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AFINAL, 
QUEM 
ELEGEU 
DANIEL?

STF mantém por 11 votos a 
zero a prisão do deputado  
que ameaçou a Corte. P. 3

Cassação de mandato e 
expulsão do PSL mobilizam 
parlamentares. P. 4

Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados decide hoje o 
futuro de Daniel Silveira. P. 4

NOVA 
VARIANTE DA 
COVID FAZ 
PRIMEIRO 
MORTO NO RIO 
E ACENDE 
ALERTA

Aulas presenciais voltam em 38 
escolas municipais. Veja a lista. P. 7

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

SALVAR A 
DEMOCRACIA
O PSL DO RIO NÃO PODE 
FICAR EM SILÊNCIO 
DIANTE DA PREGAÇÃO 
INCONSTITUCIONAL  
DE DANIEL SILVEIRA 
INFORME  

DO DIA, P. 2
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Nego Di, eliminado 
com 98,76% dos 
votos no BBB 21, 
afirma que falhou  
ao andar com  
as pessoas  
erradas. P. 15

Polícia quer saber quem bancou show de Belo no Ciep da 
Maré, que ele não tinha autorização para usar. O cantor 
responderá por crimes como gerar aglomeração. P. 5

Preso de novo!

GOVERNO DO 
ESTADO LANÇA 
PROGRAMA  
QUE PARCELA 
DÍVIDAS COM O 
ICMS. SAIBA  
COMO FAZER

RIO DE JANEIRO, P. 6
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O que levou o deputado federal Daniel Silveira (PSL) a 
ser preso foi o esparramar de ódio contra a democracia 
do país, em vídeo que é uma apologia a crimes políticos, 
com ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Defender o fechamento da Corte é inconstitucional. 
Virulento, rasteiro, chulo, debochado, descontrolado, 
ignora o decoro e a lei. Como 31.789 eleitores se 

deixaram levar pelo espírito desse homem? P. 3 E 4

ECONOMIA, P. 9

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL
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 N Estamos há quase 40 horas 
sem água em Bonsucesso 
e Ramos! A previsão de 
atendimento por vocês 
(reclamação por telefone) foi 
de 5 dias! Até lá, muita gente 
já morreu de calor ou por falta 
da água para se prevenir da 
covid-19. Como vamos lavar, 
pelo menos, as mãos???!!!.

 > Anônimo
Bonsucesso

40 dias sem água 
em Bonsucesso

Sem internet da Claro 
desde janeiro

 N Desde 31/01/2020 estou 
tendo problemas com o sinal 
de internet, além de instável, 
chega a cair diversas vezes 
ao dia prejudicando minha 
demanda de trabalho. Desde 
31/01 estou tentando contato 
com a Claro/Net, mesmo após 
a vinda de dois técnicos, o 
problema não foi resolvido. 

 > Anônimo 
Rio de Janeiro

CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. Dom Hélder Câmara, 164 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-292.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas
Online

Cantor Belo é preso por 
fazer show na  

Zona Norte
RIO DE JANEIRO

Maitê Proença revela 
segredo para deixar a 

vagina ‘mais jovem’
FÁBIA OLIVEIRA

‘Só um milagre pra ela 
ser uma pessoa bacana’, 

diz ex-namorado de 
Perlla

FÁBIA OLIVEIRA

No ‘BBB 21’, Rofolffo 
tenta conchinha com 
Caio e leva invertida 

engraçada
Diversão

Ele acreditou 
que isso pa-
vimentaria 
sua 
candidatura 
à reeleição 
em 2022”

A rápida providência do presidente nacional do PSL, 
deputado federal Luciano Bivar (PE), no sentido de 
“tomar todas as medidas jurídicas cabíveis” para a 

expulsão do deputado Daniel Silveira (RJ), surpreendeu os 
bolsonaristas abrigados na legenda no Rio. Mesmo assim, 
com raras exceções, eles evitaram defender o correligioná-
rio. Além da “indignação” de Bivar, pela forma chula como 
Silveira tratou o ministro Edson Fachin e outros integrantes 
do STF, a contrariedade do vice-presidente nacional do PSL, 
deputado Júnior Bozzella (SP), era notada. Bozzella foi o 
primeiro a pedir ontem à Executiva do partido a expulsão de 
Daniel. O que se comenta em Brasília é que o PSL não pode 
“acobertar” alguém que se vangloria de ter 90 passagens 
policiais causadas por transtornos a terceiros.

PSL DO RIO
O que se comenta nos bastidores do PSL fluminense é que 
Daniel Silveira foi presunçoso ao apostar que se tornaria 
um “mártir” por enfrentar sozinho o STF. “Ele acreditou que 
isto pavimentaria sua candidatura à reeleição em 2022”, 
disse uma pessoa próxima. Na avaliação de amigos, Silveira 
sentiu que precisava se libertar das redes sociais e ganhar as 
ruas. Procurado, o deputado Rodrigo Amorim, fiel a Daniel, 
evitou fazer juízo sobre a prisão. “O Daniel é meu amigo 
pessoal. Quando ele foi preso, ele estava falando comigo 
ao telefone. Em nome dessa amizade, ele sempre poderá 
contar comigo”, disse. 

 N Vinícius Cordeiro, aflito, 
aguarda sair pedido de con-
tratação de veterinários feito 
à Secretaria de Governo, sob 
comando de Marcelo Calero. 
“Eu já enviei a solicitação há 
muito tempo, mas ainda não 
tenho resposta”. 

InformedoDia

 N Deputado Alexandre Kno-
ploch (PSL) sobre a prisão 
de Daniel Silveira: “Os dois 
lados se excederam. Acho 
temerário falar de agres-
sões a qualquer autoridade, 
existem meios apropriados 
para contestações de suas 
decisões. Mas achei ilegal e 
até infantil a prisão. O que o 
ministro conseguiu foi gerar 
mais instabilidade na socie-
dade e entre os poderes”.

PRISÃO 
‘ILEGAL E 
INFANTIL’

REPRODUÇÃO

THIAGO LONTRA

SECRETÁRIO DE 
PROTEÇÃO ANIMAL

BOLSONARO 
E O ANALIS-
TA DE BAGÉ
Após Bolsona-
ro dizer que tem 
“cheque de R$ 
20 bilhões” para 
comprar vacina, o 
deputado Carlos 
Minc comenta: 
“Fascínio por 
cheque, $$ vivo, 
armas e cloroqui-
na. Este nem o 
analista de Bagé 
conserta”. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Daniel Silveira (PSL-RJ) deve ser expulso do partido

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Alexandre Knoploch (PSL)

O prefeito Eduardo Paes disse ontem, em uma rede social, que 
quer levar o programa Minha Casa, Minha Vida para Centro e Zona 
Norte do Rio. Aproximar o trabalhador da região central da cidade 
é um ganho enorme, além de estimular a construção civil e gerar 
empregos. Fico na torcida.

Relato da leitora Mariana dos 
Anjos - “Foi possível aprovei-
tar o feriado com os amigos 
de forma calma. Vim para 
Conservatória e vi que comer-
ciantes e hoteleiros se preo-
cuparam com as medidas de 
segurança. Foram dias em 
que curtimos a natureza, a 
cidade e os amigos de forma 
saudável e tranquila.”

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Prouni: pré-selecionados 
têm matrícula até dia 24
Lista com nome aprovados pode ser acessada por meio do site do programa

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

O
s candidatos pré-
-selecionados na 
segunda chama-
da do Programa 

Universidade para Todos 
(Prouni), para o primeiro 
semestre deste ano, têm até 
o dia 24 de fevereiro para 
comparecer às instituições 
de ensino para confirmar as 
informações declaradas na 
inscrição e fazer a matrícu-
la. O prazo começou no dia 
8 de fevereiro.

A lista com o nome dos 
selecionados, bem como o 
cronograma do programa, 
pode ser acessada por meio 
do site do Prouni.

Para aqueles que não fo-
ram selecionados nas cha-
madas regulares, o progra-
ma oferece ainda a opor-
tunidade de participar da 
lista de espera. Para isso, o 
estudante deve manifestar 
essa intenção pelo site nos 
dias 1º e 2 de março. A di-
vulgação do resultado da 
lista de espera sai em 5 de 
março e as matrículas deve-
rão ser realizadas entre 8 e 
12 de março.

Neste ano, o programa 
oferece bolsas para 13.117 cur-
sos em 1.031 instituições de 
ensino, localizadas em todos 
os estados e no Distrito Fede-
ral. São mais de 162 mil bol-
sas ofertadas, sendo 52.839 
para cursos na modalidade 
de educação à distância.

SAIBA MAIS

 N Prouni é o programa do gover-
no federal que oferece bolsas 
de estudo integrais e parciais 
(50%), em instituições parti-
culares de educação superior. 

 N Para ter acesso à bolsa inte-
gral, o estudante deve compro-
var renda familiar bruta mensal 
de até 1,5 salário mínimo por 
pessoa. Para a bolsa parcial, 
a renda familiar bruta mensal 
deve ser de até 3 salários míni-
mos por pessoa.

 N É necessário também que o 
estudante tenha cursado o en-
sino médio completo em escola 
da rede pública ou da rede pri-
vada, desde que na condição de 
bolsista integral.

 N Professores da rede pública 
de ensino também podem dis-
putar uma bolsa, e, nesse caso 
não se aplica o limite de renda 
exigido dos demais candidatos.

 N É preciso ainda que o candi-

dato tenha feito a edição mais 
recente do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), tenha al-
cançado, no mínimo, 450 pon-
tos de média das notas e não 
tenha tirado zero na redação.

 N Excepcionalmente neste ano, 
os estudantes serão seleciona-
dos de acordo com as notas do 
Enem de 2019, uma vez que as 
provas do Enem 2020 foram 
adiadas em razão da pandemia 
da covid-19.

Programa oferece bolsa de estudo integral e parcial

Neste ano, o programa federal oferece bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino

EXPULSÃO

O silêncio do 
PSL do Rio  
de Janeiro

DIVULGAÇÃO



BRASIL

CADEIA PARA QUEM 
ATACA A DEMOCRACIA
Por unanimidade, Supremo Tribunal Federal decide manter prisão do deputado federal Daniel 
Silveira, que  gravou um vídeo ameaçando os membros da Corte e fazendo apologia ao AI-5

P
reso em flagrante por 
crime inafiançável na 
noite de terça-feira, 
após divulgar um ví-

deo com apologia ao Ato Ins-
titucional 5 (AI-5) e discurso 
de ódio contra os integrantes 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), o deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ) vai 
continuar detido na carcera-
gem da Polícia Federal, no Rio 
de Janeiro. Por unanimidade 
— 11 votos —, o plenário do 
STF decidiu ontem manter a 
prisão do deputado federal, 
referendando a decisão do 
ministro Alexandre de Mo-
raes em mandado expedido 
na terça. No entanto, a pala-
vra final sobre a manutenção 
da prisão será do plenário da 
Câmara dos Deputados, que 
votará hoje se mantém ou não 
a decisão do Supremo. Hoje 
também haverá uma audiên-
cia de custódia, marcada por 
Moraes, que vai avaliar o caso.

A prisão em flagrante foi 
determinada por Moraes no 
âmbito do inquérito aberto 
em 2019 para apurar ameaças 
contra os integrantes do STF 
e propagação de ‘fake news’. 
Segundo Moraes, no vídeo de 
terça-feira, o deputado teria 

feito ameaças e defendido 
a destituição dos ministros. 
Moraes também entendeu 
que não cabia fiança.

Pela Constituição, a pri-
são em flagrante por crime 
inafiançável de qualquer de-
putado deve ser enviada em 
24 horas para análise do ple-
nário da Câmara, que deve de-
cidir sobre a manutenção ou 
não da prisão.

Ontem, o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Arthur 
Lira, convocou uma reunião 
da Mesa Diretora e de líderes 
para discutir a prisão.

Ao ser preso, Daniel Silvei-
ra, que foi eleito com 31.789 
votos em 2018, disse que a de-
cisão que fundamentou a pri-
são é “louca” e prometeu pro-
cessar o ministro Moraes as-
sim que deixar o cárcere. “Não 
existe flagrante de crime. Não 
existe crime algum. A decisão 
é absurda. Não precisa ser ju-
rista para entender que ela é 
totalmente esvaziada”, disse. 

A defesa do deputado de-
cidiu não entrar com habeas 
corpus e aguardar o posicio-
namento da Câmara. Silveira 
está convicto de que sua pri-
são é ilegal e não será autori-
zada pelos parlamentares.

“Se ela (Câmara) autorizar 
essa prisão, ela estará abrin-
do um precedente imenso. Se 
um parlamentar no exercício 
da função não pode ser blin-
dado, imagina nós, cidadãos 
brasileiros comuns. O que a 
Suprema Corte pode fazer de 
ofício? Pode mandar prender 
ao seu bel prazer a qualquer 
tempo?”, questionou o advo-
gado André Rios.

Deputado 
Daniel Silveira 
já é investigado 
pelo Supremo 
em inquérito 
sobre atos 
antidemocráticos

O deputado federal foi alvo de operação da Polícia Federal em 2020

ADVOGADO

 NO advogado do deputado 
federal Daniel Silveira (PS-
L-RJ), André Rios, afirmou, 
ontem, que a decisão do mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), é uma “aberração jurí-
dica”, e que a prisão é “ilegal”. 

“Essa decisão da Supre-
ma Corte deve ser emoldu-
rada, porque não tem prece-
dente na história brasileira, 
no ordenamento jurídico, 
uma prisão dessa magnitu-
de”, disse o advogado, em 
conversa com a imprensa 
em frente à sede da Polícia 
Federal no Rio de Janeiro. 

Sobre o fato de Silveira 
ter hostilizado funcionários 
e se negado a usar máscara 
ao chegar no Instituto Médi-
co Legal (IML), o advogado 
disse que é um “direito legal”. 
“Ele tem um laudo médico 
que dispensa o uso de más-
cara”, afirmou.

