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SEM FOLIA 
COMO O 
CARNAVAL DE 
2022 PODE 
COMPENSAR O 
ROMBO NO CAIXA 
DESTE ANO 
INFORME DO  
DIA, P. 2

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

24
 PÁGINAS 
NO TOTAL

FESTAS 
CLANDESTINAS 
CAUSAM 
AGLOMERAÇÃO E 
SE ESPALHAM 
PELA CIDADE. 
RIO DE JANEIRO, P. 5

Vídeos feitos por parentes mostram técnicos introduzindo 
a agulha no braço da pessoa sem injetar a dose. P. 3

Idosos são 
vítimas  
de falsa 
aplicação 
de vacinas 

CRIME 
FOTOS ESTEFAN RADOVICZ 

Ferramenta já possui 65,4 milhões de usuários cadastrados; criminosos virtuais enganam vítimas usando WhatsApp. ECONOMIA, P. 9

Saiba como se prevenir de golpes no Pix 

John Kennedy foi um dos garotos da base do Flu que 
marcou na vitória de 3 a 1 sobre o Ceará, no Castelão. 
Classificado para a Libertadores, Tricolor ainda luta 
por vaga direta na fase de grupos da competição. P. 8

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

BRILHO DE XERÉMBRILHO DE XERÉM

RIO DE JANEIRO, P. 7

PREFEITURA 
DO RIO MUDA 
REGRAS PARA 
CONTRATAR 
ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS

CABO DO 
EXÉRCITO É 
INVESTIGADO 
APÓS DENUNCIAR 
ASSÉDIO SEXUAL 
DE SARGENTO

RIO DE JANEIRO, P. 2

ANITTA E LIPE 
RIBEIRO SAEM 
JUNTINHOS DE 
ILHA ONDE 
GRAVARAM 
REALITY
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

ATAQUE O DIA D

VIDA DE 

SAMBA
Diogo Nogueira 
lança projeto com 
várias vertentes 
do ritmo e faz 
homenagem a Beth 
Carvalho. P. 15 
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NOVO APLICATIVO DO 
DETRAN FACILITARÁ 
VIDA DO USUÁRIO. P.6

Por falta de novas 
doses, Rio interrompe 
o calendário e só volta 
a imunizar no dia 23

Residentes e funcionários 
do Retiro dos Artistas 
recebem a segunda dose 
da vacina contra a covid

RIO DE JANEIRO, P. 4

RIO DE JANEIRO, P. 4

No posto drive-thru do Parque 
Olímpico houve fila para vacinar 

FAMOSOS E EX-BBBS FAZEM 
CAMPANHA PARA NEGO DI SER 
ELIMINADO DO ‘BBB 21’. P.16  
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As mais lidas

Online

Globo ‘esquece’ de dizer 
que restaurante com 

aglomeração é de filha 
de Flávia Alessandra

FÁBIA OLIVEIRA

‘BBB 21’: Rodada de 
fogo do Brasileirão 

muda data de Prova 
do Líder
DIVERSÃO

Cultura dos bate-bolas 
resiste à covid-19

RIO DE JANEIRO

TRABALHO PARA 
JOVENS DO ESTADO

 N A deputada Dani Monteiro 
(PSOL) entrega o relatório fi-
nal da Comissão Especial da 
Juventude da Alerj com pro-
posta de criação de plano de 
ação para promoção do tra-
balho para jovens de 18 a 29 
anos. “Somos um batalhão 
de quase 4 milhões de pes-
soas”, diz. O trabalho reuniu 
mais de 800 voluntários em 
audiências públicas, visitas 
técnicas e escutas temáticas. 

A impossibilidade de realização do desfile das escolas de 
samba na Sapucaí trouxe um impacto terrível para a 
rede hoteleira e setores de bares e restaurantes, além 

de transporte. Hoje, em situação normal, estaríamos viven-
do uma feliz terça-feira de Carnaval. Hoje, prosseguiremos a 
pauta que inauguramos ontem sobre o que os administrado-
res públicos e os políticos podem fazer agora para que a festa 
do ano que vem compense o rombo de caixa de 2021. 

O estudioso Hélio Rainho diz que “o Carnaval precisa de leitura 
séria e respeitosa pelos poderes políticos constituídos. É preciso 
que poderes políticos se aliem a essa manifestação e a fortale-
çam, estruturando a captação de recursos, a organização, as atra-
ções, potencializando o evento como uma vigorosa estratégia de 
médio prazo para a recuperação de nossa economia”.

ALAVANCA FINANCEIRA E CULTURAL
O analista de bateria Bruno Moraes complementa: “O Car-
naval é a maior representatividade cultural do Brasil para o 
mundo. Somente isso faz com que os políticos do país te-
nham esse ‘produto’ como oportunidade para alavancagem 
do turismo, de nossa cultura e da nossa arte”. 

A professora Eliane Santos Souza, uma das maiores auto-
ridades em dança de mestre-sala e porta-bandeira do Brasil, 
é econômica, mas vai ao ponto: “Políticos têm de defender e 
lutar para que a vacina seja para toda a população. E tem de 
ser já! Não vejo empenho dos políticos para que isto aconte-
ça: sem vacina, sem aglomeração, sem festa, sem Carnaval”.

CARNAVAL

O que fazer 
agora sem a 
festa? (2)

 N A Câmara Municipal do 
Rio terá sua primeira re-
união do Colégio de Líde-
res, na próxima quinta-fei-
ra, quando a Casa retorna 
do recesso legislativo. O 
instrumento foi instituído 
pelo atual presidente da 
Casa, vereador Carlo Caia-
do, com o objetivo ampliar 
a participação democrática 
dos líderes partidários nas 
decisões da Casa.

CLEBER MENDES/AGENCIA O DIA

REUNIÃO DE LÍDERES 
APÓS RECESSO

Políticos têm 
de defender 
e lutar 
para que a 
vacina seja 
para toda a 
população”
ELIANE SANTOS

DIVULGAÇÃO

O Rio precisará suspender a vacinação a partir de amanhã. Não 
chegaram as novas levas do imunizante. Difícil prever como ficará 
o planejamento da vacinação, infelizmente. Situação lamentável, 
já que  temos dois institutos fortes em ciência: Fiocruz, no Rio, e 
Butantan, em SP.

Uma falta de humanidade a simulação de aplicação das vacinas. 
Os envolvidos precisam ser investigados e punidos. Para quem vai 
se vacinar, confira o frasco sendo aberto, o rótulo, a validade e o 
uso da vacina. Lamentável chegarmos a esse ponto!

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Dani Monteiro entrega relatório
Sem vacina, desfiles na Sapucaí tiveram que ser  adiados, assim como o Carnaval de rua

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

TCU apura omissão em hospitais
Auditoria investiga possíveis irregularidades nas unidades federais localizadas no Rio

REPRODUÇÃO

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) abriu auditoria para 
apurar como está a disponi-
bilidade de leitos nos seis hos-
pitais federais e três institutos 
nacionais localizados no Esta-
do do Rio. O objetivo é acom-
panhar a atuação estatal no 
atendimento de pacientes du-
rante a pandemia. O processo 
tem origem na representação 
do Ministério Público junto ao 
TCU, que reportou a ocorrên-
cia de possíveis irregularida-
des na utilização dos hospitais 
federais localizados na capital 
fluminense.

Segundo o órgão, há a 
possibilidade de a União 
estar se omitindo da res-
ponsabilidade de garantir 
as condições básicas para o 
funcionamento das unida-

des de atendimento à saúde. 
Consta que 770 leitos (clíni-
cos e de UTI) encontram-se 
ociosos devido à falta de 
profissionais de saúde, bem 
como de equipamentos e in-
sumos. A subutilização dos 
equipamentos representa 
48% dos leitos instalados, 
que totalizam 1.595.

Fiscalização do TCU apon-
ta que o porcentual de leitos 
não utilizados por falta de 
recursos humanos nos hos-
pitais federais varia de 32% 
a 44%. Nos institutos nacio-
nais, oscila de 5% a 25%. Es-
ses números são anteriores 
ao incêndio no Hospital Fe-
deral de Bonsucesso, em 27 
de outubro de 2020. 

Diante disso, o tribunal 
determinou que o Ministério TCU apura disponibilidade de leitos nos seis hospitais federais no estado

Rio limita contratos com Organizações Sociais
Decreto da prefeitura carioca foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial e já está valendo

AGÊNCIA O DIA

OSs administram algumas unidades municipais, como o Pedro II

A Prefeitura do Rio limitou 
o número de contratos de 
gestão que as Organizações 
Sociais (OS) poderão ter na 
Secretaria Municipal de Saú-
de. O decreto foi publicado 
ontem no Diário Oficial.

Pela determinação, cada 
OS poderá ter apenas três 
contratos para gestão de 
equipes de Saúde da Famí-
lia, dois contratos para ges-
tão com Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) e (ou) 

Centro de Emergência Regio-
nal, e dois contratos para ges-
tão com Unidades de estrutu-
ra hospitalar de grande porte 
(hospital ou maternidade).

Porém, a celebração dos 
contratos para gestão fica 
proibida caso o somatório 
dos contratos ultrapasse 30% 
do total disponível, ou o so-
matório de UPAs e Coordena-
ção de Emergência Regional 
ultrapasse 30% do total de 
unidades deste tipo contra-

tualizadas com OS.
Os contratos com a mes-

ma OS também não pode-
rão exceder o somatório 
de 30% do total de leitos da 
secretaria de Saúde. Caso 
uma mesma OS ultrapasse 
os quantitativos estabele-
cidos, ficará impossibilita-
da de participar de novos 
processos seletivos para 
administração de unida-
des, até que seja atingido 
o referido limite.

da Saúde apresente as me-
didas adotadas, em coor-
denação com as esferas es-
tadual e municipal, para a 
disponibilização de leitos 
para o tratamento de pa-
cientes com covid-19. 

A pasta também deve 
demonstrar o planeja-
mento para mitigar os 
efeitos da dispensa de 
1.419 profissionais, que 
deve ocorrer até o dia 28. 
E terá que informar como 
foi realizada seleção sim-
plificada para a contra-
tação de 4.117 profissio-
nais. Deverá ser exposto 
o quantitativo a ser con-
tratado, discriminado por 
especialidade e lotação.

Com Estadão Conteúdo



RIO DE JANEIRO

O 
vírus da covid-19 - 
que já matou 31.487 
pessoas no Estado do 
Rio de Janeiro - ga-

nhou uma forte aliada: a “va-
cina de vento”, que é aplicada 
por profissionais da saúde nos 
postos de atendimento e nos 
drive-thrus espalhados pelo 
estado. Vídeos feitos por pa-
rentes mostram o momento 
em que os técnicos aplicam 
a seringa no braço dos ido-
sos, mas eles não recebem 
a dose do imunizante. So-
mente nos últimos dias, três 
idosos das cidades do Rio de 
Janeiro, Niterói e Petrópolis 
foram vítimas de falsa apli-
cação da dose da vacina. 

Essa prática, inclusive, é 
crime, alertam especialistas. 
“Se comprovado o desvio da 
dose, pode ser configurado 
crime de peculato, que pre-
vê pena de prisão de 2 a 12 
anos e multa”, informou o de-
legado João Valentim Neto, 
da 105ª DP (Petrópolis), que 
investiga um dos casos. 

CONFIRA 

No Rio de Janeiro, um se-
nhorzinho foi ao posto dri-
ve-thru do Parque Olímpico, 
na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste, para receber a dose do 
imunizante, mas o profissio-
nal de saúde, inicialmente, 
não aplicou a dose. 

Nas imagens feitas pelo 
familiar do idoso, o profissio-
nal aplica a agulha, porém ele 
não aperta a seringa. Segun-
do o parente, outra pessoa da 

equipe alerta que a vacinação 
não foi realizada e, então, só 
após a notificação, o profis-
sional aplica a dose da vacina 
corretamente.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) do 
Rio de Janeiro, houve uma 
intercorrência na aplicação 
da dose, que foi imediata-
mente resolvida. 

Em Niterói, o caso acon-
teceu, na última sexta-feira, 
no posto de vacinação drive-

IDOSOS RECEBEM 
‘VACINA DE VENTO’

No Rio e em Niterói, profissionais de saúde inseriram a agulha nos braços dos idosos, mas 
não empurraram o líquido. Já em Petrópolis, seringa aplicada na idosa estava vazia

Aurenir Silva, 84 
anos, foi vacinada 

no Parque Olímpico 
na Barra. Neta 

filmou a imunização

-thru no Campus do Gragoa-
tá na Universidade Federal 
Fluminense. A técnica de en-
fermagem inseriu a agulha, 
mas não empurrou o líquido. 
No momento em que o idoso 
é vacinado, os parentes co-
memoraram, mas, após re-
verem o vídeo, perceberam 
que a aplicação correta não 
havia acontecido.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) de Ni-
terói, a técnica de enferma-

gem foi imediatamente afas-
tada de suas funções, assim 
que a pasta tomou conheci-
mento do caso. 

A família do idoso foi con-
tatada e uma visita foi agen-
dada para o mesmo dia, no 
qual o médico e a enfermei-
ra responsável realizaram a 
aplicação da vacina na casa 
do idoso. A SMS fez uma au-
ditoria no local e constatou 
apenas uma seringa descar-
tada com líquido. 

Em Petrópolis, uma senho-
rinha de 94 anos também 
recebeu a “vacina de vento” 
na sexta-feira. No vídeo, a 
técnica de enfermagem tem 
dificuldade em abrir a pro-
teção da agulha da seringa e 
o parente da idosa, que está 
no banco de motorista e fil-
mando a ação, sugere trocar 
a seringa. Com isso, a profis-
sional pega outra seringa, no 
entanto, sem a dose do imu-
nizante e aplica na idosa.

