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Malía lança 
novo single, em 

parceria com 
Leo Santana. 

Da CDD para o 
mundo. P. 15

O DIA D

THAMMY 
MIRANDA 
DENUNCIA 
LUMENA, DO 
‘BBB’, POR  ATO 
DE RACISMO. P. 12

TURISMO PERDE 
BILHÕES DE REAIS 
NO ANO DA 
PANDEMIA. 
INFORME DO DIA, P. 2

Justiça decide manter preso parlamentar 
que em vídeo ameaçou os ministros do STF.  P. 4

Na PM, de 2013 a 2017, foram 26 dias de 
prisão, 54 de detenção e 14 repreensões. P. 3
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UMA PERSONALIDADE 
NARCISISTA, UM 
INDIVIDUALISTA 

FÓBICO E VIOLENTO, 
QUE PENSA E AGE 

COMO UM DITADOR

ECONOMIA, P. 9

PETROBRAS 
ANUNCIA NOVO 
AUMENTO DE 
PREÇOS DE 
GASOLINA E 
DIESEL

Belo é solto e diz 
não conhecer  
as comunidades

BETINHO CASAS NOVAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
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O cantor alegou que é de São 
Paulo. Também afirmou que não 
saberia onde seria o show. P. 5

REGINALDO PIMENTA

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Censo 2021: IBGE abre 204 mil vagas temporárias
Contratos vão durar três meses para a função de recenseador. No Rio, são 17.798 oportunidades. Saiba como será a seleção. ECONOMIA, P. 9
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EDUARDO PAES
PACOTE DE AUSTERIDADE, 
COM REFORMA 
TRIBUTÁRIA E DA 
PREVIDÊNCIA, CHEGA  
À CÂMARA DOS 
VEREADORES  
SEMANA QUE VEM. 
SERVIDOR, P. 10

Especialistas independentes ouvidos pelo O Dia

A FALSA ‘INOCÊNCIA’ 
DO DEPUTADO DANIEL
Após a gravidade dos ataques ao Supremo, ele deve ir agora ao Comitê de Ética e encarar o processo de cassação.  P. 3 E 4
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

PINGO NO I
 n Agora só falta uma canetada do governador pra 

virar realidade... O Sul Fluminense pode ter uma 
DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). 

A gente sempre fala de violência contra mulher 
no Rio, da importância das DEAMs na luta contra a 
violência doméstica, mas se esquece de olhar para o 
próprio umbigo. A violência está onde tem opressão, 
machismo, ou seja, em todos os lugares! No interior, 
ainda é mais complicado, porque a mulher não tem 
o amparo de fazer a denúncia e muitas vezes é vítima 
uma vida inteira do inimigo que dorme ao lado dela.

O pedido, encaminhado com urgência, foi feito pelo 
deputado Noel de Carvalho (PSDB) ao conversar com 
o Grupo de Mulheres Pretas de Quatis e com o Coletivo 
Mulheres das Agulhas Negras - Itatiaia/Resende. 

“Ter uma delegacia de atendimento às mulheres é 
também atender uma reivindicação antiga de vários 
movimentos em defesa das mulheres”, afirma Noel.

Bora colocar o Pingo no I... 
O homem também tem que estar nessa luta, 

ouvindo e entendendo a realidade das mulheres.

TÁ BONITO!
 n Tem gente que não sai de casa há quase 1 ano...

A pandemia ainda vem deixando traumas em 
quem está se sentindo enclausurado. E com isso, 
tem gente também perdendo o controle na bebida, 
no cigarro e também nos remédios e nas drogas.

O vírus não só desestabilizou o mundo, ele 
potencializou outras doenças já conhecidas da 
população. Porque vício também é doença!

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção 
ao Uso de Drogas da UERJ (Nepad) vem realizan-
do atendimentos online e gratuitos para pessoas 
que buscam assistência psicológica e terapêutica. 

Até pra quem sofre de ansiedade e angústia 
tá rolando atendimento! 

Com certeza tem uma galera por aí precisando 
ser ouvida, pra entender que não está sozinha.

Então, os interessados devem enviar e-mail 
para o atendimentonepad@gmail.com para agen-
dar atendimento. Não dá bobeira e marca logo!

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... 
Conversa também é cura, e tenho dito.

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

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

O turismo brasileiro perdeu R$ 55,6 bilhões em fatu-
ramento em 2020 em comparação ao ano anterior, 
aponta pesquisa da Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 
O setor aéreo foi o que mais sofreu com perda de 50,8% do 
seu faturamento anual. Foi, sozinho, responsável por 16,2 
pontos percentuais da retração de 33% do turismo como um 
todo. No auge da crise da covid-19, a oferta de assentos nos 
aviões chegou a cair 95%, de acordo com a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac). Os setores turísticos que mais sofre-
ram foram as atividades culturais, recreativas e esportivas, 
que viram o faturamento cair 27,6% no período, as empresas 
de transporte terrestre (12,9%), assim como as locadoras de 
veículos e agências de viagens (12,1%).

SITUAÇÃO DELICADA
A retração expressiva registrada em 2020 encerrou um perío-
do de três anos positivos para o turismo brasileiro, com média 
de crescimento do faturamento anual de 1,8%. Em 2017, por 
exemplo, o setor fechou suas receitas em R$ 162,6 bilhões, 
sendo que, dois anos depois, faturou um total de R$ 168,8 
bilhões. O melhor ano da série histórica foi 2014, quando o 
turismo teve R$ 187,7 bilhões em faturamento. 

De acordo com outro estudo, FGV Ibre, o estado do Rio 
de Janeiro perde R$ 5,5 bilhões devido ao cancelamento do 
carnaval de 2021, que aconteceria em fevereiro. Na capital, o 
impacto de não ter tido Carnaval este ano vai desde a per-
da de receita para o município até a falta de trabalho para 
muitos profissionais envolvidos em realizar o evento, seja nas 
ruas ou nos desfiles da Marquês de Sapucaí. A rede hoteleira 
também sentiu. De 12 a 16 de fevereiro, a média de ocupação 
das hospedagens no Rio foi de 41%. No ano passado, esse 
número chegava a 78%, segundo a Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (Abih).  

RIO DE JANEIRO

Turismo perde bilhões de reais

 n Na inauguração do novo 
gabinete, o deputado fede-
ral Pedro Augusto (PSD) 
pediu para o padre Willian 
Bernardo fazer uma oração 
especial. Quem passou para 
dar um abraço no parlamen-
tar foi o vice-prefeito e secre-
tário municipal de Habita-
ção do Rio de Janeiro, Nilton 
Caldeira. Eles aproveitaram 
para conversar sobre a desti-
nação de uma emenda parla-
mentar para a pasta.

 n O deputado Gustavo Sch-
midt (PSL) falou sobre possí-
vel expulsão de Daniel Silvei-
ra do partido. “É preciso ou-
vir o deputado, para que ele 
possa se explicar. Só depois, 
deve-se tomar uma decisão. 
Essa é uma decisão que com-
pete ao diretório nacional, e 
sei que o presidente saberá 
conduzir a situação da me-
lhor maneira possível”.

DESTINO 
POLÍTICO DE 
SILVEIRA

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

RECOMEÇO DE UMA 
PARCERIA

Setores turísticos que mais sofreram foram atividades culturais, recreativas e esportivas

As mais lidas
Online

Deputado será transferido 
da Superintendência  

da Polícia Federal do Rio 
para um Batalhão da 

Polícia Militar
RIO DE JANEIRO

Karol Conká fala em 
masturbação com 

Arcrebiano: ‘Dormi com 
a mão na flauta’

BBB

Everton Ribeiro  
vence disputa de gol mais 

bonito do Brasileirão 
contra Benítez

ESPORTE

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Enquanto vemos países dando exemplo na imunização contra a 
Covid-19, a situação evoluiu no Brasil com a lentidão de sempre. 
Se não tivermos senso de urgência, não teremos mais vacinas. 
A imunização é o principal auxílio que a sociedade demanda no 
momento.

O Conselho de Ética da Câmara deveria ter sido reativado antes do 
caso lamentável de Daniel Silveira. Muitos pedidos de julgamento 
da impropriedade de atos dos deputados aguardam a decisão do 
órgão. Um deles atinge a deputada Flordelis, acusada de assassi-
nato. Já passou da hora.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

A retração 
expressiva 
registrada em 
2020 encerrou 
um período 
de três anos 
positivos para 
o turismo 
brasileiro”

REPRODUÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Deputado Noel de Carvalho: pedido por DEAM

DIVULGAÇÃO

trabalho. A melhor arma para os cidadãos de 
bem de verdade é trabalhar. É dessa arma que 
eu preciso.”

Forte né? As palavras de Santiago chegaram 
a mim como um tiro... É, palavra tem esse poder.

Com tantas pautas dessa semaninha, a 
gente só observa como o povo é desrespeita-
do. Não tem muito tempo, essa jornalista que 
vos escreve disse sobre a necessidade de refor-
mar logo o auxílio-emergencial. 

Mas a questão vai bem além...
O desabafo de Seu Santiago, que ainda 

escreveu que nunca pensou em passar o que 
está passando sem emprego, é a fala abafada, 

O Brasil da quinta série
Brigas políticas, vacina que chega ao fim, 

governo querendo armar a população e 
pra fechar, deputado atacando o STF...

Que semana trash, hein! Na época do Car-
naval, da alegria cancelada pela covid, o que 
sobrou pro povo foi só tensão mesmo... Até 
porque atenção sempre foi zero.

Rolando as caixas de mensagens, olhando 
a opinião da galera (e discutindo um pouco 
também, porque não sou de ferro), me apare-
ce a mensagem do Seu Santiago Silva, vigi-
lante desempregado por causa da pandemia. 
Nela, ele escreve:

“Isabele, eu não quero revólver. Quero 

doída de milhões de brasileiros que acordam 
com esperança de dias melhores, mas infeliz-
mente quebram a cara.

Porque ninguém os representa. Quem tá 
no comando, só representa os seus próprios 
interesses, suas prioridades.

Enquanto o povo bate cabeça, os podero-
sos estão aí... Transformando dia após dia o 
país numa aulinha de ensino fundamental.

Tá todo mundo muito velho pra picuinha! 
Esse povo que vota em vocês só quer trabalho 
e respeito. Até porque falta de competência e 
excesso de babaquice, ninguém aguenta mais.

3,2,1... É DEDO NA CARA!



BRASIL

Especialistas 
avaliam que 

deputado Daniel 
Silveira, preso por 

ataques ao STF, 
tem personalidade 

narcisista e não 
aceita opiniões 

contrárias

U
m parlamentar truculento, sem 
respeito ao sistema democráti-
co, ao país, à própria casa legis-
lativa que frequenta, ao outro. 

Preso após divulgar vídeo com pesadas 
ofensas aos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e com apologia ao 
AI-5, ato mais violento da repressão na 
ditadura militar, o deputado Daniel Sil-
veira (PSL-RJ) mostra que há algo muito 
errado não só com ele, mas com os pró-

FERNANDO FARIA
ffaria@odia.com.br

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

RICARDO SCHOTT
ricardo.schott@odia.com.br

EXTREMISTA

“O episódio da quebra da placa da Marielle 
na campanha de 2018 fez Daniel Silveira 
entrar no radar das pessoas, deu mídia. Não 
garantiu a eleição, mas o tornou conhecido. A 
partir da eleição, o PSL rachou e ele se tornou 
um soldado da família Bolsonaro, manten-
do-se fiel ao que pregou durante todo o tem-
po. Ao contrário de outros, sempre manteve 
a fala agressiva e beligerante. Talvez tenha 
apostado num aumento do capital político, 

em ganhar com os violentos ataques ao 
STF o apoio do governo, dos eleitores e até 
de parte do próprio Legislativo. Para seguir 
em evidência, ele precisa se manter como 
pitbull. Mas há um preço a pagar pelo caráter 
extremista. Às vezes, você estica tanto a cor-
da que ela arrebenta. Se for cassado, vai pa-
gar um preço muito alto, mas ninguém pode 
ser surpreendido pelo comportamento dele. 
Como candidato, sempre deixou isso claro”.

‘O comportamento era claro desde a campanha’

Fernanda Galvão
Consultora política

PAULO BAÍA

INDISCIPLINADO

“O deputado Daniel Silveira é como parla-
mentar o representante da brutalidade, da 
violência. A trajetória de vida tão jovem dele 
está vinculada diretamente a essa brutalidade 
e a essa violência. Antes de ser deputado, a sua 
atuação como policial militar no Estado do Rio 
de Janeiro era de desobediência, desajustada 
à ideia de hierarquia e disciplina na instituição, 
como comprova o seu prontuário. Os seus 
discursos e práticas violentas emergiram na 

campanha de 2018. Foi eleito nessa onda de 
brutalidade, de desajuste com as instituições 
e com a normalidade de uma sociedade ci-
vilizada, que se pauta pelo respeito mútuo. 
Ele é de um individualismo violento e fóbico 
(de aversão ao outro), que quer extirpar tudo 
aquilo que o outro representa. O principal sin-
toma disso é a sua apresentação no Instituto 
Médico-Legal. Mesmo preso, ele afronta uma 
mulher com toda a sua verve bruta e violenta”. 

