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DEFENSORIA 
RECOMENDA 
SUSPENSÃO DE 
REAJUSTE DOS 
PLANOS DE 
SAÚDE. 
ECONOMIA, P. 9
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CORONAVÍRUS

CRIME E 
CASTIGO

O QUE LEVA UM 
CIDADÃO A UMA 

MÁ CONDUTA? 
SIDNEY REZENDE, P.2

APRENDA COMO 
SE PROTEGER  
DE GOLPES E 
FRAUDES 
ENVOLVENDO 
SERVIÇOS 
BANCÁRIOS

FICA NO XADREZ

ARREPENDIDO 
DISSIMULADO 
PERDEU

Desacato será apurado: ‘Acha que está 
falando com vagabundo?’, ameaçou. P. 3

Prefeito de Niterói processará deputado que o intimidou 
dizendo que ia lhe dar uma ‘surra de gato morto’. P. 4
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CONFIRA  
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Cedae: desconto  
de 25% para quem 
teve problema com 
abastecimento.   P. 7
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Aos 52 anos, mais maduro, 
cantor volta ao “The Voice” 
e fala sobre a carreira. P. 5

Câmara mantém na cadeia o deputado 
bolsonarista Daniel Silveira (PSL) e 
preserva  a democracia.  BRASIL, P. 3
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DESFALQUES NA 
DEFESA CONTRA 

UM ATAQUE 
POTENTE 

ECONOMIA, P. 10

Copacabana, Lagoa, 
Tijuca, Vila Isabel, Barra 
e Rocinha são os bairros 
com maior potencial de 
contaminação.   P.5 

Covid:  
o mapa das 
piores áreas
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Arão, com fratura no dedo do pé, 
e Diego Alves, recuperando-se de 
lesão, não jogam a ‘final’ contra 
o Inter. Colorado já marcou 60 

gols no Brasileirão, apenas cinco a 
menos do que o Rubro-Negro. P. 8

STF determina perícia em celulares 
apreendidos com Daniel na prisão. P. 4

VOTOS PELA PRISÃO

364 x 130
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Nos anos finais da década de 1950, bem 
no finalzinho, eu estudava no Colégio 
Marista. Lembro que, por qualquer des-

lize, os professores, todos da Ordem Marista, 
tinham o costume de dar castigo: decorar, em 
pouco tempo, uma página de livro de Latim. 
Era para manter a disciplina, diziam os mestres.

No tempo do Exército - obrigatório naquele 
tempo - o castigo por pequenos delitos, era 
um, ou dois, ou mesmo três dias na cadeia do 
quartel. Tudo pela disciplina. Em casa, a pena 
era a de ficar sem a mesada. Fora os “discursos” 
dos avós, na base do “não quero um homem 
mal educado e sem disciplina”.

E, assim, cheguei até ao casamento, o pri-
meiro. Tô tentando chegar ao momento atual, 
com os mais jovens, e até uns que já passaram 
um pouquinho da juventude, que teimam em 
ignorar as proibições da era da reclusão, da 
minoria atuante que burla decreto que proíbe 
aglomerações, festas, bailes e etc e tal. Vou 
contar umas historinhas, verdadeiras, com no-
mes e locais fictícios, preservando identidades 
dos personagens. Quando eu for o persona-
gem, aviso. Prometo.

Corria o início de 1960, eu já estava como 
foca (o estágio, da época) na redação de um 
jornal importante na ocasião. Um redator, 
portador de prótese mecânica, de membro 
inferior, farrista de mão cheia, boêmia da 
melhor qualidade, mulherengo e espetacular 
profissional. Ele, já casado, morava no bairro do 
Maracanã. Chegava cedo no trabalho e traba-

semanais do coleguinha. Tudo pela disciplina.
Eu lembrei do lendário Aparício Torelly (ja-

neiro 1895 - novembro 1971) o Barão do Itararé 
- herói da batalha que nunca aconteceu - um 
dos mais espancados (foi preso dezenas de ve-
zes) pela Ditadura Vargas. Fui vizinho, de bom-
bordo, da mesa dele na redação, nos meus 17 
anos de idade, em jornal que não existe mais.

Ele me mostrava as cicatrizes das porradas 
que levou, quando era dono do semanário A 
Manhã, que criticava os desmandos do dita-
dor. “Queriam que eu só elogiasse Vargas. Eu 
sempre o criticava...”. As cicatrizes, para ele, 
eram medalhas, “com muita honra”. Era um 
indisciplinado a favor da democracia. Assim, 
como Sérgio Porto (janeiro 1923 - setembro 
1968) conhecido como Stanislaw Ponte Pre-
ta. Lembram deles ?

O Sérgio chegou a publicar o livro Festival 
de Besteira Que Assola o País, o FEBEAPÁ, que 
prazer de ter fornecido munição para as duas, 
ou três, edições. Ainda bem que fiquei conta-
giado com as indisciplinas desses dois cida-
dãos. Se vivos fossem, teriam um universo de 
besteiras, e burrices, para mostrarem.

Ih, já imaginaram eles mostrando as deso-
bediências sanitárias de hoje em dia? Sem va-
cina, com cepas por todo lado, sem leitos, sem 
médicos, sem leitos, com geosmina. Aposto 
que iriam lembrar que tem gente que só obe-
dece as leis dos traficantes.

lhava até lá pelas 19 horas. A rotina se repetia 
durante quase toda a semana. É que, às sextas 
feiras, o jornalista se transformava. Saía mais 
cedo do jornal, ia para casa, tomava um banho, 
jantava, dava um beijo na mulher e nos filhos e 
somente aparecia no dia seguinte, sábado, ao 
escurecer. A mulher aturou por um bom tempo 
as escapadas do marido. Até que, resolveu 
disciplinar o farrista.

Deixou ele entrar no banheiro e, rapidamen-
te, pegou a prótese - que ficava do lado de fora 
para não molhar- e escondeu. Sem a perna, 
o amigo não foi para a farra. O trabalho de 

esconder com vizinhos, deu certo. Soube que a 
mulher mandou gravar, na prótese, um ver-
dadeiro currículo do marido. Contava tudinho 
dele. Até que ele abandonou a esbórnia.

Um outro caso, o marido se mandava para 
a farra, aos sábados. Sempre pela manhã. Ih, 
durou uns poucos meses o tal costume. Até 
que, a mulher, toda arrumada, esperou o mari-
do na porta do carro, E foi avisado: “Mor, já que 
vai sair, me dá carona até Copacabana. Vou 
passear...” O cara, desconfiado, respondeu com 
uma pergunta: “ E nossos filhos ? Quem vai cui-
dar ?”. Creuza, a mulher, mandou na cara dele: 
“Elas se viram”. Pronto, acabaram as farras 

A primeira dose não se esquece

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Vou contar umas historinhas, 
verdadeiras, com nomes e 
locais fictícios, preservando 
identidades dos personagens”

A prisão do deputado Daniel Silveira (PSL) após ataques 
aos ministros do STF e apoio ao AI-5, ato de repressão 
mais cruel da ditadura, reabriu o debate na política 

sobre quais as razões que levam pessoas a comportamentos 
condenáveis pela sociedade. Incontáveis exemplos são en-
contrados no Congresso Nacional, em Brasília, como nos mu-
nicípios. Alguns exemplos: o Rio de Janeiro conta atualmente 
com cerca de 43 mil latas de lixo. Em média, de 500 a 600 
unidades são vandalizadas ou furtadas por mês, ou 6.600 
por ano. O prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 580 mil a 
cada ano. Apenas em janeiro deste ano, entre reposições, tro-
cas e novas instalações, a Comlurb já colocou 436 peças em 
toda a cidade. A durabilidade dos equipamentos é de cerca 
de cinco anos, desde que recebendo limpeza e manutenção 
adequadas e sendo bem cuidadas pela população. A situa-
ção é crítica e são registrados casos de vandalismo e furto em 
toda a cidade, do Leblon a Santa Cruz.

ROUBO DE CAVALOS
Na semana passada, dois homens armados invadiram o Cen-
tro de Controle de Zoonoses da Prefeitura do Rio e levaram 
onze cavalos. Nove animais foram encontrados. Os dois ani-
mais que permanecem desaparecidos haviam sido resgatados 
no ano passado na comunidade de Nova Sepetiba, em ação 
conjunta do CCZ com o presidente da Comissão de Defesa dos 
Animais da Câmara, vereador Luiz Ramos Filho (PMN). O caso 
foi registrado na 36ª delegacia de polícia.

MÁ CONDUTA

Rio e seus 
crimes 
condenáveis

 n Para o deputado Dr. Lui-
zinho (PP), deveria haver 
parceria entre Ministério 
da Saúde, Fiocruz e Exército 
para realização de “campa-
nha de vacinação em massa 
em Manaus para bloquear a 
expansão da cepa no Brasil”. 

 n O vereador Felipe Michel, 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, deu en-
trada em projeto de lei que 
prevê a criação do passapor-
te carioca de imunização, 
identificando as pessoas que 
já têm anticorpos da covid-19 
ou fizeram o teste da SWAB. 
O documento poderá ser 
permanente, para quem já 
tomou a vacina; temporário, 
quando comprovar imunida-
de temporária por exame; e 
especial, para turistas.