Em nota, a Secretaria de 
Saúde de Petrópolis infor-
mou que tomou todas as pro-
vidências cabíveis assim que 
recebeu a denúncia e confir-
mou que a seringa utilizada 
para vacinar a idosa estava 
vazia no momento da aplica-
ção. As equipes fizeram con-
tato com a família e a idosa 
foi vacinada no sábado.

Profissional de saúde 
deve mostrar a seringa 
cheia com o imunizante 
para os idosos

 > Os profissionais de 
saúde que estão aplican-
do as “vacinas de vento” 
podem sofrer conse-
quências jurídicas. De 
acordo com a advogada 
especialista em Direito 
Penal, Cátia Vita, esses 
profissionais podem res-
ponder por um procedi-
mento ético no Conselho 
Regional de Enferma-
gem (Coren) e respon-
der criminalmente con-
forme investigações que 
já estão em andamento 
no Ministério Público.

“Ocorrerá uma apu-
ração, com amplo direi-
to de defesa, tendo por 
base o Código de Ética 
da Enfermagem. As pe-
nalidades previstas vão 
de advertência à cassa-
ção do registro profis-
sional. De acordo com 
a apuração realizada, o 
profissional poderá ter 
seu registro profissional 
cassado”, explica.

Falsa 
aplicação 
dá processo

Se comprovado o 
desvio da dose, pode 
ser configurado 
crime de peculato, 
que prevê pena de 
prisão de 2 a 12 anos e 
multa”

JOÃO VALENTIM NETO

ARTE O DIA

Reportagem da estagiária Karen Rodrigues, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro

Técnicos mostram etapas na hora da vacinação
 > Após flagrantes de “vaci-

nas de vento” circularem 
na internet, enfermeiros 
enfatizaram etapas da 
aplicação da vacina para 
tranquilizar idosos e pa-
rentes no drive-thru de va-
cinação do Parque Olím-
pico, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste. A atitude dos 
profissionais chamou a 
atenção de quem esteve 

no local para se imunizar. 
“Eles estão sendo muito 

atenciosos e estão mostran-
do todo os passos. Depois de 
tudo que vimos, fica aquela 
sensação de incerteza, mas 
acho que temos que confiar 
nos profissionais de saúde. 
Aquilo é gesto de uma mi-
noria”, comenta animada a 
moradora de Jacarepaguá 
Aurenir Silva, de 84.

A idosa estava acompanha-
da da neta, Paula Martins, de 
26, que registrou todo o mo-
mento de imunização para 
compartilhar com a família, 
mas também garantir que 
tudo está sendo feito corre-
tamente. “Filmamos porque 
todos da família querem ver 
e para ficar de olho também”, 
explicou a estudante.  

A afilhada do Sr. Lauro Gui-

marães, de 84, Cláudia Li-
vramento, de 56, também 
manteve a câmera do celu-
lar ligada para registrar o 
momento da vacina, mas 
disse não ter desconfian-
ça no serviço prestado pe-
los profissionais de saúde. 
“Estão todos de parabéns, 
nada a reclamar. Só regis-
tramos para guardar de 
lembrança”, disse. 
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EDU KAPPS / DIVULGAÇÃO

A letrista, escritora e produtora Ana Terra foi a 1ª ser vacinada ontem

Sem novas doses, cidade do Rio 
só vai voltar a vacinar no dia 23
Município esperava receber imunizantes do Ministério da Saúde, mas eles não chegaram

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ

Soranz acompanhou a 
vacinação dos idosos de 84 
anos ou mais no drive-thru 
montado no Parque Olímpico

A 
vacinação de novas 
faixas etárias será 
interrompida hoje e 
deve ser retomada no 

próximo dia 23, caso a entre-
ga de novas doses da vacina 
contra covid-19 sejam entre-
gues nesta data. A informação 
é do secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz. O mé-
dico acompanhou a vacina-
ção dos idosos de 84 anos ou 
mais no drive-thru montado 
ontem, no Parque Olímpico, 
na Barra da Tijuca, Zona Oes-
te. O prefeito, Eduardo Paes, 
já havia confirmado a parali-
sação nas suas redes sociais.

“Já era um pouco esperado 
que a vacinação fosse ser nes-
se ritmo. Começa e para, co-
meça e para. De acordo com a 
cadeia produtiva, capacidade 
dos institutos, tanto da Fio-
cruz quanto do Butantan, e 
outros do mundo de consegui-
rem produzir vacinas. Hoje 
(segunda-feira) conseguimos 

vacinar os idosos de 84, ama-
nhã (terça-feira) os de 83 e 
interrompe na quarta, até a 
próxima semana, quando re-
cebermos novas doses do ins-
tituto Butantan”, explicou.

O atraso fez o município 
voltar ao cronograma pre-
visto inicialmente. A cidade 
antecipou a vacinação das 
faixas etárias de 80 anos, 
que estavam previstas para 
terminarem no fim de fe-
vereiro. No plano atual, as 
doses seriam aplicadas nos 
idosos com 75. A repescagem 
dos que têm 80 anos ou mais, 
marcada para o sábado, tam-
bém está suspensa. 

Apesar da paralisação, 
o cronograma de aplicação 
da segunda dose para quem 
foi vacinado há 28 dias co-
meçou na segunda-feira. Os 
grupos atendidos são os in-

ternos em institutos de longa 
permanência e funcionários 
da saúde, que receberam a 
Coronavac no dia de São Se-
bastião. Para esse público, o 
secretário relembrou que é 
importante procurar a mes-
ma unidade onde ocorreu a 
aplicação da primeira dose.  

Questionado sobre a pos-
sibilidade da utilização das 
segundas doses para manter 
o cronograma adiantado de 
vacinação, Soranz explicou 
que o município vai seguir o 
que foi orientado pelo Minis-
tério da Saúde e a Secretaria 
de Estado de Saúde.

“Utilizar a segunda dose 
para garantir a não interrup-
ção do calendário poderia ter 
sido uma estratégia, mas o 
Ministério da Saúde e a secre-
taria de estado decidiram não 
liberar a utilização”, disse.

SEM ANTECIPAÇÃO
Ontem, a SMS solicitou que 
a Secretária de Estado de 
Saúde (SES) liberasse a uti-
lização de 50 mil doses da 
Coronavac para continuar a 
campanha de vacinação no 
município. Mas a SES não 
entregará vacinas destina-
das a segunda dose para am-
pliar a aplicação da primeira. 

A justificativa, segundo a 
assessoria de imprensa da 
SES, é que o Estado do Rio 
seguirá o Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI), o 
calendário definido pelo Mi-
nistério da Saúde. 

Drive-thru de vacinação no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

NOVO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
16/02   Pessoas de 83 anos (mantido)

17/02   Paralisado (antes era 82 anos)

18/02   Paralisado (antes era 81 anos)

19/02   Paralisado (antes era 80 anos)

20/02   Paralisado (Antes era a partir de 80 anos)

22/02   Paralisado (antes era 79 anos)

23/02    Pessoas de 82 anos  (antes era 78 anos)

24/02   Pessoas de 81 anos  (antes era 77 anos)

25/02   Pessoas de 80 anos  (antes era 76 anos)

26/02   Pessoas a partir de 80 anos (antes era 75 anos)

27/02   Pessoas de 79 anos (antes eram pessoas a partir de 75 anos)
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UFRJ investiga se pacientes transferidos de Manaus para o RJ têm nova variante da covid-19

Retiro dos Artistas recebe 2ª dose do imunizante
 > A aplicação da segun-

da dose da vacina contra 
a covid-19 no Retiro dos 
Artistas, em Jacarepa-
guá, ocorreu ontem. Ao 
todo, 101 pessoas, entre 
residentes da instituição 
e funcionários, recebe-
ram a imunização.

A letrista, escritora e 
produtora Ana Terra foi a 
primeira a ser vacinada no 
Retiro dos Artistas e tam-
bém a primeira a receber 
a segunda dose na institui-

ção. E celebrou a oportunida-
de: “Eu me sinto privilegia-
da e desejo que todo mundo 
tenha esse momento de feli-
cidade e alegria. Quero agra-
decer muito aos profissionais 
de saúde. Passamos todo esse 
tempo com muitos cuidados e 
sem visitas. Valeu o sacrifício”.

Stepan Nercessian, ator 
que é o atual presidente da 
instituição, falou sobre o alí-
vio que a vacina trouxe para 
todos: “Esse complemento é 
o segundo instante de felici-

dade. É fundamental para o 
Retiro, que seguiu radical-
mente todo o protocolo des-
de o início da pandemia. Não 
tivemos nenhum caso de in-
fecção. Mas é uma alegria 
triste, fazendo uma referên-
cia ao Roberto Carlos, por-
que não podemos esquecer 
tudo que está acontecendo. 
Vamos manter toda a pre-
caução necessária”. 

A vice-presidente do Re-
tiro, a atriz Zezé Motta, se 
comoveu ao contar como fo-

ram os momentos antes 
da vacina: “É uma emo-
ção muito grande e um 
alívio saber que nossos 
residentes vão estar imu-
nizados. E por nós, que 
ficamos todo esse tempo 
sem o mesmo convívio. 
Há momentos em que são 
imprescindíveis as nossas 
presenças. É muito emo-
cionante saber que pode-
remos dar continuidade 
ao nosso trabalho, que eu 
chamo de missão”.

Nova variante do vírus em investigação
 > A Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) 
está investigando se pacien-
tes transferidos de Manaus, 
que padece com alta de ca-
sos e falta de oxigênio, para 
o Rio de Janeiro têm a nova 
variante da covid-19. Os exa-
mes estão sendo realizados 
nos laboratórios da institui-
ção. As informações foram 
publicadas pelo colunista 
Edmilson Ávila, do G1. 

Ainda de acordo com o 
colunista, 45 pacientes de 
Manaus foram transferidos 
para unidades federais no 
Município do Rio. Há infor-
mações de que um deles che-
gou a ser levado para uma 
enfermaria onde estavam 
internados pacientes sem a 
doença. O caso está sendo 
acompanhado pelo Ministé-
rio Público Federal e pela De-
fensoria Pública da União.

No início de feverei-
ro, o secretário estadual 
de Saúde do Rio, Carlos 
Alberto Chaves, afirmou 
que a chegada de pacien-
tes com covid-19 vindos 
de Manaus foi uma sur-
presa. Segundo o secre-
tário, a transferência 
não foi feita em consen-
so, como afirmou - na 
época - o Ministério da 
Saúde. 

Ontem foram 
vacinados os idosos 
de 84 anos, hoje os 
de 83. Imunização 
para na quarta-feira
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Do Subúrbio à Zona Sul, festas 
com aglomeração tomam o Rio
Entre domingo e a manhã de segunda-feira, eventos clandestinos retrataram o descaso com a pandemia 

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Show do cantor Belo, no Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte, foi um dos eventos não autorizados que geraram aglomeração

O 
retrato do descaso. 
Assim podem ser 
definidas as cenas 
protagonizadas em 

festas clandestinas que to-
maram diversas áreas do 
Rio nesses dias, do subúrbio 
à Zona Sul. Ao mesmo tempo 
em que o prefeito Eduardo 
Paes anuncia que vai inter-
romper a vacinação contra 
a covid-19 por falta de doses, 
cariocas viraram as últimas 
madrugadas em eventos não 
autorizados, causando aglo-
merações. Vale lembrar que, 
na sexta-feira, show do can-
tor Belo, no Parque União, 
no Complexo da Maré, lotou 
a região, em mais uma de-
monstração de desrespeito 
aos protocolos de segurança.

Nem mesmo o trabalho 
reforçado da Secretaria 
Municipal de Ordem Pú-
blica (Seop), que conta com 
mil agentes diariamente 
para reprimir blocos, com 
apoio das Polícias Civil e 
Militar, inibiu organizado-
res de eventos proibidos en-
tre a noite de domingo e a 
madrugada de ontem.

Na Zona Sul, a aglome-
ração começou já na tarde 
de domingo, com as praias 
cheias. De noite, bairros 
como Leblon e Copacabana 
tiveram cenas de desrespeito 
às normas de saúde, festas 
e aglomerações. Fiscais da 
Seop, guardas e policiais mi-
litares fizeram a fiscalização 
também em toda a extensão 
da Rua Dias Ferreira e Aveni-
da Ataulfo de Paiva. E alguns 
estabelecimentos receberam 
interdição cautelar por con-
ta de aglomeração, como o 
supermercado Zona Sul, o 
Galeto Leblon, e uma banca 
de jornal que comercializava 
bebidas alcoólicas para con-
sumo no local. 

Na Lapa, alguns bares 
ficaram cheios, com quan-

beu interdição cautelar e 
foi multado. Um bloco com 
cerca de 200 pessoas foi 
dispersado, com apreensão 
de instrumentos. O grupo 
estava na Rua Mem de Sá e 
foi dispersado por equipes 
do 5º BPM, Lapa Presente e 
Grupamento Tático Móvel 
(GTM) da Guarda.

FESTAS NAS Z. OESTE E NORTE

No domingo à tarde, uma 
festa clandestina na Ilha da 
Gigóia, na Zona Oeste, che-

gou a ser  interrompida pela 
fiscalização, mas voltou a 
funcionar após os agentes 
irem embora. 

Ao longo do domingo, fo-
ram impedidos outros qua-
tro eventos na Z. Oeste, como 
o “Bailão de 2”, na Freguesia 
de Jacarepaguá, e a festa “Tro-
pa da Mega”, na Taquara. Na 
manhã de ontem, também 
houve registro de festa e aglo-
meração na Cidade de Deus.