‘É o representante da brutalidade, da violência’

Cientista político e sociólogo da UFRJ

O conceito 
mau é raro. 
O policial 
tem que ser 
preso, não 
detido, mas 
preso duas 
vezes” 
OFICIAL DA 
CORREGEDORIA

Tem uma 
necessidade 
enorme de 
ser admirado 
e um desres- 
peito pelo 
outro”
PSIQUIATRA

Tem posições 
abjetas, mas 
está apenas 
perpetuando 
algo do meio 
em que vive”
PSICÓLOGO

O polêmico vídeo 
do deputado 
Daniel Silveira, 
que levou à 
decretação de 
sua prisão  
pelo Supremo 
Tribunal Federal

TRUCULENTO

“Entendo que o Daniel Silveira é um caso 
de transtorno de personalidade narcisista. 
Ele tem toda a truculência ligada a um caso 
desses. Esse tipo de pessoa tem uma enor-
me necessidade de ser admirada, tem um 
desrespeito muito grande aos sentimentos 
dos outros, além de incapacidade de rece-
ber críticas. O outro não existe para ele, o 
narcisista só pensa nele. Essa pessoa tem 
também um senso de direito exponencial, 
uma coisa espetacular, militar, marcial. É 
uma pessoa que acha que os direitos dela 
estão acima dos direitos dos outros. Para 
alguém que pensa dessa maneira, o outro 
só existe quando serve para agradá-lo, 
porque ele só funciona na base do ‘eu’, ‘eu’, 
‘eu’ o tempo todo. E, cá entre nós, ele fala o 
que muita gente pensa, mas deixa de dizer. 
Essa gente acha que o Congresso tem que 
ser fechado, quer voltar com o AI-5”.

‘O outro não  
existe para ele’

PSIQUIATRA CLÍNICO
Prefere não se identificar

prios eleitores que o definiram como seu 
representante na Câmara Federal.

“Ele é um caso de claro transtorno de 
personalidade narcisista (apaixonado por 
si mesmo, arrogante). Tem uma necessi-
dade enorme de ser admirado e um des-
respeito muito grande ao sentimento dos 
outros, que não existem para ele”, avalia 
um psiquiatra clínico com 41 anos de car-
reira, que prefere não se identificar.

Cientista político e sociólogo da UFRJ, 
Paulo Baía diz que Daniel Silveira é um 
parlamentar que representa a brutali-
dade e a violência. “Ele foi eleito nessa 
onda de brutalidade, de desajuste com as 
instituições e com a normalidade de uma 

sociedade civilizada, que se pauta pelo 
respeito mútuo”, afirma. “É de um indi-
vidualismo violento e fóbico (de aversão 
ao outro), que quer extirpar tudo aquilo 
que o outro representa”, acrescenta Baía.

Consultora política, Fernanda Galvão 
lembra do episódio em que o então can-
didato Daniel Silveira quebrou a placa 
da vereadora Marielle, brutalmente as-
sassinada: “Esse episódio o fez entrar no 
radar das pessoas, deu mídia. A partir da 
eleição, o PSL rachou e ele se tornou um 
soldado da família Bolsonaro. Sempre 
manteve a fala agressiva, beligerante. 
Como candidato, sempre deixou isso 
claro, não é surpresa”. O que surpreen-

de mesmo é o apoio de 31.789 eleitores, 
um batalhão de brasileiros que optou 
pela truculência e pelo desrespeito ao 
próprio voto. 

Para um professor universitário de 
Psicologia, que também prefere o ano-
nimato, as posições abjetas de Daniel 
Silveira refletem o meio em que vive: “É 
o que chamamos de condicionamento. 
As pessoas são condicionadas a pensar 
assim, a achar que, se a outra não pensa 
como ela, deve ser eliminada. É mais ou 
menos o pensamento que todo ditador 
tem, independentemente da origem”.

Prisões, faltas e mau comportamento na PM
“O conceito mau é raro. O policial 

tem que ser preso, não detido, mas 
preso duas vezes em um período de 
um ano. É o conceito abaixo do insu-
ficiente”, disse um oficial da correge-
doria à reportagem.

EXPULSÃO ARQUIVADA
As prisões de Silveira, conforme o bo-
letim, eram devido a atrasos, faltas 
ao serviço sem justificativa e indisci-
plina. Teve sua arma e carteira fun-
cional apreendidas. Para arrastar o 
processo, entrou em licença-médica. 
Quando se candidatou a deputado, 
em 2018, como prevê a lei, se desli-
gou da Polícia Militar, o que fez com 
que a sua iminente expulsão fosse 
arquivada.

Em 2013, na listagem dos concluintes 
do curso de formação de soldados da 
Polícia Militar, o nome do então aluno 
Daniel Lucio da Silveira se destacava 
com três asteriscos. No rodapé, a fra-
se “conforme determinação judicial, 
participará da formatura, porém sem 
direito à posse do cargo”. O motivo era 
uma anotação criminal em 2012, que o 
reprovou no exame social, uma das fa-
ses do concurso em que é analisada a 
vida pregressa do candidato. Nela são 
reprovados aqueles que não possuem 
boa conduta social.

Cinco anos depois, após batalha ju-
dicial, na qual o soldado pediu ajuda 

ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
para continuar nas fileiras da corpo-
ração, uma outra publicação se desta-
cava no boletim reservado da Polícia 
Militar: a listagem de prisões admi-
nistrativas que Silveira havia cum-
prido no seu tempo de caserna. Entre 
2013 e 2017, foram 26 dias de prisão, 
54 dias de detenção, 14 repreensões e 
duas advertências.

VÍDEOS COM XINGAMENTOS
Mesmo com todas as advertências, o 
policial fez dois vídeos durante seu ser-
viço em Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, fardado, dentro de uma 
viatura. Em vez de realizar o policia-
mento, o soldado optou por gravar ví-
deos pelo celular, xingando a imprensa 

para seus seguidores das redes sociais.
O ato chegou ao Ministério Públi-

co do Rio de Janeiro, que acionou a 
corregedoria da corporação. O então 
comandante-geral da PM, coronel 
Wolney Dias Ferreira, determinou a 
abertura de uma Comissão de Revi-
são Disciplinar, ou seja, decidir ou 
não pela sua exclusão dos quadros da 
polícia. A justificativa: “por haver de-
monstrado em breve tempo de efetivo 
serviço, ausência de compromisso e 
incompatibilidade com o serviço po-
licial militar”. 

No mesmo texto, o comandante des-
tacava que Silveira possuía ‘mau com-
portamento’ — a pior classificação da 
corporação, na escala de ‘excepcional’, 
‘ótimo’, ‘bom’, ‘insuficiente’. 

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

Colaborou Martha Imenes

FUNDAMENTALISTA

“O Daniel Silveira foi condicionado pelo 
ambiente em que foi criado. Ele tem posi-
ções abjetas, mas está apenas perpetuan-
do algo do meio em que vive, no qual essas 
ideias se propagam. Essas mesmas ideias 
promovem esse tipo de pessoa. É o que 
chamamos em Psicologia de condicio-
namento. As pessoas são condicionadas 
a pensar assim, a achar que, se a outra 
não pensa como ela, deve ser eliminada. 
É mais ou menos o pensamento que todo 
ditador tem, independentemente da ori-
gem, se de esquerda ou de direita. Essas 
pessoas costumam ter o pensamento 
muito pequeno, posições idiotas de que é 
preciso fechar o Supremo Tribunal Fede-
ral, acabar com todos os direitos, numa 
ideia que cabe apenas em grupos funda-
mentalistas, que querem impor a posição 
deles para o restante da população”.

‘É o pensamento que 
todo ditador tem’

PSICÓLOGO
Prefere não se identificar

ATOS TÍPICOS
DE DITADORES

O DIA I SEXTA-FEIRA, 19.2.2021    3



Justiça decide 
manter Daniel 
Silveira na cadeia

WILTON JUNIOR / ESTADAO

Daniel Silveira faz 
sinal de positivo ao ser 
transferido da PF para 
unidade prisional da PM O 

juiz Airton Vieira, 
auxiliar do ministro 
Alexandre de Mora-
res, do Supremo Tri-

bunal Federal (STF), decidiu 
pela manutenção da prisão 
do deputado federal Daniel 
Silveira (PSL-RJ). A decisão 
foi tomada durante audiên-
cia de custódia, ontem, por 
videoconferência. 

Com a decisão, o deputa-
do foi transferido, no fim da 
tarde de ontem, da Superin-
tendência da Polícia Federal 
do Rio para o Batalhão Pri-
sional da Polícia Militar, em 
Niterói. Na saída, Silveira fez 
sinal de positivo.

Após o julgamento, a Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) denunciou Silveira 
por grave ameaça e incitar a 
animosidade entre o tribunal 
e as Forças Armadas. A peça 
assinada pelo vice-procura-
dor-geral Humberto Jacques 
de Medeiros lista três vídeos 
recentes em que o parlamen-
tar praticou agressões verbais 
e graves ameaças contra mi-
nistros do Supremo.

Segundo o vice-procura-
dor-geral da República, des-
de que entrou na mira de 
inquéritos do STF, Daniel 
Silveira usou a estratégia de 
praticar agressões verbais e 
graves ameaças contra os in-
tegrantes da Corte, tentando 
intimidá-los.

VOTAÇÃO NA CÂMARA
O Plenário da Câmara deci-
de hoje, às 17h, sobre a manu-
tenção da prisão do deputado. 
Uma fonte presente à reunião 
do colégio de líderes do Sena-
do, que ontem se reuniu para 
discutir a pauta da semana, 
afirmou ao DIA que a Câ-
mara vai manter a prisão de 
Silveira na reunião de hoje. 
“O (Arthur) Lira (presidente 
da Câmara) não vai colocar 
o dele na reta para tentar sal-
var o cara”, assegurou o par-
lamentar, ao que o outro re-
bateu: “Não vamos queimar 
vela com defunto ruim! Se 
nem Jair Bolsonaro se mani-
festou, eu que não farei isso”.

No início da noite de ontem 
foi a vez de interlocutores da 
Casa informarem que o ple-
nário vai votar pela prisão do 
parlamentar do PSL: “Vira-
mos bombeiros, toda hora um 

CÂMARA

 NA Mesa Diretora da Câma-
ra protocolou representação 
contra o deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ) no Conse-
lho de Ética, abrindo cami-
nho para a cassação do par-
lamentar. O documento foi 
encaminhado “para fins do 
art. 240” do regimento in-
terno da Câmara, dispositi-
vo que estabelece as condi-
ções para que um deputado 
perca o mandato. O texto diz 
que Silveira quebrou o deco-
ro parlamentar e abusou de 
suas prerrogativas ao amea-
çar ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e fa-
zer apologia ao Ato Institu-
cional nº 5, o mais duro da 
ditadura militar.

“Incorreu em abuso de 
prerrogativa ao publicar ví-
deo em que durante 19m9s, 
além de atacar frontalmen-
te os ministros do STF por 
meio de diversas ameaças 
e ofensas à honra, expres-
samente propõe medidas 
antidemocráticas contra 
aquela Suprema Corte, de-
fendendo o AI-5, a substi-
tuição imediata e a ado-
ção de medidas violentas 
contra a vida e a seguran-
ça de todos os ministros”, 
destaca a representação, 
assinada pelo presiden-
te da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL).

Conselho de 
Ética acionado

Seis partidos pedem cassação de Silveira
 > Seis partidos já apre-

sentaram ao Conselho 
de Ética da Câmara dos 
Deputados um ofício no 
qual pediram a cassação 
do mandato do deputado 
Daniel Silveira (PSL-Rio) 
por quebra de decoro par-
lamentar. O documento 
é assinado por PT, PSB, 
PDT, PCdoB, PSOL e Rede. 

Na representação enviada 
ao Conselho de Ética, os par-
tidos demandam que o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), faça a “convo-
cação imediata” do conselho.

As legendas afirmam que 
Silveira, preso na terça-fei-
ra após divulgar vídeo com 
discurso antidemocrático,  
“extrapola de sua imuni-

dade, rompe criminosa-
mente os deveres de que 
seu mandato impõe e 
ofende, também de ma-
neira criminosa, o Supre-
mo Tribunal Federal, os 
ministros do Supremo e a 
própria democracia bra-
sileira, estimulando a vio-
lência e fazendo apologia 
ao golpe militar”.

 > A Polícia Federal do 
Rio encontrou ontem 
dois aparelhos celula-
res dentro da sala da 
superintendência da 
corporação onde o de-
putado federal Daniel 
Silveira ficou custodia-
do. Os eletrônicos fo-
ram encontrados du-
rante a execução dos 
protocolos de seguran-
ça no local. 