PASSAPORTE 
CARIOCA DE 
IMUNIZAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Em média, de 500 a 600 latas de lixo são vandalizadas ou furtadas por mês

PARCERIA EM FAVOR 
DE MANAUS

Em média, de 
500 a 600 
papeleiras 
são 
vandalizadas 
ou furtadas 
por mês, ou 
6.600 por 
ano.
COMLURB

PICADINHO

Evento da Rede Mulheres In Rio vai reunir advogadas e especialistas 
em Psicologia para discutir a violência doméstica e de gênero. 

Maricá e UFRJ assinam protocolo para desenvolvimento de 
projetos de pesquisa científica em Saúde.

Defensoria Pública prorroga inscrições para o concurso de Residên-
cia Jurídica até o dia 9 de março. 

Felipe Michel

MARCELO PIU/PREFEITURA DO RIO

ARTE EM TODA PARTE
 n Deputadas federais Benedita da Silva e Áurea Carolina 

protocolaram requerimento solicitando informações sobre 
atraso no pagamento de mais de 500 artistas contemplados 
nos editais Arte em Toda Parte selecionados em dezembro. 

As mais lidas
Online

Narrador deixa a Globo 
após quase 30 anos e deve 
fechar com a Band para F1

ESPORTES

OAB aponta falhas 
no processo em que 

jovem negro é acusado 
de roubo pela 4ª vez 
por reconhecimento 

fotográfico
RIO DE JANEIRO

Larissa Manoela está triste 
com o fim do namoro

FÁBIA OLIVEIRA

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



BRASIL

Deputados 
decidem por 360 

votos, contra 
apenas 130 e 

três abstenções, 
que parlamentar 

bolsonarista vai 
continuar preso 

por ataque ao 
Supremo

Para Arthur Lira, decisão mudará comportamento 

MICHEL JESUS/AGÊNCIA CÂMARA MICHEL JESUS/AGÊNCIA CÂMARA

Magda Mofatto fez questão de ler trechos com palavrões

A decisão 
permitirá 
que o 
ambiente dos 
parlamentares 
seja mais 
“respeitoso” 
e sem 
“radicalismos”
ARTHUR LIRA,  
pres. da Câmara

N
em mesmo apelando para vá-
rios pedidos de desculpas, o de-
putado federal Daniel Silveira 
(PSL-RJ) conseguiu escapar da 

cadeia. Em uma decisão contundente, a 
Câmara aprovou ontem por 360 votos, 
contra apenas 130 e três abstenções, a 
manutenção da prisão do parlamentar 
bolsonarista. Para ser mantida, eram ne-
cessários 257 votos. 

Silveira foi preso na última terça-feira 
após divulgar vídeo com apologia ao AI-
5, além de discurso de ódio e xingamen-
tos contra os integrantes do Supremo. A 
detenção foi determinada pelo ministro 
Alexandre de Moraes e referendada, em 
seguida, pelos 11 ministros da Corte. O 
plenário da Câmara manteve a decisão 
do STF. Ele é investigado no âmbito do 
inquérito das fake news. 

Antes da votação, diante da eminen-
te manutenção de prisão Daniel Silveira 
recuou em sua postura e pediu, como se 
fosse possível, desculpas pelos ataques 
desferidos em vídeos a ministros do Su-
premo. Ele foi ouvido por meio remoto 
pelo plenário da Casa. “Mais uma vez peço 
desculpas pela minha fala reconhecendo 
sempre a importância do Supremo Tri-
bunal Federal, é uma instituição muito 
importante”, disse em uma de suas três 
intervenções por meio de remoto na deli-
berativa da Câmara.

Silveira tentou demostrar tranquilida-
de para convencer os demais deputados 
a fim de revogar sua prisão. Ele repetiu 
diversas vezes que estava arrependido. 
“Assisti aos vídeos três vezes e percebi que 
minhas palavras foram duras até para 
mim mesmo, tinham outros modos que 
eu poderia me expressar”, afirmou.

A tentativa do bolsonarista esbarrou 
na posição da deputada Magda Mofatto 
(PL-GO), relatora do processo, que deu 
parecer favorável à manutenção da pri-
são. No parecer lido, ela classificou a de-
cisão do ministro Alexandre de Moraes, 
do STF, que determinou a prisão, como 
“correta, necessária e proporcional”. A 
deputada fez questão de ler trechos, inclu-
sive com palavrões, expressos por Silveira 
na gravação que originou a prisão. 

“A liberdade de expressão protege o dis-
curso que nos desagrade e incomode, mas 
não alcança aqueles voltados a incitar a 
verdadeira prática contra autoridades pú-
blicas”, disse a relatora. “O deputado não 
fazia meras conjecturas, mas dava a en-
tender que existia um risco concreto aos 
integrantes do Supremo Tribunal Federal, 
risco que era constantemente reforçado 
mediante os xingamentos, impropérios e 
ameaças de cassação por meio de proces-
sos ilícitos”, afirmou.

Apesar de afirmar que reconhecia seus 
erros, Silveira disse que não representava 
“risco à democracia” e que qualquer depu-
tado ou senador está sujeito ao erro”. Ele 
justificou que não defendeu o AI-5. 

Arthur Lira (PP-AL), presidente da 
Câmara, afirmou que a decisão de man-
ter Silveira preso mudará o comporta-
mento dos parlamentares. Para ele, a 
decisão permitirá que o ambiente seja 
mais “respeitoso” e sem “radicalismos”.

MAIS UM PROCESSO

 N A PGR pediu a abertura de inquérito 
contra o deputado federal Daniel Silveira 
(PSL-RJ) para apurar possíveis crimes de 
desacato e infração de medida sanitária 
no episódio em que o parlamentar discu-
tiu com uma policial civil ao se recusar 
a usar máscara no IML do Rio, após ser 
preso pela PF.

O episódio ocorreu na quarta quando 
Silveira se dirigiu ao IML para prestar exa-
mes após a prisão. Ao chegar no local, uma 
policial civil percebeu que o deputado es-
tava sem a máscara, obrigatória em locais 
públicos do Rio desde junho, e avisou: ‘Para 
a nossa proteção e para a sua também, 
aqui dentro tem que usar máscara’.

Silveira se recusou a cumprir a orienta-
ção. A discussão foi registrada em vídeo 
e divulgada nas redes sociais por um as-
sessor do deputado. A PGR quer apurar 
se Silveira cometeu crimes de desacato e 
infração de medida sanitária.

PGR pede inquérito 
por desacato

Relatora classificou a 
decisão de Alexandre de 
Moraes como “correta, 
necessária e proporcional”

M
ais de 14.500 robôs pedem, au-
tomática e concomitantemen-
te, liberdade para o “deputado 

federal” Daniel Silveira, que é apenas 
um youtuber terrorista anabolizado, 
com vasta lista delituosa. Estes robôs, 
que são comandados por algum imbecil 
analfabeto, escreveram na postagem: 
DANEL DA SILVEIRA.

Isto cheira ao mesmo grupo que 
deu origem à fraude eleitoral de 2018, 
quando então estes imbecis condu-
ziram um bando de Profanadores da 
Democracia para se tornarem políti-
cos. E que, sob o manto de uma falsa 
imunidade, tentam assaltar, traficar, 
destruir e implantar o terror nesta ter-
ra chamada um dia de Brasilis.

Esta é mais uma das provas de que o 

Um certo quem ?

Marcelo Kieling é 
jornalista, especia-
lista em marketing e 
bacharel em Ciências 
Contábeis

atual nefasto grupo político que gover-
na este país tenta destruir de qualquer 
forma, sem o menor pudor e com erros 
absurdos na grafia das palavras e no-
mes, a ordem democrática e o estado 
de direito, para se apoderarem de tudo 
o que for possível. Mas, felizmente, fal-
ta a este infame grupo uma tal massa 
cinzenta, e assim tropeçam sempre na 
sua própria ignorância.

As empresas controladoras das mí-
dias sociais podem aproveitar este ato 
criminoso de total e absoluta incapa-
cidade de raciocínio e banir de forma 
definitiva todas essas contas que ten-
tam defender este terrorista, seus com-
parsas, seus parceiros milicianos e os 
parasitas que orbitam em torno do po-
der central do país e seus famigerados 
cúmplices seguidores e usurpadores 
da nação. Está na hora de dar início à 
limpeza ética e moral desta terra.