Em Costa Barros, na Z. 
Norte, um evento em um 

dos acessos do Morro da Pe-
dreira começou no domin-
go e se estendeu por toda a 
madrugada.

Na Baixada Fluminense 
não foi diferente. Em Aus-
tin, Nova Iguaçu, um bloco 
foi cancelado somente após 
denúncias. Grande quanti-
dade de pessoas sem másca-
ra decidiram se concentrar 
em um bar próximo ao local, 
provocando aglomeração. A 
PM realizou ações para dis-
persar o público.

Celebrações proibidas e tolerância zero em Búzios 
Festejos foram barrados neste feriado de Carnaval no balneário com a operação ‘Stop the Party’, realizada pela prefeitura

DIVULGAÇÃO

Boates foram fechadas em fiscalização da prefeitura e da PM e festas clandestinas oram encerradas

A Prefeitura do município de 
Búzios, na Região dos Lagos 
do Rio de Janeiro, decretou to-
lerância zero para festas clan-
destinas, eventos irregulares 
e empresas que estão descum-
prindo o decreto municipal 
que proíbe aglomerações e a 
realização de eventos durante 
o feriadão de Carnaval. E de-
flagrou no sábado e domingo 
a Operação ‘Stop The Party’ 
que tem como objetivo fiscali-
zar os locais que estão desobe-
decendo a proibição de even-
tos prevista em decreto. Com 
isso, alguns estabelecimentos 
foram fechados.
A ação percorreu todo mu-
nicípio e os locais notifica-
dos e denunciados pela po-
pulação. Tudo fruto de um 
trabalho em conjunto entre 
a Fiscalização de Posturas, 
Guarda Civil Municipal e 
Polícia Militar. 

No sábado, a Fiscalização de 
Postura recebeu denúncias de 
festas clandestinas em vários 
pontos da cidade. Após serem 
apuradas as informações, seis 
foram interditadas. A equipe 
percorreu os bairros Brava, Ca-
pão, Cem Braças, Geribá, Alto 
da Boa Vista, Rasa, Mangui-
nhos, Marina e Centro. Duran-
te toda a noite também foram 
fiscalizados estabelecimentos 
notificados na noite anterior, 

quando as equipes chegaram a 
Silk Beach Club, ao Bar Outlet 
e ao Club 151 e presenciaram a 
realização de eventos com som 
alto, pessoas sem o uso de más-
caras e grande aglomeração. As 
festas foram interrompidas, os 
estabelecimentos foram fecha-
dos e multados com infração 
grave. Ao total foram 10 notifi-
cações, 03 autos de infração e 
11 festas paralisadas.

No domingo, uma festa 
clandestina foi fechada e en-
cerrada pela operação ‘Stop 
the Party’ no Sítio do Cam-
pinho com vários carros e 
frequentadores no local e a 
Privillège, famosa boate do 
balneário, na Avenida José 
Bento Ribeiro Dantas na Orla 
Bardot, que já havia sido no-
tificada para a não realização 
do evento, foi esvaziada e fe-
chada às 3h da manhã por 
descumprimento ao decreto 
municipal, aglomeração e pes-
soas sem máscaras dentro do 
estabelecimento. 

O secretário de Seguran-
ça Pública, Sérgio Ferreira, 
reforçou a necessidade do 
comprometimento de todos: 
“Precisamos acatar as deter-
minações dos decretos mu-
nicipais. É inadmissível que 
alguns locais não se impor-
tem em manter pessoas aglo-
meradas em seus estabeleci-

 > O cantor Belo será in-
timado para prestar in-
formações à Delegacia 
de Combate às Drogas 
(DCOD), depois de seu 
show no Ciep 326 Pro-
fessor César Pernetta, 
no Parque União, no 
Complexo da Maré, 
Zona Norte. O evento 
aconteceu entre a noite 
de sexta e a madrugada 
de sábado e atraiu mi-
lhares de pessoas. 

A Polícia Civil infor-
mou que um inquéri-
to foi instaurado para 
investigar a festa e que 
“todas as pessoas en-
volvidas serão ouvidas 
para esclarecimento 
dos fatos”.

A Secretaria de Es-
tado de Educação já 
havia esclarecido que 
não recebeu “qual-
quer pedido de libera-
ção do pátio do Ciep” 
para a realização da 
festa e que “não auto-
rizou nenhum evento 
de qualquer natureza 
dentro de suas unida-
des escolares”.

Belo deverá esclare-
cer quem pagou o cachê 
de seu show. Procurada, 
a assessoria do cantor 
se limitou a dizer que 
Belo firmou contrato 
com uma produtora e 
que “o local escolhido 
não cabe ao artista, que 
foi contratado para fazer 
o show e cumpriu com o 
que foi acordado”.

Belo será 
intimado 
por show em 
Ciep da Maré

mentos, fiscalizaremos para 
que as medidas de proteção 
sejam cumpridas”, afirmou.

O prefeito Alexandre 
Martins declarou a o jornal 
O Dia que as operações irão 
acontecer de forma reforça-
da neste Carnaval (o feriado 
termina hoje). “Nossa aten-
ção, como gestor público é 
para que todos, sem exce-
ção, cumpram as regras e 
obedeçam aos decretos exis-
tentes. Estamos preocupa-
dos com a economia da nos-
sa cidade sim, mas também 
com a saúde pública neste 
momento”, declarou. 

“Esta guerra será vencida 
por todos nós e não vamos 
permitir que por desrespeito 
de alguns, vidas sejam per-
didas em nossa cidade”, con-
cluiu o chefe do executivo.

DENUNCIE TAMBÉM

O Executivo Municipal pede 
a colaboração da população 
quanto ao cumprimento das 
medidas de proteção contra 
a vodi-19 e aos decretos mu-
nicipais. O momento exige 
atenção máxima e respeito 
ao próximo. Todos podem 
auxiliar o trabalho da prefei-
tura denunciando aglome-
rações, através do número 
de WhatsApp 99671-6900, 
da Secretaria de Postura.

tidade de clientes muito 
acima do permitido pelas 
normas de distanciamento 
social. O Bar Leviano rece-

Bares que 
lotaram acima 
do permitido 
também foram 
foram multados e 
interditados 
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 N O Detran disponibilizou uma 
nova ferramenta para o moto-
rista consultar e visualizar o 
andamento das autuações, fazer 
download de cópias em PDF de 
autos de infração, notificações 
e Avisos de Recebimento (AR). 
Há planos para desburocratizar 
outros procedimentos e melho-
rar o atendimento?

 L Quando o governador em exer-
cício Cláudio Castro me chamou 
para o Detran, a orientação dele 
foi justamente nesse sentido, de 
termos o maior número possível de 
serviços digitais. Essa ferramenta, 
por exemplo, permite que o usuário 
visualize o andamento das autua-
ções e faça download em PDF dos 
autos de infração e notificações. 
Não precisa ir a um posto. Essa é 
a ideia central: facilitar a vida do 
usuário, desburocratizar os proce-
dimentos e processos e fazer com 
que ele resolva as coisas sem pre-
cisar ir ao posto. Além disso, já te-
mos o documento do carro digital, 
os agendamentos para os serviços 
são feitos pelo site. Já é possível pe-
dir digitalmente, por e-mail, devo-
lução de taxas, averbação de CNH 
estrangeira, baixa de restrição de 
veículo, regularização do motor, 
certidão de inteiro teor e perícia 
médica. Teremos novidades em 
breve, com mais serviços digitais 
e site mais moderno. E também já 
iniciamos a criação de aplicativo 
de celular para que o usuário faça 
tudo na palma da mão ainda este 
ano. O app vai deixar os serviços 
digitalizados e as pessoas longe das 
filas. Esse avanço tecnológico não 
vai parar. É um caminho sem volta. 

 N Como o Detran está se organi-
zando para atender as demandas 
que estão acumulando durante 
a pandemia?

 L O Detran ficou fechado de março 
a julho do ano passado. Isso pro-
vocou uma demanda reprimida 
muito grande. Depois, a abertura 
dos postos se deu de forma gradual, 
para tentar evitar as aglomerações. 
Ainda hoje, há protocolos sanitá-
rios que nos impedem de atuar com 
100% da nossa capacidade, para 
dar segurança a funcionários e 
usuários. Além do gargalo, temos 

os atendimentos diários, de pes-
soas que estão com documentos 
vencendo agora, que venderam o 
carro este mês. Ou seja: temos que 
dar conta da demanda reprimida e 
do movimento normal. Para tanto, 
já estamos com 20 mil vagas diá-
rias para atendimento, e criamos 
os mutirões aos sábados. Foram 18 
mutirões até agora, com mais de 
80 mil pessoas atendidas, e vamos 
seguir com eles até que a gente con-
siga normalizar os serviços e dar 
bom atendimento a quem procura 
o Detran. Paralelamente a isso, es-
tamos investindo na digitalização 
para reduzir esse impacto. 

 N Muitas pessoas estão reclaman-
do de dificuldade para agenda-
mentos. O que tem causado isso 
e como pode ser solucionado? 

 L Então, era o que estava falan-
do. Tivemos o fechamento geral, 
a abertura gradual e, depois que 
assumi, em outubro, fizemos licita-
ções para regularizar a situação das 
prestadoras de serviços das nossas 
três grandes diretorias, de veícu-
los, habilitação e identificação civil. 
Juntando a demanda reprimida e 
a demanda diária, o movimento é 
muito grande. Sabemos que pre-
cisamos melhorar, a gente discu-
te isso diariamente em reuniões, 
mas estamos criando opções pra 
facilitar os agendamentos. Já ofe-
recemos 20 mil vagas para agenda-
mento todos os dias, e mais de 5 mil 
extras nos mutirões aos sábados. 
Além disso, ampliamos o horário 
do serviço de atendimento por te-
lefone, que agora funciona das 6h 
à meia-noite, e estamos digitalizan-
do os serviços. Após a contratação 
de prestadoras de serviços, ainda 
estamos treinando novos funcioná-
rios. Com isso, em breve, com todos 

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br 

 >O DETRAN-RJ INICIOU a criação de um 
aplicativo de celular para que o usuário tenha 
acesso a todos os serviços na palma da mão. 
O lançamento da nova ferramenta é previsto 
ainda para este ano. A novidade foi anuncia-
da por Adolfo Konder, presidente do Detran, 
em entrevista a O DIA.

Ele afirmou que o objetivo é deixar o depar-
tamento menos burocrático, mais acessível e, 
mais digital. E revelou que o Detran está trei-
nando novos funcionários e que, em breve, 
mais vagas para atendimento serão disponi-
bilizadas. O departamento está com 20 mil 
vagas diárias para atendimento e deve pros-
seguir com os mutirões aos sábados, uma 
medida para atender a demanda acumula-
da por conta da pandemia. Em 18 mutirões 
realizados, mais de 80 mil pessoas já foram 
atendidas. O horário do serviço de atendi-
mento por telefone, também foi ampliado e 
funciona das 6h à meia-noite.

No cargo desde outubro de 2020, Adolfo 
Konder é bacharel em Direito, já atuou como 
coordenador de posto do Detran, foi presi-
dente da Empresa Municipal de Multimeios 
(Multirio) e secretário de Desenvolvimento 
Social de São Gonçalo, onde também já con-
correu à prefeitura. Ele foi candidato a depu-
tado estadual pelo DEM nas eleições de 2018.

Detran-RJ vai lançar aplicativo 
para facilitar a vida do usuário 

devidamente treinados, vamos po-
der oferecer ainda mais vagas.

 N Quais os serviços ainda não 
estão funcionando em sua tota-
lidade por conta da pandemia? 
Quais as medidas adotadas para 
não prejudicar os usuários? Há 
previsão de retorno?

 L Entre os contratos analisados e 
licitados de que falei, estão os das 
diretorias de veículos, habilitação 
e identificação civil. Em veículos e 
habilitação, estamos em cerca de 
80% da normalidade, por causa da 
pandemia e dos protocolos de saú-
de. Na identificação civil, estamos 
retomando gradativamente o aten-
dimento, mas ainda temos regu-
larizações a fazer. O novo pessoal 
está sendo treinado. Atualmente, 
já estamos com 32 postos abertos, 
além das três unidades do Poupa 
Tempo. Gradualmente as coisas 
irão se normalizar. E o novo normal 
também passa pela digitalização. 

 N Uma decisão do TRF-4 obriga 
os departamentos de todos os 
estados a retornarem com a ver-
são imprensa do licenciamento. 
O que muda no Rio de Janeiro? 

 L O Detran já vinha imprimindo os 
documentos em papel A4 em seus 
postos desde o dia 4 de janeiro. In-
dependentemente de a pessoa soli-
citar ou não. Agora, com essa deci-
são liminar, o Denatran vai editar a 
resolução para que os Detrans ofe-
reçam o documento em papel A4. 

 N A Polícia Civil está investigan-
do se funcionários do Detran 
estão envolvidos no esquema 
fraudulento de transferência de 
pontos de carteira de habilitação 
e de propriedade de veículos. 

Você acredita no envolvimento 
de funcionários neste esque-
ma? Diante dessas denúncias, 
acredita que haja uma falha no 
sistema? 