Em nota, a PF infor-
mou que “foi determi-
nada a instauração de 
inquérito policial para 
apurar as circunstân-
cias dos fatos”. Pes-
soas que visitaram o 
deputado devem ser 
interrogadas.

Já a defesa de Daniel 
Silveira disse não sa-
ber como os celulares 
foram parar no local.

PF apreende 
dois celulares 
na cela 

O (Arthur) Lira não 
vai colocar o dele 
na reta para tentar 
salvar o cara

PARLAMENTAR, que não 
quis se identificar, em 
depoimento ao DIA

Plenário da Câmara dos Deputados vota hoje sobre a manutenção da prisão de Daniel Silveira: maioria dos parlamentares estaria a favor

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

AMEAÇADO

 NO prefeito de Niterói Axel 
Grael (PDT-RJ) disse ontem, 
em uma rede social, que vai 
processar o deputado fede-
ral Daniel Silveira (PSL-RJ), 
após o parlamentar tê-lo 
ameaçado nas redes com 
uma “surra de gato morto”.

No dia 13 de fevereiro, Sil-
veira afirmou que Grael de-
veria tomar vergonha na cara 
e “levar uma surra de gato 
morto até ele miar, de pre-
ferência após cada refeição” 
por dissolver a Secretaria de 
Política de Drogas do muni-
cípio e reutilizar a estrutura 
para a criação da Secretaria 
do Clima. A decisão da pre-
feitura foi alvo de deboche 
do deputado, que também 
chamou Grael de “brincalhão 
inapto e inepto”. Na quarta, o 
prefeito de Niterói criticou a 
ameaça feita pelo bolsona-
rista e destacou que o com-
portamento é “inadmissível”. 

Axel Grael vai 
processar

incêndio para apagar! E como 
se não bastasse, um parla-
mentar decide, de sua própria 
cabeça, atacar a democracia, 
o Supremo e os ministros da 
Corte”, diz o deputado, que pe-
diu anonimato. “Não é possí-
vel que em meio a tantas pau-
tas importantes de interesse 
do Brasil para serem votadas 
tenhamos que discutir a falta 
de decoro do deputado”.

Arthur Lira esteve on-
tem no Palácio da Alvorada 
e explicou ao presidente Jair 
Bolsonaro que a maioria dos 
deputados é a favor da manu-
tenção da prisão. Deputado foi transferido ontem para Batalhão 

Prisional da PM; Câmara vota hoje sobre prisão 
Colaborou Martha Imenes 

 > Brasília e Rio de Janeiro

4   BRASIL SEXTA-FEIRA, 19.2.2021  I  O DIA



Cantor Belo agradece apoio dos fãs
Após passar a noite e deixar a cadeia, artista se pronuncia e desabafa por meio de suas redes sociais

D
epois de publicar ví-
deo chorando após 
ser solto, o cantor 
Marcelo Pires Viei-

ra, o Belo, voltou a se pro-
nunciar sobre o caso, ontem 
nas redes sociais. Ele agrade-
ceu as mensagens de apoio 
que recebeu quando foi 
preso na quarta-feira e afir-
mou que a responsabilidade 
sobre os protocolos sanitá-
rios de eventos em que ele 
se apresenta é exclusiva dos 
contratantes. E se colocou à 
disposição da Justiça. 

“Aos fãs, amigos e fami-
liares, essa mensagem é um 
agradecimento não só pelas 
inúmeras mensagens de apoio 
no dia de ontem, mas pelo 
voto de confiança que recebi 
de milhões de brasileiros que 
conhecem e confiam no meu 
trabalho e na minha verdade 
há quase trinta anos, disse. 

O cantor deixou o presídio 
às 11h30 ontem, em Benfi-
ca. Ele foi preso, na tarde de 
quarta, por policiais da Dele-
gacia de Combate às Drogas 
(DCOD) por gerar aglomera-
ção durante um show realiza-
do no Complexo da Maré em 
13 de fevereiro. O desembarga-
dor Milton Fernandes de Sou-
za aceitou pedido da defesa do 
cantor no plantão Judiciário, 
na madrugada, e o artista con-
seguiu habeas corpus para ser 
liberado. A saída foi tumultua-
da com muitos fãs na porta da 
Cidade da Polícia.

A detenção do cantor foi em 
cumprimento a quatro man-
dados de prisão preventiva e 
cinco de busca e apreensão ex-

pedidos pela Justiça contra os 
responsáveis por promover a 
invasão e fazer evento no Ciep 
326 – Professor César Pernet-
ta, no Parque União, no Com-
plexo da Maré. Célio Caetano 
e Henrique Marques, sócios da 
Série Gold, e Jorge Luiz Moura 
Barbosa, o Alvarenga, acusado 
de chefiar o tráfico na Favela 
Parque da União, tiveram pri-
sões preventivas decretadas.

“Foi verificado junto à See-
duc que o evento ocorreu sem 
qualquer autorização, confi-
gurando verdadeiro esbulho/

invasão de prédio público para 
evento privado, contrário ao 
interesse público e que serviu 
para propagar ainda mais a 
doença viral”, disse o titular 
da DCOD, Gustavo de Mello 
de Castro, ressaltando que o 
show fortalece o tráfico local.

O cantor prestou depoi-
mento e afirmou não sa-
ber diferenciar ‘muito bem’ 
quando local do Rio é ou 
não uma comunidade, por 
ser oriundo de São Paulo. Foi 
questionado se sabia quem 
era o chefe do tráfico de dro-

gas onde o show foi feito, e 
respondeu que não, alegan-
do não saber que o local era 
uma ‘área de risco’. Belo ain-
da contou que não sabe ante-
cipadamente os locais onde 
serão suas apresentações. 

O artista informou como 
saiu de casa e foi até ao local 
da apresentação. Que entrou 
na van que o levaria até lá e 
desceu no Ciep. Ele contou 
que não viu ninguém na pla-
teia com armas de fogo pois 
precisa se concentrar nos de-
talhes do show. 

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Após sair na cadeia, cantor Belo recebeu apoio de muitos fãs foram até Benfica, onde ele estava preso

 > A modelo Gracyanne Bar-
bosa comemorou, na ma-
nhã de ontem, a liberação 
do marido, o cantor Belo, 
após ter sido preso por fazer 
show com aglomeração em 
área dominada pelo tráfico 
na Zona Norte. Assim que 
soube, Gracyanne reagiu 
à soltura com duas breves 
mensagens nas redes so-
ciais. “O bem sempre ven-
ce”, disse a modelo e musa 
fitness no Twitter enquanto 
postou “Deus nunca falha” 
no Instagram. Antes, a es-
posa de Belo já havia defen-
dido o cantor.

Com Belo em casa e mais 
calma, Gracyanne desaba-

fou. “Para acalmar a todos, 
sim, meu tudão já está em 
casa. Está tudo mais calmo 
e ele está bem. Foi uma dor 
grande e hoje entendo um 
pouco mais de perto a dor 
e medo que muitos brasilei-
ros têm ao sair para traba-
lhar”, disse.

E l a  a g r a d e c e u  o s 
fãs. “Obrigada a todos pelo 
carinho, orações e apoio 
com minha família. Não 
sei sobre os próximos ca-
pítulos. Entrego nas mãos 
de Deus e só em saber que 
tenho o apoio e carinho de 
vocês já me conforta e mui-
to! Vamos nos cuidar um 
pouco daqui”, finalizou.

‘O bem sempre vence’

NA MARÉ 

 NO advogado de defesa do can-
tor Belo, Jefferson Gomes, con-
firmou a contratação do artista 
pelo valor bruto de R$ 65 mil 
para se apresentar na Favela 
Parque União, no Complexo da 
Maré, no último sábado. Segun-
do ele, Belo foi contratado, mas 
as prestações de contas devidas 
ainda não foram feitas. 

“Por contrato, ele faz jus a 
50% do valor líquido. Mas, para 
isso, ainda é necessário fazer 
toda uma prestação de con-
tas”, esclareceu.

Segundo Belo, em todos os 
eventos em que se apresenta, a 
empresa ‘Belo Music Empreen-
dimentos Artísticos’ é respon-
sável por todos os trâmites 
e comunicações com outras 
agências de eventos. Os sócios 
da empresa, José Alfredo da 
Silva Santana e Ronaldo de 
Carvalho Menino, seriam os 
encarregados de buscar infor-
mações sobre os locais e outros 
serviços dos shows. O cantor 
garante ter sido contratado 
legalmente pela ‘Série Gold’.

Show foi contratado por R$ 65 mil
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Copacabana 
convive com 
o medo da 
violência
Relatos das ações criminosas são feitos 
diariamente pelos moradores da região

REPRODUÇÃO

U
m vídeo de um mo-
rador de Copacaba-
na sendo assaltado 
e imobilizado até 

desmaiar na noite desta úl-
tima terça-feira viralizou na 
internet, e chamou a aten-
ção para crescente onda de 
violência que aumenta no 
bairro da Zona Sul. Em gru-
pos de moradores da região 
nas redes sociais, os relatos 
de ações de criminosos con-
tra cidadãos e comércios são 
atualizados diariamente.

Segundo os dados mais re-
centes do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP), em um 
levantamento feito na área 
do 19º BPM (Copacabana), 
que abrangem os bairros de 
Copacabana e Leme, os rou-
bos praticados contra estabe-
lecimentos em comparação 
ao ano passado aumentaram 
300%. Os números alarman-
tes também apontam que, em 
média, um celular é roubado 
por dia no bairro. Quanto a 
assaltos de rua, em geral, Co-
pacabana registra três ocor-
rências por dia

Moradores fazem apelo 
nas redes sociais e pedem so-
corro. “Pelo amor de Deus, a 
população está no auge do 
desespero. Comerciantes à 
mercê da bandidagem, po-
pulação acuada dentro de 
casa, tamanha é a quantida-
de dos assaltos, dos ataques 
diários em qualquer hora, 
qualquer lugar. O medo está 
paralisando a sociedade”, 
escreveu uma moradora em 
uma página da região.

Só neste mês de feverei-
ro, os moradores relataram 
mais de seis assaltos a esta-
belecimentos, sendo uma 
farmácia e cinco lojas. No 
caso da drogaria, uma par-
ticipante do grupo revelou 
que um quarteto de crimi-
nosos, composto por dois ho-
mens e duas mulheres, teria 
roubado um estabelecimen-
to e chegado a ferir uma fun-
cionária do estabelecimento.

“Copacabana sem segu-
rança nenhuma, está dan-
do até medo andar na orla e 
não tem providência”, escre-
veu outro membro do grupo.

“As redes sociais viraram ‘muro de 
lamentações’, relatam casos de crimes, 
mas não informam às  
forças de segurança
HORÁCIO DE MAGALHÃES

 > Q u e s t i o n a d a  p o r 
ODIA, sobre a crescen-
te onda de violência na 
região, a assessoria de 
comunicação da Polícia 
Militar informou em nota 
que “através do 19º BPM 
(Copacabana), [A PM] 
emprega o policiamento 
ostensivo na região com 
equipes em viaturas, dis-
tribuídas estrategicamen-
te de acordo com a análise 
da mancha criminal local’.

Ainda segundo a PM, 
dados do ISP apontam 

que, entre janeiro e de-
zembro de 2020, os nú-
meros de roubos a tran-
seuntes caíram 43,2% em 
relação ao mesmo período 
de 2019. As denúncias se-
rão encaminhadas ao co-
mando do 19º BPM para 
apreciação e tomada de 
medidas.

“Ressaltamos ainda 
que os fatos narrados 
devem ser registrados 
oficialmente também 
nas delegacias da região, 
proporcionando assim a 
abertura de um procedi-
mento investigativo que 
culmine com a identifica-
ção e prisão dos envolvi-
dos em tais ações crimi-
nosas”, completou.

PM alega que 
atua com 
estratégia

 N O presidente da Associa-
ção de Moradores Amigos de 
Copacabana, Horácio de Ma-
galhães, revelou ter conver-
sado com representantes das 
forças de Segurança Pública. 

“Apesar do bairro ser bem 
policiado, durante o verão 
esses grupos de pessoas mal 
intencionadas, adolescen-
tes em sua maioria, oriun-
das de outros bairros da zona 
Norte e Oeste, vem para as 

praias da Zona Sul e na saí-
da, se valendo da condição 
numérica, aproveitam para 
cometer crimes, gerando os 
chamados ‘arrastões’. Nós 
temos observados também 
que criminosos travestidos 
de população em situação 
de rua, muito deles usuários 
de drogas, se valem dessa 
condição para cometer cri-
mes, principalmente a noite”, 
contou o presidente.

CIDADE PARTIDA 

‘Grupos vêm de outros bairros’

AUMENTO

300%
Roubos contra estabelecimentos em comparação a 2020 
aumentaram 300%. 