As Capitanias Hereditárias estão apa-
voradas, pois precisarão manter o terro-
rista anabolizado na cadeia para provar 

que estão a favor da verdade, da liberda-
de do país, ou se preferem ter seus inte-
grantes registrados como parasitas do 
poder, que corroem o estado democrá-
tico e ofendem de maneira grosseira a 
simples atitude de decoro parlamentar.

Este terrorista anabolizado, traves-
tido de político e com falsa capa da 
tão inútil imunidade parlamentar - 
uma vez que vivemos num país livre 
- é tão imbecil, que ao tentar fazer do 
Brasil o faroeste miliciano do qual ele 
sempre fez parte, nos deu de presente 
a possibilidade de nos livrarmos de 
uma série de seres abjetos, bandidos 
travestidos de políticos e, finalmente, 
colocar este bando de PROFANADO-
RES DA DEMOCRACIA, seus pares, 
seus compadrios e seus integrantes, 
no devido lugar onde sempre mere-
ceram estar, que são os profundos 
porões da ditadura, para aprenderem 
o que é um AI5; e receberem o devido 
tratamento e acolhimento que terro-
ristas tanto merecem.

Mais uma 
vez peço 
desculpas 
pela 
minha fala 
reconhecendo 
sempre a 
importância 
do STF, 
que é uma 
instituição 
muito 
importante”
DANIEL 
SILVEIRA, 
deputado preso

O deputado 
não fazia 
meras 
conjecturas, 
mas dava a 
entender que 
existia risco 
concreto aos 
integrantes 
do STF
DEP. MAGDA 
MOFATTO

Votação pela manutenção 
da prisão de Daniel Silveira, 
no plenário da Câmara, 
teve a participação de 497 
parlamentares de forma 
presencial e remota 
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 N O DIA - O deputado bol-
sonarista Daniel Silvei-
ra (PSL-RJ), preso na 
noite da última quarta-
-feira por determinação 
do ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
ameaçou o senhor, dias 
antes de ser detido. Como 
foi ler a postagem com 
conteúdo tão agressivo?

 L Nunca tive relação nenhu-
ma com ele. Minha relação 
inclusive com o partido dele 
só foi breve e institucional. 
Acredito que a criação da Se-
cretaria do Clima, publicada 
no Diário Oficial do municí-
pio da sexta-feira (12/2), te-
nha, de alguma forma, cha-
mado a atenção dele e de ou-
tros parlamentares negacio-
nistas. Mas há de se salientar 
que a secretaria foi feita uti-
lizando a estrutura da Secre-
taria Municipal de Política 
Sobre Drogas, sem aumen-
to de despesas ou criação 
de novos cargos. Fora isso, a 

 LAXEL GRAEL - Acredito que 
não só eu, como toda a popu-
lação no geral, ficou estarre-
cida com tudo que foi profe-
rido pelo deputado. Silveira é 
o primeiro com a prisão mo-
tivada pelo crime previsto na 
Lei de Segurança Nacional 
(LSN), sancionada durante a 
ditadura militar (1964/1985), 
um período que os brasilei-
ros querem esquecer, mas 

Secretaria do Clima vai cui-
dar da prevenção e mitiga-
ção de danos relacionados às 
mudanças climáticas no mu-
nicípio. A iniciativa é mais 
uma ação para cumprir as 
metas dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030 do 
Sistema das Nações Unidas.

 N Ao confirmar, por una-
nimidade, a prisão do de-
putado Daniel Silveira, o 
Supremo Tribunal Federal 
deu demonstração de “uni-
dade” diante dos ataques 
à instituição. O senhor 

acredita que os ataques 
do deputado podem ser 
vistos como um atentado 
orquestrado à democracia 
brasileira?

 L Claramente. Uma afron-
ta à democracia, uma inci-
tação à violência e onde ele 
ultrapassou todos os limites 
da civilidade. A prisão nos 
revela que não é possível 
protagonizar situações de 
embate, agressões físicas e 
xingamentos e fazer declara-
ções antidemocráticas e des-
propositais, sem que a conta 
chegue. Essa atmosfera de 
ódio e essa postura violen-
ta de pessoas que ameaçam 
a integridade física dos que 
discordam dos seus pensa-
mentos deve ser combatida. 
Precisamos evitar a deterio-
ração do debate político e 
prezar por uma engrenagem 
fluida e de aberto diálogo.

 N Quais serão as medi-
das judiciais que serão 
tomadas?

 L Meus advogados estão ana-
lisando todas as medidas ca-
bíveis, e atuaremos para que 
situações como essas não se 
repitam. Agiremos e espero 
que essa mentalidade basea-
da na degradação moral do 
ser humano, na perda da ra-
cionalidade, seja rechaçada. 
Acho que um cidadão que 
usa as redes sociais desta for-
ma, com tamanho desrespei-
to e desprezo pelas institui-
ções, pela democracia e pelos 
poderes constituídos deve-
ria ser banido ou cancelado, 
como se diz hoje em dia. A 
Justiça precisa ser feita.

 > O PREFEITO DE NITERÓI Axel Grael (PDT) 

reafirmou em entrevista a O DIA, que vai pro-

cessar o deputado federal Daniel Silveira (PS-

L-RJ), preso por ataques a integrantes do Su-

premo Tribunal Federal (STF). O parlamentar 

bolsonarista ameaçou nas redes dar uma “surra 

de gato morto” em Grael.

No dia 13 de fevereiro, Silveira afirmou que 

Grael deveria 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 município 

e reutilizar a estrutura para a criação da Secre-

taria do Clima.

A decisão da prefeitura foi alvo de deboche 

do deputado, que também chamou Grael de 

“brincalhão inapto e inepto”.

Na publicação, o deputado Daniel Silveira 

escreveu: “@axelgrael toma vergonha na sua 

cara! Filhote de @jdoriajr do karaleo! Vocês 

tem que levar uma surra de gato morto até ele 

miar, de preferência após cada refeição.”

Para o prefeito, “o Brasil realmente está aci-

ma de todos e por mais que haja polarização, 

discussão política e diferenças ideológicas, ain-

da, assim, a democracia é intocável, imutável e 

irrevogável”. 

ENTREVISTA AXEL GRAEL (PDT) - PREFEITO DE NITERÓI

‘Ataques não podem ficar impunes’
REPRODUÇÃO

 > Os perfis de Insta-
gram e Facebook do de-
putado federal Daniel 
Silveira (PSL-RJ) estão 
indisponíveis. A ordem 
de bloqueio das contas 
partiu do ministro Ale-
xandre de Moraes, do 
STF, depois que o par-
lamentar foi preso por 
divulgar vídeo com ata-
ques aos integrantes da 
Corte e defesa da dita-
dura militar.

A assessoria do parla-
mentar informou que as 
contas foram fechadas e 
alegou ser censura, ape-
sar de o deputado, aliado 
do presidente Bolsona-
ro, ser ferrenho defensor 
da ditatura militar e AI-
5, que suspendeu direi-
tos políticos durante o 
regime militar. 

“O Instagram do de-
putado Daniel Silveira 
foi totalmente fechado 
para seus seguidores, 
ou seja, censurado. Es-
tamos testando as de-
mais plataformas”, in-
formou comunicado 
publicado no Twitter.

A reportagem pro-
curou o Instagram e o 
Facebook, que não co-
mentaram o bloqueio.

Contas nas 
redes sociais 
derrubadas

Moraes 
determina 
perícia em 
celulares
Telefones foram apreendidos 
pela PF onde o deputado 
bolsonarista estava preso 

FELLIPE SAMPAIO/STF

O ministro Alexandre de Moraes assinou despacho na quinta-feira determinando a perícia dos celulares

O 
ministro Alexandre 
de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), mandou que 

os dois celulares encontrados 
com o deputado federal Daniel 
Silveira (PSL-RJ) na Superin-
tendência da Polícia Federal 
no Rio, onde ele estava preso, 
sejam imediatamente pericia-
dos, de acordo com a Agência 
Estadão Conteúdo.

“Determino a imediata pe-
rícia dos aparelhos apreendi-
dos, com todos os seus dados e 
remessa dos laudos para o pre-
sente inquérito”, diz o despa-
cho assinado na quinta-feira.

A PF achou dois celulares 
na sala em que Silveira estava 
preso, devido à publicação de 
vídeo em ataque ao Supremo 
Tribunal Federal e apologia à 
ditadura militar. Os aparelhos 
foram apreendidos no início 
da tarde da última quinta-fei-

ra. Depois disso, o deputado 
passou por uma audiência de 
custódia, quando foi mantida 
a prisão em flagrante até um 
pronunciamento oficial da Câ-
mara sobre o caso. 

Com a decisão, o deputado 
preso foi transferido ao Ba-
talhão Especial Prisional da 
Polícia Militar, em Niterói. De 
acordo com a PF, um dos apa-
relhos foi o mesmo que havia 
sido apreendido durante o seu 
encarceramento na última ter-
ça-feira. O ministro Alexandre 
de Moraes, que assinou o man-
dado de prisão do parlamen-
tar, foi informado sobre os ce-
lulares na prisão. André Rios, 
advogado de Silveira, alegou 
desconhecer como os celula-
res foram parar na cela do de-
putado e espera que o inquéri-
to da PF esclareça.