 L O Detran, através da nossa corre-
gedoria, tem atuado em conjunto 
com a Polícia Civil nessa investiga-
ção. Temos intensificado as ações 
da corregedoria para apurar pos-
síveis inconformidades internas. 
Sindicâncias já foram abertas, in-
clusive. Não temos compromisso 
com erro nem com irregularidades. 
Nesta operação especificamente, 
caso seja confirmado, tomaremos 
as medidas cabíveis. Não tenho 
mais detalhes porque a investiga-
ção está sob sigilo e não queremos 
atrapalhar ou comprometer o bom 
trabalho da Polícia Civil. 

 N Quais as melhorias e os proje-
tos o Detran tem programado 
para este ano?

 L Temos uma meta clara na cabeça: 
deixar o departamento menos bu-
rocrático, mais acessível, mais digi-
tal e com os serviços funcionando 
bem. O caminho para isso, nos dias 
atuais, é digitalizar cada vez mais 
nossos serviços. O cidadão só tem 
que ir a um posto para serviços que 
não são possíveis de se fazer pela 
internet, como emplacamento e 
vistoria de transferência de pro-
priedade, por exemplo. Eu, você, 
ninguém quer perder tempo numa 
fila para fazer um serviço. Estamos 
no Século XXI, tudo tem que ser 
digital. Apertar um botão no com-
putador ou no celular e resolver o 
problema. Na verdade, nem tem 
que ser problema. O correto é falar 
em regularizar sua situação pelo 
celular, pelo computador. Nossa 
meta é facilitar a vida dos cidadãos.

ENTREVISTA ADOLFO KONDER, PRESIDENTE DO DETRAN

O Detran 
ficou 
fechado 
de março 
a julho 
do ano 
passado. 
Isso 
provocou 
uma 
demanda 
reprimida 
muito 
grande”

Oferecemos 
20 mil vagas 
para agen-
damento 
todos os 
dias, e mais 
de 5 mil ex-
tras nos mu-
tirões aos 
sábados. 
Além disso, 
ampliamos 
o horário do 
serviço de 
atendi-
mento por 
telefone, 
que agora 
funciona 
das 6h à 
meia-noite”

DIVULGAÇÃO/MÁRCIO LEANDRO

6   BRASIL TERÇA-FEIRA, 16.2.2021  I  O DIA



Corpo em 
S. Gonçalo 
pode ser de 
fuzileiro 
A Polícia investiga se o cor-
po encontrado carbonizado 
dentro de um carro, ontem à 
tarde, em São Gonçalo, é do 
fuzileiro naval Matheus Fili-
pe, de 24 anos. O militar está 
desaparecido há 5 dias desde 
que saiu de casa, no bairro 
Santa Luzia. 

O corpo foi localizado no 
banco traseiro do veículo, 
em um terreno baldio, no 
bairro Monjolos, por poli-
ciais do Serviço de Inteli-
gência do 7º Batalhão (São 
Gonçalo), que chegaram ali 
após denúncia. O carro não 
pertence ao militar e, segun-
do os agentes, pode ter sido 
roubado para prática de ou-
tros crimes na região. O cor-
po foi encaminhado ao IML.

O delegado Mário Lamblet, 
da Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, 
já ouviu familiares e testemu-
nhas: “Estamos trabalhando 
em várias frentes para obter-
mos mais informações. Por 
enquanto, a possibilidade de 
o corpo ser do militar está no 
campo da suspeita”. Ele tem 
como principal linha de inves-
tigação o fato de o desapare-
cimento ter ocorrido em área 
“considerada de risco”.

Exército investiga cabo 
que denunciou assédio
Militar apontou sargento como autor e se diz vítima 2 vezes. Testemunhas reforçam relato

REPRODUÇÃO

Primeiro Batalhão de Polícia no Exército do estado fluminense investiga denunciante e denunciado

U
m suposto crime de 
assédio sexual en-
volvendo um cabo e 
um sargento dentro 

de um prédio onde moram 
generais, na Urca, Zona Sul 
do Rio, é investigado pelo 
Primeiro Batalhão de Polí-
cia no Exército do estado flu-
minense. A denúncia envol-
vendo os militares foi exibi-
da pelo Fantástico, da Rede 
Globo, no domingo.

Na investigação, o Exér-
cito indiciou não apenas 
o sargento, mas também 
o cabo pelo suposto crime 
militar. Agora, o Ministério 
Público Militar vai definir 
quem será denunciado e 
por qual tipo de crime. Para 
a sindicância, há indícios de 
que os dois cometeram cri-
me sexual. O sargento teria 
praticado ato libidinoso, e o 
cabo teria permitido. 

O denunciante se diz pre-
judicado duas vezes, primei-
ro, por ter sofrido assédio e 
segundo, por ter passado de 
vítima a investigado. Em um 
depoimento que faz parte do 
processo, outro militar refor-
ça as acusações do cabo con-
tra o sargento. 

À TV Globo, outros três 

militares disseram que tam-
bém foram vítimas de assé-
dio por parte do sargento. A 
instituição disse à emissora 
que foram adotadas as me-
didas cabíveis, e que não iria 
comentar o andamento das 
investigações. Procurado 
pelo DIA, o Exército não deu 
respostas sobre o caso. 

Segundo testemunhas, 
o sargento tinha fama de 
realizar “investidas” du-
rante o expediente. Em 
uma delas, um cabo, que 

não teve a identidade re-
velada, gravou o aconte-
cimento com um celular e 
depois denunciou o supos-
to crime. Ele se apresentou 
à Justiça Militar com o re-
gistro feito pelo aparelho.

Ricardo Godoi era o res-
ponsável pela administração 
do prédio localizado em uma 
área militar, onde o cabo que 
denunciou o suposto crime 
fazia parte da segurança local.

Durante a ação, o cabo afir-
mou que o sargento tinha o 

chamado para fazer uma verifi-
cação de uma alteração em um 
apartamento que estava vazio. 
“Ele fecha a porta, quando ele 
me pede para sentar no sofá da 
sala, começa a fazer elogios do 
meu porte físico, né, e começa a 
acariciar as minhas pernas. Ele 
queria fazer sexo oral”, contou 
ao Fantástico o militar.

Segundo a denúncia, o 
sargento teria prometido re-
compensas em troca de favo-
res sexuais e oferecido de R$ 
200 a R$ 300 ao cabo.

A família do estudante Pedro 
Messas, 33 anos, busca o pa-
radeiro do jovem há cinco dias. 
Pedro desapareceu, na noite 
do último domingo, após sair 
de um restaurante, em Pirati-
ninga, na Região Oceânica de 
Niterói. O aparelho celular dele 
foi desligado. O caso é apurado 
pelo Setor de Descoberta de 
Paradeiros na DH de Niterói, 
São Gonçalo e Itaboraí. 

DIA A DIA

ESTUDANTE 

DESAPARECE

Além do capitão da PM, decisão alcançou 
mais seis envolvidos na organização 

TJ liberta líder da milícia 
em Vargem Grande

REPRODUÇÃO

Capitão Léo foi preso em julho

A Justiça determinou a 
libertação do capitão da 
Polícia Militar, Leonardo 
Magalhães Gomes da Sil-
va, apontado como chefe 
de uma milícia que domi-
na os bairros de Vargem 
Grande e Vargem Peque-
na, na Zona Oeste, e de 
outros seis homens que 
seriam seus comparsas. 
Os sete haviam sido pre-
sos na Operação Porto 
Firme, realizada pela De-
legacia de Homicídios da 
Capital (DHC) em julho 
do ano passado.

Durante a audiência, 
no dia 22 de janeiro, o juiz 
Leonardo Rodrigues, da 
1ª Vara Criminal Especia-
lizada, alegou ausência de 
“ameaça devidamente de-
lineada à ordem pública, à 
instrução criminal”, pois 
os depoimentos já foram 
realizados. A pena de pri-
são foi substituída por ou-
tras medidas, mais bran-
das, entre elas, o compare-
cimento mensal em juízo 
e recolhimento domiciliar 
no período noturno e nos 
dias de folga.

Investigações do Mi-
nistério Público apon-
tam que o PM, conhecido 
como Capitão Léo, teria 

pago R$ 6 mil de propina 
a outros militares para que 
um comparsa não fosse pre-
so durante uma abordagem 
policial. 

Antes de ser preso, o mi-
litar ocupava cargo impor-
tante na PMERJ: fiscaliza os 
gastos da corporação e su-
pervisionava contratos das 
oficinas mecânicas creden-
ciadas pela PM para a manu-
tenção de viaturas.

Um segundo PM que foi li-
berado é o soldado Fernando 
Mendes Alves, o Biro, apon-
tado como o braço-direito de 
Leonardo. Antes de ser pre-
so, ele era lotado no Progra-
ma Segurança Presente.
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FLUMINENSE FLAMENGO

Garotada decide na 

vitória sobre o Ceará
Tricolor brilha no Castelão e está a apenas dois pontos do G-4 do Brasileiro

Missão cumprida: jogadores celebram a vitória sobre o Ceará

N
o Castelão, o Flu-
minense conseguiu 
nova importante vi-
tória no Brasileiro. 

Já classificado para a pré- Li-
bertadores, derrotou o Ceará 
por 3 a 1 e continua na briga 
por uma vaga direta na fase 
de grupos da competição. 
Com o resultado, chegou aos 
60 pontos e se manteve na 
quinta colocação, a apenas 
dois de São Paulo e Atlético-
-MG, que fecham o G-4.

A vitória teve o selo de 
Xerém. John Kennedy, Mar-
tinelli e Samuel, todos reve-
lados na base tricolor, fize-
ram os gols, enquanto Vina 
descontou para os donos da 
casa. Além dos jovens trico-
lores, os vovôs Nenê e Egídio 
tiveram atuação de destaque 
em Fortaleza.

O primeiro tempo come-
çou morno. Os donos da casa 
até tinham mais a posse de 
bola, mas dificuldade de 
criar chances de gol. O Trico-
lor conseguia explorar bem 
o lado esquerdo, mas errava 

no último passe. Aos 27 mi-
nutos, o Ceará chegou com 
perigo, com Vina chutando 
rente à meta. O Fluminen-
se não conseguia finalizar, e, 
aos 40 minutos, Charles ar-
riscou de fora da área e Mar-

cos Felipe fez grande defesa. 
Pouco depois, na primeira 
oportunidade que teve, John 
Kennedy recebeu belo passe 
de Nenê e abriu o placar para 
o Fluminense.

No segundo tempo, o Cea-
rá passou a pressionar o Flu-
minense. Com apenas dois 
minutos, quase empatou, 
mas Nino salvou o Tricolor 
em cima da linha. Aos 13, em 
bela jogada ofensiva, o Flu-
minense fez 2 a 0, com Mar-
tinelli, após passe de Egídio. 

O gol deu tranquilidade 
ao Tricolor, que, no entanto, 
viu o Ceará descontar aos 32, 
quando Calegari fez pênal-
ti em Vina, que converteu 
a cobrança. Aos 42, porém, 
outro jovem revelado em Xe-
rém garantiu os três pontos: 
Egídio bateu falta na área e 
Samuel, de cabeça, deu nú-
meros finais ao jogo.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nApós oito anos, o Fluminen-
se está de volta à Libertadores. 
Aos trancos e barrancos? Não. 
Com três rodadas de antece-
dência e ainda brigando por 
uma vaga direta entre os qua-
tro primeiros colocados. Você 
imaginaria que o Flu faria 60 
pontos no Brasileiro? Nem 
eu. Mas fez e pode chegar a 
66. Pontuação que, em outros 
anos, poderia até disputar títu-
lo. Vitória contra o Ceará, fora 
de casa, para coroar a grande 
fase. Gestão e trabalho em pri-
meiro lugar. Grande fase!

VENCE O 

FLUMINENSE

RICARDO DUARTE/DIVULGAÃ§Ã£O INTERNACIONAL

“EU AVISEI...”

É chato quando você faz algo errado e vem 
uma pessoa que te alertou antes para falar 
“eu avisei”. Com o VAR no futebol brasi-

leiro foi assim. Eu avisei desde o início do ano 
passado que o recurso estava chegando mais 
para atrapalhar do que para ajudar. Disse que 
as pessoas não estavam preparadas para ope-
rar a tecnologia. O jogo entre Vasco e Inter, que 
pode ter sido um ponto chave para um possível 
rebaixamento do Cruzmaltino, mostrou tudo 
isso. É um absurdo da CBF o jogo ter conti-
nuado com as linhas descalibradas. Quem me 
garante que nos outros jogos do Brasileirão a 
linha não esteve descalibrada? É um soco no 
estômago de quem defendia a tecnologia como 
se ela não falhasse. Além do possível rebaixa-
mento do Vasco, o Inter somou três pontos e se-
gue na frente do Flamengo na liderança. Tudo 
com a ajuda (ou não ajuda) do VAR. Eu avisei...

Vasco e Inter, jogo que ficará marcado pela polêmica do VAR

 n Flamengo e Internacio-
nal farão, possivelmente, 
a final do Brasileiro. Aliás, 
há muito tempo a gente 
não vê um jogo tão decisi-
vo nas últimas rodadas da 
competição. E, com uma 
pressão enorme para o 
jogo, a CBF escalou o ár-
bitro Fifa Raphael Claus 
para o duelo do próximo 
domingo no Maracanã. 
Para mim, escolha acer-
tada. Claus é sereno, tem 
o respeito dos jogadores e 
pulso quando necessário.