Vídeo mostra 
morador sendo 

assaltado e 
imobilizado 

até desmaiar. 
Habitantes do 

bairro estão 
assustados
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Proposta que 
garante vacinação 
depende de sanção 
do Poder Executivo 

Educação 
também 
vai ter 
prioridade 

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Educadores terão prioridade

A Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) aprovou na quar-
ta-feira, em discussão úni-
ca, proposta que prioriza a va-
cinação contra a covid-19 dos 
profissionais de Educação das 
escolas públicas e particulares 
em todo o estado. A medida, 
agora, só depende da sanção 
do governador em exercício 
Cláudio Castro, que tem até 15 
dias para tomar a decisão.

De autoria da deputada 
Martha Rocha (PDT), a nor-
ma autoriza a organização de 
grupos prioritários entre os 
educadores na campanha de 
imunização. O texto altera a 
Lei 9.040/20, sobre o tema.

De acordo com o projeto 
aprovado, o escalonamento 
começa com os profissionais 
que estejam exercendo ativi-
dades presenciais nas esco-
las. Em seguida, devem ser 
imunizados os de grupo de 
risco. Depois, os que estejam 
exercendo as funções de for-
ma remota. A medida prevê 
que os educadores que não 
forem vacinados poderão 
optar por desempenhar ati-
vidades virtualmente. 

PUNIÇÃO

 N Uma funcionária da Saú-
de de Niterói foi indiciada 
pela Polícia Civil por falsa 
aplicação da vacina con-
tra a covid-19. A técnica de 
enfermagem prestou de-
poimento e vai responder 
por peculato e infração de 
medida sanitária preventi-
va. Vídeos divulgados por 
parentes de idosos mos-
tram o momento em que os 
técnicos aplicam a seringa 
no braço de pacientes, mas 
eles não recebem a dose do 
imunizante. Foram registra-
dos casos de falsa aplicação 
no Rio, Niterói e Petrópolis.

O delegado titular da 76ª 
DP (Niterói), Luis Henrique 
Marques Pereira, informou 
que, no depoimento, ela 
alegou estar estressada no 
dia. “Mas dá para perceber 
que estava tranquila no ví-
deo”, disse o delegado.

De acordo com relatos, 
os profissionais de Saúde 
suspeitos teriam desviado o 
imunizante e aplicado doses 
da ‘vacina de vento’ (seringas 
sem imunizante) em idosos 
que foram a locais de vacina-
ção para serem imunizados 
nesses três locais. 

Se houver conclusão de 
que houve desvios, o profis-
sional deverá ser autuado 
pelo crime de peculato, que 
tem penas que podem che-
gar a até 12 anos de reclusão.

Funcionária 
indiciada

‘Chegando doses, 
a gente retoma
a vacinação’
Prefeito do Rio aguarda entrega de insumos na 
próxima terça para voltar a imunizar contra covid

REGINALDO PIMENTA 

Prefeito Eduardo Paes pediu que denúncias sejam investigadas

D
epois de ter que in-
terromper na última 
quarta-feira o calen-
dário de vacinação 

contra a covid-19 no Municí-
pio do Rio por conta da insu-
ficiência de doses, o prefeito 
Eduardo Paes informou, on-
tem, que há previsão de che-
gada de nova leva na próxima 
terça-feira. Segundo Paes, o 
cronograma será imediata-
mente retomado a partir do 
recebimento das vacinas. 

“O que a gente tem de in-
formação do Butantan/Mi-
nistério da Saúde (sic) é que 
seria dia 23 que chegam as 
vacinas, ou seja, próxima 
terça-feira. Chegando as va-
cinas, a gente retoma a vaci-
nação imediatamente. Tem 
vacina, a gente tem muita 
capacidade de aplicar, tanto 

que fomos a cidade brasilei-
ra que mais vacinou (3,86% 
da população carioca)”, de-
clarou Paes à imprensa, após 
a cerimônia de abertura do 
ano legislativo na Câmara de 
Vereadores do Rio. 

Questionado se a retomada 
da imunização dos cariocas 
será já na própria terça-feira, o 
prefeito disse que dependerá 
da hora que as doses chega-
rem ao Riocentro. “Depende 
de que horas chegar lá, a dis-
tribuição vai pra lá”, alegou.

A respeito das denúncias 
de aplicação de vacinas fal-
sas, Eduardo Paes pediu que 
sejam investigadas. Até o mo-
mento, três casos foram regis-
trados: em Petrópolis, Niterói 
e na capital fluminense. 

“Isso tem que ser apura-
do de maneira adequada. 
Mas se for verdade, é cadeia, 
‘cana’ pra quem faz um ne-
gócio desse. É um absurdo. 

É inaceitável, inconcebível e 
qualquer coisa que você ima-
ginar”, afirmou.

AFASTAMENTO
A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio afastou ontem a 
técnica de enfermagem que te-
ria aplicado “vacina de vento” 
em idosa de 85 anos em 27 de 
janeiro, no Centro Municipal 
de Saúde João Barros Barre-
to, em Copacabana. Segundo 
o órgão, foi aberta sindicância 
para apurar o caso. A paciente 
teve a vacina reaplicada, para 
garantir a imunização.

A SMS informou que em 
caso de dúvidas, as famílias 
devem solicitar esclarecimen-
to aos profissionais imediata-
mente. O órgão alertou que 
todos os casos suspeitos serão 
devidamente apurados pela 
secretaria. Caso constatada 
qualquer inadequação, me-
didas cabíveis serão tomadas.

USO EMERGENCIAL NO BRASIL 

 NA Fiocruz comemorou ontem a 
liberação da OMS para uso emer-
gencial da vacina Oxford/As-
trazeneca, do Reino Unido. Até 
agora, duas vacinas têm a auto-
rização: AstraZeneca e Pfeizer/
BioNTech. O sinal verde da OMS 
incluiu as vacinas produzidas 
pelo Instituto Serum na Índia, 
do qual a Fiocruz já importou 
dois milhões de vacinas prontas. 

Nas redes sociais, a presi-
dente da Fiocruz, Nísia Trinda-
de Lima, afirmou ser uma no-
tícia excelente e que mostra a 
qualidade da vacina que estão 

produzindo. “É um reconheci-
mento internacional da qua-
lidade da vacina que estamos 
produzindo na Fiocruz e um pas-
so fundamental para o enfren-
tamento global da pandemia 
de forma igualitária, a partir do 
consórcio da Covax Facility.”

A autorização da OMS era 
pré-requisito para iniciar a dis-
tribuição das vacinas pela Co-
vax Facility, liderada pela pró-
pria OMS no enfrentamento 
igualitário da pandemia dando 
acesso de países mais pobres a 
imunizantes.

Fiocruz comemora a liberação

PALOMA SAVEDRA
paloma.savedra@odia.com.br
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FLAMENGO FLUMINENSE

Arão fratura dedo e vira 
desfalque para domingo
Camisa 5 não pegará o Internacional, em decisão pelo Campeonato Brasileiro

Versátil, o volante Arão virou zagueiro e se destaca na nova posição 

O 
Flamengo ganhou 
um desfalque de 
última hora para a 
decisão de domingo 

contra o Internacional: Wil-
lian Arão fraturou um dos 
dedos do pé, em um acidente 
na parte da tarde e está ve-
tado para o jogo. O camisa 
5 rubro-negro deu entrada 
no Hospital Vitória ontem à 
tarde e realizou exames.

Segundo apurou a repor-
tagem, a lesão de Arão foi 
uma fratura exposta na fa-
lange distal em um dos pés. 
A boa notícia é que a contu-
são foi considerada leve pe-
los médicos que analisaram 
o camisa 5 do Flamengo. 

Existe otimismo por par-
te do departamento médi-
co rubro-negro para que ele 

fique à disposição contra o 
São Paulo, na próxima quar-
ta-feira, na última rodada do 
Brasileirão.

Willian Arão tem sido um 
dos principais jogadores 
do Flamengo na Era Rogé-

rio Ceni. Versátil, o volante 
se tornou zagueiro e tem se 
destacado na nova posição. 

Sem o camisa 5, a tendên-
cia é que Gustavo Henrique 
volte a fazer dupla defensiva 
com Rodrigo Caio e Diego as-

suma a posição de primeiro 
volante.

GOL MAIS BONITO

Através de votação popular 
nas redes sociais, o perfil ofi-
cial do Brasileirão escolheu 
o gol mais bonito desta tem-
porada no torneio. Os meias 
Everton Ribeiro, do Flamen-
go, e Martín Benítez, do Vasco, 
concorriam ao prêmio, venci-
do pelo jogador rubro-negro, 
com 51% dos votos. A votação 
ocorreu nos stories do Insta-
gram do campeonato e teve 
mais de 400 mil interações.

O gol de Everton Ribeiro foi 
marcado contra o Fortaleza, 
no dia 5 de setembro de 2020, 
na vitória do Flamengo por 2 
a 1. Na oportunidade, Felipe 
Alves deu rebote em um chute 
de Pedro, Everton Ribeiro deu 
um balão no goleiro e comple-
tou de cabeça para o gol. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Botafogo já começou a pla-
nejar a próxima temporada, 
que infelizmente será na Sé-
rie B, mas que precisa de uma 
virada de chave para iniciar o 
processo de reestruturação do 
clube. A diretoria vem fazendo 
um processo seletivo interno 
com vários técnicos, passando 
pelo crivo da cúpula de fute-
bol, com uma situação defini-
da: tem que ser um nome que 
irá conduzir o vestiário com 
firmeza, qualidade e experiên-
cia. É o que falta para fechar o 
planejamento inicial. 

PROCESSO 

SELETIVO

MARCELO CORTES / FLAMENGO

PERDA 
PREOCUPANTE

A 
defesa do Flamengo tem sido o ponto 
mais fraco do time na temporada 2020. 
Tanto Domenèc quanto Rogério Ceni 

tiveram problemas para achar um sistema 
defensivo sólido. O Flamengo tem a pior de-
fesa entre os sete primeiros da competição, 
com 45 gols sofridos, e esse número só não é 
maior porque Ceni tirou um coelho da car-
tola: colocou Willian Arão de zagueiro. Mas 
o que tinha sido genial não acontecerá no 
domingo. O volante zagueiro fraturou um 
dedo do pé em casa e não joga diante do In-
ternacional. O favorito para assumir a vaga 
ao lado de Rodrigo Caio? Gustavo Henrique, 
um dos jogadores que a nação rubro-negra 
mais contestou na temporada. E o pior: ti-
rando o Flamengo, com 65 gols, o Inter, com 
60 bolas nas redes, tem o melhor ataque da 
competição e deve contar com o retorno de 
Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileiro, ao 
time titular. É acreditar que o time reagirá 
bem, não só pela perda de Arão, mas como 
um todo no sistema defensivo. E confiar que 
os craques vão decidir lá na frente!

Willian Arão: 
desfalque no 

Flamengo

 n O Brasil derrotou a Ar-
gentina por 4 a 1 em um 
torneio internacional, 
que está sendo realizado 
em Orlando, nos Estados 
Unidos, e estreou voando 
logo no clássico. Marta 
(foto), Debinha e Geyse, 
que marcou duas vezes, 
decretaram a goleada. A 
técnica Pia Sundhage, que 
renovou seu contrato re-
centemente, vai preparan-
do a equipe para a próxima 
Olimpíada e também para 
a Copa do Mundo.

AULA DAS 

MENINAS

DERROTA ANIMADORA

 nO Corinthians foi superado pelo Santos em jogo atrasado 
na quarta-feira e isso acaba sendo animador para o Vasco. 
Com 49 pontos, o Timão viu o Peixe abrir quatro de vanta-
gem na disputa por vaga na pré-Libertadores. Ou seja: já 
não é mais um jogo de vida ou morte e o Vasco, que nunca 
venceu o Timão em Itaquera, quer aproveitar o momento. 
Adiantou a viagem para hoje e toda a delegação foi junto. 
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Ex-goleiro atuou ao lado dos dois 
treinadores com a camisa tricolor

Ricardo Berna elogia 
Roger Machado e 
Marcão: “Referências”

Com o Fluminense classifi-
cado para a Libertadores, o 
planejamento para a próxi-
ma temporada se inicia com 
a definição da comissão téc-
nica. Atual treinador, Mar-
cão não tem a permanên-
cia garantida no comando. 
Os rumores de que Roger 
Machado será contratado 
são grandes. Sobre o nome 
do futuro comandante, O 

DIA bateu um papo com o 
ex-goleiro Ricardo Berna, 
que defendeu o Tricolor de 
2005 a 2013 e atuou ao lado 
de Marcão e de Roger Ma-
chado no clube. 

“O Marcão tem totais 

condições de ser um grande 
treinador. Mas depende das 
pretensões dele, se deseja isso 
agora. Tem que ouvir tanto o 
clube quanto ele para saber o 
que pensam. Porém, se o Flu-
minense optar por um novo 
treinador, e se for realmente o 
Roger e o Marcão voltar a ser 
auxiliar, o clube vai estar mui-
to bem servido com esses dois 
profissionais”, afirmou.