Ex-PM e integrante da ala 
bolsonarista do PSL, Daniel 
Silveira foi preso após publicar 
um vídeo em suas redes sociais 

fazendo apologia à ditadura 
militar e discurso de ódio con-
tra ministros do Supremo. 

Silveira ganhou notorie-
dade ao quebrar placa que 
homenageava a vereadora 
Marielle Franco (PSOL-RJ), 
assassinada em março de 
2018, na campanha eleitoral 
daquele ano. Além da prisão, o 
vídeo lhe rendeu uma denún-
cia, formalizada pela PGR, por 
grave ameaça e incitação de 
animosidade entre o STF e as 
Forças Armadas.

Após ser transferido da sede 

da PF para o BEP, Silveira apa-
receu circulando livremente 
no pátio da unidade na noite 
da última quinta-feira, e che-
gou a conversar e a receber 
apoiadores e integrantes do 
Movimento Endireitando Ni-
terói. Mesmo preso, o bolsona-
rista voltou a desferir ameaças 
contra o Supremo. 

“Vocês vão saber a verda-
de. Eu vou mostrar pro Bra-
sil quem é o STF”, vociferou, 
enquanto a imprensa, ao se 
aproximar dele, era ameaça-
da por apoiadores . 

Determino a 
imediata perícia 
dos aparelhos 
apreendidos, com 
todos os seus dados 
e remessa dos 
laudos ao inquérito

ALEXANDRE DE MORAES

CELULARES 

DOIS
A Polícia Federal achou dois 

celulares na sala em que 

o deputado bolsonarista 

Daniel Silveira (PSL-RJ) 

estava preso.

que ele e alguns outros tei-
mam em defender. As fake 
news e os ataques aos minis-
tros da STF não podem ficar 
impunes. Esta estratégia de 
praticar agressões verbais e 
graves ameaças contra os in-
tegrantes da Corte, tentando 
intimidá-los, fazendo alusão 
às nefastas consequências do 
Ato Institucional nº 5, não 
pode ser esquecida.

 N Já havia, em algum mo-
mento anterior, acontecido 
algum tipo de divergência 
com o deputado preso ou 
com o partido?

 > Brasília
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Morre segundo paciente 
infectado com variante 
brasileira no estado

Morreu na noite de quinta-fei-
ra um paciente diagnostica-
do com a variante brasileira 
do novo coronavírus (P1). Ele 
estava internado no Hospital 
dos Servidores, no Centro do 
Rio, transferido de Manaus, 
onde surgiu a mutação do ví-
rus. O homem de 46 anos apre-
sentava hipertensão e obesida-
de, comorbidades da doença. 
Além dele, outro paciente com 
a mesma variante morreu em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense. Este último foi um 
caso de transmissão local, ou 
seja, ele não veio infectado de 
outro estado.

O paciente de Manaus co-
meçou a apresentar sintomas 
no dia 21 de janeiro e foi trans-
ferido para o Rio no dia 3 de 
fevereiro. Sua morte foi confir-
mada na manhã de ontem. Ele 
enfrentou sintomas de síndro-
me respiratória aguda grave.

O primeiro óbito com a va-
riante P1 no Estado do Rio é 
um morador de Belford Roxo, 
que ficou internado em Nova 
Iguaçu. Segundo a Secretaria 
de Saúde do Estado do Rio, 
não é possível associar o agra-
vamento desse caso à con-
taminação pela mutação do 
vírus, já que o homem foi in-
ternado por cirrose hepática 

e problemas renais. A análise 
do período de internação des-
te paciente em Nova Iguaçu e 
posterior transferência para o 
Instituto Nacional de Infecto-
logia Evandro Chagas, no Rio, 
está em fase de conclusão.

A Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro 
(SMS-Rio) concluiu que pelo 
menos três pessoas foram 
contaminadas na cidade do 
Rio por variantes do corona-
vírus. Com isso, a capital re-
gistra casos autóctones, ou 
seja a transmissão aconteceu 
localmente, não foi importa-
da de outro estado ou país. Os 
pacientes da capital têm entre 
30 e 40 anos, apresentaram 
sintomas leves e relataram ter 
tido contato com pessoas com 
covid-19. Nenhum deles reali-
zou viagens em que pudessem 
ter se contaminado. Contan-
do com o de Nova Iguaçu, o 
Estado do Rio acumula 5 ca-
sos de transmissão local.

Os pacientes da capital 
com variantes são: uma mu-
lher de 36 anos, contamina-
da com a variante britânica 
(B.117), moradora da Fregue-
sia, Zona Oeste do Rio; um 
homem de 40 anos residente 
em Laranjeiras, na Zona Sul 
do Rio, infectado com a va-
riante brasileira (P1), assim 
como um morador de Copa-
cabana de 30 anos.

Covid: área nobre concentra risco alto
As regiões com pior cenário são Copacabana, Lagoa, Tijuca, Vila Isabel, Barra da Tijuca e Rocinha

REGINALDO PIMENTA

O prefeito Eduardo Paes apresenta mapa 
de risco de contágio de covid-19 no Rio

C
om o início da trans-
missão local de varian-
tes do coronavírus na 
cidade e no Estado do 

Rio, a prefeitura da capital de-
cidiu manter o alerta de risco 
alto em todo o município, ape-
sar de a maioria dos bairros ter 
apresentado queda relevante 
no nível de contágio. Das 33 
regiões administrativas, 27 
passaram de risco alto para 
moderado, segundo boletim 
divulgado ontem. Apenas seis 
regiões apresentam risco alto 
na cidade: Copacabana, La-
goa, Tijuca, Vila Isabel, Barra 
da Tijuca e Rocinha.

Na semana passada, todas 
as regiões administrativas 
foram avaliadas com risco 
alto. A taxa de letalidade da 
covid-19 na cidade também 
caiu de 9,2 pra 5,7. O boletim 
da Prefeitura do Rio também 
indicou que as filas por inter-
nação na Rede SUS do Rio de 
Janeiro estão zeradas.

O prefeito Eduardo Paes 
repreendeu a constatação de 
que justamente a área mais 
nobre da cidade manteve-se 
com risco alto de contágio.

“A absoluta maioria da ci-
dade foi para risco modera-
do. As áreas de risco alto são 
as mais ricas da cidade. Há 
setores da nossa cidade agin-
do com enorme irresponsa-
bilidade. Se as pessoas sau-
dáveis do Rio, com mais con-
dições, continuarem achan-
do que a vida é uma festa, 
eles vão sair das suas festi-
nhas e vai ter alguém idoso, 
hipertenso em casa que pode 
ir a óbito. Gostaria de flexibi-
lizar (as medidas restritivas) 
nas áreas mais pobres que 
demonstraram mais respon-

sabilidade, mas vamos man-
ter assim por causa da nova 
cepa”, afirmou o prefeito.

Com a transmissão local 
das variantes de Manaus e 
do Reino Unido na cidade, a 
Prefeitura do Rio informou 
que vai intensificar as ações 
de combate ao contágio com 
rastreamento de contatos de 
contaminados e testagem. A 
autonotificação continua 
pelo aplicativo Rio Covid-19, 
nas plataformas iOS e An-
droid, e pela Central 1746, 
com acompanhamento dos 
casos pelas equipes de saúde.

A absoluta maioria 
da cidade foi para 
risco moderado. As 
áreas de risco alto 
são as mais ricas da 
cidade” 

EDUARDO PAES, prefeito 
do Rio

 NA cidade do Rio vacinou 
260.534 pessoas com a pri-
meira dose da vacina contra a 
covid-19. Destas, 36.797 rece-
beram a segunda dose. 

Hoje, não haverá vacinação 
no esquema drive-thru. A Prefei-
tura aguarda a chegada de mais 
lotes de vacina para prosseguir 
com o calendário de vacinação. 
A injeção da segunda dose, no 

entanto, continua. Quem for re-
ceber a segunda dose deve ir à 
mesma unidade em que tomou 
a primeira e levar o comprovante 
de vacinação. A unidade de saú-
de mais perto de cada carioca 
pode ser verificada no site pre-
feitura.rio/ondeseratendido. Os 
pontos funcionam de segunda a 
sexta, das 8h às 17h, e no sábado, 
das 8h às 12 h.

