicou que o vonduci é uma 
pessoa nova na religião por isso 
acaba cometendo erros, como as 
falas da psicóloga no reality show.

A mãe de santo disse que não 
concorda com o que Lumena falou 
e argumentou que a fala ganhou 
proporções muito grandes por cau-
sa do programa: “Por uma ques-
tão de ética, como mãe de Santo, 
eu não posso virar as costas para 
um filho, eu só posso torcer para 
que ela saia, e que eu possa mostrar 
tudo que ela cometeu de erro”.
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