Berna lembrou o período 
em que atuou com Marcão e 
Roger Machado: “São gran-
des referências no esporte e 
na vida. Quando cheguei ao 
Fluminense, o Marcão foi meu 
líder, me inspirou na postura, 
passa muita confiança para as 
pessoas. O Roger chegou em 
um momento de ascensão do 
clube, trouxe experiência, de 
Libertadores, foi autor de gol 
de título, tem estrela e foi meu 
companheiro de quarto”.

VASCO BOTAFOGO

Salgado reforça pedido 
de impugnação de jogo
Presidente descarta 
entrar na Justiça 
Comum para anular 
um possível 
rebaixamento

Após a empresa Hawk-E-
ye, responsável operacional 
pela cabine de árbitro de ví-
deo, explicar o episódio da fa-
lha do equipamento na análise 
do primeiro gol do Internacio-
nal como um “inconveniente 
causado pelo baixo ângulo das 
câmeras, em conjunto com a 
sombra se movendo no cam-
po”, o presidente do Vasco, 
Jorge Salgado, reforçou o seu 
posicionamento favorável à 
impugnação do confronto. O 
Cruzmaltino entrou com um 
pedido junto ao STJD. A equi-
pe carioca foi derrotada por 2 
a 0, no domingo.

“As explicações dadas pela 
empresa de tecnologia são 
inaceitáveis. A altura do está-
dio e as ‘sombras’ no campo 
são as mesmas de todas as ou-
tras partidas jogadas em São 
Januário no mesmo horário, 
com o VAR não tendo repor-
tado nenhum problema an-
teriormente. Nosso departa-

Salgado defende impugnação

mento jurídico fundamentou 
de maneira sólida nosso pedi-
do de impugnação da partida 
demonstrando um flagrante 
erro de direito contra o Vas-
co”, afirmou em entrevista ao 
portal “Uol”.

Ao ser perguntado se pode-
rá recorrer à Justiça Comum 
em caso de rebaixamento do 
Vasco, o presidente descar-
tou: “Nós participamos de 
uma competição esportiva, e 
respeitamos o regulamento 
dessa competição. Dito isto, 
o foro que nos compete é do 
desporto. Temos absoluta con-
fiança no STJD. Nós queremos 
resguardar a lisura da compe-
tição e que nossos direitos se-
jam respeitados”.

Fernando 
Diniz: 
negociação 
não avança

Dois nomes  
mais experientes 
recusaram o 
Alvinegro

Na busca por um novo 
treinador, o Botafogo 
tentou a contratação de 
Fernando Diniz, ex-téc-
nico do São Paulo, mas a 
negociação não avançou. 
Além disso, o clube tam-
bém tentou dois nomes 
experientes do futebol 
brasileiro, mas não obteve 
sucesso. As informações 
são do portal “globoespor-
te.com”.

O Alvinegro vem en-
contrando dificuldades 
nas negociações pelo fato 
de a temporada de 2020 
ainda estar em andamen-
to. Assim, alguns técnicos 
aguardam possibilidades 
na Série A e pedem prazo 
maior para uma resposta 
à diretoria alvinegra.

De acordo com o site, a 
ideia da diretoria do Bo-
tafogo é ter um acordo se-
lado até o fim desta sema-
na, mas com o Brasileirão 
terminando só no dia 25, a 
resposta pode não chegar. 
Caso essas opções não se 
concretizem, o Botafogo 
tem plano B com nomes 
mais “acessíveis”.

No elenco, o Alvinegro 
vem se movimentando 
bastante. Há três nomes 
encaminhados: o lateral-
-direito Jonathan, do Co-
ritiba, o volante Matheus 
Frizzo, que disputou a 
Série B pelo Vitória, e o 
atacante Ronald, ex-Bo-
tafogo-SP. Ainda negocia 
com o zagueiro Gilvan, do 
Atlético-GO, e o atacante 
Robson, do Coritiba.

EUROPE LEAGUE

O Manchester United derrotou a Real 

Sociedad por 4 a 0, em Turim, pelo jogo 

de ida da primeira fase de mata-mata.

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br 

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

8    SEXTA-FEIRA, 19.2.2021  I  O DIA



ECONOMIA

Censo 2021: IBGE abre mais 
de 204 mil vagas temporárias
No Estado do Rio, são 17.798 oportunidades distribuídas entre três cargos

SIMONE MELLO/AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS

Os quadros de distribuição das vagas estão disponíveis para consulta no site do Cebraspe

O 
Instituto Brasilei-
ro de Geografia e 
Estatística (IBGE) 
publ icou ontem 

dois editais para contratar 
temporariamente 204.307 
pessoas para trabalhar na 
organização e na coleta do 
Censo Demográfico 2021. 
São oferecidas 181 .898 
vagas para recenseador, 
16.959 para agente censitá-
rio supervisor (ACS) e 5.450 
para agente censitário mu-
nicipal (ACM) em 5.297 mu-
nicípios do país. No Esta-
do do Rio, são 17.798 opor-
tunidades, sendo 16.040 
para recenseador, 1 .471 
para ACS e 287 para ACM. 

Os quadros de distribui-
ção das vagas estão dispo-
níveis para consulta no site 
do Cebraspe, empresa orga-
nizadora dos processos se-
letivos. As inscrições para 
ACM e ACS começam hoje e 
vão até 15 de março. Já para 
recenseador, as inscrições 
serão realizadas de 23 deste 
mês a 19 de março.

ESCOLARIDADE
Para concorrer à função de 
recenseador, o candidato 
deve ter nível fundamen-
tal completo, e para ACM e 
ACS, ensino médio concluí-
do. No ato da inscrição, o 
candidato poderá escolher 
a área de trabalho e em qual 
cidade realizará a prova. A 
taxa de inscrição (R$ 39,49 
para ACM e ACS, e R$ 25,77 
para recenseador) poderá 
ser paga pela internet ou 
fisicamente em qualquer 
banco ou casa lotérica.

As vagas são temporárias 
e os contratos terão dura-
ção prevista de três meses 
para a função de recensea-
dor e de cinco meses para 
ACM e ACS, podendo ser 
renovados de acordo com 
as necessidades do IBGE 
e a disponibilidade orça-
mentária. O IBGE esclare-
ceu que a contratação tem-

porária é regida pela Lei nº 
8.745/1993.

SALÁRIO E BENEFÍCIOS
São oferecidas 5.450 va-
gas para agente censitário 
municipal (ACM) e 16.959 
vagas para agente censitá-
rio supervisor (ACS). Essas 
duas funções estão no mes-
mo processo seletivo e exi-
gem escolaridade de nível 
médio completo.

Para as vagas de nível 
médio, os mais bem colo-
cados em cada município 
ocuparão a vaga de ACM, 
que será o responsável pela 
coordenação da coleta do 
Censo 2021 naquela cida-
de. Já o ACS supervisiona 
as equipes de recenseado-

res. As remunerações des-
sas duas funções são de R$ 
2.100 para ACM e R$ 1.700 
para ACS, com jornada de 
40 horas semanais, sendo 
oito horas diárias.

Além do salário, ACM e 
ACS terão direito a auxílio-ali-
mentação, auxílio-transporte, 
auxílio pré-escola, férias e 13º 
salário proporcionais, de acor-
do com a legislação em vigor 
e conforme o estabelecido no 
edital.

PROVAS
As provas serão realizadas em 
todos os municípios onde hou-
ver vagas. Elas serão aplicadas 
no dia 18 de abril para ACM e 
ACS, e no dia 25 de abril para 
recenseadores.

As vagas são 
temporárias e os 
contratos podem 
ser renovados de 
acordo com as 
necessidades

Preço do combustível acumula alta 
de 34,78% nas refinarias neste ano

Petrobras anuncia 
reajuste da gasolina

ARQUIVO O DIA

É a quarta alta do ano nos preços da gasolina. Diesel também sobe 

A Petrobras divulgou on-
tem mais um aumento dos 
preços médios de venda de 
combustíveis às distribui-
dores da gasolina e diesel, 
que deve começar a partir 
de hoje, segundo comu-
nicado da empresa. Com 
os novos reajustes, o litro 
da gasolina nas refinarias 
acumula alta de 34,78% 
desde o início do ano. Já o 
diesel subiu 27,7% no mes-
mo período.

O preço da gasolina 
nas refinarias da Petro-
bras passará a ser vendi-
do por R$ 2,48 o litro, um 
aumento de R$ 0,23 por 
litro. Já o preço médio de 
venda de diesel passará a 
ser de R$ 2,58 por litro, re-
fletindo aumento médio 
de R$ 0,34 por litro.

É a quarta alta do ano 
nos preços da gasolina, e 
a terceira no valor do litro 
do diesel. Em dezembro, 
o litro da gasolina custava 
em média R$ 1,84. Já o do 
diesel saía a R$ 2,02. 

O aumento surge em 
meio à pressão do Planal-
to para reduzir o imposto 

federal e estabilizar o ICMS 
dos estados. Bolsonaro pro-
meteu um projeto sobre o 
tema ao Congresso na sema-
na que vem.

PREÇO MÉDIO ACIMA DE R$5
O preço médio da gasolina co-
mum no Brasil registrou alta 
de 4,08% na primeira quinze-
na de fevereiro e ficou acima 
de R$ 5, valor mais alto em 
mais de um ano. Nos primei-
ros quinze dias do mês, o litro 
do combustível foi comercia-
lizado a R$ 5,04, em média, 
segundo levantamento da 
ValeCard, especializada em 
soluções de gestão de frotas. 
Em janeiro, o valor médio co-
brado nos postos do País foi de 
R$ 4,844. Para economizar na 
hora de abastecer, vale compa-
rar preços em postos distintos. 

De junho de 2020 até a 
primeira quinzena de feve-
reiro deste ano, o combustí-
vel ficou 21,7% mais caro. O 
aumento no valor cobrado 
pelos postos acompanha a 
alta na venda do produto pe-
las refinarias. 

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

Reforma será prova de 
fogo do governo Paes

BETH SANTOS/DIVULGAÇÃO

Paes participou da abertura do ano legislativo na Câmara Municipal

O 
prefeito Eduardo 
Paes deu ontem ofi-
cialmente o primei-
ro passo na defesa 

do pacote de austeridade que 
enviará à Câmara na próxima 
semana. Paes vai esperar o al-
moço de segunda-feira com os 
vereadores para apresentar o 
projeto de Emergência Fiscal 
e as reformas tributária e pre-
videnciária. Em relação a essa 
última, ainda que ele tenha dito 
ontem que não fechou os deta-
lhes do texto, há expectativa de 
aumento da alíquota dos servi-
dores de 11% para 14%.

Por isso, a medida será a 
primeira prova de fogo de 
Paes no Legislativo, já que 
essa possibilidade já encon-
tra algumas resistências. 
“Ainda estamos definindo es-
sas medidas. Vamos apresen-
tar na segunda”, disse o chefe 
do Executivo após a abertura 
do ano legislativo.

Fato é que a área técnica da 
prefeitura já trabalha com essa 
hipótese, tendo em vista a de-
terminação da Emenda Cons-
titucional 103/19, que instituiu 
a Reforma da Previdência no 
país. Além disso, um novo pla-
no de capitalização do Funpre-
vi e a criação de previdência 
complementar para quem ga-
nha acima do teto do INSS (R$ 
6.433,57) são outros itens que o 
governo deve propor. 

 n De todos os projetos que 
serão encaminhados ago-
ra no início das atividades 
parlamentares, aqueles que 
tratam das questões urba-
nísticas devem ter ser vota-
dos com mais celeridade. A 
previsão é do presidente do 
Legislativo. Um dos motivos 
para isso, ele aponta, é o fato 
de essas discussões já esta-
rem avançadas na Câmara, 
enquanto os novos projetos, 
como as reformas tributária 
e da previdência municipal, 
exigirão o início de debates. 

“O mais veloz acredito eu, 
de ser aprovado, é o que trata 
dos parâmetros urbanísti-
cos do Centro da cidade. Por 
uma questão óbvia: vamos 
discutir com quem? Com os 
próprios vereadores que têm 

conhecimento, com as as-
sociações, como a Ademi, 
sindicato dos operários. En-
tão, é um projeto que levan-
ta a autoestima da cidade e 
atrai investimentos”, decla-
rou Caiado.

O parlamentar ponderou 
ainda que “agora, não há 
como dizer algo se a Câmara 
ainda não tem conhecimen-
to a fundo de cada projeto”. 
Caiado reforçou ainda que, 
em relação ao projeto que 
muda as regras previden-
ciária, será necessário que 
a prefeitura justifique, em 
números, a alteração da alí-
quota para cobrir o déficit do 
fundo previdenciário deste 
ano, de R$ 1 bilhão. E voltou 
a dizer também que manterá 
o diálogo com as categorias.