RAPHAEL CLAUS É 

O ÁRBITRO IDEAL

ANULAR? DUVIDO

 nO Vasco entrou com um pedido no Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) para anular a partida contra o 
Inter por conta da pane no VAR. Consultei juristas e eles 
foram unânimes: o regulamento protege a incompetência 
e não prevê anulação da partida em caso de “mal funciona-
mento” da tecnologia. Dificilmente o Vasco vai conseguir 
êxito no recurso, mas é importante para fazer pressão. 
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Jogadores apresentam evolução em 
suas lesões e serão reavaliados hoje

Gabigol e Arrascaeta 
melhoram e devem 
pegar o Internacional

Boas notícias para os tor-
cedores do Flamengo. De 
acordo com informações 
do portal “globoesporte.
com”, o atacante Gabi-
gol e o meia Arrascaeta 
amanheceram com uma 
situação melhor, após 
a vitória sobre o Corin-
thians. Os dois deixaram 
a partida com dores e 
preocupavam o departa-
mento médico. A tendên-
cia é de ambos tenham 
condições de estar em 
campo contra o Interna-
cional, domingo, no Ma-
racanã, em jogo decisivo 
da penúltima rodada do 
Brasileiro.

Artilheiro do Flamen-
go, Gabigol deixou o jogo 
com o Corinthians com 
uma torção no joelho es-
querdo. Ontem, ele acor-
dou sem inchaço no lo-

cal da lesão e seguiu para o 
Guarujá para aproveitar o 
dia de folga com amigos na 
piscina.

O uruguaio Arrascae-
ta vem sofrendo dores no 
tornozelo direito desde a úl-
tima semana e também foi 
liberado para repousar. O 
meia realizou tratamen-
to para entrar em campo, 
diante do Corinthians, e o 
descanso ontem foi visto 
como importante para sua 
recuperação completa.

Gabigol e Arrascaeta se-
rão reavaliados na reapre-
sentação do elenco rubro-
-negro, na tarde de hoje, no 
Ninho do Urubu. A decisão 
de mantê-los em folga on-
tem já foi um indicativo do 
departamento médico de 
que os atletas não tiveram 
problemas graves e estarão 
em campo contra o Inter. 

VASCO

BOTAFOGO

Caso VAR: clube procura a CBF
Jurídico fará pedido hoje ao STJD para anular jogo contra o Colorado

Entre os movimentos para 
mostrar sua indignação e ten-
tar a anulação do jogo contra 
o Internacional pelo que cha-
mou de escândalo do VAR, o 
presidente do Vasco, Jorge 
Salgado, conversou por tele-
fone com o secretário geral da 
CBF, Walter Feldman. O diri-
gente também contou com o 
apoio do presidente da Fede-
ração do Rio, Rubens Lopes.

O Vasco ainda anexou na 
súmula da partida contra o 
Internacional, em São Januá-
rio, um ofício contra a falha 
do VAR, que não pôde usar o 
sistema de linhas do impedi-
mento devido ao programa 
estar descalibrado, no lance 
do primeiro gol Colorado. O 
próximo passo será entrar no 
Superior Tribunal de Justiça 

Salgado vai lutar até o fim

Desportiva (STJD), hoje, com 
o pedido de anulação do jogo.

O departamento jurídi-
co do Vasco está finalizando 
a denúncia. Entretanto, a 
chance de o clube conseguir 
a anulação no STJD é difícil. 

Jorge Salgado voltou a se pro-
nunciar ontem: “O Vasco vai 
se insurgir contra essa injus-
tiça. Nossos departamentos 
jurídico e de futebol traba-
lham para que sejam toma-
das as medidas cabíveis, tan-
to na esfera administrativa 
como junto à Justiça Despor-
tiva. Temos que garantir a li-
sura da principal competição 
do país”.
Com a derrota por 2 a 0 para 
o Internacional em São Ja-
nuário, o Vasco se manteve 
na zona de rebaixamento do 
Brasileirão, com 37 pontos, 
um a menos do que o Bahia, 
primeiro fora da degola. Res-
tam apenas duas rodadas e 
o clube precisa vencer o Co-
rinthians, domingo, para não 
correr o risco de cair.

Fernando Diniz entra na mira
Treinador teria gostado da oferta, mas pediu tempo para pensar

Observando alguns nomes 
para definir o seu futuro 
treinador, o Botafogo esta-
ria analisando a possibili-
dade de contratar Fernando 
Diniz. De acordo com infor-
mações do portal ‘Lancenet’, 
o ex-treinador do São Paulo 
é um dos nomes avaliados 
para comandar o Glorioso 
na próxima temporada. 

O contrato seria de dois 
anos, visando a disputa da Sé-
rie B e foco no retorno para a 
elite do futebol brasileiro. A 
oferta teria agradado Diniz, 
que, no entanto, pediu tempo 
para pensar e analisar outras 
ofertas antes de dar uma res-
posta concreta.

O Botafogo, inclusive, corre 
contra o tempo para acertar 
logo com um técnico. A expec-

Diniz comandava o São Paulo

tativa da diretoria é definir o 
novo comandante ainda nesta 
semana. Além de Diniz, o dire-
tor de futebol, Eduardo Free-
land, iniciou conversas com 
outros candidatos. A busca é 
por profissionais com expe-

riência na disputa da Segun-
da Divisão, mas que tenham 
possibilidade de fazer mais do 
que apenas conseguir o acesso.

Rebaixado e dono de umas 
piores campanhas do Cam-
peonato Brasileiro por pontos 
corridos, o Botafogo tem uma 
situação financeira mais deli-
cada e não pode pagar muito 
por um treinador. Mesmo as-
sim, entre alguns dos alvos, há 
nomes com vencimentos ele-
vados que o clube tenta con-
vencer a aceitar redução.

Inicialmente, a folha sala-
rial que gira em torno de R$ 
2,5 milhões deve ser mantida, 
incluindo a comissão técnica. 
Por isso, o salário do novo co-
mandante não deve ser muito 
alto, o que dificulta a negocia-
ção com alguns nomes.

LIGA DOS CAMPEÕES

Sem Neymar, lesionado, o PSG encara o 
Barcelona, hoje, no Camp Nou, na abertura 
das oitavas de final da Liga dos Campeões

 > Fortaleza
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ECONOMIA

Com três meses de Pix, criminosos 
usam a ferramenta para golpes
Mais de 65,4 milhões de usuários estão cadastrados na plataforma do BC, o que atrai criminosos virtuais

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

De acordo com o Banco Central, ‘não há qualquer registro de problemas de segurança ou fraudes’ envolvendo a ferramenta. Mas em iscas jogadas pelo WhatsApp para os desatentos

O 
Pix, sistema de pa-
gamentos do Ban-
co Central do Bra-
sil (BC), começou a 

operar no dia 16 de novem-
bro, há exatos três meses. 
De lá para cá, já são mais 
de 65,4 milhões de usuários 
cadastrados, entre pessoas 
físicas e jurídicas - e esse 
número cresce mês a mês. 
Apesar das diversas fun-
ções, são as transferências 
de pessoa para pessoa que 
dominam as transações da 
ferramenta até o momento 
- e aí que mora um grande 
perigo: com a facilidade e 
rapidez do Pix, criminosos 
têm aprimorado golpes e 
utilizado o WhatsApp como 
isca para roubar dinheiro.

A principal questão não 
está no Pix nem em seu siste-
ma, que tem se mostrado se-
guro. De acordo com o Ban-
co Central, “não há qualquer 
registro de problemas de se-
gurança ou fraudes” envol-
vendo a ferramenta. Sua ra-
pidez e praticidade, porém, 
que são grandes virtudes, 
podem se tornar um perigo 
caso não haja cuidado.

A principal isca do mo-
mento para golpes usando o 
Pix é o WhatsApp. Por meio 
de uma técnica chamada de 

engenharia social, crimino-
sos enganam suas vítimas 
e pedem um código de con-
firmação recebido por SMS, 
com pretextos diversos. Com 
esse número, o aplicativo de 
conversas da vítima é clona-
do e vira um verdadeiro ‘car-
dápio de fraudes’.

O passo seguinte do cri-
minoso costuma ser bem 
rápido: ele começa a en-
viar mensagens aos conta-
tos da vítima, um por um, 
se passando pelo dono da 
conta e pedindo a transfe-
rência de uma quantia em 
dinheiro via Pix. A descul-
pa, normalmente, segue 
um padrão: o l imite de 
transferências diárias foi 
excedido, mas ele precisa 
fazer uma última transfe-
rência urgente. Por isso, 
está pedindo ajuda e avisa 
que devolverá o dinheiro 
na manhã do dia seguinte.

É nesse momento que as 
características do Pix fazem 
a diferença: o dinheiro rece-
bido pelos criminosos cai na 
mesma hora e é sacado ra-
pidamente, impedindo que 

o banco anule a transação. 
Normalmente, quando a ví-
tima percebe o problema e 
notifica a instituição finan-
ceira, não dá mais tempo de 
recuperar a quantia enviada.

Foi exatamente isso o que 
aconteceu com Vilson Simm, 
32 anos, morador de Vilhe-
na (RO). A conta de seu ami-
go havia sido clonada, mas 

Rapidez e 
praticidade do Pix, 
que são grandes 
virtudes, podem 
virar um perigo caso 
não haja cuidado

 > Para Thiago Bordini, 
diretor de inteligência 
cibernética do Grupo 
New Space, o Pix “tem 
agi l i zado a  v ida  dos 
fraudadores virtuais”. 
Ele conta que, em golpes 
como o do WhatsApp, a 
ferramenta de pagamen-
tos funciona como um 
“monetizador de fraude”.

“Antes era necessário 
fazer TED ou DOC, o que 
necessitaria de mais infor-
mações (dados bancários 
e CPF, por exemplo) para 
que a transferência fosse 
efetuada. Com o Pix, é pos-
sível transferir a partir de 
uma chave aleatória, por 
exemplo”, compara.

“O Pix é indicado desde 
que você tome os devidos 
cuidados”, adverte o espe-
cialista. “Ele é tão seguro 
quanto qualquer outro 
meio de transação finan-
ceira, como DOC e TED, 
com todas as vantagens 
de ser realizada instan-
taneamente. A questão é 
ficar sempre atento, não 
tomar nenhuma atitude 
de maneira rápida, con-
firmar via telefonema se 
a pessoa que te pediu a 

transferência de fato é ela 
mesmo, enfim. Ter calma 
e atenção já bastam para 
você ficar seguro com o 
Pix”, completou Bordini.

A Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) ra-
tifica, dizendo que esses 
golpes “não são fraudes 
que exploram brechas no 
sistema de pagamentos”. 
“Eles foram identificados 
como ataques de engenha-
ria social e consistem na 
manipulação do usuário”, 
comenta a instituição.

O executivo-chefe da 
PagBrasil, Ralf Germer, 
complementa dizendo 
que “educar o comércio e 
a população como um todo 
para a utilização desse 
novo meio de pagamento 
é um dos principais desa-
fios para este ano”. Ele re-
conhece que “muitos bra-
sileiros já estejam familia-
rizados com a forma de en-
viar e receber dinheiro” do 
Pix, e garante que “questio-
namentos relacionados ao 
uso e segurança ainda são 
frequentes e a confiança 
no Pix virá à medida que a 
população passe a utilizá-
-lo ainda mais”.

O que pensam especialistas 
em cibersegurança

DIVULGAÇÃO 

Como diria o personagem da TV: ‘É cilada, Bino!’
 > A principal palavra para 

se prevenir contra os gol-
pes é a desconfiança. Com 
a engenharia social e a 
técnica do ‘phishing’, que 
‘pesca’ dados da vítima, os 
criminosos se utilizam de 
links, páginas e nomes fal-
sos para aplicar a cilada. 
Por isso, quando o assunto 
é dinheiro, principalmen-
te, é preciso ter sempre ‘um 
pé atrás’ e muita atenção.

“Desconfie de links enca-
minhados por e-mails, pos-
tagens em mídias sociais ou 
SMS provenientes de pes-
soas ou órgãos estranhos. 
Outro ponto importante é 
sempre conferir o endere-
ço do site em que você está 
inserindo os seus dados, se 
é a URL original que você 
deseja acessar, sem peque-
nas mudanças de ortogra-
fia. Opte sempre por sites 

com ambiente seguro”, diz 
Ralf Germer.

“É preciso tomar cuidado 
com as transferências que 
fizer prestando muita aten-
ção aos dados da pessoa 
favorecida. Nunca transfe-
rir qualquer quantia antes 
que confirmar (sempre) por 
telefone que a pessoa real-
mente solicitou”, completa 
Thiago Bordini.

Os dois especialistas tam-

bém orientam o site Re-
gistrato, do Banco Cen-
tral. Nele, é possível con-
sultar contas abertas em 
seu CPF, além das chaves 
Pix cadastradas, emprésti-
mos e financiamentos em 
seu nome. Caso o usuário 
tenha caído em alguma 
fraude, pode consultar se 
seus dados foram utiliza-
dos de forma indevida pe-
los criminosos.

O Pix é indicado desde que você tome os 
devidos cuidados”

THIAGO BORDINI, diretor de inteligência 
do Grupo New Space

ele ainda não sabia. Eles ti-
nham acabado de se falar e 
esse amigo veio lhe pedir um 
dinheiro emprestado para 
fazer uma transferência, já 
que tinha excedido seu limi-
te diário, e disse que devolve-
ria o valor na manhã seguin-
te. Confiando, Simm enviou 
R$ 4.377 e nunca mais recu-
perou o dinheiro.

“Como não tinha se passa-
do 10 minutos que havíamos 
conversado, acabei caindo 
no golpe. O golpe está aí, cai 
quem se descuida. A gente 
ri porque chorar não vai tra-
zer o valor de volta”, brincou, 
orientando a todos que “ave-
riguem a veracidade das in-
formações antes de qualquer 
transação bancária”.