 ‘Aberração 
jurídica’

 > Após ser preso, o 
deputado federal Da-
niel Silveira (PSL-RJ) 
hostilizou uma poli-
cial ao ser orientado 
a  ut i l izar  máscara 
enquanto estava no 
Instituto Médico-Le-
gal (IML), no Centro 
do Rio, para realizar 
o exame de corpo de 
delito. Câmeras regis-
traram a ação. 

Sob a alegação de 
que teria dispensa 
para ficar sem másca-
ra, o deputado ignorou 
a ordem da policial e, 
com a insistência da 
agente, o parlamen-
tar começou a con-
frontá-la. “A senhora 
não manda em mim, 
parece até que está fa-
lando com vagabundo. 
Meu irmão, a pior coi-
sa é militante petista, 
militante petista é o 
ca*****. Reconhece e 
aí fala, agora vou fazer 
meu espetáculo, não 
está falando com va-
gabundo, não”, hosti-
lizou o Silveira.

Adver t ido  nova-
mente sobre o uso da 
máscara pela policial, 
o militar continuou 
com os insultos. “Se 
a senhora falar mais 
uma vez, eu não vou 
usar, me respeita que 
você não está falando 
com vagabundo. E aí 
que você é policial, eu 
também sou, e aí? Eu 
sou deputado federal, 
e aí? Me respeita. A 
senhora não conhece 
a po*** da lei, não?”, 
disparou.

Hostilidade 
e recusa em 
usar máscara

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Trajetória do deputado é marcada por polêmicas 
 > Desde que ainda era can-

didato, o deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ) 
coleciona comportamen-
tos polêmicos. Em 2018, Sil-
veira, ex-policial militar, se 
envolveu em sua primeira 
polêmica ao posar ao lado 
do deputado estadual Ro-
drigo Amorim (PSL) e do 
ex-governador Wilson Wit-

zel (PSC) portando uma placa 
quebrada com o nome de Ma-
rielle Franco (PSOL), vereado-
ra assassinada no Rio.

Em novembro de 2018, Sil-
veira resolveu “inspecionar” 
o Colégio Estadual Dom Pe-
dro II, alegando que a dire-
tora da unidade havia “en-
tregado as chaves do colégio 
para vagabundos” em 2016, 

durante manifestações estu-
dantis. Mesmo processado, 
não parou de tentar fiscalizar 
escolas.

Durante duas manifesta-
ções contra e a favor de Bolso-
naro em Copacabana, ele co-
memorou a iniciativa de um 
PM de mandar queimar uma 
bandeira de manifestantes 
pró-democracia. Depois, em 

vídeo, disse que torcia para 
que críticos do presidente 
tomassem um tiro no peito.  

Em junho de 2020, foi 
alvo de operação da Polícia 
Federal e detido junto com 
outros bolsonaristas, acu-
sados de organização de 
atos antidemocráticos, que 
pregavam o fechamento do 
Congresso e do Supremo.

REPRODUÇÃO

Defesa do deputado 
vai aguardar  
posicionamento 
da Câmara sobre a 
prisão em flagrante

 > Brasília e Rio de Janeiro  

Daniel Silveira posa com a placa quebrada de Marielle Franco

REPRODUÇÃO TWITTER
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Câmara analisa hoje 
mandado de prisão 
contra Daniel Silveira 
Presidente da Casa diz que conduzirá o episódio com ‘serenidade 
e consciência’; oposição se articula para pedir a cassação do 
deputado, presidente do PSL vai pedir a expulsão do parlamentar 

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente da Câmara, Arthur Lira convocou reunião para discutir a conduta do deputado Daniel Silveira: parlamentares vão decidir sobre a prisão determinada por ministro do STF e confirmada em plenário 

I
ntegrantes da Mesa Dire-
tora da Câmara dos De-
putados marcaram para 
hoje a votação sobre a 

prisão do deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ), feita pela 
Polícia Federal, por ordem 
do ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

O presidente da Casa, Ar-
thur Lira (PP-AL), convocou 

reunião da Mesa Diretora 
e de líderes para discutir 
a conduta do parlamentar 
detido. “Quero tranquilizar a 
todos e reiterar que irei con-
duzir o atual episódio com 
serenidade e consciência de 
minhas responsabilidades 
para com a instituição e a 
Democracia”, disse Lira por 
meio das redes sociais. 

Enquanto os partidos alia-
dos ao presidente da Câma-
ra, Arthur Lira, se movimen-

tavam para rejeitar a prisão 
do deputado, a oposição 
quer marcar posição e cas-
sar o mandato dele sob ale-
gação de quebra de decoro. 
O líder do PT na Casa, Ênio 
Verri (PR), disse que o parti-
do vai se posicionar a favor 
da cassação do mandato de 
Silveira. “Vou me posicionar 
a favor da instalação do Con-
selho de Ética, que é quem 
deve decidir. Mas sou a fa-
vor da cassação do manda-

to dele, pelo histórico, não 
apenas pelo fato. Ele é rein-
cidente, e uma pessoa que ju-
rou sob a Constituição não 
honrar o que jurou tem de 
responder por isso”, disse.

Já o presidente do PSL, 
Luciano Bivar, disse que 
buscará as “medidas jurídi-
cas cabíveis” para expulsar 
o deputado Daniel Silveira. 
Porém, a ala bolsonarista do 
partido promete lutar para 
evitar que isso aconteça.

 > Brasília  

 > Diante da prisão do de-
putado federal Daniel Sil-
veira (PSL-RJ) na noite 
desta terça-feira, por de-
terminação do ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), advogados avaliam 
que o parlamentar excedeu 
os limites da liberdade de 
expressão. 

Para Taiguara Libano 
Soares e Souza, professor 
de Direito Penal da UFF e 
do Ibmec, “a liberdade de 
expressão não é uma carta 
branca para que as pessoas 
possam proferir as decla-
rações que quiserem. Elas 
podem ser responsabili-
zadas civilmente e crimi-
nalmente pelas palavras”, 

analisou, acrescentando 
que a liberdade de expres-
são deve ser exercida den-
tro dos limites da ordem 
constitucional. 

Segundo o advogado 
criminalista, mestre em 
Direito e professor de Di-
reito Penal e Processo Pe-
nal, Igor de Carvalho, em 
um Estado Democrático 
de Direito, “não existem li-
berdades absolutas”. “Ne-
nhum direito é ilimitado. 
(Daniel Silveira) cometeu 
crime a partir do momento 
em que defendeu aberta-
mente a violência contra 
ministros da mais alta Cor-
te e o fechamento de um 
órgão basilar (fundamen-
tal) da democracia”.

Excedendo os limites da 
liberdade de expressão

 > A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) apre-
sentou denúncia contra o 
deputado federal bolsona-
rista Daniel Silveira (PSL-
-RJ), ontem, ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
A acusação é pela práti-
ca de agressões verbais e 
graves ameaças contra os 
ministros da Corte.

A denúncia é baseada 
em dois vídeos veicula-
dos pelo parlamentar, um 
no dia 17 de novembro e 
outro no dia 6 de dezem-
bro de 2020, intitulados 
“Na ditadura você é livre, 
na democracia é preso!” 
e “Convoquei as Forças 
Armadas para intervir no 
STF”. Ainda conforme di-
vulgou a PGR, o vídeo pu-

blicado na última terça-
-feira, chamado “Fachin 
chora a respeito da fala do 
General Villas Boas. Toma 
vergonha nessa maldita 
cara, Fachin!”, em refe-
rência a uma nota divul-
gada no dia 15 pelo minis-
tro do STF Edson Fachin, 
também foi anexado na 
denúncia. 

Os ataques seriam uma 
forma de favorecimento 
de interesse próprio, em 
três ocasiões, incitar o em-
prego de violência e grave 
ameaça para tentar impe-
dir o livre exercício dos 
Poderes Legislativo e Ju-
diciário, por duas vezes, e 
incitar a animosidade en-
tre as Forças Armadas e o 
STF, ao menos uma vez.

PGR apresenta denúncia 
contra parlamentar ao STF

OPOSIÇÃO COMEMORA 

‘Quero ver quebrar plaquinha na cadeia’, diz Anielle

 NPolíticos e personalidades 
de oposição comentaram a pri-
são do deputado federal Daniel 
Silveira (PSL-RJ). Pelo Twitter, 
Anielle Franco escreveu: “Quero 
ver quebrar plaquinha na ca-
deia”, em referência ao episódio 
em que o parlamentar quebrou 
a placa feita em homenagem à 
sua irmã, a vereadora assassina-
da Marielle Franco (PSOL-RJ), 
durante as eleições de 2018.

O deputado federal Marcelo 
Freixo (PSOL-RJ) foi outro que 

lembrou do episódio da placa, e 
afirmou que Silveira “é a imagem 
do banditismo bolsonarista que 
atenta contra a Democracia e o 
Estado de Direito”.

Além de políticos da oposição, 
aliados também comentaram o 
caso, defendendo Silveira. O depu-
tado federal Filipe Barros (PSL-PR) 
chamou a decisão de Moraes de 
“abuso de autoridade” e citou a 
imunidade parlamentar. 

O governador do Maranhão, Flá-
vio Dino, por sua vez, defendeu a 

prisão e disse que “imunidade 
não é impunidade”. “Há um evi-
dente ataque de milícias contra 
a democracia, que deve ser repe-
lido”, concluiu. 

Jandira Feghali, deputada 
federal (PCdoB-RJ), foi outra 
a defender a decisão do STF. 
“O Supremo Tribunal Federal 
reagiu à agressão ao Estado De-
mocrático de Direito e apologia 
ao AI-5. Este é o significado da 
prisão em flagrante do deputa-
do apoiador da ditadura”.

Bolsonaristas manifestam apoio na PF
 > Um pequeno grupo de 

poucos bolsonaristas foi 
até a sede da Polícia Federal 
no Rio na manhã de ontem, 
após a prisão do deputado 
federal Daniel Silveira (PS-
L-RJ), e fez manifestações 
contra o Supremo Tribunal 
Federal (STF), justamente 
o motivo que levou o parla-
mentar à prisão. 

Segundo o advogado 
criminalista e professor 
de Direito Penal Carlos 
Fernando Maggiolo, os 

militantes poderiam ser en-
quadrados no mesmo crime 
que o deputado, mas com 
algumas diferenças. “Na es-
teira do pensamento do Mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
podem ser enquadrados nos 
mesmos crimes do deputa-
do, só que eles não têm imu-
nidade parlamentar e seriam 
julgados pela Primeira Ins-
tância da Justiça Federal do 
RJ”, afirmou. 

Ontem mesmo, o YouTu-
be retirou o vídeo do deputa-

do federal Daniel Silveira 
após alegar que ele infrigiu 
as regas da comunidade. 

Após a remoção, ao aces-
sar o link do vídeo no ca-
nal do parlamentar, um 
player de vídeo preto, com 
um ponto de exclamação e 
a mensagem “este vídeo foi 
removido por violar a polí-
tica do YouTube relativa a 
assédio e bullying” são exi-
bidos. Ao clicar no link, o 
usuário é direcionado para 
a política da plataforma.

O STF reagiu à 
agressão ao Estado 
Democrático de 
Direito e apologia 
ao AI-5. Este é o 
significado da prisão 
em flagrante do 
deputado apoiador 
da ditadura”.
JANDIRA FEGHALI, 
deputada federal

Daniel Silveira: para advogados, parlamentar extrapolou no vídeo 

DIVULGAÇÃO

É a imagem do 
banditismo 
bolsonarista que 
atenta contra a 
Democracia e o 
Estado de Direito
MARCELO FREIXO, 
deputado federal
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Cantor Belo vai em cana, de novo
Show do cantor em Ciep na Maré não tinha autorização. Polícia quer saber quem bancou o evento

LUCIANO BELFORD

Momento em que Belo chega à Cidade da Polícia escoltado por policiais civis. Ele foi detido em Angra dos Reis, na Costa Verde

O 
cantor Marcelo Pi-
res Vieira, o Belo, foi 
preso na tarde desta 
quarta-feira por poli-

ciais da Delegacia de Comba-
te às Drogas (DCOD) por ge-
rar aglomeração durante um 
show realizado no Complexo 
da Maré, na Zona Norte, no 
dia 12. Belo, segundo a polícia, 
está respondendo por quatro 
crimes: infração de medida sa-
nitária, epidemia, invasão ao 
prédio público e organização 
criminosa. 

A operação “É isso que eu 
mereço” foi em cumprimento 
de quatro mandados de pri-
são preventiva e cinco man-
dados de busca e apreensão 
expedidos pela Justiça contra 
os responsáveis por promo-
ver a invasão e realização do 
evento no Ciep 326 – Profes-
sor César Pernetta, na comu-
nidade Parque União. Armas 
e dinheiro foram encontrados 
na casa do cantor.

“A gente apreendeu na casa 
do Belo duas armas, cerca de 
R$ 40 mil em espécie, mais de 
3,5 mil libras e US$ 1 mil. Ele 
(Belo) possui as armas em casa 
que estão registradas, mas 
gente está checando, ao que 
tudo indica que esses registros 
estão vencidos. A gente pediu 
e a Justiça decretou o bloqueio 
das contas bancárias dos in-
vestigados”, informou o dele-
gado titular da DCOD, Gusta-
vo de Mello de Castro.

“Como se tal situação, por 
si só, não fosse absurda e su-
ficiente para uma resposta do 

 > Além de Belo foram 
presos na operação da 
Polícia Civil, Hélio Caeta-
no e Henrique Marques, 
sócios da produtora Sé-
rie Gold. O chefe do tráfi-
co na comunidade, Jorge 
Luiz Moura Barbosa, o 
Alvarenga, está foragi-
do. Segundo titular da 
DCOD, Gustavo de Mello 
de Castro, “além de gerar 
uma grande aglomera-
ção de pessoas, houve 
uma invasão a uma es-
cola pública, que causou 
dano ao erário público. 
Além da festa ter sido 
capitaneada pelo trafi-
cante local, o Alvarenga”, 
contou Castro.