VOTAÇÕES

Prioridade: temas urbanísticos

Carlo Caiado defende discussão de projetos urbanísticos

REGINALDO PIMENTA

Governo condiciona auxílio emergencial 
à aprovação da PEC de ajuste fiscal

Redução de salário 
e jornada avança

ROQUE DE SÃ�/AGÊNCIA SENADO

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco defende PEC Emergencial

A proposta de emenda 
constitucional 186/19 
(PEC Emergencial), que 
prevê mecanismos de 
ajuste fiscal para a União, 
estados e municípios 
avança no Congresso e 
pode ser aprovada nas 
próximas semanas. O tex-
to abre possibilidade de 
redução de salário e jor-
nada de servidores públi-
cos em períodos de crise 
financeira, e foi colocado 
como condição da equi-
pe econômica da União 
para a extensão do auxí-
lio emergencial. 

Presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG) confirmou ontem 
que vai pautar na próxi-
ma quinta-feira, dia 25, a 
proposta para destravar o 
auxílio emergencial. “Tra-
tamos do encaminhamen-
to do auxílio emergencial 
e de uma contrapartida, 
não como condição, mas 
de uma sinalização de que 
o Congresso tem respon-
sabilidade fiscal”, afirmou 
Pacheco, após reunião 
com o presidente da Câ-

mara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL) e o ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

A expectativa é que o rela-
tor da PEC Emergencial, se-
nador Márcio Bittar (MDB-
-AC) apresente o seu rela-
tório no início da próxima 
semana. 

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), também vem defen-
dendo o projeto. Inclusive, 
durante a campanha para as-
sumir o posto, deixou claro 
que priorizaria a pauta eco-
nômica e que essa era uma 
das principais propostas a 
serem aprovadas no primei-
ro semestre.

Ontem, Lira demonstrou 
novamente isso. “Pautas 
traçadas pelo governo con-
tinuarão firmes e sem obstá-
culos para que suas discus-
sões e aprovações ocorram 
o mais rápido possível”, afir-
mou o presidente da Casa. 

Arthur Lira também quer 
levar ao plenário, até junho, 
a reforma administrativa, 
um projeto de reestrutura-
ção do serviço público de 
todo o país.

 > Além das medidas de 
ajuste que já iniciou com 
decretos publicados em 
1º de janeiro e com os no-
vos projetos que serão 
encaminhados à Câma-
ra, a prefeitura buscará 
empréstimos com aval 
da União. Em suas idas 
a Brasília, o secretário de 
Fazenda, Pedro Paulo, que 
é deputado federal licen-
ciado, também tem trata-

do desse assunto. 
Ele pretende emplacar, 

ainda em maio, a adesão 
do Rio ao Plano de Pro-
moção do Equilíbrio Fis-
cal (PEP), em discussão no 
Parlamento, em Brasília. 
A medida abriria caminho 
para a prefeitura realizar 
operações de crédito com 
anuência do governo fede-
ral, o que garantiria R$ 700 
milhões ao caixa da cidade.

Em busca de empréstimos

 > O projeto que permi-
tirá o armamento da 
Guarda Municipal tam-
bém será encaminhado 
ao Legislativo na próxi-
ma semana. Provavel-
mente a medida deverá 
ser regulamentada por 
uma outra lei, que es-
tabelecerá os critérios 
para armar os agentes 
da GM-Rio.

Presidente da Câma-
ra, Carlo Caiado (DEM) 
disse que ainda não 
tem conhecimento dos 
detalhes desse e dos ou-
tros projetos: “Vamos 
saber na segunda”. Mas 
sobre a proposta da 
Guarda armada, Caia-
do defende que a medi-
da seja implementada 
por áreas prioritárias, 
como as turísticas, de-
vido à importância que 
o setor tem para a eco-
nomia local.

“Começando pelas 
áreas turísticas. A es-
sência da cidade é o tu-
rismo”, opinou.

Guarda 
Municipal 
armada
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "RJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

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

AGREGO 
Micro empreendedor, com 
carro Utilitário, carga seca e 
gelada. Entregas: Grande Rio 
e Caxias. 2ªf à 6ªf. Carregar 
em Jacarepaguá ou Ceasa. 
T:96419-8521 Vitor.
 



A DJ Clara Maya, sobrinha do ex-diretor global Wolf Maya, esteve na  43ª Delegacia de 
Polícia Civil do Rio de Janeiro (Guaratiba) para prestar depoimento contra  Djalma Júnior, 
filho do ex-jogador Djalminha, quem acusa de agressão física e assédio durante uma festa 
em um sítio no final do ano passado. Acompanhada do advogado Silvio Guerra, ela contou 
detalhes da violência e garantiu que pretende ir até o fim com o processo.

FábiaOliveira

DE CLARA MAYA

DIA DE DEPOIMENTO 

RACISMO

Thammy Miranda 

entrega denúncia 

contra Lumena ao MP

Esta coluna soube que Larissa Manoela anda 

tristinha, tristinha com o término do namoro 

com Léo Cidade, que viajou para espairecer no 

interior. Quem conhece a atriz diz que ela não 

está lidando muito bem com o término da rela-

ção. Amigos dizem que com certeza tem volta. 

Será? Esses jovens... A coluna, que é do bem, 

torce pelo amor!

TRISTE PELO FIM DO 

NAMORO

REPRODUÇÃO / 
IN

STA
GRAM

V
ereador por São Paulo, Thammy Miranda 
já havia demonstrado, através de suas 
redes sociais, toda sua indignação com o 

discurso da participante Lumena Aleluia, do 
‘BBB 21’, sobre sua colega de confinamento, a 
atriz Carla Diaz. O filho de Gretchen disse que 
iria reunir seus advogados para verificar a possi-
bilidade de processar a baiana por sua fala 
sobre Carla ‘ser toda cagada em sua branquitu-
de de merda’. Em conversa com a coluna 
Thammy disse que já tomou a primeira provi-
dência contra a psicóloga e enviou um ofício ao 
Ministério Público do Rio de Janeiro denuncian-
do o ato de racismo de Lumena contra Carla 
Diaz. 

“Ontem mesmo (quarta-feira) já enviei um 
ofício ao MP. Não é só o Thammy político que 
está fazendo isso e sim o cidadão. Me senti 
mais que ofendido. Eu me senti no dever de 
chamar atenção pra isso. Se a Carla Dias 
tivesse falado: “negritude de merda”, ela 
sairia presa no BBB. A mesma responsabili-
dade que devemos ter com os negros, deve-
mos ter com os brancos, porque não é sobre 
cor, é sobre ser humano”, diz o vereador, que 
também pretende processar a baiana na 

esfera cível e, caso ganhe, pretende doar a 
indenização para entidades de combate ao 
racismo. 

No documento enviado ao MP, Thammy 
afirma que “não se trata de cogitar, como 
tem sido veiculado, o ‘racismo reverso’, hipó-
tese já afastada pelo judiciário, mas de 
perigoso incitamento a comportamentos 
agressivos e humilhantes em relação a 
pessoas de raças diferentes. De incitamento 
à prática de atos de convulsão social, pois 
aos racistas tal frase dá munição para se 
auto-justificarem”.

Ele diz ainda que “a participante em 
questão trouxe para o programa de reper-
cussão nacional todo o desrespeito, desin-
formação e agressividade que tem sido 
objeto de preocupação nas redes sociais”.

AGNEWS/GABRIEL REIS

REPRODUÇÃO

Nas redes sociais, Thammy 
demonstrou acreditar que 
Lumena tem ‘pego no pé’ de 
Carla Diaz fazendo uso de 
pressão psicológica e que ela 
use seus conhecimentos 
como psicóloga para tentar 
desestabilizar outros bro-
thers. “Ela é um lixo de ser 
humano, é surreal o que ela 
está fazendo. Eu nunca 
conheci na minha vida um 
ser humano tão podre. Se 
essa não for a verdade dela, 
a edição do reality show 
está fazendo dela um 
monstro”, afirmou.

12    SEXTA-FEIRA, 19.2.2021  I  O DIA



AGATHA MOREIRA PERDIDA 
EM MEIO AO CAOS DA GLOBO
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A ambulante baiana Gleice Araújo Silva, mais conhe-

cida como Ruana, de 29 anos, é uma das protagonis-

tas do ‘Falas Femininas’, especial que a Globo exibe no 

Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Com direção 

de Patricia Carvalho e Antonia Prado, o programa 

apresentar a história de vida de cinco mulheres de di-

ferentes regiões do país, faixas etárias, credos e raças, 

com o objetivo de revelar as histórias de luta e força 

que marcam a vida das mulheres brasileiras. Dona 

de uma barraca de drinks na praia, ela complementa 

sua renda para criar as três filhas vendendo comida 

por encomenda. Apesar da rotina puxada, Ruana não 

deixa de se dedicar a sua religião, o candomblé.

Renan Machado, irmão da Anitta, teve que vir a público 

esclarecer a internação da cantora, após internautas espe-

cularem que ela teria dado entrada em uma clínica do Rio 

por conta da covid-19. Segundo a assessoria da cantora, o 

motivo de sua internação é uma intoxicação alimentar e, 

por enquanto, não foram divulgados detalhes do estado 

de saúde. Renan pediu respeito pelo momento que Anitta 

está passando. 

“Passando pra dar um breve recado, porque já está acon-

tecendo um monte de especulação sobre um monte de 

coisa que não tem sentido. Minha irmã está internada, 

sendo tratada, medicada e assim que ela chegou aqui foi 

testada e deu negativo. Não é covid. Está sendo tratada 

e está tudo certo. Estou vindo aqui pra acabar com essas 

especulações e pra pedir um pouquinho de respeito com 

ela pra que ela possa se recuperar bem”, disse Renan, que 

apresentou cópia do exame realizado pela irmã. 

NÃO É COVID

MULHERES EM PAUTA

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

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

/T
V

 G
LO

BO

POR AÍ
 n Música, humor, 

papo cabeça, 
diversidade, di-
versão. Tudo isso 
junto e misturado 
no Festival Joana 
Getúlio, que pro-
move três ações: 
entrevista no dia 
26, performances 
de artistas convi-
dados no dia 27, e 
transmissão on-li-
ne do espetáculo 
musical ‘Joana 
Getúlio – uma 
banda de banhei-
ro’, ao vivo, pelo 
YouTube, no dia 6 
de março.

Na contramão da 
maioria, Luisa Mell 
usou as redes 
sociais nesta 
quinta-feira (18) 
para mostrar um 
lado solidário do 
Nego Di, do ‘BBB 21’, 
que até pouco tempo 
o grande público não 
sabia que ele tinha. A 
apresentadora, que é 
contra o 
cancelamento virtual, 
disse que resolveu 
olhar suas mensagens 
privadas no Instagram 
pra ver se o humorista 
algum dia já havia mandado alguma 
mensagem pra ela, após algumas pessoas 
compartilharem ameaças de Nego Di antes 
de entrar no reality. 
 “Quero falar uma coisa que vai surpreender 
todo mundo, mas acho que temos que ser 
justos e sinceros o tempo todo. É sobre o Nego 
Di. Eu vi muita gente postando que ele tinha 
ameaçado as pessoas antes do Big Brother. 
Bateu a curiosidade e fui olhar pra ver se ele já 
tinha mandado alguma mensagem pra mim. E 
não é que ele já tinha mandado? Faz tempo e 
eu não tinha visto”, conta Luisa, que 

compartilhou o print das mensagens de Nego 
Di oferecendo ajuda para divulgar o Instituto 

Luisa Mell. 
 “Eu choro muito 
com os teus stories. 
Posso te ajudar de 
alguma forma? 
Precisa que eu 
divulgue alguma 
coisa pra te ajudar? 
Trabalho em uma 
rádio aqui no RS. Se 
precisar de algo, eu 
ajudo”, se 
comprometeu o ex-
brother em mensagens 
enviadas à Luisa em 
julho de 2019.  
 A apresentadora 
disse o motivo de ter 
compartilhado com seu 

público as mensagens de Nego Di. “Resolvi 
postar isso pra mostrar que ninguém é de todo 
mal. Obviamente que torci pra ele sair do jogo, 
mas sou totalmente contra esse massacre que 
fazem quando as pessoas saem do reality. 
Acho isso muito perigoso. Então resolvi me 
manifestar pra que a gente repense sobre 
essas coisas. Ontem vi o Fiuk falando que é a 
primeira vez que ele se sentiu amado e até 
chorei”. 

LUISA MELL MOSTRA 

SOLIDARIEDADE DE NEGO DI

Agatha Moreira, mesmo em alta na Globo e reservada para várias nove-

las, tem confidenciado pra amigos próximos o momento ‘bagunçado’ 

que a Globo vem passando. Segundo a estrela, cada hora ligam para a 

escalar para uma novela que nem ela, com contrato longo, sabe qual 

produto de fato vai fazer, por conta da tamanha indecisão e confusão 

na emissora.