VACINAÇÃO

Prefeitura aguarda mais lotes

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

O secretário municipal de 
Saúde disse que a decisão de 
manter as medidas restriti-
vas em toda a cidade foi uma 
medida de cautela diante 
das novas cepas na cidade. 
“A gente ainda não tem ne-
nhum estudo sólido que com-
prove uma maior gravidade 
ou transmissibilidade das va-
riantes. Ainda são hipóteses 
que estão sendo analisadas 
pelos institutos de pesquisa. 
Na dúvida, a gente vai manter 
as medidas restritivas e man-
ter a cidade em risco alto”, 
disse Daniel Soranz.
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DESFILE DAS  

CAMPEÃS, 

Personalidades do mundo  
do samba são imunizadas 
contra covid-19 e deixam  
seu recado. Marquês  
de Sapucaí deixa o posto  
de Passarela do Samba e 
vira drive-thru

S
em a euforia e os preparativos do Desfile das Cam-
peãs, que ocorreria hoje, a Marquês de Sapucaí 
deu - e tem dado - lugar a um outro desfile: o dos 
Campeões da Vacina. Neste não Carnaval por con-

ta da pandemia de coronavírus, vários pontos de vacina-
ção foram espalhados pela cidade além dos postos fixos 
de vacinação: são os drive-thrus. Um deles, que fica na 
Passarela do Samba, recebeu no dia 13, sábado de Car-
naval, baluartes de escolas de samba e a população em 
geral, com mais de 85 anos para receber o imunizante 
contra a covid-19.

DE VACINA

MARTHA IMENES  |  martha.imenes@odia.com.br 

Personalidades ilustres no mundo do samba, como 
Hildemar Diniz, o Monarco, e Marsília Lopes, da Por-
tela; Lizette Prazeres, do Império Serrano; e Edna Pra-
xedes, da Viradouro, foram vacinados no Sambódromo 
no dia 13. Já os ícones Nelson Sargento, da Mangueira; 
Martinho da Vila (Isabel) e Elza Soares, que tinha um 
samba para disputar na Mocidade Independente de Pa-
dre Miguel, também foram imunizados, mas em locais 
distintos. Nelson Sargento recebeu a dose no Palácio da 
Cidade, Elza Soares, em Copacabana; e Martinho da Vila 
no Parque Olímpico.

O Sambódromo, além de servir de posto drive-thru 
de vacinação contra a covid-19 também inovou nesse 
Carnaval com um show de luzes nas cores das escolas 
de samba em homenagear às agremiações e a todas as 

vítimas fatais da doença.
O DIA fez uma coletânea do que representou esse 

momento para os sambistas e ouviu os apelos dos 
mais velhos para que as pessoas se conscientizem 
da necessidade de distanciamento social, uso de ál-
cool gel e máscara. Confira o que dizem os mestres!

“Para nós que 
passamos tanto tempo 
aqui no Sambódromo, é 

uma emoção diferente. Não 
via a hora. Tomara que essa 
fase passe logo. Quero logo 

voltar para a quadra e  
desfilar até os 100 anos”

EDNA PRAXEDES, 
86 anos

“Estou feliz 
de ter sido vacinado 

porque me sinto mais 
protegido. Vou tomar a 
segunda dose dia 16 de 

março. Todo mundo  
deve tomar”

MARTINHO DA VILA, 
83 anos

“Posso voltar 
para o meu mundo, 

sair de dentro de casa. 
Estamos atravessando 

uma fase muito  
difícil. É preciso ter 

consciência”
ELZA SOARES, 

90 anos

“Estou lendo 
muito e pintei três 

quadros na pandemia. 
Estou com alguns para 

vender. Mas estou sentindo 
falta da música. Estou aqui 

para ser vacinado e  
poder trabalhar”
NELSON SARGENTO, 

96 anos

“A vacina 
é essencial nesse 

momento de dor. Vem para 
nos tirar dessa situação. Perdi 

muitos amigos. Espero que Deus 
ilumine eles. Vamos nos vacinar, 

para acabar com isso. O povo quer 
alegria. Carnaval tem muitos por 

aí! A vida é uma só. Vacina sim. 
Esse é o meu apelo”

MONARCO, 
87 anos

“A primeira 
coisa que vou fazer 

será visitar a quadra 
da Portela. Não  
         vejo a hora”
MARSÍLIA LOPES, 

85 anos

“Só de estar 
aqui no Sambódromo 

já estamos felizes. Estava 
com saudade. Lembro dos 

carnavais passados, das 
festas. Que isso  ossa voltar 

logo com a vacinação”
LIZETTE DOS PRAZERES, 

85 anos
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Loteadores erguiam 
casas em terreno 
público de 30 mil 
metros quadrados

Construções 
irregulares 
demolidas 
em Guaratiba
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Operação contra irregularidade

A Secretaria de Meio Am-
biente da Prefeitura do Rio 
de Janeiro, em mais uma 
ação para combater irregu-
laridades ambientais, demo-
liu ontem o início de um lo-
teamento clandestino numa 
Área de Preservação Perma-
nente (APP) em Guaratiba, 
na Zona Oeste do Rio.

No local, havia oito cons-
truções ilegais, desocupadas, 
e muros em alvenaria com 
objetivo de cercar terrenos 
às margens da Avenida Dom 
João VI, próximo a um acesso 
do Túnel da Grota Funda. Os 
loteadores vinham cometen-
do vários crimes ambientais, 
como supressão de vegetação 
e desvio de curso hídrico.

Com aproximadamente 
30 mil metros quadrados, a 
área das construções irregu-
lares pertence ao município 
e havia sido desapropriada 
visando à duplicação das 
vias. Desde julho de 2019, o 
responsável pelo loteamento 
ilegal vinha descumprindo 
diversos embargos e notifi-
cações da prefeitura. 

Cedae dá desconto a clientes afetados 
por problema na Elevatória do Lameirão
Companhia anuncia o benefício, que é fruto de um acordo e contempla 154.720 residências

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Pelo acordo, a Cedade ainda vai investir R$ 34 milhões em equipamentos e obras na Elevatória do Lameirão

C
onsumidores da Ce-
dae que sentiram os 
efeitos da redução da 
capacidade opera-

cional da Elevatória do La-
meirão vão receber desconto 
automático de 25% sobre o 
valor das faturas emitidas a 
partir de março. O benefício 
será concedido sem que o 
cliente precise fazer a solici-
tação e é válido para residên-
cias sem hidrômetro ou com 
hidrômetro faturados pelo 
consumo mínimo.

A companhia ainda vai 
investir R$ 34 milhões em 
equipamentos e obras na 
unidade, que ganhará em 
segurança operacional. As 
medidas são fruto de acordo 
celebrado entre Cedae, Mi-
nistério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MPRJ), 
Defensoria Pública do Esta-
do do Rio de Janeiro, Agên-
cia Reguladora de Energia 
e Saneamento Básico do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Agenersa), mediado pela 
Procuradoria-Geral do Es-
tado (PGE-RJ), para reparar 
o impacto sobre o abasteci-
mento no período entre 15 de 
novembro a 21 de dezembro, 

da conta, motivo da solicita-
ção, cópias da documentação 
comprobatória (notas fiscais 
ou outros documentos).

Cada pedido encaminha-
do será avaliado e respondi-
do em prazo de até 20 dias. 
Para mais informações, 
clientes podem procurar 
as agências da Companhia, 
acessar o site (www.cedae.
com.br) ou entrar em con-

tato com a central de aten-
dimento telefônico gratuita 
0800 282 1195.

INVESTIMENTO
Outro benefício firmado pelo 
acordo prevê que a Cedae in-
vista R$ 34 milhões na uni-
dade. A companhia se com-
prometeu a adquirir dois 
motores de 9.000 HP e 4.500 
HP, que servirão como reser-

vas para a Elevatória do La-
meirão. Um novo conjunto 
de motobomba de 9.000 HP 
com todos os equipamen-
tos adicionais necessários 
ao funcionamento também 
será implantado, fazendo 
com que a elevatória pas-
se dos atuais sete para oito 
conjuntos de bombeamento 
instalados, ganhando maior 
segurança operacional.

SÃO SEBASTIÃO

 N O  p r e f e i t o  E d u a r d o 
Paes anunciou ontem, du-
rante um encontro com 
empresários e lojistas no 
Mercado São Sebastião, 
que há planos a curto, mé-
dio e longo prazo para a 
revitalização do comple-
xo atacadista. O local vem 
sendo foco após reclama-
ções de abandono durante 
o governo do ex-prefeito 
Marcelo Crivella. De acordo 
com Paes, há um estudo em 
andamento para identifi-
car quais são as locações do 
mercado, como investir em 
novas atrações para atrair 
empresas e como integrar o 
complexo com o Centro de 
Logística da cidade.

Além disso, a lista de me-
didas a curto prazo mencio-
nadas por Paes tem como 
foco a melhoria da ilumi-
nação, melhor segurança 
pública e melhor limpeza. 

Revitalização 
do mercado

quando a elevatória passou 
por manutenção.