Para o delegado, a 
realização do show for-
talece o tráfico local. 
“Ao realizar o show, ele 
promove toda a engre-
nagem do narcotráfi-
co no interior daquela 
comunidade. A gente 
tem relatos de pessoas 
armadas, de crianças 
consumindo drogas, en-
tão, quando ele aceitou 
realizar o evento no in-
terior da comunidade, 
dentro de uma escola 
invadida, com invasão 
até da sala de aula, ele 
faz com que aquela fac-
ção se fortaleça”.

Mais três 
detidos por 
show na Maré

estado, foi verificado junto à 
Seeduc (Secretaria de Estado 
de Educação) que o evento 
ocorreu sem qualquer autori-
zação, configurando verdadei-
ro esbulho de prédio público 
para a realização de evento 
privado, contrário ao interesse 
público e que serviu para pro-
pagar ainda mais a doença vi-
ral”, disse o delegado.

Segundo a DCOD, a inva-
são de um estabelecimento de 
ensino, localizado na comu-
nidade Parque União, uma 
das áreas mais conflagradas 

do estado, onde a maior orga-
nização criminosa do Rio de 
Janeiro atua, somente poderia 
ocorrer com a autorização do 
chefe criminoso da localidade, 
que controla a favela há anos 
e figura como indiciado em 
diversos inquéritos, sendo, in-
clusive, um dos bandidos mais 
procurados do estado.

Por volta das 16h a mulher 
do cantor chegou à Cidade da 
Polícia. Mais cedo, nas redes 
sociais, Gracyanne Barbo-
sa se pronunciou: “Vivemos 
um novo normal, certo? Esse 

novo normal é para alguns 
ou para todos? Todos nós es-
tamos nos virando para nos 
adequar às novas normas. 
Não existe vilão ou mocinho. 
Seria maravilhoso, ideal se 
pudéssemos ficar trancados 
em casa aguardando a vacina 
chegar, que por sinal vai demo-
rar para o brasileiro, né? Mas 
como pagamos nossas contas? 
Nós ficamos meses em casa, e 
mesmo agora, não saímos, não 
viajamos, não vamos a festas, 
bares, praia. Mas precisamos 
sair pra trabalhar”.

Vivemos um novo 
normal, certo? 
Esse novo normal é 
para alguns ou para 
todos? Todos nós 
estamos nos virando 
para nos adequar às 
novas normas”

GRACYANNE BARBOSA

CAROLINA FREITAS

carolina.freitas@odia.com.br
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O objetivo principal da vigilância é 
apurar se o vírus é importado, vindos 
principalmente de Manaus, ou se já estava 
circulando no estado”

MÁRIO SÉRGIO RIBEIRO

 > Em um ano, chegaram 58 
pacientes ao Rio de Janeiro 
vindos de Manaus e Ron-
dônia. Foram 34 pacientes 
encaminhados ao Hospital 
do Andaraí, sendo 7 mu-
lheres e 27 homens, e 24 fo-
ram para a Fiocruz, sendo 
12 mulheres e 12 homens. 
Apenas um caso deles teve 
sequenciamento genômico 
com laudo finalizado.

Os cinco pacientes de 
Rondônia chegaram nes-
te fim de semana e segui-
ram para o Hospital de São 
Francisco da Penitência, na 
Tijuca, Zona Norte do Rio. 
Segundo a subsecretaria 
de Vigilância em Saúde da 
SES, todos os pacientes es-
tão em estado estável.

Em relação às vacinas 
contra covid-19, os secretá-
rios afirmaram não ter pre-
visão de quando novos lotes 
do imunizante devem che-

gar para dar continuidade 
ao calendário de vacinação 
na cidade do Rio.

“Sobre os novos lotes de 
vacina, só o Ministério da 
Saúde pode determinar. 
Eu sei que a expectativa da 
população é grande, mas 
a gente está esperando a 
comunicação oficial. Todo 
mundo sabe que quanto a 
gente vacinar antes, me-
lhor, mas estamos esperan-
do a comunicação oficial”, 
disse Daniel Soranz.

O secretário estadual 
ressaltou que não preten-
de entregar a segunda dose 
para continuar com a vaci-
nação na capital: “Não vou 
distribuir a segunda dose, 
se eu não tiver sequer ne-
nhum oficial da chegada de 
novos imunizantes. A par-
tir do dia 22 (de fevereiro), 
vamos distribuir a segunda 
dose e não vamos parar”.

Rio de Janeiro recebeu 58 
pessoas de Manaus e RO

 > Três variantes da corona-
vírus já estavam sendo mo-
nitoradas no Brasil. “Não 
é um vírus novo, é uma 
mutação, uma variante, já 
era um processo natural e 
era esperado que chegas-
se ao Rio de Janeiro, como 
já vinha acontecendo em 
outros estados”, explicou 
o superintendente de vigi-
lância da SES, Mário Sérgio 
Ribeiro.

Estudos sobre a taxa de 
transmissibilidade das 
variantes ainda estão em 
andamento. O intuito é 
comprovar que as varian-
tes têm uma transmissibi-
lidade maior que o vírus 
original, o que causa um 
aumento significativo no 
número de casos.

“A transmissibilidade 
alta ocasiona muitos ca-
sos em pouco tempo, o 
que a gente chama de co-
lapso da rede. Se você tem 
muitos casos em pouco 

tempo, mesmo que você 
tenha uma quantidade de 
leitos razoável, é prová-
vel que naquele momen-
to de explosão de casos 
você tenha dificuldade de 
atender todos os casos. A 
gente sempre tenta evitar 
os casos graves e o óbi-
to, dificilmente você vai 
evitar, no meio de uma 
pandemia, o aumento do 
número de casos. O que o 
SUS faz é tentar evitar o 
número de óbitos, o im-
pacto dessa doença em re-
lação ao óbito”, explicou o 
superintendente.

A prevenção contra as 
variantes é a mesma em re-
lação ao coronavírus origi-
nal, isto é, distanciamento 
social, evitar aglomerações, 
uso de máscaras, lavar as 
mãos e fazer uso do álcool 
em gel. A Prefeitura do Rio 
disse estar em alerta sobre 
o aumento do número de 
casos.

Três variantes já estavam 
sendo monitoradas no país

Covid: 5 pacientes têm nova cepa
Paciente de 55 anos, de Belford Roxo, não resistiu. Outros 3 têm a cepa de Manaus e uma do Reino Unido

LUCIANO BELFORD

A vacinação em todo Estado do Rio de Janeiro foi suspensa ontem por falta de imunizantes

A
s novas variantes do 
coronavírus, B.1.1.7, 
oriunda do Reino 
Unido, e a P.1, vinda 

de Manaus, foram identifi-
cadas em cinco pacientes do 
estado. Destes, um morreu 
em decorrência da doença. 

Segundo os secretários es-
tadual e municipal de Saúde 
do Rio, Carlos Alberto Cha-
ves e Daniel Soranz, respec-
tivamente, a P.1. pode ser 
mais transmissível, mas não 
há confirmação de que seja 
mais letal.

O primeiro caso da varian-
te identificado no estado foi 
uma mulher, de 36 anos, da 
cidade do Rio, com a linha-
gem do Reino Unido. Os ou-
tros quatro casos são da P.1, 
são eles: um homem de 46 
anos vindo de Manaus, um 
homem de 40 anos da capital 
fluminense, um homem de 
30 anos de Petrópolis e um 
homem de 55 anos de Bel-
ford Roxo, que morreu. Mas, 
segundo Mário Sérgio Ribei-
ro, superintendente de Vigi-
lância Epidemiológica e Am-
biental da SES, não se pode 
(ainda) afirmar que seu óbito 
foi causado pela variante do 
coronavírus. 

“Foi o único dos cinco que 
chegou a óbito”, disse. “Ele 
agravou e a gente ainda está 
investigando para saber o 
por que, as causas que o le-
varam ao óbito, mas com cer-
teza não tem nada a ver com 
a agressividade da variante”, 
afirmou Mário Sérgio.

Na coletiva realizada on-
tem, foi esclarecido ainda 
que o paciente, inicialmente 

identificado como sendo de 
Petrópolis, não é morador 
do município da Região Ser-
rana. Segundo informações 
preliminares da SES, ele se-
ria morador da capital.

Ainda não se sabe se os 
casos são importados, isto 
é, de outros lugares, ou se já 
estavam em circulação no 
Rio de Janeiro. O governo do 

estado, em cooperação com 
o município, ainda está em 
investigação para identificar 
se esses casos configuram 
transmissão local. “O obje-
tivo principal da vigilância 
é apurar se o vírus é impor-
tado, vindos principalmente 
de Manaus, ou se já estava 
circulando no estado”, disse 
Mário Sérgio.

De acordo com a subsecre-
tária de Vigilância em Saúde, 
foi feita uma coleta para aná-
lise genômica de todos os pa-
cientes. A confirmação dos 
prováveis locais de infecção e 
de moradia dos pacientes deve 
ser divulgada até sexta-feira.

 N O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
ontem que o Instituto Butan-
tan vai antecipar a entrega de 
54 milhões de doses da vacina 
contra a covid-19 contratadas 
pelo Ministério da Saúde. Ante-
riormente prevista para o mês 
de setembro, o governador dis-
se que até agosto a pasta deve 
receber os imunizantes.

As doses complementam o 
contrato inicial de 46 milhões 
de doses, somando 100 mi-
lhões que serão produzidas em 
São Paulo. 

O ministério vem sendo 
criticado sobre a demora e, 
consequentemente, a falta 

de vacinas nos municípios e 
estados brasileiros. O próximo 
lote está previsto para ser re-
cebido na próxima terça-feira 
com 3,4 milhões de doses da 
Coronavac. 

“Faço aqui um apelo para 
que o Ministério da Saúde via-
bilize mais vacinas e disponi-
bilize vacinas para todos os 
governos estaduais para que 
possam imunizar a população 
nos seus Estados através dos 
seus municípios. É inaceitável 
que tenhamos capitais, cida-
des, que não têm mais vacina 
e alguns estados que estão na 
fase final de disponibilidade de 
vacinas”, disse Doria.

DE SÃO PAULO

Butantan antecipará entrega de 
54 milhões de doses de vacina

Reportagem da estagiária Karen 

Rodrigues, sob supervisão de Cadu Bruno
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Aulas presenciais 
voltarão em 38 
escolas no Rio
Primeira fase de retorno contará com alunos da 
pré-escola, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental

REGINALDO PIMENTA

A
s aulas presenciais vão 
voltar em 38 das 1.543 
unidades escolares do 
Município do Rio, in-

formou o secretário municipal 
de Educação, Renan Ferreiri-
nha. O retorno dos alunos da 
rede municipal está previs-
to para começar na próxima 
quarta-feira. Nesta primeira 
fase, retornarão os alunos da 
pré-escola, 1º e 2º ano do en-
sino fundamental. Segundo a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, há uma estimativa de 
7.730 alunos incluídos na Fase 
1 dessas unidades. 

“Na próxima quarta-feira, 
dia 24, teremos 38 unidades 
escolares retomando com 
o ensino presencial nesta 
primeira fase, que tem pré-
-escola, 1º e 2º ano do fun-
damental. São 38 unidades 
bastante distribuídas pela 
cidade. Cada regional tem 
pelo menos duas escolas que 

voltarão na próxima quarta”, 
informou o secretário.

Ferreirinha informou que 
diante do formulário enviado 
aos responsáveis dos alunos 
da rede municipal, foram ob-
tidas 4.401 respostas. Dessas 
respostas, 82% desejam o re-
torno presencial e 18% preferi-
ram manter os alunos somen-
te no remoto. O secretário re-
forçou que o turno do retorno 
presencial será reduzido e terá 
3 horas. Haverá complemen-
tação com ensino remoto, que 
poderá ser feito através da TV, 
pelo canal ‘Rioeduca pela TV’, 
pelo aplicativo que será lança-
do semana que vem e através 
do material impresso disponi-
bilizado pela secretaria para 
os alunos que não têm acesso 
ao digital.

Na coletiva, o secretário 
também informou o calen-
dário proposto pela pasta. A 
partir de hoje, a secretaria irá 

começar a distribuição dos 
kits escolares, uniformes, ma-
teriais didáticos e cartão ali-
mentação. Ferreirinha ressal-
tou que os responsáveis não 
devem ir às unidades escolares 
enquanto a escola não entrar 
em contato e agendar uma 
data. “A escola agendará a data 
para recebimento dos kits es-
colares, uniforme, respeitando 
o escalonamento para que se 
possa evitar qualquer tipo de 
aglomeração”.

Na próxima terça, a pre-
feitura irá lançar o aplicativo 
‘Rioeduca em casa’, que será 
uma forma digital do ensino 
remoto. Segundo Ferreiri-
nha, toda quinta-feira tam-
bém será anunciado quais 
serão as unidades escolares 
que poderão voltar com o en-
sino presencial. 

Ferreirinha 

detalhou como 

será o retorno 

às aulas 

no dia 24

Estado 

socorre 

escolas de 

samba

As escolas de samba que não 
foram contempladas com os 
recursos da Lei Aldir Blanc, 
conforme O DIA antecipou 
na edição de 7 de fevereiro na 
matéria o Carnaval pede so-
corro terão, enfim, auxílio go-
vernamental: R$ 1,2 milhão 
serão destinados a oito escolas 
de samba do Grupo Especial. 
O governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro, assinou 
na Quarta de Cinzas um ter-
mo de autorização para uso 
do Fundo Estadual de Cultura 
em apoio às escolas de samba 
e aos blocos do estado. 