 Por falar da emissora, o caminho agora está sendo inverso. Os atores 

mais jovens que permaneceram contratados a longo prazo estão pre-

ferindo pedir contrato por obra para a emissora, como aconteceu com 

Camila Queiroz. Há quem diga que a próxima é Marina Ruy Barbosa. A 

ruiva já entendeu que é ela quem leva seus anunciantes para a Vênus 

Platinada, não ao contrário.

Desafio para compor um agente do FBI
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 O ator Gui Agustini, do longa  ‘Solteira Quase Surtando’, volta ao cinema 
nacional em ‘O Faixa Preta’ como um agente do FBI, Barry, responsável 
pela prisão do lutador de Jiu Jitsu Fernando Tererê no filme baseado em 
fatos reais. Séries como ‘FBI’, ‘Homeland’ e ‘Quântico’ tornaram-se 
inspiração para Gui na hora de compor o personagem. “Quis aprender ao 
máximo o que é ser um agente do FBI. Comecei a estudar todo o processo 
necessário para me tornar um e assisti todos os vídeos possíveis. As 
informações serviram apenas como base, porque o personagem 
retratado na trama é uma versão que não se encontra em lugar nenhum 
por não ser a das mais positivas”, conta.

MEXICANAS ESTREIA EM ‘GÊNESIS

ATRIZ DE NOVELAS 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Estrela das novelas mexicanas da Televisa e 

do cinema, Mika Guluzian finalmente estreia 

nas novelas brasileiras. Premiada no cinema, 

ela aceitou o convite para estar em ‘Gênesis’ 

como Fátima, uma serva aramita que passou 

a vida em tendas, sem conhecer quase nada do 

mundo exterior. 

 “Estou muito realizada. Nunca consegui fazer 

televisão no meu país e sempre tive vontade, mas 

minha agenda não batia com os compromissos 

fora, ou até mesmo com agenda de outros traba-

lhos. Estou amando e sendo muito bem recebida. 

Nunca havia trabalhado em uma trama bíblica 

antes e requer muito estudo da minha parte. 

Com certeza é diferente de atuar em uma trama 

mexicana, mas acredito que a arte se une em 

um todo, em qualquer lugar do mundo”, conta a 

artista, que lançará ‘Nada é Por Acaso’, de Zíbia 

Gasparetto, ao lado de Giovanna Lancellotti, 

ainda esse ano. 

Nos bastidores dos estúdios da Casablanca, na Record TV Rio, continua um verdadeiro 
‘Deus nos acuda’. A produtora vem acelerando as gravações e cortando parte de roteiro 
pra dar tempo de gravar tudo. O corre corre tem deixado os atores do elenco da trama 
bíblica bem insatisfeitos...

QUEM VÊ CLOSE, NÃO VÊ CORRE

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NO ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, se 
lançou a candidato ao Governo de São Paulo, direto de 
Washington, Estados Unidos, onde atua como diretor do 
Banco Mundial. Mas pode ser abatido pela Justiça. Ele 
responde a inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) 
e também pode virar réu na ação pública na Justiça Fede-
ral que envolve a Cinemateca. Weintraub é acusado pelo 
Ministério Público Federal de ser o principal responsável 
pelo caos no órgão ao cancelar o contrato com a Funda-
ção Roquette Pinto, e pode responder por improbidade 
administrativa. A Cinemateca está fechada há quase um 
ano, prejudicando ainda mais o setor cultural.

No script
 N Outros dois estão na 

mira da Justiça. O ex-mi-
nistro Marcelo Álvaro e o 
secretário de Cultura do 
Governo, o ator Mario 
Frias. Ambos devem se 
candidatar a deputado. 

Estatuto 
 N O secretário de Cultura 

prometeu um chamamen-
to para gestão da Cinema-
teca mês que vem, mas co-
meçou a fazer gestão pró-
pria, o que é proibido pelo 
termo de doação pública 
do arquivo.

Coisa tá boa aqui...
 N O Paraguai está prestes 

a ganhar dois helicópte-
ros modelo Bell 412, da 
Polícia Federal do Brasil, 
para ajudar a patrulhar 
a fronteira. O Senado in-
cluiu o PL 331/20 da doa-
ção na pauta de semana 
que vem.

Como assim?
 N Quem vai pagar a via-

gem é o contribuinte. Cer-
ca de R$ 103 mil em custos 
ao governo. Fica a pergun-
ta: por que a PF não utili-
za os dois aparelhos para 
patrulhar a fronteira?

Carnaval em baixa
 N O trade turístico sofreu 

no feriadão de Carnaval 
no Brasil inteiro, sem 
igual em comparação a 
anos anteriores, por causa 
da pandemia do corona-
vírus. A cidade do Rio de 
Janeiro foi a mais afetada, 
com o cancelamento da 
festa na Sapucaí e de blo-
cos nas ruas. Em 2020, a 
ocupação nos hotéis cario-
cas ficou em 93%. Este ano 
não ultrapassou os 50%, 
segundo dados oficiais da 
Associação Brasileira da 
Indústria Hoteleira.

Terra da garoa
 N Em São Paulo, houve for-

te impacto negativo tam-
bém na hotelaria. A ocu-
pação no verão vem sendo 
de 40%. Na capital, o se-
gundo semestre de 2020 
foi um desastre, com mé-
dia de ocupação em 20%. 

Ceará e Bahia
 NNo estado do Ceará, as 

hospedagens de Carnaval 
chegavam a 70%, mas nes-
te ano atingiu apenas 40%, 
conforme a ABIH. Em Sal-
vador e em várias cidades 
baianas, a ocupação média 
foi de 50% - e estimam 70% 
a média durante o verão.

Sem burocracia
 N O Auxílio Emergen-

cial do Carnaval é uma 
parceria com empresas 
privadas. Geraldo Júlio, 
pelo contrário, deixava 
os profissionais numa 
verdadeira via-crucis 
para receberem os seus 
cachês.

Ratinho no ar
 N O apresentador de TV 

e empresário de comu-
nicação Carlos Massa, o 
Ratinho, foi às compras. 

Ele está montando uma 
rede de rádios no Brasil, 
e tem comprado emisso-
ras principalmente no Li-
toral Norte paulista e na 
capital do Rio de Janeiro. 

Nos bastidores...
 N ...A presidente do SBT e 

filha do Silvio Santos não 
gosta do contrato da emis-
sora com o apresentador, 
pelo qual dividem meta-
de dos lucros do progra-
ma. Mas Ratinho não está 
preocupado.

TELA EM OFF

FREVO NA RUA!

 N O prefeito João Campos, do Recife, já demonstra profunda dife-
rença no tratamento à Cultura da cidade em relação a seu anteces-
sor, Geraldo Júlio, ambos do PSB. O atual alcaide já sancionou Pro-
jeto de Lei que vai assegurar R$ 4 milhões para 160 agremiações 
e 900 atrações artísticas, entre cantores, bandas e orquestras. 

A pandemia pelo coronavírus nos 
encurralou em casa, seja ela do 
tamanho que for. Do conforto do 

trabalho remoto possível à saída obri-
gatória pelo sustento diário, guardadas 
as devidas proporções, ficamos todos 
reféns do que a covid-19 pode causar 
a nós e aos nossos. Os danos, como as 
mortes, já vimos, são muitos. Natural 
que quando a vacina finalmente che-
gasse corrêssemos todos trôpegos em 
busca de salvação, agarrados a esse fio 
de esperança. Eis que, por fora da fila 
dos grupos prioritários, diante da es-
cassez de insumos, aparecem os que 
não hesitam em surrupiar uma dose 
que não seja sua. Por que mesmo essas 
pessoas acham que podem?

As trapalhadas do governo errá-
tico e vil no comando da pandemia 
nos trouxeram até aqui. Despeitado 
e incompetente, o presidente da Re-
pública deu de ombros para as ofer-
tas de imunizantes, fez pouco caso de 
possibilidades concretas de proteger a 
população como o nosso Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) permitiria se doses 
suficientes houvesse.

A pandemia da covid-19 continua 
causando estragos na Econo-
mia. Inúmeras empresas estão 

agonizando e, muitas, se quer con-
seguiram a recuperação judicial. O 
motivo é a reforma da legislação cria-
da pela Lei de Falências e Recupera-
ção de Empresa, trazendo mudanças 
nos procedimentos que acarretaram 
maior exigência não só para a recu-
peração, mas também para o pedido 
de falência.

A reforma inverteu os princípios da 
Lei 11.1101/2005 que previam a pre-
servação da empresa instrumento de 
geração da atividade econômica e de 
impostos, a proteção dos trabalhado-
res e da sua renda e a proteção dos in-
teresses dos credores. Para se ter ideia, 
em 2020, mesmo com o notório impac-
to provocado pelo isolamento social, 
o número de recuperações judiciais 
e falências não tiveram o mesmo au-
mento, o que seria natural.

Dos mais de 920 processos com pe-
dido de recuperações, 22% não foram 
autorizados. O principal motivo de re-
jeição é a falta de atendimento dos re-
quisitos mínimos exigidos para pedir 
o benefício da recuperação judicial, 
levando em conta que 86% deles foram 
de pequenas e médias empresas, que 
fatalmente são as que mais sofrem em 
períodos de crise econômica.

Para 2021, a expectativa da retoma-
da da Economia é a esperança de to-
dos. Mas, se o governo não conseguir 
controlar a pandemia e aquecer o setor 
econômico, com um plano de vacina-
ção eficaz, as inadimplências das em-
presas e das pessoas físicas poderão 
elevar o número de pedidos de falên-
cias e recuperações judiciais a partir 
do segundo semestre.

Para se ter uma noção da proporção 

Empresas agonizam

A vacina e a empatia que nos faltam

Dani Monteiro 

deputada estadual 
pelo PSOL-RJ

Jarbas Barsanti 

vice pres. Conselho 
da Assoc. Peritos 
Judiciais do Rio

Esse homem é mau, a minha sobri-
nha de quatro anos já repete quando 
vê Bolsonaro na televisão. E ela nem 
entende ainda que a mãe da melhor 
amiguinha morreu à míngua e sem 
ar depois de ser infectada pelo coro-
navírus na casa dos patrões. Foi-se o 
arrimo de uma família que não se sabe 
a vida que terá. Mais uma.

Chegamos à vacinação, único re-
curso científico disponível para nos 
livrar da peste que nos assola desde 
o ano passado, com doses contadas, 
distribuição nebulosa e aplicação se-
letiva. Sim, há um plano nacional que 
estabelece grupos prioritários, ao me-
nos isso. Se é essa nossa realidade, é 
necessário que respeitemos as regras 
estabelecidas. Só que não.

Na real, as trapalhadas do governo 
errático e vil não justificam a atitude 
condenável de quem não espera a sua 
vez. Que gente é essa? Arrisco dizer: a 
mesma gente que não se importa com 
os porquês de tanto morador de rua 
na sua esquina, a mesma gente que 
atropela e mata em alta velocidade 
e foge sem prestar socorro e sem re-
morços; a mesma gente que despre-
za a empregada doméstica; a mesma 
gente que brada que o estado não tem 
de dar nada a ninguém mas não dis-
pensa o que é público; a mesma gente 
que segue indiferente desde que suas 

de consumidores endividados no país, 
de acordo com a última apuração do 
Indicador Serasa Experian de Inadim-
plência do Consumidor, em janeiro de 
2020, já tínhamos 63,78 milhões de 
consumidores inadimplentes, com R$ 
258,12 bilhões de dívidas negativadas, 
equivalente a uma dívida média de R$ 
4.046,81 por consumidor. Certamen-
te, esses números podem ter tido um 
aumento significativo até o final do 
ano passado, quando o desemprego 

também bateu recorde, com mais de 
14 milhões de pessoas.

O cenário ainda é complexo e o que 
se espera é que o mais rápido possível 
possamos frear a pandemia e os seus 
efeitos, alavancando gradativamente 
a Economia. Caso contrário, o sofri-
mento das empresas permanecerá e os 
pedidos de recuperação judicial tende-
rão a crescer, embora as novas regras 
não ajudem muito os empresários no 
que diz respeito a esse benefício.

necessidades (e futilidades) sejam 
atendidas prontamente. 

Farinha pouca, que se ponha mais 
água no pirão. Foi a lição que meu pai 
me deu, na favela onde cresci, num 
cotidiano incompreensível pela de-
sigualdade escancarada quando des-
cíamos o morro e víamos a cidade ha-
bitada pelos outros, os privilegiados 
por alguma condição de abundância 
que lhes fora dada. A saber herança, 
boa educação, acesso a bens cultu-
rais, bons médicos, conforto, moradia 
com banheiro(s). Não precisei chegar 
à idade adulta para compreender o 
quanto esses fatores são determinan-
tes para as vidas de pretos e pobres, 
que largam em franca desvantagem 
desde o berço que não têm.