Outra vítima do mesmo 
golpe foi o jornalista Wil-
liam Almeida, 35 anos, de 
Jundiaí (SP). Ele teve seu 
WhatsApp clonado minu-
tos depois de anunciar seu 
apartamento na internet. 
Uma pessoa ligou se pas-
sando pelo site do anúncio 
pedindo um código, envia-
do por SMS, para que a ativi-
dade fosse confirmada. Era 
um código de seis dígitos, 
em uma mensagem com boa 
escrita, segundo ele. No mo-
mento em que informou o 
código, seu WhatsApp caiu.

Por sorte, porém, nenhum 
dos seus amigos caiu na con-
versa dos criminosos e depo-
sitou o dinheiro. Percebendo 
que era um golpe, um deles 
fingiu que acreditava na his-
tória contada e recebeu os 
dados para a transferência. 
Com eles, William ligou para 
o banco e foi informado de 
que aquela conta seria blo-
queada por meio da chave Pix

Reportagem do estagiário Lucas Mathias, 

sob supervisão de Marina Cardoso
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53% dos 
brasileiros 
pediram 
empréstimo 
Recursos serviram para pagar dívidas. 
Confira o que esperar para este ano

MARCELLO CASAL JR. / AGÊNCIA BRASIL

Com o fim do auxílio emergencial em dezembro muitas pessoas tiveram que recorrer a empréstimo

U
ma pesquisa di-
vulgada no início 
deste mês mostra 
que 53% dos bra-

sileiros pediram emprésti-
mos pessoais para conse-
guir quitar dívidas no últi-
mo ano. O levantamento foi 
realizado pela fintech Bom 
Pra Crédito, com o intuito 
de compreender o perfil do 
tomador de empréstimo, e 
aponta desafios para o pró-
ximo ano. Com uma estatís-
tica tão alta em 2020, o que 
esperar com a suspensão 
do auxílio emergencial?

“O principal problema 
se dá pelo fato de o auxílio 
emergencial ter se tornado a 
principal fonte de renda de 
muitas famílias que, com a 
redução de 50%, já enfren-
tam situações bem difíceis 
para as suas necessidades 
básicas. A tendência é ter um 
cenário ainda mais desafia-
dor sem o auxílio, onde a úni-
ca solução será não honrar 

os compromissos financei-
ros e/ou recorrer a emprés-
timos”, pontua o especialista 
em finanças e consultor fi-
nanceiro Marlon Glaciano.

RETOMADA INCERTA

Para ele, a retomada econô-
mica ainda é incerta por con-
ta do cenário da pandemia 
da covid-19. “Muitas novas 
atividades, principalmente 
digitais, foram criadas, mas 
a grande maioria dos postos 
de trabalho básicos estão 
congelados pelo cenário de 
instabilidade e insegurança”, 
diz o consultor. 

Glaciano aponta ainda 
que o cenário econômico 
deve se desenhar melhor até 
meados de 2021. “Caso não 
haja um avanço na econo-
mia, a tendência é que o es-
toque financeiro das famílias 
acabe gerando inadimplên-
cia e nova necessidade de 
tomada de crédito. Um pon-
to importante e que requer 
atenção se dá ao fato da to-
mada de crédito ser utilizada 
para a subsistência”, reforça.

 > Para o economista do 
Instituto Vovô Rico, Ri-
cardo Paulo, essa ne-
cessidade de uma nova 
tomada de crédito pode 
ser dificultada por con-
ta da própria situação 
financeira, que natu-
ralmente gera uma 
desconfiança maior so-
bre a possibilidade de 
inadimplência. “Com 
os efeitos negativos da 
pandemia, os bancos se 
retraíram para libera-
ção de qualquer tipo de 
empréstimo, até mesmo 
para as grandes empre-
sas, em função do gran-
de risco. Somente pes-
soas com garantias reais 
tiveram acesso a qual-
quer tipo de emprésti-
mo. Você iria ao banco 
solicitar um emprésti-
mo nesse panorama de 
incertezas?”, questiona. 

Diante dessa situa-
ção, uma nova rodada 
do auxílio emergencial, 
que é discutida pelo go-
verno e pode voltar já 
em março, poderia ser 
de grande ajuda para 
a população brasileira. 
“Não existe dúvidas que 
é mais do que necessá-
rio que o governo faça 
isso. Estamos falando 
de pessoas carentes, que 
em sua grande maioria 
nunca tiveram salários 
fixos, viviam de bicos e 
que passam muita difi-
culdade financeira com 
a perda de emprego, au-
mento do custo de pro-
dutos essenciais, etc”, diz 
o economista.

Empréstimo 
pode ser 
dificultado

 N Levantamento da Bom Pra 
Crédito mostra que além de qui-
tação de dívidas, investir em um 
negócio (19%), comprar um veí-
culo (7%), reformar um imóvel 
(6%), fazer compras (4%) e 
comprar um imóvel (3%) se-
guem entre as prioridades fi-
nanceiras dos tomadores de 
empréstimo no Brasil.

Para Ricardo Kalichsztein, 
CEO da fintech, o ano atípico 
contribuiu pela busca por crédi-
to. “Alguns fatores contribuíram 

bastante para a busca por cré-
dito neste ano, tais como a re-
dução do auxílio emergencial, 
a alta nos preços de alimentos 
e compras de supermercado, 
além da variação excessiva do 
IGP-M em 2020, índice utilizado 
nos contratos de aluguel”, expli-
ca Kalichsztein. 

Ainda de acordo com dados 
da startup, ao longo do ano, a 
procura por empréstimo au-
mentou 27,7% na média diária 
de solicitações por pessoas com 

renda de até R$ 2 mil no quarto 
trimestre, quando comparado 
ao fim do terceiro. Os números 
reforçam um impacto financei-
ro maior na população de baixa 
renda das classes C e D. 

Quanto ao perfil dos respon-
dentes, o público majoritário foi 
de assalariados (42%) e autô-
nomos (33,5%). “A pandemia 
pegou muita gente de surpresa, 
principalmente os mais de 20 
milhões de trabalhadores autô-
nomos que temos no país”.

20 MILHÕES DE AUTÔNOMOS NO PAÍS

Ano atípico contribuiu em busca por crédito 

LUIZ FRANCO
luiz.franco@odia.com.br
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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
 

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.
 

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
 



Laura Keller é uma 
das estrelas da 
revista digital 
Diamond Brazil. A 
atriz, que está 
focada em sua boa 
forma com o 
projeto ‘Seca De 
Fato’, contou como 
tem feito para 
manter a boa 
forma. “São 
treinos em casa, o 
que facilita a 
rotina de quem 
tem o dia a dia 
agitado como o 
meu. Com esse 
plano não existe 
desculpa para não 
chegar ao corpo 
sequinho que a 
gente tanto 
sonha”, revela a 
artista, que deu à 
luz ao seu primeiro 
filho em agosto do 
ano passado. O 
pequeno Jorge 
Emanuel é fruto 
do relacionamento 
com o ex-Fazenda 
Jorge Souza, de 
quem Laura se 
separou em 
dezembro.

FábiaOliveira

LAURA KELLER E O SEGREDO DA BOA FORMA

DE VOLTA ÀS BOAS

‘Colocamos o papo em dia’, diz Boca Rosa 

sobre reconciliação com Mari Saad

A atriz Robertha Portella compartilhou na tar-

de de ontem que está grávida de três meses. O 

bebê, previsto para nascer no início de agosto, 

é o primeiro filho do seu relacionamento com 

Bruno Coimbra, herdeiro do ex-jogador Zico. 

O casal está junto desde o meio do ano. “E 

Deus nos abençoou! Hoje saiu a notícia que 

estamos grávidos. Essa é a foto do dia que 

descobrimos. Só peço a Deus um bebê com 

muita saúde e um coração tomado pelo Espí-

rito Santo. Muito obrigada senhor! Deus seja 

louvado”, escreveu a atriz sobre o nono neto 

do ídolo rubro-negro. A criança é o primeiro 

filho da atriz, que está na novela ‘Genêsis’ e o 

terceiro do pagodeiro, que já tem dois filhos de 

um relacionamento anterior.

EX-JOGADOR ZICO 
SERÁ AVÔ DE NOVO

REPRODUÇÃO

A 
internet ficou em polvorosa ao ver Bianca Andrade e sua então 
ex-amiga, a influenciadora Mariana Saad juntas no aniversário 
da ex-BBB Mari Gonzales. Os fãs das duas logo começaram a 

cogitar que elas tivessem feito as pazes, após passarem alguns anos 
brigadas. E sim, Mari e Bianca deixaram as desavenças de lado e volta-
ram às boas. A própria Bianca confirmou a infor-
mação à coluna. 

“A gente já estava se falando há algum tempo, 
trocando muitas mensagens. Então, na festa, 
naturalmente a gente colocou o papo em dia e foi 
divertido demais”, contou Bia, mas sem entrar 
muito em detalhes sobre o que ambas conversa-
ram e sem falar sobre o motivo que levou as duas 
a se afastarem.

Apesar de Bianca e Mari Saad nunca terem 
falado publicamente sobre o real motivo da briga 
entre as duas, nos bastidores do mundo das 
blogueiras especula-se que elas deixaram de se falar por causa de 
trabalho. As más línguas dizem que Bianca teria pedido para que Mari 
a apresentasse para uma equipe de uma marca de cosméticos que ela 
trabalhava. Bia então supostamete teria oferecido uma proposta com 
valor mais baixo que o de Mari Saad e com isso a amiga teria ficado de 
escanteio enquanto Bianca lançava produtos com a tal marca.

Apesar de  
as duas  
nunca terem 
confirmado 
motivo da briga, 
especula-se que 
tenha sido por 
causa de 
trabalho
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Ao que tudo indica, o rolo entre Anitta e o ex-Fazenda 

Lipe Ribeiro não ficará somente na ‘ilha da pegação’, 

onde foi gravado o novo reality idealizado pela can-

tora. Após trocarem muitos beijos, amassos e outras 

coisas mais, os dois deixaram a ilha juntinhos em um 

helicóptero, na companhia do pai da cantora, o Mauro 

Machado. O patriarca, inclusive, foi quem registrou 

o momento do trio indo embora. Pelo visto, a Yá 

Burihan, ex-noiva que assumiu pro Lipe tê-lo traído, 

ficou no passado!

MAIS QUE JUNTOS
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EX DO DONO DO VILLA MIX 
DESCOBRE ESCUTA NO CARRO
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Belo voltou a ser alvo de polêmica neste fim de semana, 

após se apresentar em duas comunidades do Rio, em 

shows que registraram aglomerações. O primeiro deles 

aconteceu na madrugada do último sábado para domin-

go, na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio. Já o segundo foi 

realizado na madrugada desta segunda-feira (15), no alto 

do Morro do Vidigal, na Zona Sul carioca.

Alfredo Santana, empresário de Belo, se pronunciou 

sobre os shows alegando que a parte que lhes cabe foi 

cumprida quanto a seguir as normas das autoridades de 

saúde. “Fomos contratados para fazer os shows. Quan-

to a toda minha equipe e produção, seguimos todos os 

protocolos da OMS. Quanto à casa onde realizamos os 

shows, foram passados pra gente que também seguiam 

os protocolos. Não cabe ao artista conferir isso e sim as 

autoridades competentes. Cumprimos o que nos foi so-

licitado”, disse o manager.

SHOW POLÊMICO

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

POR AÍ
 n  O Olodum, gru-

po de percussão 

mais famoso do 

Carnaval da Bah-

ia, se apresenta 

no último dia 

da festa, hoje, a 

partir das 19h, 

em seu canal no 

YouTube.
 n Léo Santa-

na também irá 

fazer um show 

via internet, que 

pode ser acom-

panhado a partir 

das 20h30 pelo 

YouTube ou pelo 

GTA.

Uma reportagem do ‘RJ TV 1’, da 
TV Globo, chamou a atenção 
desta coluna. A matéria em 
questão abordava as multas da 
Prefeitura do Rio e os flagras em 
estabelecimentos que não 
respeitam a pandemia e 
promovem constantes 
aglomerações em suas 
dependências. Mas o curioso é 
que um desses locais pertence 
a uma artista ligada à 
emissora, mas essa parte 
‘esqueceram’ de citar na 
matéria.

É o caso do Restaurante Feu, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, que tem em seu quadro de 
sócios a Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra - contratada da Globo - e que estreou em 
‘Malhação - Seu Lugar no Mundo’. Inclusive, esta não é a primeira vez que a coluna recebe 
informações sobre aglomeração nas dependências do Feu.

Além disso, a reportagem também citou a Casa Maya, em São Conrado, na Zona Sul carioca, que 
pertence à Manu Maya, que vem a ser a filha do Wolf Maya, diretor que hoje mora fora do Brasil, 
mas que por anos trabalhou na emissora dos Marinho. Mas isso a Globo não mostra!

 A assessoria de Giulia Costa enviou um comunicado à coluna informando que a atriz não é mais 
sócia do restaurante Feu e que a decisão aconteceu por divergências na gestão do negócio.

GLOBO ‘ESQUECE’ DE DIZER QUE 
RESTAURANTE COM AGLOMERAÇÃO  
É DA FILHA DE FLÁVIA ALESSANDRA

Pétala Barreiros, ex-mulher do Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix, 

compartilhou com seus seguidores que descobriu que vinha sendo es-

pionada através de uma escuta que foi colocada em seu carro. Segundo 

a influenciadora, ela teve a ajuda de um perfil falso que contou sobre o 

dispositivo ter sido colocado em seu veículo. 