Mangueira, Salgueiro, Por-
tela, Unidos da Tijuca, Vila 
Isabel, São Clemente, Impe-
ratriz, e Paraíso do Tuiuti vão 
receber R$ 150 mil cada. “Os 
recursos são para preparar a 
escolha do samba de 2022 de 
forma virtual”, informou Jor-
ge Castanheira, presidente da 
Liga Independente das Esco-
las de Samba (Liesa). Moci-
dade, Beija-Flor, Grande Rio 
e Viradouro ficaram de fora 
deste edital porque já tinham 
sido aprovadas na Aldir Blanc. 
De acordo com o governador 
em exercício em, no máximo 
30 dias, os recursos vão sair. 
“O que mais me deixou aflito 
no Carnaval foi cada emprego 
que não foi criado este ano. A 
Indústria do Carnaval não é só 
feita nesses dias”, disse.

No início do mês O DIA 

ouviu o apelo de Fernando 
Horta, presidente da Unidos 
da Tijuca, e Luís Carlos Maga-
lhães, presidente da Portela. 
“Os nossos profissionais estão 
passando por dificuldades. E 
eu lamento muito querer aju-
dar e não poder”, disse Horta.

“Há muitos trabalhado-
res do Carnaval sem qual-
quer perspectiva”, afirmou 
Magalhães.

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

Reportagem da estagiária Luisa Bertola, 

sob supervisão de Beatriz Perez

CONFIRA AS ESCOLAS QUE VÃO REABRIR

 N Escola Municipal (E.M) 
Professor Lauro Travassos 
(Bangu)

 N E.M. Golda Meir (Barra) 
 N E.M. Mal Esperidião Rosas 

(Caju)
 N E.M. Miguel de Larreinaga 

(Campo Grande)
 N E.M. Comunidade Jardim 

Pedregoso (Campo Grande)
 N E.M. Educandário Romão 

de Mattos Duarte (Catete)
 N E.M. Vital Brasil (Catete)
 N C I E P  J o ã o  B a t i s t a  d o s 

Santos  (Cidade de Deus) 
E.M. Albert Sabin (Colégio)

 N E.M. Prof. Afonso Várzea 
(Complexo do Alemão)

 N E . M  S ã o  J o ã o  B a t i s t a 
(Cordovil)

 N E.M. Alberto Nepomuceno 
(Cosmos)

 N E.M. Professor Escragnolle 
Dória (Costa Barros)

 N E.M. José Eduardo de Macedo 
Soares (Engenho Novo)

 N E.M. Medeiros e Albuquerque 
(Engenho Novo)

 N E.M. Anita Garibaldi (Galeão)
 N E.M. Mário Pena da Rocha 

(Guadalupe)
 N E.M. Temistocles Dalmácio 

Pereira (Irajá)
 N E.M. Lincoln Bicalho Roque 

(Jacarepaguá)
 N E.M. Presidente Gronchi (Jar-

dim América)
 N E.M. Padre José de Anchieta 

(Jardim Carioca)
 N E.M Mozart Lago (Pavuna)
 N E.M. Rostham Pedro de Fa-

rias (Pavuna)
 N E.M. Maurice Maeterlinck 

(Pavuna)
 N E.M. Rivadávia Manoel Pinto 

(Pavuna)
 N E.M. Suíça (Penha)
 N E.M. Walt Disney (Ramos)

 N E . M .  C lóv i s  B e v i lá q u i a 
(Ramos)

 N E . M .  M é m  d e  S á  ( R i o 
Comprido)

 N E.M. Pereira Passos (Rio 
Comprido)

 N E.M. Frei  Cassiano (Rio 
Comprido)

 N E.M. Professor Dione de 
Freitas Felisberto de Carva-
lho (Santa Cruz)

 N E.M. Humberto de Campos 
(São Francisco Xavier)

 N E . M .  S a n t a  F r a n c i s c a 
Xav i e r  Ca b r i n i  ( S e n a d o r 
Camará)

 N E.M. Fernando Maximilia-
no (Senador Camará)

 N E.M. Raul Francisco Ryff 
(Senador Camará)

 N E.M. Bombeiro Geraldo 
Dias (Tijuca)

 N E.M. Mário Faccini (Tijuca)
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FLAMENGO VASCO

Gabigol e Arrascaeta 
treinam com elenco
Jogadores se mostram recuperados e estarão à disposição para enfrentar o Inter

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Após sentir dores no domingo, Gabigol está à disposição de Ceni

O 
atacante Gabigol e 
o meia Arrascaeta 
participaram sem 
problemas do trei-

namento do Flamengo na 
manhã de ontem, no Ninho 
do Urubu. Os dois atletas já 
haviam se reapresentado bem 
na última terça-feira, quan-
do realizaram um trabalho re-
generativo. Com isso, os dois 
estão à disposição do técnico 
Rogério Ceni para a partida 
contra o Internacional, no do-
mingo, no Maracanã.

Gabigol e Arrascaeta dei-
xaram o jogo contra o Corin-
thians, no último domingo, 
queixando-se de dores: o ata-
cante no joelho, e o meia, no 
tornozelo. Ainda na coletiva 
após o fim do jogo, Rogério 
Ceni mostrou otimismo e dis-
se acreditar que teria eles à dis-
posição já no treino de ontem, 
o que acabou acontecendo.

Sem problemas com a du-
pla, a tendência é que Rogé-
rio Ceni repita diante do Inter 
a escalação da vitória por 2 a 
1 sobre o Corinthians: Hugo, 
Isla, Willian Arão, Rodrigo 
Caio e Filipe Luís; Diego, Gé-

rson, Everton Ribeiro e Ar-
rascaeta; Bruno Henrique e 
Gabigol.

Flamengo e Internacional 
se enfrentam no domingo, às 
16h, no Maracanã. O Colo-
rado lidera o Brasileiro com 

um ponto a mais do que o 
Rubro-Negro. 

No Internacional, Abel Bra-
ga não contará com a dupla de 
zaga considerada ideal na ‘de-
cisão’ com o Flamengo. Além 
de Rodrigo Moledo, machu-
cado, Cuesta, suspenso, será 
um desfalque sentido pela ex-
periência e liderança. Aos 22 
anos, Lucas Ribeiro, que ga-
nhou espaço após a lesão de 
Moledo, desfruta o status de 
titular há algumas rodadas, 
mas terá um companheiro de 
zaga inédito no domingo.

Zé Gabriel, Pedro Henrique 
e Matheus Jussa são as opções 
de Abelão. Líder do Brasilei-
ro, com 69 pontos, o Colorado 
terá a chance de conquistar o 
título brasileiro, após 41 anos, 
caso vença o Flamengo, que 
soma 68, e não teria como ul-
trapassar os gaúchos na tabela 
na última rodada. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nFoi ontem, mas é sempre 
bom dar moral a quem nos 
deu alegrias. Adriano, mais 
conhecido como Imperador 
ou Didico, é um ícone não só 
do Flamengo, mas do futebol 
brasileiro no mundo. Não à 
toa recebeu a alcunha de “úni-
co” da Fifa e de “Animal” pelo 
sueco Ibrahimovic, do Milan. 
Uma canhota afiada, o sorri-
so no rosto e muito futebol. O 
que aconteceu fora de campo 
é o reflexo de tantos outros jo-
vens. Hoje só quero parabeni-
zar esse cara de bom coração!

PARABÉNS, 
IMPERADOR!

AFP

NOVOS CAPÍTULOS NA TELA

D
esde que a MP do Mandante perdeu a 

validade, a discussão sobre direitos au-

torais no Brasil foi jogada para escanteio, 

principalmente com a reta final das compe-

tições. Mas, já no primeiro semestre de 2021, 

podemos ter novidades. O presidente Jair Bol-

sonaro trabalha nos bastidores para publicar, 

nos próximos dias, uma nova versão da MP do 

Mandante. O intuito é retomar a discussão so-

bre os direitos de transmissão no futebol brasi-

leiro, principalmente agora que, dia após dia, as 

coisas estão se acertando no mercado financei-

ro. Há quem afirme que Bolsonaro já assinou o 

documento na última quinta-feira e aguardava 

o fim do período de Carnaval para publicá-lo no 

Diário Oficial da União. O próximo passo após 

a publicação seria tornar a MP uma lei pelos 

próximos 180 dias. Ver as baixas quantias pa-

gas por emissoras para transmitirem grandes 

eventos tem me incomodado também. O fute-

bol brasileiro é um produto que precisa cada 

vez mais ser valorizado. Passou da hora!

Bolsonaro deve publicar nova versão da MP do Mandante

 n Gabriel Barbosa, o Ga-
bigol, postou recente-
mente uma foto ao lado 
do baixinho e craque So-
teldo (foto), do Santos, 
algo que animou e mui-
to a vida dos torcedores 
rubro-negros nos últimos 
dias. E nos corredores da 
Gávea já se fala que o ve-
nezuelano é o nome for-
te para o time do técnico 
Rogério Ceni na próxima 
temporada. Vamos ser 
sinceros? Cairia como 
uma luva. Joga muito!

CAIRIA MUITO BEM 
NO FLAMENGO

REFORÇOS PARA A RETA FINAL

 nFred e Paulo Henrique Ganso estão em fase final de recu-
peração no Fluminense. Em outros tempos, se imaginaria 
o ganho técnico (que continua existindo), mas, faltando 
dois jogos para o Flu no Brasileirão, sinto que esses dois 
vão ajudar mais fora de campo do que dentro dele. Têm 
experiência, bagagem e sabem o que é passar por uma pres-
são absoluta. O futebol não é só o que acontece dentro de 
campo. A mentalidade dos dois vai ser essencial.
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Com 23 gols marcados na temporada, 
atacante tem renovação em pauta

Cano é acolhido por 
companheiros após 
perda de pênalti 

Destaque absoluto do Vas-
co na atual temporada, Ger-
mán Cano tem vivido dias 
complicados após a perda 
do pênalti decisivo contra 
o Internacional. Apesar da 
tristeza pelo erro que pode 
ser decisivo no rebaixa-
mento do clube carioca, o 
argentino foi acolhido pelos 
companheiros de equipe e 
a diretoria do Cruzmaltino 
colocou a sua renovação em 
pauta. As informações são 
do portal “Uol”.

Germán Cano é destaque 
absoluto do Vasco na atual 
temporada, com 23 gols. 
Para se ter ideia da depen-
dência do clube carioca do 
jogador, os dois atletas que 
vêm na sequência da arti-
lharia do Cruzmaltino na 
temporada são Ribamar e 
Fellipe Bastos, que já dei-
xaram o clube e marcaram 

somente quatro gols.
O vínculo do jogador com 

o Vasco vai até o fim de 2021. 
Porém, o clube já colocou 
em pauta uma renovação 
de contrato com o Cano. O 
argentino deve sofrer son-
dagens ao fim do Brasileiro, 
após a bela temporada. A 
possível queda para a Série 
B pode atrapalhar a perma-
nência do atleta em caso de 
proposta oficial de outro 
clube. No entanto, o argen-
tino se mostra feliz em São 
Januário e adaptado ao Rio.

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Garcia, 
expostos no portal “Infobola”, 
o risco de rebaixamento do 
Cruzmaltino é de 73%. No mo-
mento, a equipe carioca está 
na zona de rebaixamento e 
tem mais dois jogos pela fren-
te: Corinthians, em São Paulo, 
e Goiás, em São Januário.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Fred pode voltar contra o Peixe
Além do atacante, Ganso está perto de ser reintegrado ao grupo 

O Fluminense se reapresen-
tou ontem com boas notí-
cias. Recuperado de edema 
na coxa direita, Fred fez um 
trabalho físico com bola e, de-
pendendo da evolução ao lon-
go da semana, deve retornar à 
equipe no domingo, contra o 
Santos, na Vila Belmiro. Além 
dele, Ganso está perto de ser 
reintegrado ao grupo.

Ao longo da última sema-
na, o centroavante fez trata-
mento, além de trabalho de 
fisioterapia e reforço muscu-
lar, para recuperar-se das do-
res na coxa direita. Ele sentiu 
o problema no jogo contra o 
Atlético-MG, saiu antes de 
agravar o edema, e ficou fora 
do duelo contra o Ceará.

Já Ganso também traba-
lhou com bola, junto a Fred, 
e está em fase final de prepa-
ração para retornar ao grupo. 
Em 9 de janeiro, ele teve uma 
crise de apendicite e foi ope-
rado, retornando aos treinos 
apenas um mês depois. Des-
de sexta-feira vinha fazendo 

Fred tem boa evolução

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

trabalhos físicos na academia 
para reforçar a musculatura.

A tendência é que não seja 
utilizado contra o Santos e 
seu aproveitamento na úl-
tima rodada dependerá da 
evolução física.

RECORDE FESTEJADO
Na segunda-feira, quando 
marcou o gol de pênalti para 
o Ceará, Vina quebrou a mar-
ca do Fluminense de 452 mi-
nutos sem sofrer gol no Bra-
sileiro. Mas o Tricolor teve o 
que comemorar. Afinal, além 
da vitória, quebrou o seu re-
corde de tempo sem ser va-
zado no Brasileiro por pon-
tos corridos. E fez questão de 
exaltar nas redes sociais, em 
especial Marcos Felipe, Ca-
legari, Luccas Claro, Nino, 
Matheus Ferraz e Egídio, que 
jogaram no sistema defensi-
vo nesse período.

Antes do Ceará, o último 
gol sofrido fora no 3 a 3 com 
o Coritiba. Com os 452 mi-
nutos, a equipe de Marcão 
superou o time de 2007, que 
ficou 438 minutos zerado.

Kanu: negociação continua
Alvinegro teria enviado contraproposta ao São Paulo

O Botafogo rejeitou a oferta 
do São Paulo de  R$ 3,2 mi-
lhões por 60% dos direitos 
econômicos de Kanu, mas a 
negociação não acabou. De 
acordo com o portal “glo-
boesporte.com”, o Glorioso 
teria enviado uma contra-
proposta no valor de R$ 6 
milhões e também estuda 
nomes do elenco paulista 
que podem ser envolvidos 
em uma possível troca.