A decisão vai contemplar 
154.720 residências efetiva-
mente afetadas pela redução 
do abastecimento e será im-
plementada nas faturas e lei-
turas geradas a partir do dia 
12 de março. Para garantir 
mais transparência, o valor 
do desconto será discrimina-
do na fatura. Ao receberem 
os boletos, clientes da Cedae 
não contemplados mas que 

no período sentiram os efei-
tos do problema na elevató-
ria ainda podem fazer uma 
solicitação para pleitear a 
redução de 25%.

Para isso, devem enviar um 
requerimento formal pelo 
e-mail revisaodecontalamei-
rao@cedae.com.br. A mensa-
gem eletrônica deverá infor-
mar nome completo, matrí-
cula do imóvel, CPF do titular 

Para garantir mais 
transparência, o 
valor do desconto 
será discriminado 
na fatura
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FLAMENGO VASCO

Diego Alves desfalca o 
Rubro-Negro em ‘final’
Goleiro, com lesão muscular, não se recupera a tempo do jogo contra o Inter, amanhã

GILVAN DE SOUZA

Diego Alves sofre com uma contusão muscular desde o fim de 2020

C
om lesão muscular gra-
ve, Diego Alves não se 
recuperou a tempo e 
está fora da decisão con-

tra o Internacional, amanhã, 
no Maracanã, pela penúltima 
rodada do Brasileiro. A ausên-
cia do camisa 1 só não está sen-
do mais sentida porque Hugo 
Souza tem dado conta do reca-
do na meta rubro-negra.

Diego Alves vem sofrendo 
com uma contusão muscular 
desde o fim de 2020. A última 
partida que o camisa 1 dispu-
tou 90 minutos foi no dia 20 de 
dezembro, na vitória sobre o 
Bahia. Depois, o goleiro sofreu 
uma lesão que o deixou fora de 
combate por 40 dias.

No dia 1º de fevereiro, con-
tra o Sport, Diego Alves voltou 
à equipe, mas durou 62 minu-

tos o tempo dele em campo. 
No segundo tempo, o camisa 1 
caiu no chão e, com semblan-
te de dor, pediu para ser subs-
tituído. Agora, a previsão de 
retorno é em março.

Os problemas físicos vie-
ram após uma conturbada 

negociação pela renovação 
de contrato. Com muitas idas 
e vindas, o departamento de 
futebol, após muito sacrifí-
cio, sobretudo no ponto de 
vista financeiro, conseguiu 
a permanência do jogador, 
com contrato até dezembro, 

e um custo altíssimo aos co-
fres rubro-negros.

Diego Alves é o segundo 
goleiro mais caro do Brasil, 
ficando atrás só de Cássio, se 
levar em consideração ape-
nas o salário da carteira as-
sinada (CLT), sem o direito 
de imagem. Segundo apurou 
a reportagem, Diego Alves 
tem vencimento na cartei-
ra pago pelo Flamengo ava-
liado em R$ 436.038,26. O 
goleiro corintiano recebe na 
casa dos R$ 490 mil. Por con-
ta do alto custo, a renovação, 
até o momento, não valeu a 
pena na opinião de algumas 
pessoas da atual diretoria, os 
mesmos que foram contra a 
continuidade do goleiro.

Arão, com uma fratura 
em um dedo do pé direito, 
está fora do jogo de amanhã 
e deve ser substituído por 
Gustavo Henrique.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n É jogo duro. O Santos vai 
entrar com sangue nos olhos 
buscando algo que o Flumi-
nense já conquistou neste 
Campeonato Brasileiro: a 
classificação para a pré-Li-
bertadores. Só que o Flumi-
nense quer outra coisa me-
lhor ainda, que é a vaga dire-
ta na fase de grupos da maior 
competição da América. O 
Flu não perde fora de casa 
há mais de um mês e eu não 
duvido nada de que aprontar 
na Vila Belmiro é o objetivo... 
Grande fase!

ALGUÉM DUVIDA DO 
FLUMINENSE?

DANIEL CASTELO BRANCO

A GRANDE ‘FINAL’

O 
Brasileiro adotou o sistema de pontos 
corridos desde 2003, buscando se atua-
lizar e andar de acordo com as maiores 

ligas de futebol do mundo. De lá para cá, mui-
tos títulos emocionantes foram conquistados 
com partidas decididas nos minutos finais. 
Discordo de quem diz que não há emoção. Mas 
todo amante de futebol tem aquela saudade do 
Brasileirão mata-mata. Com final. E, depois 
de quase 20 anos, o que vai acontecer entre 
Flamengo e Internacional, amanhã, é o mais 
próximo do saudoso. Dois times que lideram 
a competição, com um ponto de diferença, e 
vêm sendo as melhores equipes do Brasileirão. 
O artilheiro Thiago Galhardo é do Inter, mas o 
Fla tem uma constelação de craques. O Colora-
do está na frente, mas o Rubro-Negro joga em 
casa. Tudo isso na penúltima rodada. É a sen-
sação da nostalgia voltando aos nossos lares. 
Nervosismo, expectativa e um grito dentro de 
cada um que é apaixonado pelo maior espor-
te do Brasil e do mundo. Prepare-se porque a 
hora está chegando...

Gabigol 
lidera o 

Flamengo 
na reta 

final do 
Brasileirão

 nO Vasco adiantou sua via-
gem e treina hoje no CT do 
Palmeiras para enfrentar 
o Corinthians amanhã. A 
torcida já adotou a #Mila-
gredeItaquera para bus-
car amenizar a agonia de 
um quarto rebaixamento. 
Mas Benítez é dúvida. Não 
treinou durante a semana 
e pode ficar fora do duelo. 
Mesmo assim viajou para 
tratar e tentar ter condi-
ções de jogo. O milagre já 
tem que começar por aí... 
Eu acredito!

A DÚVIDA DE 
BENÍTEZ

MAIS UM DO CRAQUE

 nQue Éverton Ribeiro é um dos grandes craques do fute-
bol brasileiro nos últimos 10 anos, ninguém tem dúvidas. 
Quantas pinturas e jogadas magistrais do camisa 7 do Fla-
mengo, você se lembra? Várias. Em 2020, ele fez um golaço 
contra o Fortaleza, eleito o mais bonito do Brasileiro, ga-
nhando de outra pintura do Rio: a bicicleta de Benítez. Fi-
cou no futebol carioca, está tudo certo. Parabéns ao craque!
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Lutando para fugir do rebaixamento, 
Cruzmaltino encara o Timão amanhã

Benítez viaja para São 
Paulo, mas é dúvida 
contra o Corinthians

O Vasco tem feito misté-
rio em relação à escalação 
que irá utilizar para parti-
da contra o Corinthians, 
amanhã, em São Paulo. 
Como se não bastasse isso, 
o meia Benítez virou dúvi-
da para o jogo após sentir 
dor muscular na coxa. O 
confronto é fundamental 
para o Cruzmaltino tentar 
escapar do rebaixamento. 
As informações foram da-
das inicialmente pelo ca-
nal “Atenção, Vascaínos”.

O meia relatou o pro-
blema na sua reapresen-
tação após a derrota para 
o Internacional, no último 
domingo. Desde segunda-
-feira o jogador tem feito 
tratamento médico no lo-
cal da lesão. Com isso, Be-
nítez não participou dos 
treinos feitos por Luxem-
burgo durante a semana. 

Mesmo assim, o  meia inte-
grou a delegação do Vasco 
na viagem de ontem à tarde 
para São Paulo.

JOGO DECISIVO
A partida pode matemati-
camente decretar o rebai-
xamento do Vasco faltando 
uma rodada para o fim do 
campeonato ou dar um fô-
lego a mais na luta contra a 
Série B do Brasileiro. O téc-
nico Vanderlei Luxemburgo, 
que tem adotado mistério 
na escalação do time, pode 
ter Marcelo Alves e Leandro 
Castan na zaga titular. A es-
calação provável é: Fernan-
do Miguel; Léo Matos, Lean-
dro Castan, Marcelo Alves 
(Ricardo Graça) e Henrique; 
Bruno Gomes, Leo Gil (An-
drey) e Benítez (Carlinhos); 
Yago Pikachu (Ygor Catatau), 
Cano e Talles (Juninho).

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Odair vibra com 
vaga do Tricolor 
na Libertadores
Treinador deixou o clube em dezembro 
para trabalhar nos Emirados Árabes

Peça importante do Flumi-
nense na temporada, Odair 
Hellmann comemorou a 
classificação do Fluminen-
se à Libertadores. Em en-
trevista ao “Uol”, o treina-
dor se disse orgulhoso em 
ter participado da boa cam-
panha da equipe tricolor.

“O entendimento é de 
orgulho do trabalho feito. 
Como jogador também tive 
oportunidade de ganhar 
um título, em um momen-
to difícil da história do clu-
be. Como treinador, tive a 
oportunidade — também 
em um momento de bas-
tante dificuldade — de con-
seguir fazer um bom tra-
balho. Isso me deixa mui-
to feliz e orgulhoso. Tenho 
certeza de que as portas 
ficaram abertas para uma 
nova oportunidade. E com 
certeza, eu sempre falo, que 
para qualquer profissional 
trabalhar no Fluminense é 
motivo de orgulho e honra”, 
afirmou.