“Recebi por um Instagram fake. Não sei quem é e essa pessoa, que con-

tou, inclusive, quem foi o profissional pago para colocar a escuta no car-

ro. Vou passar para as autoridades tudo o que é preciso e na quarta-feira 

vou tirar isso do meu carro. Eu já vinha percebendo há algum tempo 

que uma pessoa sempre sabia onde eu estava, com quem eu estava ou 

conversava e só depois que esse fake mandou essa mensagem que eu 

realmente resolvi descobrir o que era”, conta a influencer. 

Silvio Santos pediu perdão a Hebe

Empresária, escritora e filha do cantor Nelson Gonçalves, Lilian 
Gonçalves foi uma das convidadas do programa ‘Café com Selinho’, 
apresentado por Marcello Camargo no Youtube, e ela revelou ter 
presenciado o pedido de perdão de Silvio Santos para Hebe Camargo 
durante o seu velório em 2012. “Eu estava perto do Silvio e vi que ele 
estava conversando em alto e bom som com a Hebe. Chegou a mexer no 
corpo dela e chamar ‘Hebe, Hebe’. Eu até pensei: ‘será que o Silvio está 
ficando louco? Porque a Hebe não iria responder. E aí, eu escutei ele 
perguntar: ‘Você me perdoa, Hebe?’. Depois, ele falou para Iris que ela 
tinha o perdoado e beijou na boca da Hebe. Pegou ela e beijou! Eu fui a 
única pessoa que vi essa cena e eu fiquei paralisada”.

CULTO NA CASA DE NEGO DO BOREL

VIZINHOS RECLAMAM DE 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO GLOBOPLAY

Os vizinhos do condomínio de luxo onde mora 

o Nego do Borel, na Barra da Tijuca, estão um 

tanto insatisfeitos com o cantor. Mas calma, ao 

contrário do que você, caro leitor, possa pensar, 

não trata-se de reclamações por conta de som 

alto ou festas durante a pandemia. No grupo 

do condomínio, no WhatsApp, a reclamação é 

sobre os cultos que o artista vem realizando em 

sua mansão. 

“Qual decibéis é permitido para culto? E qual 

tempo estimado para acabar? Na casa do Nego 

do Borel começou um ao meio dia e uma gritaria 

em meio a ‘aleluia’ e ‘senhor’ que entra em todos 

os cômodos da casa. Teve até um momento de 

fogos de artifício no terreno vazio ao lado. Nunca 

vi isso”, escreveu um dos moradores.

Procurado, Nego do Borel, através de sua as-

sessoria, esclareceu que neste fim de semana 

comemorou o aniversário da mãe com um 

culto em casa e que jamais teve a intenção de 

incomodar a vizinhança. “Este domingo (14) 

foi muito especial para mim, por mais uma vez 

poder comemorar o aniversário da minha mãe 

com ela, que é a pessoa mais importante da mi-

nha vida e a quem eu devo tudo sempre. E decidi 

extravasar toda essa felicidade e gratidão numa 

reunião de família, com a presença de um pastor, 

Hoje, às 20h30, estreia no Canal da Palafita, no Youtube, o programa ‘Boas 
Ideias. Rafael Meneses bate um papo super animado com o cantor Leo Chaves, 
que fala, por exemplo, sobre o impacto da fama em sua vida e os desafios que 
ela traz: “Quanto mais fama, menos verdade à sua volta”, sentencia Leo.

O PREÇO DA FAMA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

já que somos religiosos e dedicamos toda honra 

e toda a glória a Deus. Foi um momento muito 

abençoado e feliz, sem aglomerações e respei-

tando as recomendações de segurança contra 

a Covid-19 e também as regras do condomínio. 

Nosso objetivo, de jeito nenhum, foi incomo-

dar alguém e sim levar paz e conforto, além de 

agradecer. Peço desculpa para quem se sentiu 

incomodado”, disse o funkeiro. 
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 N A Itapemirim, maior empresa de ônibus de viagens 
interestaduais do País, entrou em rotas judiciais que 
colocaram em colisão a família do fundador Camilo 
Cola e o novo presidente do grupo, Sidnei Piva de Jesus 
– que adquiriu a empresa a preço simbólico num pro-
cesso de recuperação judicial. O caso já chegou à Polícia 
de São Paulo, que investiga manipulação de contratos, 
não cumprimento de cláusulas, retiradas de altos va-
lores dos caixas, desvio de finalidades do acordo e fal-
sidade ideológica por parte de Piva, denunciado pelos 
herdeiros de Cola, que pretendem retomar a empresa. 
Piva já indicou que pretende retomar a companhia aé-
rea da marca (que atuou no transporte de cargas com 
Boeings). Já a família do fundador avisa que é balela.

Derrapagem
 N Todos os novos adminis-

tradores da Itapemirim 
estão na mira da Justiça 
e da Polícia, enquanto 

Piva processa os Cola por 
denunciação caluniosa. 
Procurada pela Coluna, a 
assessoria da Itapemirim 
não respondeu.

Trabalhou quieto
 N O novo líder do PT na 

Câmara, o deputado fede-
ral Reginaldo Lopes (MG) 
pode ser desconhecido 
das vitrines na imprensa, 
mas bem reconhecido no 
PT e no Congresso com 
trânsito suprapartidario. 
É daqueles que viaja por 
até cinco cidades do Esta-
do nos fins de semanas de 
carro, canoa ou monomo-
tor, para visitar bases.

SP x Minas
 N Lopes está entre os fede-

rais mais votados de Minas 
Gerais há três eleições, e 
foi cotado pela então presi-
dente Dilma Rousseff para 
ser ministro da Educação 
– mas rifado pela ala pau-
lista do partido.

Contra a vacina
 N Um fato curioso acon-

tece na Amazônia e na 
Bahia. Índios estão evi-
tando tomar a vacina da 
China contra o Covid-19, 
por medo e falta de infor-

mação. Em Porto Seguro, 
em especial, por causa de 
fake news. Num vídeo que 
viralizou nas redes sociais 
e pelo whatsapp, uma mé-
dica bolsonarista faz um 
alerta descabido e desnes-
seário sobre um perigo de 
a dose fazer mal ou matar.

Malha, povo!
 N Levantamento do portal 

de vendas OLX aponta a 
alta no interesse por itens 
esportivos em 2020: hou-
ve um crescimento de 42% 
na procura e aumento de 
43% nas vendas desses 
produtos em comparação 
ao ano anterior.

Raios-X infantil
 NRelatório da Visão Mun-

dial revela que menos de 
US$ 2 bilhões foram inves-
tidos em causas relaciona-
das à eliminação da violên-
cia contra as crianças, e que 
apenas US$ 511 milhões 
(menos de US$ 1 por crian-
ça) foram alocados para 
projetos contra o crime.

IMPÉRIO SOBRE RODAS

FOGO...

 N São do deputado federal 
Aécio Neves as digitais nos 
dedos do governador gaúcho 
Eduardo Leite como pré-can-
didato do PSDB ao Planalto.

 
...no ninho

 N Aécio patrocina, muito dis-
cretamente, um movimento 
dentro do PSDB para neutra-
lizar a ambição política do go-
vernador paulista João Dória Jr. 
Seu preposto nas articulações 
pró-Leite é o deputado federal 
Paulinho Abi-Ackel (PSDB-MG).

No último século, estamos sendo 
pautados constantemente sobre 
assuntos relacionados à saúde 

mental. E não. Esse não é um bom sinal. 
Falar sobre isso é importante, mas não 
por razões como o crescente aumento 
de casos de depressão, ansiedade, sui-
cídio e outras doenças psicológicas. A 
sociedade, por si só, não está evoluindo. 
Somos bombardeados com notícias so-
bre tortura psicológica em programas 
de reality show. A prática da violência 
é cometida por meio de punições emo-
cionais repetidamente com intenção de 
ferir emocionalmente a vítima.

No BBB21, por exemplo, participan-
tes foram julgados e isolados por seus 
companheiros de casa por atos falhos 
cometidos, mas sequer conseguiram ser 
ouvidos e perdoados. Já no programa 
da Itália, uma participante brasileira foi 
alvo de ataques pelo simples fato de não 
possuir a mesma nacionalidade que os 
demais, sofrendo com comentários mi-
sóginos e xenofóbicos.

“Conheci a Clementina / Graças 
a esta senhora, que é nossa e 
da Glória/ (...) Clementina no 

falsete / Lembrava o Catete do grande 
Irineu / Pela luz do Divino / Ao ouvir 
Clementina/Jesus era eu.”. O samba é de 
Wilson Moreira e Nei Lopes, dois a quem 
a Negra Quelé seguramente abençoou.

Segundo a maioria dos registros, Cle-
mentina de Jesus, que morreu em 1987, 
teria nascido em 1901 (no dia 7 de feve-
reiro) e estaria fazendo 120 anos agora. 
Segundo outros, ela poderia ter nascido 
também em 1900, em 1902 ou até mes-
mo em 1907. É que os cartórios de Valen-
ça (RJ), onde a cantora veio ao mundo, 
se embaralham seriamente com os re-
gistros de início do século passado.

Quelé sempre foi respeitada por 
muitos como fonte de eterna inspi-
ração e admiração. Dona da voz ras-
gada, rachada e espontânea mais 
impressionante do nosso cancionei-
ro, foi chamada pelos compositores 
Moacyr Luz e Aldir Blanc, noutro 
samba clementino, de “rainha negra 
da voz/mãe de todos nós”.

“Não vadeia, Clementina! Fui fei-
ta pra vadiar”. O refrão, por ela mes-
ma entoado em aberturas de shows, 
precedia à exaltação do compositor 
Elton Medeiros: “Clementina, cadê 
você? Cadê você? Cadê você”? Aos 
chamados, respondia com o grito de 
Benguelê, pranto chorado de Pixin-
guinha, e o resto era festa.

Começou a cantar só aos 63 anos de 
idade, depois de ser descoberta pelo 
poeta e produtor Hermínio Bello de 
Carvalho. Clementina entoava uns 
cantos religiosos entre amigos e cer-
vejas na Taberna da Glória, quando 
Hermínio bateu os ouvidos em sua voz 
de pedra rachada e viu ali o diamante 
bruto que poderia e deveria ser lapida-
do (mas não tanto).

Quelé logo tornou-se amiga do 
produtor, para quem desfiou um ro-

Os 120 anos da Rainha Quelé

Mais amor, por favor

Daniela Generoso 

psicóloga e 
neuropsicologia 
 

Luís Pimentel 

jornalista e escritor 
 
 

Mas o mesmo acontece, por exemplo, 
no ambiente de trabalho, quando uma 
pessoa recebe punições fora do “normal” 
de seus superiores, não consegue ser ou-
vida ou recebe críticas não-construtivas 
por tudo que faz. O ciclo se torna vicioso. 
Esgotado, a pessoa chega em casa e di-
minui a esposa, a esposa diminui o filho 
e o filho faz o mesmo com o coleguinha 
na escola.

Quando uma crítica te puxa para 
cima, não julga você e, sim, suas ações, 
ela apresenta uma direção para melho-
rar. O resultado se torna positivo, prin-
cipalmente, quando essa informação 
passa pelo filtro pessoal de reflexão e a 
pessoa entende que errou. Ela é conside-
rada uma crítica construtiva, pois te faz 
querer evoluir e se aperfeiçoar.

No entanto, a infeliz “Era do cancela-
mento” não permite a oportunidade de 
errar, evoluir e melhorar. Errar faz parte 
da vida. Discordar do outro também. Po-
rém, é preciso entender até que ponto o 
conflito de opiniões é tolerável. É claro 
que a opinião é individual e que ninguém 
precisa estar de acordo para conviver 
bem. O respeito à diversidade de pen-
samentos, opostos ou não, é necessário 
para se conviver bem em sociedade, des-
de que não machuque o próximo.

sário de jongos, emboladas, lundus 
e incelenças de fazer chorar. Algum 
tempo depois, Clementina já brilha-
va ao lado de outros amigos (desta 
vez, Aracy Cortes, Paulinho da Viola, 
Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, 
Nelson Sargento e Anescarzinho do 
Salgueiro), no espetáculo musical 
Rosa de Ouro, concebido e dirigido 
pelo próprio Hermínio.

Quem não pôde ver o show tomou 
conhecimento daquela voz particu-
laríssima no ano seguinte, quando 
foi lançado o disco com o repertório 
do show. E o amor entre Clementi-
na e a MPB foi sempre igualzinho ao 
amor que uniu a artista e Hermínio: 
à primeira vista, ao primeiro som, ao 
primeiro batuque.

Clementina de Jesus gravou gran-
des autores, como Pixinguinha (Ben-
guelê), Wilson Batista (Mulato ca-
lado), Caetano Veloso (Marinheiro 
só), Bubu e Jamelão (Esta melodia), 
Zé Ramos da Mangueira (Nasceste 
de uma semente), Cartola (Alegria 
e Ensaboa), Paulo da Portela (Olhar 
assim), João Bosco e Aldir Blanc (In-
compatibilidade de gênios e Honora-
to) e Dona Ivone Lara (Sonho meu).

Sempre que vejo nos jornais refe-
rências a discos mais “vendidos” e 
cantoras idem, eu me pergunto: Por 
que será que Clementina nunca fre-
quentou essas paradas? Vendia pouco 
e era apreciada por poucos e raros. 
Que falta que faz sua voz de trovão 
nesses momentos de seca.

As consequências para o cancelado 
podem ser desde depressão, ansiedade, 
baixa autoestima, transtorno de perso-
nalidade e até automutilação ou suicí-
dio. Já as consequências negativas do 
“cancelador” só vão ser vistas e perce-
bidas quando ele procurar ajuda tendo 
consciência do mal que fez. Isso porque o 
agressor sempre irá possuir característi-
cas autoritárias e uma única visão do que 
é certo. A maldade e o egoísmo sempre 
vão estar nos outros, nunca nele.