O valor, considerado alto 
pelos paulistas, deu uma 
“esfriada” no negócio. Uma Kanu: na mira do São Paulo

VITOR SILVA / BOTAFOGO

alternativa seria que a tran-
sação não envolvesse apenas 
valores, mas algum atleta em 
troca. Nenhum nome teria 
sido oferecido pelo clube 
paulista.

O Botafogo já havia rejei-
tado uma proposta do Cruz 
Azul, do México, e faz jogo 
duro para valorizar Kanu. O 
zagueiro, de 23 anos, é um 
dos principais jogadores do 
elenco alvinegro. Cria da 
base, ele entrou em campo 
em 49 jogos na atual tempo-
rada pelo Glorioso.

CAMPEONATO CARIOCA
O duelo entre Nova Iguaçu e Cabofriense, 

no sábado, definirá o vencedor da seletiva e 

o rival do Flamengo na estreia da Taça GB.
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Marinha oferece dois 
concursos com 980 vagas
São oportunidades para fuzileiros navais que exigem Nível Médio de escolaridade

DIVULGAÇÃO

A 
Marinha abriu dois 
concursos públicos 
com 980 vagas de ní-
vel Médio. São oportu-

nidades para fuzileiros navais 
e Escola Naval. No caso dos 
fuzileiros há 960 oportunida-
des para o curso de formação 
de soldados para as turmas 
I e II de 2022. A maioria das 
oportunidades é para unida-
des no Rio, com 530 vagas. Há 
ainda 114 postos para Belém, 
no Pará, 98 para Manaus, no 
Amazonas, 79 para Ladário, 
no Mato Grosso do Sul, entre 
outras localidades.

O candidato a fuzileiro deve 
ser do sexo masculino, ter Ní-
vel Médio completo e 18 anos 
completos e menos de 22 anos 
de idade no 1º dia de janeiro 
2022, não ser isento do Serviço 
Militar, entre outros itens. 

As inscrições vão de 22 de 
fevereiro a 26 de março em 
www.marinha.mil.br/cgc-
fn, no link “Concursos para 
o CFN”. É necessário pagar 
inscrição no valor de R$ 25 
em qualquer agência bancá-
ria até 29 de março.

COMO SERÁ A PROVA

O concurso para fuzileiro na-
val terá prova escrita, com 
questões de Português e Ma-
temática, abrangendo as-
suntos previstos no progra-
ma do concurso. Cada parte 
conterá 25 questões do tipo 
múltipla escolha, com cinco 
opções de resposta em cada 

questão. Todos os candidatos 
terão suas provas corrigidas 
por meio de processamento 
eletrônico. Além disso, have-
rá verificação de dados bio-
gráficos, inspeção de saúde, 
teste de aptidão física, ava-
liação psicológica e verifica-
ção de documentos.

O candidato realizará o 
Exame de Escolaridade na 
cidade indicada por ele por 
ocasião do preenchimento 
do formulário de pré-inscri-
ção, em locais que poderão 
ser consultados nos Órgãos. 
A data da prova ainda não 
foi definida, mas a Marinha 
informou que os portões de 

acesso de candidatos aos lo-
cais do concurso serão aber-
tos às 7h30.

Os candidatos aprovados 
na seleção e classificados 
dentro do número de vagas 
serão matriculados no Curso 
de Formação de Soldados Fu-
zileiros Navais e o realizarão 
na condição de aprendiz-fu-
zileiro naval. Durante o cur-
so, receberão bolsa-auxílio.

O curso será conduzido 
no Centro de Instrução Al-
mirante Milcíades Portela 
Alves (Ciampa), no Rio de 
Janeiro e, simultaneamen-
te, no Centro de Instrução e 
Adestramento de Brasília. 

As inscrições para o concurso vão de 22 de fevereiro a 26 de março 

Desemprego alto leva mais de dois 
milhões de brasileiros a virarem MEI

Trabalho autônomo 
ganha mais espaço

REPRODUÇÃO

As áreas mais contratadas foram TI e programação no período

Com a crise na pande-
mia, o desemprego atin-
giu cerca de 14 milhões 
de brasileiros até novem-
bro do ano passado, con-
forme a Pnad Contínua. 
Como alternativa, muitos 
resolveram se aventurar 
como autônomos em bus-
ca de fonte de renda. Em 
2020, 2.663.309 registros 
de microempreendedores 
individuais foram feitos 
no Brasil, 8,4% a mais do 
que em 2019, segundo o 
Mapa das Empresas Mi-
nistério da Economia. 

Apesar das áreas de 
freelancer serem abran-
gentes, envolvendo de 
serviços manuais até tec-
nológicos, cinco setores 
tiveram destaque maior 
em 2020. As áreas mais 
contratadas pela plata-
forma Workana, que liga 
profissionais autônomos 
a consumidores, foram TI 
e programação, tradução 

e conteúdos, design e multi-
mídia, marketing e vendas e 
suporte administrativo. 

“É fundamental que o pro-
fissional se atente a questões 
que no mercado freelance 
são básicas, como gestão de 
tempo, inteligência emocio-
nal e autonomia. É preciso 
se organizar e ter discipli-
na. Também é importante 
o profissional se adaptar ao 
conceito de Lifelong Lear-
ning, que consiste em estar 
sempre em busca de novas 
habilidades, ou estudan-
do para melhorar as que já 
tem, o que muitos conside-
ram como uma ótima opor-
tunidade para desenvolver 
a carreira da maneira que 
desejam, tanto que 88,8% 
dos freelancers se sentem 
satisfeitos por estarem nes-
ta modalidade de trabalho 
exatamente por esse motivo”, 
orientou o country manager 
da Workana no Brasil, Da-
niel Schwebel.

Sem auxílio, há risco de recessão
Dados econômicos da última semana confirma um cenário mais pessimista para o país

Em meio ao intensificação da 
pandemia, a Economia entrou 
em 2021 dando sinais de perda 
de fôlego. Sem o auxílio emer-
gencial para trabalhadores 
informais, extinto a partir de 
janeiro, retração do PIB nes-
te primeiro trimestre estava 
no radar. Agora, cresce o nú-
mero de analistas, segundo a 
Agência Estadão Conteúdo, 
que esperam queda também 
no segundo trimestre, confi-
gurando a “recessão técnica”, 
quando a Economia se contrai 
por dois trimestres seguidos.

Com um Natal fraco para 
o comércio e com o setor de 
serviços ainda longe do nor-
mal, o sinal de dezembro foi 
de arrefecimento na retomada 
econômica. Para piorar, os pri-
meiros dados de janeiro, como 

os índices de confiança do con-
sumidor e dos empresários, o 
fluxo nas estradas e a venda de 
veículos, não foram bons.

Um movimento de revisão 
para baixo nas projeções de 
crescimento para o 1º trimes-
tre e para 2021 como um todo 
já estava em curso desde o ano 
passado. Os dois trimestres se-
guidos de retração já estão no 
cenário das equipes de análi-
se do banco BNP Paribas, da 
consultoria MB Associados e 
do Ibre/FGV.

A MB Associados passou a 
projetar duas retrações segui-
das no PIB, tanto no primeiro 
(-0,8%) quanto no segundo 
(-0,3%) trimestres. Para o eco-
nomista-chefe da consultoria, 
Sérgio Vale, um dos problemas 
é que a vacinação contra a co-

vid-19 vai demorar a deslan-
char. “Estou otimista com as 
vacinas, e vejo chance de o pro-
grama de imunização acelerar 
ao longo do caminho, poden-
do ter impacto potencialmen-
te explosivo lá na frente, já que 
mais vacinas estão surgindo”, 
diz Vale.

Bancos Citi, Goldman Sa-
chs, Fibra e Santander e a 
consultoria Tendências veem 
a Economia estagnada no 1º 
semestre, combinando que-
da no PIB do 1º trimestre com 
baixo crescimento no segun-
do. Dados Da última semana 
corroboraram o cenário mais 
pessimista. Na quarta, o IBGE 
informou que as vendas do va-
rejo caíram 6,1% em dezembro 
ante novembro. Na quinta, o 
desempenho negativo do se-

tor de serviços - queda de 0,2% 
ante novembro, que não sur-
preendeu - confirmou o clima 
de desaceleração. Na sexta-fei-
ra, o IBC-Br, indicador de ati-
vidade do BC, veio com alta de 
0,64% em dezembro, mas não 
foi suficiente.

A combinação da pandemia 
com a retirada do apoio do go-
verno Bolsonaro via auxílio 
emergencial pode levar a Eco-
nomia a se retrair, mas Bráulio 
Borges, economista sênior da 
LCA Consultores diz que há in-
certezas sobre o 2º trimestre. 
Para o economista, a reedição 
do auxílio, em debate entre o 
governo e o Congresso, dará o 
tom - ao lado da repetição de 
medidas como antecipações 
do 13º de aposentadorias ou 
liberações de saques do FGTS.

Programa parcela 
débitos tributários
O Estado do Rio lançou o 
Programa Especial de Par-
celamento de Créditos Tri-
butários para contribuintes 
quitarem dívidas relaciona-
das ao ICMS, diante de difí-
cil cenário econômico. Os 
descontos de juros e multas 
vão variar de 30% a 90% do 
valor devido, de acordo com 
o prazo de parcelamento es-
colhido – à vista ou em até 
60 parcelas mensais.

Poderão ser incluídos dé-
bitos com fatos geradores 
ocorridos até 31 de agosto 
de 2020, em qualquer fase, 
desde os créditos não cons-
tituídos até os inscritos em 
Dívida Ativa. O secretário 
estadual de Fazenda, Gui-
lherme Mercês, ressalta 
que o projeto será de fun-

damental importância para a 
regularização das empresas e 
a recuperação da arrecadação. 

Também poderão entrar 
no programa saldos remanes-
centes de débitos consolida-
dos de parcelamentos ante-
riores de ICMS. O ingresso no 
programa pode ser feito até 29 
de abril. O valor mínimo das 
parcelas será de 450 Ufirs (R$ 
1.667,38 em valores atuais).

A pessoa física ou jurídica 
deve indicar os débitos e a  op-
ção de quitação, para que seja 
consolidado e deferimento do 
pleito. Com a inclusão do débi-
to no parcelamento, o contri-
buinte abre mão de eventuais 
processos administrativos ou 
judiciais, bem como de parce-
lamentos anteriores relativos 
às dívidas renegociadas.

 > Também há vagas para 
a Escola Naval, no Rio. 
São oito para o sexo mas-
culino e 12 para o femini-
no. Os candidatos devem 
ter Ensino Médio com-
pleto, não serem casados 
ou não terem constituí-
do união estável, além de 
não terem filhos, e ter 18 
anos completos e menos 
de 23 anos de idade no 
dia 1° de janeiro de 2022. 
O aspirante receberá  re-
muneração relativa à 
graduação. O  valor bru-
to atual é R$1.574,12.

O concurso terá prova 
escrita objetiva de Mate-
mática e Inglês, escrita 
objetiva de Física e Por-
tuguês, redação, verifi-
cação de dados biográ-
ficos, inspeção de saúde, 
teste de aptidão física de 
ingresso, avaliação psi-
cológica e verificação de 
documentos. As provas 
escritas objetivas serão 
na primeira quinzena 
de junho. Inscrições pelo 
www.ingressonamari-
nha.mar.mil.br do dia 22 
deste mês a 14 de março. 
Taxa de R$ 90.

Há ainda 20 
chances para 
Escola Naval
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Governo inicia costura 
por plano de austeridade

REGINALDO PIMENTA

Paes participará hoje da cerimônia de abertura do ano legislativo

A 
abertura do ano le-
gislativo na Câmara 
Municipal do Rio de 
Janeiro, hoje, mar-

cará também o início das ar-
ticulações do governo Paes 
com os vereadores pela apro-
vação de um ousado plano de 
austeridade. Diversos proje-
tos que terão impacto direto 
nas finanças do município — 
Emergência fiscal e reformas 
previdenciária e tributária 
— serão enviados à Casa com 
expectativa de votação já no 
primeiro semestre.

Com um difícil cenário fis-
cal e uma ‘herança maldita’ 
deixada pela gestão anterior 
(como duas folhas salariais 
em aberto), o prefeito Eduar-
do Paes (DEM) e integran-
tes do Executivo apontarão 
a necessidade de aprovação 
dessas medidas como forma 
de reequilibrar o caixa.

A questão do 13º salário 
também ganhará peso em 
meio a essas articulações. 
Hoje, a prefeitura não tem 
recursos financeiros sufi-
cientes para garantir o pa-
gamento integral do abono 
para os 100 mil servidores 
que ainda não receberam de 
forma que não comprome-
ta os próximos salários. O 
governo municipal precisa 
de folga de caixa para quitar 
essa obrigação. 

PROMESSA DE AJUSTES 

 nNão é só em âmbito municipal 
que a promessa é de um ano de 
austeridade. O Estado do Rio 
também enviará à Assembleia 
Legislativa um conjunto de me-
didas de ajuste fiscal. O governo 
fluminense, inclusive, precisará 
aprovar os projetos para conse-
guir se manter sob a vigência do 

Regime de Recuperação Fiscal 
(RRF). Mesmo que a entrada no 
regime — o que deve ocorrer em 
abril — seja automática, poste-
riormente o Rio terá que com-
provar à União que colocou em 
prática essas ações de austeri-
dade. Isso também inclui uma 
segunda reforma previdenciária.

Estado também quer aprovar

 nDe todos os projetos, o que 
trata das mudanças nas regras 
previdenciárias dos servidores 
municipais já é considerado o 
mais polêmico pelos parlamen-
tares. Por determinação fede-
ral, prevista na Emenda Cons-
titucional 103/19, os estados e 
municípios deverão aumentar 
a alíquota de contribuição do 
funcionalismo para 14%.