Odair: sentimento de orgulho

REPRODUÇÃO

Odair Hellmann deixou 
o Fluminense em dezem-
bro para assumir o Al-Wasl, 
dos Emirados Árabes. Após 
a saída do treinador, Mar-
cão assumiu a equipe trico-
lor e conseguiu garantir a 
vaga na Libertadores após 
oito anos.

Marcelo 
Chamusca 
é o novo 
técnico
Alvinegro anuncia 
o substituto de 
Eduardo Barroca

De olho na temporada 
2021, que começa no pró-
ximo mês, o Botafogo defi-
niu o seu novo comandan-
te, para substituir Eduar-
do Barroca. Nas redes 
sociais, o Alvinegro anun-
ciou a chegada de Marcelo 
Chamusca, que vai dirigir 
a equipe carioca na Série 
B do Brasileiro.

Demitido do Fortaleza 
no mês passado, Marcelo 
Chamusca soma passa-
gem por inúmeros clubes 
brasileiros, como CRB, 
Salgueiro, Atlético-GO, 
Sampaio Correa, Guara-
ni, Paysandu, Ceará, Ponte 
Preta, Vitória e Cuiabá. Já 
conquistou dois Campeo-
natos Cearenses, um Pa-
raense e uma Copa Verde.

Já o São Paulo aumen-
tou sua oferta para con-
tratar o zagueiro Kanu. 
Segundo o “Uol”, o clube 
paulista oferece R$ 4,2 
milhões a prazo por 50% 
dos direitos do defensor. 

Chamusca dirigiu o Fortaleza

DIVULGAÇÃO/FORTALEZA

FÓRMULA-1
Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão 
Emerson Fittipaldi, continuará como 
piloto reserva e de testes da Haas. 

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

Reajuste de planos de 
saúde pode ser suspenso
Defensoria Pública da União recomenda ‘reinício da discussão’ sobre o assunto

DIVULGAÇÃO/ MEP-VR

Em documento, Defensoria leva em consideração que seguradoras têm bom desempenho financeiro

A 
Defensoria Públi-
ca da União (DPU) 
determinou a re-
comendação  da 

suspensão do reajuste dos 
planos de saúde em 2021 
e das cobranças retroa-
tivas referentes a 2020. 
Além disso, a Defensoria 
recomendou o reinício da 
discussão a respeito da ne-
cessidade e do porcentual 
de reajuste dos planos de 
saúde em 2020 e 2021 com 
participação social.

De acordo com o docu-
mento do órgão comparti-
lhado pelo senador Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP) no 
Twitter, a decisão leva em 
consideração que “os rea-
justes aparentemente não 
refletem a necessidade de 
manter a sustentabilidade 
econômica das operadoras 
de planos de saúde”.

Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec), tais insti-
tuições estariam apresen-
tando “bom desempenho 
financeiro”.

A Defensoria recomenda 
à Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) que, 

social, sobretudo das Defen-
sorias Públicas e das entida-
des representativas/prote-
ção dos consumidores”.

O senador comemorou a 
decisão na rede social e afir-
mou que “o mínimo que se 
pode fazer é não negar ou difi-
cultar o acesso do povo à SAÚ-

DE” (...) A crise não é só sani-
tária, é econômica!”, afirmou. 
A recomendação foi enviada 
pelo defensor público-geral 
federal Daniel de Macedo Al-
ves Pereira, à ANS após ofício 
apresentado por Randolfe.

Nova força-tarefa 
promovida pelo INSS

REPRODUÇÃO INTERNET

O estoque de benefícios totalizou 534.848, segundo o instituto

Até o dia 22 de março, 
1.383 servidores do Insti-
tuto Nacional do Seguro 
Social (INSS) trabalha-
rão de forma exclusiva na 
análise administrativa de 
Benefícios de Prestação 
Continuada (BPC) para 
pessoas com deficiência, 
idosos e Trabalhador Por-
tuário Avulso.

As medidas referentes 
à Central Especializada 
de análise do BPC foram 
instituídas por meio da 
Portaria Dirat/INSS nº 
30. Após o período da ação 
emergencial, a partir do 
dia 14 de março, parte dos 
servidores permanecerá 
com dedicação exclusiva 
à análise de processos de 
benefícios assistenciais, 
preferencialmente, os ser-
vidores que tiverem me-
lhores desempenhos du-
rante o período da ação de 
caráter emergencial de re-
dução do estoque.

Segundo o instituto o es-
toque de benefícios assis-
tenciais em análise ou em 
exigência totalizou 534.848, 
sendo 442.483 de Benefício 
Assistencial à Pessoa com 
Deficiência; 665 de Benefí-
cio Assistencial à Pessoa com 
Deficiência – Microcefalia; 
89.088 de Benefício Assis-
tencial ao Idoso; e 2.612 de 
Benefício Assistencial ao Tra-
balhador Portuário Avulso.

Para saber mais, vá nos 
links https://www.gov.br/
pt-br/servicos/solicitar-be-
neficio-assistencial-ao-i-
doso (BPC Idoso),  https://
www.gov.br/inss/pt-br/
saiba-mais/beneficios-as-
sistenciais/beneficio-assis-
tencial-a-pessoa-com-de-
ficiencia-bpc (BPC pessoa 
com deficiência) e https://
www.gov.br/pt-br/servicos/
solicitar-beneficio-assisten-
cial-ao-trabalhador-portua-
rio-avulso (BPC Trabalhador 
Avulso Portuário).

no prazo de cinco dias úteis, 
decida pela suspensão dos 
reajustes e das cobranças 
retroativas.

Ainda segundo o docu-
mento, tem-se como neces-
sário o reinício da discussão 
do porcentual de reajuste 
“com ampla participação 

 > São Paulo, SP

Estadão Conteúdo
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Previna-se contra golpes e fraudes
Febraban promove semana de segurança digital a partir do dia 22, para promover uso seguro da internet

AGÊNCIA BRASIL

A 
Federação Brasilei-
ra de Bancos (Fe-
braban) e mais 30 
bancos associados 

realizam entre os dias 22 e 
26 deste mês a 1ª edição da 
Semana da Segurança Digi-
tal de 2021, que tem o objeti-
vo de promover a conscien-
tização da sociedade para o 
uso da internet e os serviços 
digitais de forma segura.

Durante este período, os 
participantes divulgarão di-
cas de como se prevenir dos 
principais golpes e fraudes 
digitais. Cada participan-
te desenvolverá livremente 
suas ações de conscientiza-
ção para seus clientes, usan-
do as hashtags #Segurança-
Digital, #SemanadaSeguran-
çaDigital e #CompartilheSe-
gurançaDigital. 

Participam da Semana da 
Segurança Digital os bancos: 
Agibank, Banco ABC, Banco 
de Brasília (BRB), Banco do 
Brasil, Banco do Nordeste, 
Banco Fibra, Banese, Banes-
tes, Banpará, Banrisul, BMG, 
Bradesco, BS2, BTG Pactual, 
BV, Caixa, C6 Bank, Dayco-
val, Inter, Itaú, Mercantil, 
Original, Pan, Pine, Rendi-
mento, Safra, Santander, Si-
coob, Sicredi e Topázio.

A ação também conta com 
a parceria do Banco Central, 
associações como ABBC (As-
sociação Brasileira de Ban-
cos), Abecs (Associação Bra-
sileira das Empresas de Car-
tão de Crédito e Serviços), 
ABBI (Associação Brasileira 
de Bancos Internacionais), 
Anbima (Associação Brasi-

leira das Entidades dos Mer-
cados Financeiro e de Capi-
tais), OCB (Organização das 
Cooperativas Brasileiras), 
CIP (Câmara Interbancá-
ria de Pagamentos), além 
de Quod (bureau de crédi-
to), Google, Microsoft, Ne-
thone, Tempest e as Polícias 
Civil e Federal.

Na Febraban, as informa-
ções estarão disponíveis no 
site https://antifraudes.fe-
braban.org.br/ e nas redes 
sociais da Federação - Youtu-
be, Facebook, Twitter, Linke-
dln e Instagram.

GOLPES NO PIX

Neste ano, os participantes 
irão divulgar dicas de como se 
prevenir dos principais golpes 
e fraudes digitais que dão dor 

de cabeça aos consumidores, 
entre eles, golpes que envol-
vem o Pix, o novo sistema de 
pagamento instantâneo, que 
permite pagamentos e trans-
ferências de dinheiro duran-
te 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, em até 10 segundos.

De acordo com Adriano 
Volpini, diretor da Comis-
são Executiva de Prevenção 
a Fraudes da FEBRABAN, 
as tentativas de golpe regis-
tradas com o Pix e relatadas 
por instituições financeiras 

tam o código de segurança, 
que já foi enviado por SMS 
pelo aplicativo, afirmando 
se tratar de uma atualiza-
ção, manutenção ou confir-
mação de cadastro.