Para tentar lidar com todo esse julga-
mento, primeiro é preciso o autoconhe-
cimento. A partir disso, sabendo qual é a 
sua verdadeira identidade, a pessoa será 
capaz de não permitir que ninguém a 
diminua. Para esses casos, acompanha-
mentos com psicólogos sempre serão 
recomendados, além de queixa-crime.

A vida é feita de ciclos. Passamos tan-
to tempo sendo oprimidos. Podemos 
achar que revidar a opressão com mais 
opressão é a solução. Às vezes, chega-
mos a acreditar que esse ciclo de violên-
cia acontece apenas na televisão. Mas 
convivemos com isso no nosso dia a dia. 
Precisamos interromper esse ciclo. Lem-
bre-se: não somos aquilo que o outro fez 
comigo, mas aquilo que escolhemos ser. 
Portanto, distribua mais o amor.
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 N  Brazil  Conference at Harvard & MIT acontece pela 1º vez no Brasil, com 
transmissão online do Rio de Janeiro, entre os dias 11 a 17 de abril. #  Rede  
Louvre Hotels Group – Brazil se associa à Câmara de Comércio e Turismo 
LGBT. #  Eduardo  Shuldiener é o novo Head de Negócios da Brasil Brokers 
Niterói. #  Visão  Mundial faz doação de 9.300 kits de desinfecção e 1.000 
totens de álcool em gel aos comerciantes do Amazonas.# A seção  
Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações 
sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. 
Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

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

ARTE KIKO

AL MARE

 N Moradores do Flamengo e Botafogo, no Rio de Janeiro, não tive-
ram paz na tarde e noite de sábado. Um barco com som alto e aglo-
meração de passageiros, ancorado na praia do Flamengo – aponta-
do por moradores chamado de ARK – promoveu festa agitada. Os 
passageiros chegavam de lanchas vindas principalmente da Urca.
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MALHAÇÃO

 n Karina discute com Pedro. Zé 
e Marcão, Sol e Wallace, Guta e 
Max se surpreendem por terem 
se beijado no escuro. Karina lem-
bra-se do beijo de Duca e Bianca 
e tem uma crise de choro.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Candinho se recorda de um epi-
sódio de sua infância e demons-
tra aversão pelo pai. Manolo 
revela ao delegado que Dioní-
sio era conhecido como Klaus 
Wagner.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Flávia foge de Apolo. Shirlei 
conhece Guido sem saber que 
o padrasto de Felipe é seu pai. 
Jéssica orienta Carmela em seu 
plano contra Shirlei. Leozinho 
ainda se encontra em transe.

 n Amat fica decepcionada com 
a atitude de Terá diante do nas-
cimento do filho. Sob o efeito da 
bebida, Ibbi-Sim não tem suces-
so diante de Nadi. Enlila beija o 
general Ekur.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Neco sai de dentro do posto 
médico, pois os capangas da 
prisão da Amazônia apareceram 
lá. Carol e Fernando namoram e 
veem filme na casa dela.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Silvana e Dita abrigam Bibi. 
Bibi liga para Aurora, e Caio e po-
liciais monitoram a conversa das 
duas. Ruy cobra explicações de 
Edinalva e vai à casa de Nazaré.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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e tem tudo a ver com Fundo de Quintal?’. 
E aí convidei o Zeca Pagodinho”, admite o 
cantor, que também quis seguir o exemplo 
de sua principal homenageada. 

“A nova geração eu convidei para real-
mente dar essa abertura para os jovens 
compositores, que são supertalentosos, 
como Juninho Thybau, Gabrielzinho do 
Irajá, Mosquito, Mingo e Baiaco. E fazer 
como a Beth fazia, e como o Fundo de 
Quintal apareceu, como o Zeca surgiu... 
Então, se reparar, tudo tem uma linha de 
raciocínio”, explica.

REFLEXOS DA PANDEMIA
Mesmo reconhecendo a necessidade do 
isolamento, Diogo, que foi diagnosticado 
com a covid e perdeu amigos para a doen-
ça, lamenta que o setor artístico sofra com 
a continuidade e propagação da pande-
mia. “É um momento preocupante para to-
dos nós. A gente nem tem noção de quando 
essa vacina vai chegar para todo mundo 
para que a gente possa voltar a fazer sho-
ws. Não sei se este ano ainda a gente vai 
conseguir que todos estejam vacinados 
para voltar a trabalhar. Se continuar dessa 
forma, vão ser dois anos parados sem tra-
balhar. E vai ser difícil, né?”, preocupa-se o 
artista, que tem um principal desejo, além 
dos shows, para realizar quando a rotina 
for restabelecida: “Poder abraçar o próxi-
mo, dar um beijo no rosto e olhar cara a 
cara com as pessoas”. 

CONEXÃO E HOMENAGENS
Filho do grande João Nogueira, Diogo admite 
que o samba não é só um trabalho ou lazer. “É 
a minha vida. O lugar que eu me sinto mais 
confortável é o samba, pode ser o samba de 
breque, samba de partido alto, pode ser um 
samba-canção. Eu gosto de tudo”, afirma. E foi 
pensando em unir todos esses ritmos e fazer 
homenagens a grandes personagens do samba 
que Diogo decidiu lançar esse projeto. 

“Foi interessante porque conforme a gente 
foi montando o repertório, tirando e colocando 
músicas, pintou um áudio de uma época, lá da 
década de 70, do grupo Fundo de Quintal. Que 
tinha como eles gravavam, fazendo a batucada, 
para a Beth Carvalho e vários outros artistas. E 
aí, através desse áudio, a gente viu que já estava 
construindo uma história que era muito pró-
xima a do grupo Fundo de Quintal. E aí resolvi 
fazer o convite e uma homenagem ao Fundo”, 
revela o sambista sobre os convidados. “E foi 
a última participação do Ubirany”, lamenta, 
referindo-se ao artista, morto em dezembro, 
aos 80 anos, vítima da covid. 

E essa também foi a mesma lógica usada 
para a escolha de outro convidado — mais do 
que — especial. “Eu já ia fazer uma homena-
gem a Beth Carvalho por ela ter revelado esses 
grandes artistas, esses grandes personagens 
do samba, e as coisas foram se juntando... E 
aí tinha a homenagem a Beth, homenagem ao 
Fundo e eu pensei: ‘Por que não homenagear 
o cara que veio lá do Cacique de Ramos, que 
é partideiro, que é afilhado da Beth Carvalho 

A
té que todo mundo esteja vacinado, vai 
demorar para que a gente possa curtir 
um “pé na areia” com tranquilidade. 
Mas, pensando em consolar os cora-

ções quarentenados, Diogo Nogueira acaba 
de lançar o seu superprojeto ‘Samba de Verão’, 
que conta com os álbuns ‘Sol’, ‘Céu’ e ‘Lua’. “A 
proposta era fazer para o público. Era uma 
ideia que já estava guardada comigo de a gente 
fazer esse DVD com plateia. Mas aí aconteceu a 
pandemia, e a gente pensou: ‘Por que não fazer 
como se fosse uma live?’. Conseguimos o espaço 
na Marina de Niterói, que é linda, e uma balsa, 
complementando o cenário lindíssimo do Rio 
de Janeiro”, pontua Diogo, que exalta a escolha 
das músicas que compõem o projeto.

“É um repertório super diversificado. Esse 
álbum tem um pouco de tudo: tem maxixe, 
samba de breque, samba rock, sambalanço, 
samba de partido alto. Acho que tem todas as 
vertentes aí, por isso que é um repertório para 
tudo e para todos”, explica.

O sambista reflete sobre a possibilidade das 
músicas remeterem a uma realidade sem pan-
demia. “É isso, eu acho que o álbum traz esse 
universo da alegria, da paz, da felicidade de 
estar aglomerado. Então, você tem a sensação, 
mas fica em casa. É a melhor coisa!”, brinca 
Diogo, que não consegue decidir qual é sua 
música queridinha do projeto, mas destaca um 
carinho especial por ‘Bota Pra Tocar Tim Maia’.

JULIANA PIMENTA 
juliana.pimenta@odia.com.br

Diogo Nogueira faz 

homenagem a Beth Carvalho 

em projeto que reúne várias 

vertentes do ritmo e conta com 

as participações de Fundo de 

Quintal e Zeca Pagodinho



Horóscopo

Você pode sentir falta dos seus amigos. Tenha cuidado 
com o seu bem-estar. Desentendimentos podem 
surgir. O companheirismo vai pintar no romance. Cor: 
branco.

Descanse bastante e pratique atividades que sejam 
relaxantes. Reflita sobre sua carreira e objetivos. Há 
chance de paquera com alguém do trabalho surgir. 
Cor: pink.

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: acento, alimento, antera, asteca, canal, canela, cantor, careta, 
celta, centro, cetim, lance, latim, leito, lento, mentor, metal, natal, oitenta, 
pacto, panela, páreo, parte, prata, saliente, salto, talento, teatro, tenor

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

Aproveite seu tempo em casa e invista em seu mais no 
futuro. Um atrito com amigos pode acontecer. No 
amor, vai curtir bastante a sintonia com o par. Cor: 
verde.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Busque fazer algumas mudanças no seu visual. O 
clima pode ficar bem tenso nos relacionamentos. Não 
tente impor todas as suas opiniões no amor. Cor: 
branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O desejo de viajar pode surgir, mas evite sair de casa. O 
astral favorece o contato com pessoas queridas. Na 
vida a dois, troque ideias e valorize o seu bem. Cor: 
vermelho. 

LEÃO
23/7 a 22/8

É um bom momento para repensar seus hábitos. 
Reduza um pouco sua jornada e respeite seus limites. 
A Lua realça o seu charme. Paquere bastante. Cor: 
prata.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você vai viver um dia bem gostoso com sua família. 
Tenha cautela com imprevistos e conflitos que podem 
surgir. Namore bastante com o seu par romântico. Cor: 
roxo.

LIBRA
23/9 a 22/10

Algumas decisões importantes podem influenciar o 

seu dia e seu futuro. Preste atenção a saúde. Ajude 

o seu companheiro a concluir seus objetivos. Cor: 

bege.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A Lua vai te deixar animado. Busque se divertir hoje. 
Faça contato virtual com familiares e amigos. Você 
estará com o seu lado romântico aflorado. Cor: azul-
marinho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Invista uma grana para deixar seu lar mais 
aconchegante. Isso vai te fazer bem. Tome cuidado 
com o orçamento. A paquera ficará de segundo plano. 
Cor: rosa. 

O astral estará favorável para contactar as pessoas 
queridas. Coloque as conversas em dia com os amigos. 
No campo do romance, use e abuse do seu charme. 
Cor: dourado. 

Redobre a atenção com seus gastos hoje, controle-se. 
Não misture dinheiro com amizade. A Lua ajudará 
você a definir o que realmente quer para o seu 
coração. Cor: preto.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

‘BBB 21’: ex e 
famosos na 
torcida contra 
Nego Di 
Patrícia Leite, ex-’BBB 18’, saiu com 
recorde de rejeição do programa: 
94,26% dos votos. Após a formação 
do último paredão do ‘BBB 21’, a 
cearense acredita que vai “passar 
a coroa” para outro participante. 
Fiuk, Nego Di e Sarah formam o 
paredão de hoje do reality.

Para Patrícia, Nego Di irá deixar 
o programa com a maior porcenta-
gem de rejeição da edição e criou 
um bolão no Instagram para falar 
dos votos. 

“Vamos de bolão. Quem vai 
acertar a porcentagem que o Nego 
Di vai sair? Já dou logo meu palpi-
te: 92,78% (acho que essa coroa vai 
para outra pessoa) será???”, disse 
na postagem.

Mahmoud Baydoun, também 
do ‘BBB 18’, foi mais alto no palpite. 
Ele acredita que Nego Di é o esco-
lhido para passar a coroa da rejei-
ção. Nos comentários, ele citou a 
enquete do portal UOL: “No UOL 
está dando 97%”. 

A presença de Nego Di no tercei-
ro paredão fez a alegria de famo-
sos. Cleo, Bruno Gagliasso, Debo-
rah Secco, Neymar e Maisa estão 
fazendo campanha para o humo-
rista ser eliminado. 

Nego Di foi para o paredão por 
conta do contragolpe de Sarah, que 
foi indicada pela líder Karol Conká. 
O terceiro participante do paredão 
foi o mais votado na casa, Fiuk. 

Cleo: mutirão 
de votos para 
ajudar Fiuk

No paredão, Fiuk ganhou uma 
ajuda de peso. Cleo, irmã do ator, 
postou um vídeo nas redes sociais 
convocando um mutirão para que 
as pessoas votem em Nego Di e li-
vrem Fiuk e Sarah da berlinda.

“Bom, meu irmão está no pare-
dão, a gente já começou lá no Twit-
ter o primeiro mutirão de votos. 
Eu acho que ele ainda tem muita 
coisa para aprender lá dentro e eu 
conto com a ajuda de todo mundo 
para ajudar ele a ficar lá e a gente 
ver ele aprendendo e torcer por ele 
juntos”, disse Cleo em vídeo.

Fiuk enfrenta Sarah e Nego Di 
no paredão. A líder Karol Conká 
indicou Sarah diretamente para 
a berlinda. Como contragolpe, 
Sarah puxou Nego Di. Fiuk foi o 
mais votado pela casa. Ele recebeu 
votos de Rodolffo, Caio, Viih Tube, 
Sarah e Arthur.
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