Outras alterações devem 
vir, como aumento da idade 

mínima e do tempo de contri-
buição na ativa, além de novas 
fórmulas para o cálculo dos 
benefícios previdenciários. 

Por isso, essa proposta deve 
ser a mais difícil de ser aprovada 
pela Câmara. Na verdade, já exis-
te resistência de alguns vereado-
res. Além disso, o presidente da 
Casa, Carlo Caiado (DEM), em 
entrevista à coluna em janeiro, 
prometeu diálogo com as cate-
gorias antes de votar o texto.

AUMENTO DE ALÍQUOTA

Proposta já encontra resistência

Presidente da Câmara, Carlo Caiado (DEM) prometeu diálogo

REGINALDO PIMENTA

CONFIRA

100.855 R$ 935 MI
Total de servidores ativos, 
aposentados e pensionistas 
do Município do Rio que não 
receberam o pagamento do 
13º em 2020

Prefeitura precisa de R$ 935 
milhões para quitar o abono a 
todos esses vínculos de pessoas. 
Foram pagas apenas aquelas 
que ganham até R$ 4 mil

 > A espera pelo paga-
mento atrasado do 13º 
tem sido motivo de 
cobranças diárias dos 
servidores, que diaria-
mente deixam recados 
nas redes sociais do 
prefeito, secretários e 
vereadores. Nos basti-
dores, já foi levantada 
a hipótese do parcela-
mento em até seis ve-
zes, mas nada foi deci-
dido até o momento.

O martelo será bati-
do a partir das perspec-
tivas que vão vir com o 
andamento dos proje-
tos de austeridade. 

Na última terça-fei-
ra, o secretário de Fa-
zenda, Pedro Paulo, 
declarou que cenários 
estão sendo avaliados. 
Segundo ele, contan-
do apenas com o Orça-
mento de 2021, a pre-
feitura não tem condi-
ções de arcar com o 13º 
integralmente. Se fizer 
isso agora, em junho o 
município quebra.

13º salário: 
cenários são 
avaliados
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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
 

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.
 



FábiaOliveira

AUTOR QUER R$ 80 MILHÕES DE INDENIZAÇÃO

Mais um compositor acusa 
Gusttavo Lima de plágio

S
ubiu para dois o 
número de com-
positores que 

acusam Gusttavo Lima 
de plágio. Depois do 
processo movido por  
André Luiz Gonçalves da 
Silva, o De Lucca, pela 
totalidade dos direitos 
autorais da música ‘Fora 
do Comum’, o compositor 
Fábio Basílio de Freitas, 
de Uberlândia, mais 
conhecido como Fabinho 
Basílio, garante ser o 
autor de ‘Saudade Sua’, 
que segundo ele, foi inti-
tulada originalmente 
como ‘Fundo do Poço’. 
Fábio diz que já entrou na 
Justiça contra o sertanejo. 

“Eu fiz uma música, entreguei para o Gusttavo Lima e ele tem uma 
equipe de compositores de muita estratégia, que acabaram catando 
a canção e manipulando. Isso foi em 2018. Ele não falou nada e eu 
acabei esquecendo da história. Um tempo depois, ele mesmo me ligou 
perguntando se eu queria vender a música. Me ofereceu primeiro $ 100 
mil e eu disse para ele esperar um pouco porque eu tinha oferecido para 
outras pessoas. Ele me ofereceu  R$ 200 mil , mas pedi só mais um 
tempinho. No dia 14 de maio de 2020, ele lançou a música. Ele fez o 
plágio e registrou no nome do irmão dele, o Luciano, e de mais três 

pessoas”, contou Basílio com exclusividade para a coluna.
O compositor conhece Gusttavo Lima desde o lançamento do 

primeiro CD do sertanejo, ‘O Inventor dos Amores’, em 2010. Ele 
conta que está na estrada entregando músicas há 22 anos para 
cantores como Jorge & Mateus, Marcos & Belutti, Chitãozinho & 
Xororó, Roupa Nova, Rio Negro & Solimões, entre outros artistas, e 

sempre encontrou Gusttavo em shows e 
festivais sertanejos. Fábio 
afirma que, além de ter a 
composição registrada, ainda 
possui provas que comprovam 
algumas alterações em ‘Sau-
dade Sua’. Todas anexadas ao 
processo. “Ele canta a música 
de ré e para ele ficar na ideia, o 
que ele fez foi manipular a 
letra, mudar algumas palavras 
e ficou como a minha música 
ao contrário para não parecer 
um plágio, mas quem entende 
de composição, percebe”, 
garantiu.

De acordo com o advogado de 
Basílio, Edson Sales, o processo corre em segredo de Justiça e a coluna 
teve acesso à inicial. A ação pede o pagamento de danos materiais e de 
lucros cessantes no valor de R$ 55 milhões e por danos morais, o valor 
não inferior a R$ 25 milhões, levando-se em consideração o potencial 
econômico dos requeridos.

A coluna procurou a assessoria de Gusttavo Lima e não recebeu res-
posta até o fechamento da matéria.

CACHÊ MILIONÁRIO 

EMPRESARIO ENTREGA 

Considerado um dos maiores nomes do Insta-
gram, Carlinhos Maia tem faturado altíssimo 
com as campanhas que coleciona em seu 
currículo. Em recente entrevista ao Jota Jota 
Podcast, no YouTube, o empresário Shir-
leyson Kaisser, especialista em mercado 
digital, revelou um cachê milionário que o 
influenciador alagoano recebeu por ape-
nas uma campanha. Segundo o empresá-
rio, Carlinhos já tinha faturado seu primei-
ro milhão em uma campanha quando o 
procurou, em junho do ano passado, para 
aumentar seus ganhos com publicidade.  
 “Ele (Carlinhos) disse: ‘Ah, mas como 
você acha que pode me ajudar? Eu aca-
bei de fazer uma campanha, fiz x stories 
e ganhei 1 milhão de reais?’. Eu falei: ‘Pois 
é, acho que você ganhou muito pouco’. A 
gente fez uma primeira campanha com 
ele que levantou para ele umas seis vezes 
mais que o primeiro. Acho que ele ganhou 
com a gente uns seis milhões de reais”, revela o empresário.  
 O Instagram do Carlinhos Maia é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Para se ter uma 
ideia, o influenciador conseguiu atingir a marca de 2 bilhões de impressões nos conteúdos de 
sua conta na plataforma. Em 2018, Carlinhos já havia desbancado artistas internacionais como 
Beyoncé ao se superar com as visualizações em seus stories. Atualmente ele coleciona 21,5 mi-
lhões seguidores em seu perfil no Instagram.

Popozão que chama atenção

Com 126 
centímetros de 
quadril, a modelo 
Vanessa Ataides já 
se acostumou com 
os olhares e os 
comentários 
sobre o seu 
bumbum. “As 
pessoas olham 
como se eu não 
fosse normal, 
mas eu não ligo. 
Pelo contrário. 
Gosto mesmo de 
chamar a 
atenção e para 
mim, o meu 
popozão é 
normal”, admite 
a musa fitness 
que tem o 
desejo de 
aumentar mais quatro centímetros. “Estou trabalhando para 
isso. Tenho me exercitado direitinho para alcançar essa marca e 
ficar como um dos maiores do mundo”, explicou Vanessa, que  
protagonizou um ensaio sensual na praia e, claro, chamou a 
atenção dos banhistas próximos a sessão de fotos.

DIVULGAÇÃO/BRUNO JESUS

REPRODUÇÃO/MONTAGEM
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PRA CONTA

MAIS UM ‘LOVE FUNK’ 

SUBURBANO 

FLÁVIA MONTEIRO DEFENDE CARLA 
DIAZ DOS ATAQUES DE KAROL CONKÁ 
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Maitê Proença respondeu uma pergunta inusitada de 
um seguidor: ‘como cuidar da juventude da vagina’. 
Sem papas na língua, a atriz revelou seu segredinho 
para deixar sua parte íntima ‘mais jovem’ e ainda en-
tregou que costuma exercitá-la.
“A minha Vagina? Eu me relaciono com ela. Eu sei 
que ela tá ali, eu olho pra ela e faço exercícios pra ela. 
Exercícios de contração diariamente, inclusive quan-
do estou malhando. Na hora de expirar eu contraio”, 
contou a artista.

Com dois milhões de seguidores e faturando hor-
rores com os famosos publiposts nas redes sociais, 
a influenciadora Gabriela Versiani deu de presente 
para a mãe, Kátia Porto, um carro no valor de R$ 
140 mil reais. “Ela tinha um carro muito velho e eu 
ficava com o coração na mão. Fiz surpresa e foi mui-
to emocionante ver a felicidade dela”, contou Ga-
briela, que é namorada do MC Kevinho há um ano.

A ex-assistente de palco de Luciano Huck e Sergio Mallan-

dro, Vivi Fernandez se rendeu a plataforma de conteúdo 

adulto OnlyFans. Ela abriu uma conta no aplicativo e pro-

mete causar com cliques e vídeos quentes. “Estou louca 

para mostrar tudo”, brinca. Hoje, aos 43 anos, Vivi contou 

que a estabilidade financeira só aconteceu quando ela se 

tornou atriz de filmes pornôs no início dos anos 2000 e 

chegou a vender um milhão de DVDs.

CONTEÚDO ADULTO

SEGREDO INUSITADO

CARRÃO DE PRESENTE

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

men, a Grande 
Pequena Notá-
vel’ vai ser apre-
sentado, hoje, no 
Centro Cultural 
Banco do Brasil, 
às 18h. 

 n Para quem cur-
te dançar a dica 
é acompanhar as 
lives do Profes-
sor, Dançarino 
e Coreógrafo de 
Danças Urbanas 
em seu canal no 
Youtube. 

Cacau Protásio usou as redes sociais nesta terça-feira (16) 
para contar que sua mãe, Nivalda Protásio, por pouco não 
caiu no golpe do falso sequestro. A atriz revelou que a 
dona Nivalda chegou a separar o dinheiro pedido para 
entregar aos criminosos, que diziam ter sequestrado a 
irmã de Cacau. No entanto, a matriarca acabou se 
livrando do golpe graças a um taxista que não a levou ao 
encontro dos falsos seqüestradores. 
 Ontem, minha mãe recebeu uma ligação 21h, de um 
sequestrador dizendo que estava com a minha irmã. E aí 
eles colocam aquelas vozes dizendo: ‘mãe, socorro, pelo 
amor de Deus’ e a mãe fica desesperada. Nisso, a minha 
mãe ficou a noite inteira com eles no telefone e hoje de 
manhã falaram pra minha mãe levar o dinheiro (do 
suposto resgate) lá na Rio Petrópolis. Mas graças a Deus 
e a um taxista abençoado, quando minha mãe entrou 
no táxi ela começou a falar o que tinha acontecido, que tinham 
sequestrado a filha dela. Na hora o taxista pegou minha mãe e levou para a delegacia. Ele 
viu que minha mãe estava transtornada e desesperada e levou ela pra dentro da 
delegacia”, conta a atriz. 
 Cacau disse que mesmo na delegacia, o telefone de sua mãe não parava de tocar. “Eles 
continuaram a ligar para o telefone da minha mãe. Nesse meio tempo, eu e minha irmã 
estávamos na rua procurando minha mãe, porque quando chegamos na casa da minha 
mãe os vizinhos tinham dito que ela havia saído desesperada pra pagar seu resgate. O 
delegado falou com o meu marido e aí ele me ligou, eu avisei a minha irmã e fomos lá pra 
delegacia pra registrar queixa”.  
 Por fim, a atriz deixou um alerta para que mais pessoas não caiam no golpe. “Gente, se 
ligarem pra vocês, mães, tias, dizendo ‘tá sequestrada’, não continua. Desliga a ligação. Tá 
acontecendo muito isso, a delegada falou. Seqüestradores ligando de mentira. Isso é 
muito sério e precisamos estar ligados. Quero agradecer à DAS (Delegacia Antissequestro) 
e à Polícia Militar, que super ajudou a gente, e esse taxista abençoado que eu não sei quem 
é, mas eu vou lá no ponto de táxi falar com ele”.

A atriz Flávia Monteiro confessa que anda nervosa com a atual edição do ‘Big 
Brother Brasil’ por conta da participação de uma grande amiga, quem ela con-
sidera uma ‘filha’: Carla Diaz. Depois de alguns dias assistindo as atitudes de 
Karol Conká contra a colega de profissão, ela resolveu fazer um desabafo nas 
redes sociais e defender a ex-chiquitita das críticas da cantora. “Os comentá-
rios só provam o quanto os ataques e perseguições são gratuitos e infundados. 
Conheço a Carla há 27 anos, conheço seu temperamento e sua índole: essa 
garota é do bem e é da paz , não é do embate, da briga, da confusão... Ela se 
coloca quando necessário, mas não abre mão da educação que, diferente de 
outros ali, levou na bagagem”, disparou Flávia.

Amanhã, Mc Kekel, considerado o ‘Rei do Love Funk’, lança mais uma música em 
parceria com Mc Rita. Depois do sucesso estrondoso da dupla com o hit ‘Amor de 
Verdade’, agora eles apresentam ao público a faixa ‘Eu não tenho tudo’. “Esse 
novo trabalho com a Rita é uma música com a mesma idade de ‘Amor De 
Verdade’. Acredito que ‘Eu não tenho tudo’ seja mais um sucesso que vem por ai”, 
diz Kekel. A música estará disponível em todas as plataformas digitais e o clipe 
será lançado ao meio dia pelo canal Kondzilla, no YouTube.