Na escassez material, no entanto, 
meu pai também me ensinou que se 
deve dar o máximo, ainda que o que 
se alcance seja mínimo: afeto, soli-
dariedade, compaixão, gratidão, ge-
nerosidade. Meu pai ensinava sobre 
empatia sem saber a que classe gra-
matical essa palavra pertencia porque 
desconhecia regras da língua portu-
guesa. E me doutrinou também que, 
quando na fila, a gente não só espera 
a vez como também cede lugar. Sobre 
moral, pelo visto, essa gente que avan-
ça sobre as vacinas pisoteando quem 
está à frente não aprendeu.

ANDERSON BARROS/ CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

ESPLANADEIRA

 N# Telemedicina do HCor oferece expertise para laudar à distância 
exames de eletrocardiograma realizados na rede pública. # Housi, pla-
taforma de moradia por assinatura, anuncia expansão para Rio de Janei-
ro. # Programa Munícipio Transparente, patrocinado pela Techint E&C, 
Instituto Ethos e a Agenda Pública, elevou em até 200% a transparência 
na gestão pública em Patrocínio e Serra do Salitre, em MG.

 NA seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, 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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Malía lança nova 
música, ‘Onda’, 
em parceria com o 
cantor Leo Santana, 
unindo elementos 
do trap, funk e 
pagodão baiano

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

MALHAÇÃO

 n João é hostil com René. Jeff 
inventa para Lincoln que está 
namorando Mari. Dandara e 
René conversam com João. Duca 
recebe seu primeiro salário como 
professor da academia.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Dionísio chama pela cigana 
ao ver Aurora, parecendo sofrer 
uma alucinação. Manolo avisa 
a Samuel que Aurora conseguiu 
instalar o aparelho de escuta no 
telefone de Dionísio.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Isabel avisa a Tancinha que o 
juiz é quem decidirá sobre a guar-
da de Carol e os irmãos. Giovanni 
se assusta com o descontrole de 
Bruna e comenta com Shirlei que 
precisa se afastar da advogada.

 n Amat ameaça Terá e Nadi. 
Danina discorda de Aya. Terá 
tenta controlar a esposa. Harã 
e Abrão invadem o palácio. Su-
nuabum descobre que o irmão 
foi capturado. 

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n JP pergunta para Tati porque 
ela está servindo as pessoas. A 
menina diz que foi Renata que 
mandou. JP pede para ela parar 
de servir e ir brincar.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Ruy encontra Zeca, e Ritinha 
se desespera. Silvana agradece 
Dantas por ter assumido a culpa 
do desfalque na empresa. O 
agiota cobra a dívida de Silvana.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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“D
a CDD para o mundo”. É 
assim que Malía abre o seu 
novo single, a música ‘Onda’, em 
parceria com Leo Santana. A conexão 

Rio-Salvador, lançada pela Universal Music na semana passada, mis-
tura diversos gêneros da música. É ainda um convite a entrar no mundo da 

carioca, que faz questão de mostrar que pode ser muitas em uma só.
“’Onda’ é muito importante para mim porque mostra outras versões da Malía e 

ainda celebra os nossos corpos. Por mais que tudo esteja uma loucura, a gente não corta 
a nossa onda e curte a nossa vibe”, diz Malía, que escreveu a letra pensando em Leo Santa-

na: “Essa música já surgiu com a intenção de ser para o Leo há uns dois anos. Eu busquei um 
contexto em que eu pudesse gravar com ele e que fizesse sentido para os dois. Quando encontrei 

o momento, mandei a mensagem e o Leo topou. Ele é superincrível e parceiro. Ele trouxe muito 
gingado, sonoridade e identidade.”

Nascida e criada na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, a carioca de 21 anos lança um trabalho 
quase biográfico ao colocar diversas referências do seu universo, que vão desde Tati Quebra Barraco, 
outra cria da CDD e pioneira no funk, até Rihanna, bad girl favorita da jovem que se destacou can-
tando R&B e hip-hop no Viaduto de Madureira. Hoje, ela faz o seu próprio som, o “trapcal”, que é uma 
mistura entre hip-hop, trap e elementos da música brasileira.

“É de extrema importância a gente ressaltar as pessoas que passaram pelo caminho que a gente 
está trilhando hoje como a Tati Quebra Barraco, que é artista, favelada, fala muito sobre a CDD e rea-
firma o lugar dela. Olha como isso é inspirador! Realmente, ‘Onda’ é um compilado de inspirações 
de bad girls, da Rihanna a Tati Quebra Barraco. Eu brinco que se a Rihanna fosse brasileira, ela 
seria da Cidade de Deus, seria carioca, arretada e amiga da Tati Quebra Barraco”, brinca Malía.

CLIPE
Dirigido por Matheus Senra, o clipe apresenta Malía com quatro roupas diferentes, que 

representam quatro moods distintos, além da interação entre os cantores em um bai-
le, com direito a muita dança, suingue, pele e gingado. A produção é marcada pela 

sensualidade, diversidade e protagonismo preto, os quais Malía destaca como 
elementos naturais do seu trabalho, pois fazem parte do seu cotidiano. É 

assim que ela se sente representada.
“É uma sensualidade natural de quando a gente não corta a 
onda. É uma sensualidade pautada no contexto do clipe, 

de como eu e minhas amigas gostamos de nos 
vestir quando podíamos ir a festas 

antes da pande-

Malía e Leo Santana

CONEXÃO 

CIDADE 

DE DEUS-

SALVADOR

mia. É calor, é Rio, é 
Salvador, a gente anda de short, a 

gente anda de top, a gente dança na festa... Esse 
é o nosso Brasil. É algo natural de quando a gente se en-

contra e celebra”, diz.
“Meu objetivo era passar a minha realidade. Não vai existir clipe 

da Malía sem que ela se sinta representada e à vontade para estar naquele 
espaço. Infelizmente, a gente tem que falar sobre esses temas, mas não existe 

uma pauta, surge natural para mim. Tem até várias pessoas que eu conheço na figu-
ração porque é sobre o meu universo e ele é real e múltiplo. Um universo que é só de um 

jeito, ele é criado, ele segrega. O normal mesmo é estar tudo junto e misturado”, pondera 
a artista que vê a música como “ferramenta de transformação”.

“Política está no nosso posicionamento de existir, respirar e de como vai fazer as coisas. Por 
exemplo, essa felicidade que eu passo na minha música é o meu posicionamento político. Quando 

eu falo da CDD, quando eu falo do Rio, quando eu falo de todo mundo estar curtindo, isso é uma 
resistência. É importante demonstrar pessoas diversas sendo felizes para que todo mundo entenda 
que a felicidade cabe”, reflete.

OUTRAS FACETAS
Diferente do álbum ‘Escuta’ (2019), sua estreia discográfica que trouxe uma sonoridade mais orgânica 
e voltada à MPB, os últimos singles da carioca são mais pop e mostram um lado da artista que alguns 
fãs podiam não conhecer. Malía quer mostrar que ela é livre para ser o que quiser.

“Essa nova era é uma continuidade do que eu quero externalizar hoje e do que eu me sinto pronta 
para dizer. Fala muito sobre liberdade de ser quem você é. Quando eu digo liberdade, é liberdade até 
do que vou usar na minha música entendeu? Quero e posso falar sobre tudo. Me sinto livre para jogar 
essa liberdade em forma de música para outras pessoas e elas conseguirem se sentir também”, diz.

Essa pluralidade sonora, que faz Malía lançar o seu próprio “trapcal”, é fruto de muitas 
influências, sobretudo, brasileiras porque ela acredita “que quando a gente sabe de onde 

a gente veio, a gente vai com mais firmeza para onde quer chegar”. “Escuto Djavan, 
Caetano, João Bosco, Elis, Alcione... É uma galera. E tem as influências novas, como 

Tasha Okererke, Cristal, Onnika, Ebony, que são mulheres do trap, do grill, da 
música brasileira e muito importantes porque são o suprassumo em rela-

ção à tecnologia e à linguagem. Elas estão na rua para dizer o próximo 
passo. Elas são o agora e o futuro”, destaca.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata 

Uchoa 



Horóscopo

Ótimas vibrações para sua carreira e suas finanças. Há 
boas chances de ser reconhecido pelos chefes. Na 
união, melhore o diálogo, aposte sempre na conversa.
Cor: pink.

Invista em estudos e boas novas podem surgir. 
Aproxime-se de pessoas sábias. No amor, quem está 
livre vai sentir uma vontade de encontrar alguém. Cor: 
vermelho.

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: alerta, alto, andar, anelar, artista, astral, gaita, galé, geral, leal, 
legislativo, legista, liga, liso, lista, negar, nela, ostra, pedal, penal, pêra, rali, 
real, régia, tálio, trela, vila, vista, vitral, vítrea.

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

Você pode resolver um problema. Encare seus 
desafios e busque soluções para deixar de se 
preocupar. Desejos à flor da pele marcarão o amor. 
Cor: ocre.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Trabalhar em equipe será uma ótima opção. A Lua 
facilitará as parcerias e sociedades. Atração por 
alguém conhecido deve aumentar muito. Invista. Cor: 
preto. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

O desejo de se dar bem será um bom estímulo para 
você conseguir o que deseja. Mostre o seu potencial e 
alcance seus objetivos. No romance, lutem juntos. Cor: 
bege.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você vai sentir uma vontade grande de se destacar. 
Reserve um tempo para cuidar da beleza e da sua 
saúde. Seu charme vai estimular as paqueras. Cor: 
amarelo. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

Bom astral para quem deseja mudanças. Resolva 
pendências e melhore a qualidade do seu dia, se 
mexa. Invista na sedução para curtir o romance. Cor: 
rosa.

LIBRA
23/9 a 22/10

Converse com os seus colegas de trabalho para 
agilizar as tarefas. Algumas mudanças ou imprevistos 
podem surgir. Na união, paixão não vai faltar. Cor: 
branco.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Pode ganhar uma boa grana com seu trabalho no dia 
de hoje. A Lua estimula as parcerias. No amor, o desejo 
de viver uma relação estável deve aumentar. Cor: 
preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Sua criatividade, simpatia e alegria vão te ajudar no 
ambiente profissional. Tome cuidado com fofocas, 
tenha atenção. A paixão estará no ar com o par. Cor: 
vinho.

A Lua beneficia o seu relacionamento com a sua 
família. Quem trabalha em casa terá um dia 
produtivo. Cobranças podem prejudicar o romance. 
Cor: laranja.

Trabalhar em equipe vai dar frutos. Um ambiente 
tranquilo para fazer suas tarefas te fará bem. No amor, 
aposte no diálogo para evitar rusgas, ouça mais. Cor: 
violeta.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

BBB 21: Karol 
Conká fala da 
masturbação 
com Bil
Após uma noite de festividade, 
ontem, Karol Conká começou o 
dia conversando com Pocah no 
quarto do líder, no ‘BBB 21’. Du-
rante o papo, a rapper confirmou 
que ela e Arcrebiano, o Bil, se mas-
turbaram debaixo do edredom. 

“Eu dormi com a mão dentro 
da flauta”, disse a rapper, referin-
do-se ao pênis do modelo, que foi 
o segundo eliminado do ‘BBB 21’. 

Karol Conká e Arcrebiano fica-
ram na terceira festa do reality e 
logo em seguida foram para debai-
xo do edredom. Apesar do “agito” 
no edredom notado por fãs, nada 
ainda tinha sido confirmado. 

Carla Diaz: 
clima quente 
com Arthur

Carla Diaz, Viih Tube e Camilla de 
Lucas conversaram sobre o rela-
cionamento da atriz com Arthur 
durante a festa na madrugada de 
quinta no ‘BBB 21’. Carla contou 
que os dois esquentaram o clima 
embaixo do edredom, mas que 
não rolou nada além disso. 

“Não rolou mão, não rolou nada”, 
disse a atriz. Viih Tube logo quis 
saber mais detalhes. “(Não rolou) 
nem por cima da calça?”, pergun-
tou. “Não. Não rolou provocação”, 
respondeu Carla, que revelou que 
Arthur ficou excitado com a troca 
de beijos. 

A atriz também revelou que tem 
medo de se envolver demais com 
o instrutor de crossfit. “Não que-
ro ficar criando expectativa, não. 
Ele não veio em nenhum momento 
atrás de mim hoje”, reclamou a lou-
ra. “Não está aguentando de tesão. 
Essa é a verdade”, sugeriu Viih Tube. 

Carla tem medo que Arthur quei-
ra ficar com outras meninas ao sair 
do programa.

Gilberto tem 
medo de sair 
com 100%

Gilberto ficou um tempo sozinho 
no gramado da casa do ‘BBB 21’, na 
tarde de ontem. Enquanto pensa-
va alto, ele pediu para o Big Fone 
tocar. “Estou precisando de imu-
nidade, meu Deus. Se eu for para o 
paredão, vou sair com 100%”, dis-
se o doutorando em Economia, 
que continuou: “Toca, por favor. 
Toca, por favor. Por favor, estou 
implorando”.

REPRODUÇÃO DE TV

REPRODUÇÃO DE TV
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