MÃE DE CACAU PROTÁSIO 
QUASE CAI EM GOLPE 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Ana Paula Sang, mãe de Bruno Gissoni, Felipe e Rodrigo Simas recebeu alta do hospital, no Rio, 
onde estava internada há uma semana com a Covid-19. ‘Ontem foi aniversário da minha mãe e 
ontem eu pude dar um abraço nela. Um abraço feliz e agradecido por ela estar bem! Te amo ama-
da mãe! Parabéns’, escreveu ele na legenda de uma foto em que aparece com a empresária.

RECUPERADA DA COVID-19

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

O DIA I QUINTA-FEIRA, 18.2.2021    13



14    QUINTA-FEIRA, 18.2.2021  I  O DIA

OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA

DISQUE REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888         ASSINATURA E ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222-8600/2222-8650/2222-8651

EDITOR-CHEFE
Aloy Jupiara

EDITOR-EXECUTIVO
Bruno Ferreira

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. Venda de fotos e 
textos: 2222-8021, 2222-8560 e 2222-8265 
Fax Diretoria: 2507-1038  

Parque Gráfico: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara, 164 Ben-
fica. Gerência Industrial: 3891-6002. Gerência de Circulação 
e Logística: 3891-6005
Preço de venda em banca: RJ, MG, SP e ES: R$ 1,50 (dias úteis) 
e R$ 3 (domingos). Distrito Federal: R$ 3,60 (dias úteis) R$ 4,40 
(domingos). Demais estados: R$ 4,20 (dias úteis) R$ 5,10 
(domingos) 

Exemplares atrasados: Capital: Preço de capa - Demais loca-
lidades: preço de capa + postagem. Mais informações : Tels: (21) 
2222-8086/2222-8136 - Central de Promoções - Av. Dom Hélder 
Câmara 164 Benfica, (Parque Gráfico O DIA) - das 9h às 17h. 

São Paulo: Avenida Iraí 300 - Sala 306 - Indianópolis. CEP: 04082-
000. Tels: 11 94704-2393 / 11 99623-7645 / 11 99973-8313
Brasília: Tel: (61) 9920-91891. 

Promoções: promocoes@odia.com.br  
Classificados:  Tel: 2532-5000 / WhatsApp: 98762-8279 - De 
2ª a 5ª das 9 às 18h e 6ª das 9h às 19h. Todos os cadernos de 

classificados somente circulam na cidade do Rio e no Grande Rio.

Anúncios de Noticiário: 2222-8191 / 2222-8631 / 2222-8388. 
Anúncios para o Interior: 2222-8279 - Negociações com agência: 
2222-8388 Outros estados:2222-8279- De 2ª a 6ª, das 10h às 18h. 
Atendimento ao jornaleiro: 3891-6012 - De 2ª a 6ª, das 8h às 12h30 
e das 13h30 às 17h. 

Editora O DIA LTDA. Av. Dom Hélder Câmara, 164 Benfica - Rio 
de Janeiro - RJ. 

O DIA é filiado ao Instituto Verificador de Circulação (IVC). 

 N Os tempos são outros entre os bolsonaristas mais 
aguerridos. Nenhum dos filhos do presidente da Repú-
blica se mostrou disposto a defender o deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ), sobre o vídeo boçal de acusa-
ções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E a 
deputada Bia Kicis, que luta para se segurar no comando 
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, 
teria se manifestado se não fosse o cargo. A constatação 
no grupo político é que Silveira ultrapassou os limites e 
agora está sozinho na jaula com os leões de toga.

‘Multidão’

 N Daniel não ficou sozinho 
de fato. Três bolsonaristas 
apareceram em frente ao 
Congresso Nacional on-
tem, durante horas, com 
faixa pedindo sua liberta-
ção. O flagrante foi feito 
pelo veterano fotógrafo 
Orlando Brito.

Saída

 N ‘Dono’ do PTB, Roberto 
Jefferson não perdeu tem-
po. Convidou Silveira, que 
será expulso do PSL, a se 
filiar. A oferta é tentadora: 
lançá-lo ao Senado pelo 
Rio de Janeiro. Se ele não 
for condenado.

A caminho

 N O jornalista bolsonaris-
ta Oswaldo Eustáquio está 
paraplégico após acidente 
na prisão, onde caiu sobre 
um vaso sanitário. Segue 
com tratamento em hos-
pital durante a semana, 
mesmo com tornozeleira, 
com esperança de voltar a 
andar em dois anos.

Aliás...

 N . . . Eustáquio é outra 
aposta de Jefferson – que 
tem levado nomes polêmi-
cos para o partido. Quer 
ser candidato ao Senado 
pelo Paraná, e selou isso 
há meses com o PTB.

Pé na estrada

 N Ciente de que sua maior 
vitrine, o vice-presidente 
general Mourão, perderá 
a vaga na chapa presiden-
cial de Bolsonaro daqui 
um ano, o PRTB já se ante-
cipou para não ficar perdi-
do na Praça (dos Três Po-
deres). O presidente Levy 
Fidelix começou campa-
nha de filiação e espalhou 
outdoors em capitais, com 
a foto de Mourão, concla-
mando à filiação. E tam-
bém espalha a ficha por 
whatsapp.

Cabô

 N Um amigo de ambos até 
tentou, semana passada, 
reaproximar os ex-ami-
gos ACM Neto de Rodrigo 
Maia após as rusgas em 
público. Não deu. De am-
bos ouviu um sonoro não.

A Dilma dele?

 N Há um movimento de 
pequena parte de bolso-
naristas da Esplanada 
na tentativa de fazer da 
ministra Damares Alves 
a vice de Bolsonaro em 
2022.

Deltan

 N Ex-chefe da Lava Jato no 
MPF em Curitiba, o pro-
curador Deltan Dallagnol 
diz que ninguém o pro-
curou, dentro da corpo-
ração, para pressioná-lo 
a reconhecer eventuais 
falhas nos processos. O 
movimento interno é bem 
discreto, conta uma fonte.

Tambor vazio

 N Sem capital político 
para conquistar aliados 
e ser o candidato à Pre-
feitura do Recife, no ano 
passado, o vice-líder do 
Cidadania, deputado fe-
deral Daniel Coelho (PE), 
mira outro adversário. 
Agora é o presidente Bol-
sonaro. Vai protocolar 
Proposta de Decreto Le-
gislativo para derrubar 
o que flexibiliza o uso de 
compra de armas pela 
população.

Desarmados

 N Um reclame ganha pau-
ta entre veteranos políti-
cos de Pernambuco nos 
últimos dias. As Guardas 
Municipais de Olinda e 
Recife trabalham desar-
madas – assim como em 
muitas outras cidades do 
país. Mas o reclame da 
turma do uniforme circu-
la bem.

SEGURARAM O GRITO

Sonhos são distantes demais para 
quem vive uma realidade sofri-
da em uma comunidade caren-

te. Sou um menino nascido na Coréia, 
comunidade localizada na periferia 
de Teresópolis. Sempre soube que so-
mente o trabalho cotidiano possibili-
taria vitórias verdadeiras, que fossem 
capaz de causar impacto na minha 
vida, de minha família e de meus vi-
zinhos. Eu queria, ainda que de forma 
sutil, inspirar todos com a minha his-
tória de superação.

Tive uma infância nada fácil, mar-
cada por dificuldade, mas meu espírito 
desbravador nunca me deixou esmo-
recer. Ser eleito vereador não foi ape-
nas um sonho ao qual busquei realizar. 
Significa muito mais.

O menino inquieto, que corria por 
entre as vielas da comunidade, ansiava 
conhecer outras realidades, desafian-
do o lugar comum, para poder viver 
um vida digna. Foi quando resolvi so-
nhar alto pela primeira vez e com o 
apoio da família, cheguei ao Exército 
Brasileiro, e consegui me formar como 

O desemprego está batendo re-
cordes; deixando milhões de 
brasileiros na desesperança, 

no abatimento frio, solitário, sem 
perspectivas de futuro. Um cenário 
que, cada vez mais, está longe do fim. 
E saber que, recentemente, já tivemos 
um período de pleno emprego.

Segundo dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNAD Contínua), de 2020, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), a taxa de desocupa-
ção chega a 14,6%, o que corresponde 
a 14,1 milhões de desempregados. Há 
especialistas que falam que esse nú-
mero pode ser bem superior, chegando 
perto dos 20 milhões. 

Profissionais do Santander disse-
ram, conforme divulgado pela impren-
sa, que o desemprego alcançará um 
pico de 16,9% no primeiro semestre 
de 2021. Ou seja, o alerta está dado. O 
cenário do avanço da tragédia já pode 
ser visualizado. O que não pode acon-
tecer é a inércia do governo, paralisa-
do, vendo a banda passar com sonora 
marcha fúnebre. 

Há diversos aspectos do desempre-
go. Chamo à atenção para os jovens: a 
taxa entre os de 18 a 24 anos está em 
31,4%, outro recorde. Isso está levando 
à deriva uma geração inteira; vidas que 
buscam uma luz para fazerem os seus 
sonhos se tornarem realidade. Entre 
mulheres, negros, pessoas de meia ida-
de, a situação também beira o caos. 

Temos problemas com a nossa po-
lítica industrial, setor tradicional de 
geração de emprego. Micro e peque-
nas empresas estão fechando. Os in-
vestimentos em ciência e tecnologia, 
educação, saúde, agricultura familiar, 
entre outros, são pequenos, diminutos 
para um País que precisa gerar postos 
de trabalho com qualidade. Há mais 
de 30 anos que o Congresso fala em 

Desemprego: é hora de acordar

‘Quem acredita, sempre alcança’

Gustavo Simas

vereador de Teresópo-
lis pelo PSL-RJ 
 

Paulo Paim

senador da República 
pelo PT-RS 
 

Paraquedista Militar.
Sempre tinha em mente que esta 

seria a prova de que, para um menino 
jovem, não passaria apenas por uma 
aventura ou algo que eu teria apenas 
orgulho em contar para meus descen-
dentes, e sim, que seria a prova de que 
para quem busca, o horizonte existe. 
Parafraseando o poeta Renato Russo: 
“Quem acredita, sempre alcança”.

Voltei para minha cidade, para a mi-
nha gente da comunidade, mais ex-
periente, e outra vez desafiei o curso 
normal da história, e através do voto e 
muito trabalho, com 22 anos, me tor-
nei o presidente mais jovem da Asso-
ciação de Moradores da Coréia. 

Muito trabalho e sobretudo um es-
forço para inserir a comunidade, que 
me viu nascer, dentro do mapa das 
ações do poder público municipal. Os 
anos de dedicação foram se passando 
e naturalmente percebi a minha voca-
ção para política.

Percebi que precisava superar mais 
um desafio e assim aceitei disputar 
minha primeira eleição, sendo eleito 
o vereador mais jovem da história do 
Município de Teresópolis nas últimas 
décadas. Desde que tomei posse, senti 
que deixei de ser apenas o Gustavinho 
da Coréia, que escolhido por voto dire-
to, passei a me tornar o homem, o Gus-

reforma tributária e nada acontece.
Segundo Regina Magalhães e Anne-

lise Vendramini, em “Os impactos da 
Quarta Revolução Industrial”, o uso da 
inteligência artificial em instituições fi-
nanceiras, escritórios de advocacia, cor-
retora de imóveis, turismo, nos serviços 
públicos, entre outros, deverá eliminar 
os empregos de grande parte da classe 
média. Creio que a questão é entender 
que o Brasil não está preparado; falta-
-nos compreensão de que a roda está 
girando. As novas tecnologias estão aí; o 
mundo do trabalho está mudando. 

A pandemia da covid-19 agravou to-
dos os nossos problemas, trouxe à tona 
situações ignoradas, principalmente, 
pobreza e miséria. São 60 milhões de 

brasileiros nessa situação. De imedia-
to é preciso manter o auxilio emergen-
cial de R$ 600. É uma questão huma-
nitária. Não há nada mais triste do que 
um pai ou uma mãe não ter comida ou 
um pedaço de pão para dar aos filhos. 

Evidente que não há um projeto 
para o país. Há opiniões diversas, le-
gítimas; respeitamos. Agora, não são 
as ideológicas que vão mostrar o cami-
nho. Carecemos de discussões firmes, 
substanciais; olhando sempre para o 
horizonte; pensando e construindo 
um projeto de crescimento e de de-
senvolvimento de forma sustentável, 
equilibrando a Economia, o social e o 
meio ambiente; formatando políticas 
humanitárias.

tavo de Teresópolis, a voz de defende-
rá nossa população, fazendo ecoar os 
anseios de cada um que acredita que 
trabalhar pelo bem muda a história, 
não de uma vida, mas de todas as vidas 
que se cruzam no ir e vir dos anos. 

A emoção é sem precedente e o com-
promisso firmado com o teresopolita-
no é fazer do meu mandato uma trin-
cheira dos direitos e das igualdades, 
não para este ou aquele grupo: repre-
sentarei e defenderei a todos, sem ex-
ceção. Recebemos um claro recado da 
população: não há mais espaço para 
politicagens e desmandos, sobretudo 
daqueles que não respeitam o bem pú-
blico. Este é o meu compromisso.

Tenho consciência da minha res-
ponsabilidade e agradeço ao povo por 
me conceder a chance representá-los 
em uma Câmara, com força e vigor 
para abolir de vez as práticas erradas 
na política Teresopolitana. Faço par-
te da renovação autêntica, encanta-
do por estas belezas naturais e sen-
sível a realidade e as necessidades 
para um desenvolvimento territorial 
sustentável. 

Vamos juntos, sem medo, sem dú-
vidas ou anseios, porque o bem não 
pode se deixar intimidar. A vitória 
de Gustavo Simas é a vitória de cada 
teresopolitano.

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 N Clientes da Ame Digital  terão compras de supermercado disponí-
veis dentro do app.

 N Ambev  vai dar auxílio financeiro para ajudar catadores de materiais 
recicláveis. 

 N Editora ZL Books  está com inscrições abertas, até dia 1º de março, 
para quem deseja publicar seus textos em coletânea colaborativa. 

 N SABIC  se torna 2ª marca mais valiosa da indústria química, segundo 
relatórios Chemicals 25 e Global 500 da Brand Finance. 

 N Honeywell  traz recursos de transferência de dados melhorados ADG-
400 para aeronaves E1 e E2 da Embraer. 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
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Eliminado com 

98,76% dos votos 

- um recorde na 

história do ‘BBB’ - 

Nego Di diz que seu 

grande erro foi andar 

com as pessoas 

erradas no programa

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

MALHAÇÃO

 n Cobra se recusa a lutar com 
Karina e rejeita a proposta de 
Lobão para ser seu treinador. 
Bianca ouve quando Bete e Gael 
comentam que Karina pode não 
ser filha biológica do lutador.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto socorre Ester. Ama-
ralina não gosta de ver Rodrigo 
conversando com Vivi. Lindaura 
avisa a Cassiano que Ester saiu 
de buggy, demonstrando preo-
cupação com a saúde da filha.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Beto afirma a Tancinha que irá 
esperar por ela. Francesca foge 
após o pedido de casamento de 
Rodrigo. Tamara se surpreende 
com a revelação sobre Beto ter 
separado Tancinha de Apolo.

 n Abrão é punido por causa de 
Dnin-Sim. Liderados por Hod e 
Dov, os amoritas invadem Ur e 
lutam. Os amoritas são perse-
guidos por Gurik e os soldados. 
Amat flagra Terá com Nadi.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Eduarda vai até a mansão dos 
Almeida Campos insistir que 
Junior reate o namoro com Maria 
Cecília. Junior enfatiza que ele 
não irá voltar com Maria Cecília.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Joyce apoia Ivan. Dita se deses-
pera quando Silvana para de res-
pondê-la. Dantas assume para 
Eurico a culpa sobre o desfalque 
na empresa.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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O ex-BBB 
Nego Di (E). 
Abaixo, sua 

porcentagem, 
a conversa 

com Ana 
Maria Braga 

e o grupo 
formado com 

Karol, Projota 
e Lumena.

A 
eliminação do comediante gaúcho Nego 
Di, de 26 anos, deu uma boa movi- men-
tada no ‘BBB 21’. O humorista, que 
bateu o recorde de rejeição em pa-

redões, levou 98,76% dos votos. Ele era um 
importante integrante do grupo de Karol 
Conká, que conta ainda com Lumena e 
Projota.

Sua participação no reality show da Glo-
bo foi marcada por polêmicas. Logo no 
início da atração, Nego Di era amigo de 
Lucas Penteado, mas com o andamento do 
jogo se afastou do rapaz e foi duramente 
criticado pelo público ao vetá-lo da prova 
do líder, uma vez que só tinha conquistado 
a liderança e o poder do veto com a ajuda do 
próprio Lucas. Nego Di também foi acusado 
na internet de incentivar a importunação se-
xual de Carla Diaz em conversa com Arthur 
e Projota, entre outras coisas. 

Agora que está fora do reality show, Nego 
Di se arrepende dos erros e credita sua elimi-
nação ao fato de ter se aliado ao grupo errado. 
“Muitas pessoas acham que eu fui vilão, mau 
caráter. Mas houve também quem percebeu 
que eu estava com as pessoas erradas. Eu só ti-
nha como analisar aquilo que estava na minha 
frente para poder julgar e me posicionar”, diz 
o humorista, que avalia sua trajetória.

“Foi uma trajetória confusa. Me vi perdido em vá-
rios momentos, sem saber o que fazer e no que acre-
ditar. Depois que eu saí, percebi que realmente estava 
cego, talvez até tenha sido manipulado lá dentro”, 
analisa o ex-brother, que também percebeu o com-
portamento intransigente de alguns participantes 
com quem se relacionava.

“Eu estava em um grupo que o público está vendo 
como os vilões da casa. Agora eu percebo que algumas 
coisas que eu pensava lá dentro realmente fazem sentido 
aqui fora. Eu tive alguns debates com a Lumena, por exem-
plo, sobre a militância dela. Eu também comentava com a 
Karol (Conká) para ir com calma. Amigo não é jogar gasoli-
na; ele te puxa para a realidade”, explica. 

LIGAÇÃO COM PROJOTA
O humorista acredita ter levado a culpa por atitudes que 

na verdade tiveram a iniciativa de Projota. “O Projota era um 
cara com quem eu tinha uma ligação muito grande lá dentro. 
Várias coisas que nós pensamos foram ideias dele. Mas, por 
ele ser o Projota, parecia que as pessoas colocavam o artista 
à frente de qualquer situação. Eu tenho essa característica 
de ser muito visceral quando não concordo com alguma 
coisa. Assumo um posicionamento e não consigo fingir e 
falar com o outro como se nada estivesse acontecendo. Isso 
me prejudicou”, diz. 

“Já o Projota era um cara muito político. Mesmo se ele 
estivesse com raiva da pessoa, ele conseguia dançar junto e 
dar risada”, completa. “Em determinado momento, eu me 
vi não falando com as pessoas dentro da casa. E é como o 
Tiago falou ontem: quando a gente enrijece muito, o risco é 
quebrar. Eu sou muito inflexível. Eu acho que estou certo e 
demoro até perceber que não”. 

A representatividade teve um importante papel na apro-
ximação de Nego Di com Karol Conká, Lumena e Projota. 

“Quando eu vi várias pessoas negras 
na casa, fiquei muito feliz. Então, eu 

comecei a me aproximar dessas pessoas 
porque nós temos muitas coisas em comum, nós 

trocamos experiências, vivências que tivemos. E eu fui 
me aproximando e lapidando essas relações. 

Com uns tinha mais proximidade, com ou-
tros nem tanto”, disse o comediante, que 
pretende manter os laços de amizade com 
algumas pessoas fora do reality. 

“Uma amizade que eu quero trazer aqui 
para fora é o Projota. Independentemente 
de ter ido pelo caminho errado ou não, é 
um cara que precisa ver essas coisas que eu 
vi porque também caiu nessa teia – eu en-
xergo dessa maneira. O Fiuk é uma pessoa 

de quem eu aprendi a gostar, apesar de 
muita gente não entender o jogo dele 
na casa. Eu vi que ele tem um coração 
bom, se preocupa com o que ele vai fa-
zer lá dentro, com as pessoas”, diz. 

E Karol Conká? “Me arrependo de 
ter ficado tão próximo à Karol, de não 
ter tido a sensibilidade de ver o que 
estava sendo feito ali. Se eu não tives-
se ficado próximo a ela, o resto não 
aconteceria”, acredita. 

Apesar de tudo, Nego Di diz que 
levará muitos ensinamentos do jogo. 
“Eu tiro muitos aprendizados, prin-

cipalmente por ter estado próximo a 
tantas mulheres ao mesmo tempo. A gente não 
tem noção do quanto é difícil a vida de uma mu-
lher”, diz. “Em outras questões, como a pater-
nidade, eu percebi que sou um bom pai. Outro 
ensinamento que eu levo comigo é não confiar 
facilmente nas pessoas, sempre tentar não me 
envolver em treta que não é minha. Eu já tinha 
isso comigo, mas lá dentro eu acabei mergulhan-
do no jogo e em tudo o que estava rolando. Acho 
que agora vou acabar me fechando mais”. 

O humorista pretende focar na carreira. “Es-
pero que as pessoas entendam. Eu sei que é difícil porque 
eu já estive do lado de fora e, aqui, a gente acha que é de um 
jeito, mas quando chega lá dentro é totalmente diferente”, 
diz. “Já vinha estruturando um novo texto para um show 
de stand-up comedy. Eu quero finalizar esse texto e gravar 
um especial de comédia falando sobre algumas situações 
da pandemia, de toda essa mudança que a nossa vida teve e 
também dessa experiência minha dentro do BBB”. 

E a torcida, vai para quem? “Tem uma galera que está 
muito unida: Gil, Juliette e Sarah. Eu também vejo possibi-
lidade de o Caio vencer. O enxergo como uma pessoa muito 
verdadeira, boa, que se preocupa com o outro. Eu torceria 
para ele tranquilamente. Além dele, eu torceria para o Pro-
jota e para a Viih”.

REPERCUSSÃO NA INTERNET
Vários artistas comemoraram a saída de Nego Di nas redes 
sociais. Bruno Gagliasso disse que achou a porcentagem da 
saída dele muito baixa. “98% e eu acho que foi pouco”, disse. 
Maisa Silva se surpreendeu com a união dos brasileiros para 
tirar Nego Di do programa. “Meu Deus, 98,76%. O Brasil se 
uniu mesmo nessa, viu”, disse a apresentadora. Ludmilla 
afirmou que o grupo de Karol Conká vai ser eliminado um 
de cada vez. Kevinho disse que “agora é só esperar a Karol 
sair com 100%”. 



Horóscopo

Tire um tempo para refletir sobre si e seus 
sentimentos. O astral pode causar instabilidades para 
o seu bolso. Tenha cuidado para não exagerar no 
ciúme. Cor: verde-escuro.

Hoje você terá bastante trabalho. Determinação e 
coragem ajudarão você a superar qualquer obstáculo. 
Quem está livre será muito exigente nas paqueras. 
Cor: preto.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: aameno, censo, cera, chuva, copa, ecoar, erma, faro, fonema, 
forma, fórmula, hera, luva, menor, muro, nenhuma, nora, normal, nula, 
número, orla, páreo, poema, rocha, ronco, soar, sofá, úmero, unha, valor.

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

Uma fase de muito sucesso, conquistas e realizações 
será iniciada. Invista em seus objetivos com muita 
energia. No romance, o clima pode esquentar. Cor: 
vermelho.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O dia será dedicado aos seus objetivos. Você terá 
energia extra para perseguir seus sonhos. No 
relacionamento, o momento é de muita parceria. Cor: 
dourado.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O trabalho em equipe será desafiador. Tente não 
rivalizar com os colegas de trabalho. Seu charme 
ganhará um reforço e deve animar a paquera. Cor: 
roxo.

LEÃO
23/7 a 22/8

O dia deverá ser tenso e difícil para você no seu 
trabalho. Respire fundo e mantenha a calma. Pode 
iniciar um romance ou fortalecer a união hoje. Cor: 
bege.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A sua vitalidade será renovada. Dê mais atenção à 
saúde e agende exames. Pode iniciar uma dieta. Com 
vários astros a favor, o romance vai esquentar. Cor: 
azul-marinho.

LIBRA
23/9 a 22/10

Alguns aborrecimentos profissionais e domésticos vão 
marcar seu dia. Ceda um pouco para resolver os 
problemas. Na vida a dois, aproveite e namore 
bastante. Cor: rosa.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Vai ter muita iniciativa hoje. A saúde pode exigir 
alguma atenção extra, cuide-se. Na conquista, uma 
atração por um colega deve aumentar. Cor: verde-
escuro.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Resista a gastos desnecessários, controle melhor as 
finanças. Você terá mais facilidade para convencer as 
pessoas. O diálogo será seu maior aliado na relação. 
Cor: preto.

Hoje você estará predisposto a ter brigas. Controle 
bem as palavras que for dizer. Explore a sua 
experiência no trabalho. Na união, saia da rotina. Cor: 
amarelo.

Evite fofocas e intrigas. Ser discreto e observador pode 
te livrar de alguns aborrecimentos. A chance de se 
envolver num relacionamento proibido é alta. Cor: 
laranja.

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

Discurso de 
Tiago Leifert 
para Nego Di 
vira assunto
Aliados de Nego Di, Arthur e Pro-
jota ficaram abalados com a eli-
minação do humorista na noite 
desta terça-feira. Nego Di deixou 
o programa com 98,76% dos votos, 
batendo o recorde de rejeição em 
um paredão triplo. Na área exter-
na da casa, Arthur e Projota ten-
taram entender a eliminação do 
amigo. 

“Que b*****, viu, mano”, disse 
Projota. “Nem me fale”, concordou 
Arthur. O rapper, então, disse que 
não entendeu o discurso de Tiago 
Leifert, sobre ser mais maleável 
e aceitar mudanças. Arhtur con-
cordou e respondeu: “Ele falou do 
Fiuk e eliminou o Nego”, disse. 

Projota, então, disse que esse 
paredão não era sobre Fiuk. “Eu 
acho que nesse lance era mais o 
Nego contra a Sarah”, afirmou.

Fiuk: ‘Sei 
quem me 
enganou’
Após ir ao paredão por indicação 
da casa do ‘BBB 21’ e retornar da 
berlinda, Fiuk desabafou sobre o 
que está percebendo do jogo com 
a psicóloga Lumena. Em conversa 
com a sister, na cozinha da Xepa, 
ele refletiu sobre não existir um 
“manual” de como sobreviver ao 
reality. Ele ainda fez um desabafo 
sobre os últimos acontecimentos 
ao dizer que sabe quem está sendo 
falso com ele.

“Eu sei quem pisou no meu 
calo, eu sei quem me enganou, eu 
sei quem foi falso comigo. Eu sei 
o que fizeram comigo, eu entendi 
o que fizeram comigo”, declarou a 
Lumena, que afirmou que agora 
ele vai “dar uma renovada”.

Sarah: nova 
recordista do 
‘BBB’
É a patroa! Sarah bateu um novo 
recorde na história do ‘Big Bro-
ther Brasil’. Se Nego Di é o recor-
dista de rejeição, a consultora de 
marketing é recordista de apro-
vação na história do programa. 
Ela recebeu apenas 0,37% dos 
votos no paredão desta terça-
-feira, em que disputou a per-
manência no reality show com 
Fiuk e Nego Di. 

Antes de Sarah, o recorde de 
aprovação no programa perten-
cia a Rafa Kalimann, que teve 
apenas 0,59% de votos no ‘BBB 
20’ em uma disputa com Pyong 
Lee e Babu Santana. 
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