Com o código, os bandidos 
conseguem replicar a conta 
de WhatsApp em outro celu-
lar. A partir daí, os crimino-
sos enviam mensagens para 
os contatos da pessoa, fazen-
do-se passar por ela, pedin-
do dinheiro emprestado por 
transferência via Pix.

Outros golpes são os do 
falso funcionário e falsas 
centrais telefônica de insti-
tuições financeiras. O frau-
dador entra em contato com 
a vítima se passando por um 
falso funcionário do ban-
co ou empresa com a qual 
o cliente tem um relacio-
namento ativo. O crimino-
so oferece ajuda para que o 
cliente cadastre a chave Pix, 
ou ainda diz que o usuário 
precisa fazer um teste para 
regularizar seu cadastro.

1) Desconfie de promo-
ções imperdíveis

2) Mesmo que o re-
metente seja conheci-
do, tenha cuidado ao 
abrir um anexo

3) Cheque se o tex-
to está bem escrito ou 
contém erros ortográ-
ficos e gramaticais

4) Verifique se a 
mensagem solicita in-
formações pessoais ou 
confidenciais

5) Cuidado com os 
SMS (não clique em 
links e não forneça 
senhas);

6 )  Cu idado  com 
mensagens recebidas 
via WhatsApp ou Te-
legram (elas também 
podem ser maliciosas);

7 ) Não clique em 
links desconhecidos

8) Em tempos de 
pandemia, tome cui-
dado ao participar de 
ações solidárias trans-
mitidas nas redes so-
ciais, mesmo que re-
cebidas de pessoas 
conhecidas.

9) Evite expor infor-
mações pessoais, finan-
ceiras e corporativas.

1 0 )  C o n f i g u r e  a 
privacidade de suas 
postagens

Algumas 
dicas para se 
proteger

Ação da Febraban conta com parceria do Banco Central e de associações como ABBC, ABBI e Abecs

foram identificadas como 
ataques de phishing, que 
usam técnicas de engenha-
ria social, que consistem em 
enganar o indivíduo para 
que ele forneça informações 
confidenciais, como senhas 
e números de cartões.

Entre os meios usados 
pelos bandidos está o What-
sapp. Os criminosos en-
viam uma mensagem pelo 
aplicativo fingindo ser de 
empresas em que a vítima 
tem cadastro. Eles solici-

Entre os golpes 
estão o do falso 
funcionário e o das 
centrais telefônicas 
de financeiras
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Quem não declarou bens 
pode regularizar situação
Servidores que descumpriram prazo têm até 6 de março para acertar informações

AGÊNCIA O DIA

Todos os servidores ativos vinculados ao Poder Executivo estadual têm apresentar a declaração

D
o total de 186.177 
servidores  es ta-
duais ativos, 21.171 
não entregaram a 

declaração de bens e valores 
de 2020 no prazo estipula-
do pela Controladoria Ge-
ral do Estado (CGE). Todos 
eles poderão sofrer diversas 
consequências, sendo uma 
delas, em última instância, 
a demissão do cargo público.

Agora, esses profissionais 
que não apresentaram os da-
dos no Sistema de Contro-
le de Bens Patrimoniais dos 
Agentes Públicos do Poder 
Executivo Estadual (Sispa-
tri) devem ficar atentos: é 
possível regularizar a sua si-
tuação a partir de hoje até o 
dia 6 de março.

A Controladoria ressaltou 
que, após esse prazo, se os 
servidores não prestarem as 
informações, irão responder 
a um processo administra-
tivo. A partir daí, de acordo 
com o andamento das apu-
rações, o funcionário estará 
sujeito às sanções adminis-
trativas. E, em última hipóte-
se, há risco de desligamento. 

Vale lembrar que a exigên-
cia alcança não só os  estatu-
tários, mas os profissionais 
comissionados também.

VACINAÇÃO

 n Começou a tramitar em re-
gime de urgência na Alerj um 
projeto de lei para que mili-
tares e os demais agentes de 
Segurança Pública do Estado 
do Rio entrem no grupo priori-
tário de vacinação contra a co-
vid-19. De caráter impositivo ao 
Executivo, o projeto beneficia 

policiais militares e civis, polícia 
penal e agentes do Degase, que 
deverão comprovar o efetivo 
exercício do cargo durante a vi-
gência da calamidade na saú-
de pública estadual, para que 
possam gozar da prioridade na 
vacinação. O texto é de autoria 
de Charlles Batista (PSL). 

Prioridade para a Segurança Pública

 nA Prefeitura do Rio atua em vá-
rias frentes para reverter o difícil 
quadro financeiro que assola a 
cidade. E uma das medidas im-
plementadas em solo carioca 
está a cargo da Procuradoria Ge-
ral do Município (PGM). O órgão 
iniciou em janeiro a cobrança de 
débitos inscritos em dívida ativa 
por meio do protesto.

São cerca de 300 mil Cer-
tidões de Dívida Ativa para 
serem protestadas em cartó-
rio esse ano. A estimativa de 
receita, com isso, é de R$ 90 
milhões. Na prática, trata-se 
de uma cobrança extrajudicial, 

ou seja, uma etapa no âmbito 
administrativo antes de gerar 
consequências jurídicas para 
os inadimplentes.

Os débitos são de impostos, 
como IPTU, ISS, ITBI, além de 
multas administrativas. Se os 
valores não forem pagos à vista 
ou em até 84 vezes os devedores 
poderão ser inscritos nos siste-
mas de restrição ao crédito. 

“É uma medida de desjudi-
cialização, que possibilita que 
a cobrança seja realizada de 
forma mais rápida”, ressaltou 
o procurador-geral do Municí-
pio do Rio, Daniel Bucar.

REFORÇO DE CAIXA

Rio pode recuperar R$ 90 milhões

Investimentos, imóveis e outros patrimônios
 > A declaração é obrigató-

ria e deve ser feita anual-
mente por meio do Sispatri. 
Desde 2019, todos os fun-
cionários que possuem vín-
culos ativos com o Estado 
do Rio de Janeiro têm que 
apresentar as informações 
no sistema virtual. 

O Sispatri aprimora a 

gestão de informações patri-
moniais dos profissionais e 
foi instituído pelo Decreto 
46.364, em julho de 2018. A 
obrigatoriedade vale apenas 
para o pessoal da ativa e está 
prevista pelo Decreto 42.533, 
de 2010, que regulamenta 
a aplicação da Lei Federal 
8.429 de 1992 no Rio.

Devem ser declarados 
todos os bens e as fontes de 
renda, como imóveis, di-
nheiro, bens móveis, inves-
timentos financeiros e par-
ticipações societárias. Em 
caso de dúvida, o profissio-
nal deve entrar em conta-
to com o setor de Recursos 
Humanos do seu órgão.

Procuradoria 
iniciou 
cobrança 
por meio 
do protesto 
em janeiro

DIVULGAÇÃO



FábiaOliveira

NOVO SHAPE!

D
iante do cenário de incertezas e 
em meio ao isolamento total no 
ano passado, por conta da pan-

demia de Covid-19, Mara Maravilha 
acabou descontando toda sua ansieda-
de na comida. O resultado disso? A 
apresentadora saiu completamente de 
sua rotina e hábitos alimentares, o que a 
levou ao ganho de peso e aumento do 
número de seu manequim. E tendo sua 
imagem como seu instrumento de 
trabalho, afinal de contas ela ainda 
segue contratada pelo SBT, a cantora 
resolveu dar um up no em seu visual, em 
busca de reencontrar sua melhor versão. 

“Considerando que o corpo é o nosso 
templo, sou a favor de sempre estar-
mos bem consigo mesmos. Após pen-
sar muito e buscar por alguém que me 
inspirasse confiança, cheguei ao con-
sultório do Dr. Nívio Moreira Júnior, um 
profissional brilhante que fez uma 

excelente entrevista de avaliação 
onde, juntos, optamos pela realização 
da Lipoescultura de Definição (a famo-
sa Lipo LAD que virou febre entre as 
blogueiras). Estou ansiosa pelo resul-
tado final”, confessa a apresentadora.

O procedimento foi realizado no 
Hospital Paulistano pelo médico e sua 
equipe. Mara, que se prepara para 
novos projetos, resolveu entrar com o 
pé direito em 2021 e está feliz da vida. 

Assim como os brasileiros conscien-
tes, a cantora e apresentadora Mara 
Maravilha passou por um longo de 
período de isolamento total no ano 
passado, em decorrência da pandemia. 
Ao lado de sua família, a artista, que é 
considerada um dos maiores ícones de 
sua geração, aproveitou o momento 
reclusa para curtir momentos de tran-
quilidade e relaxamento ao lado do 
marido e do filho.
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A atriz Letícia Tomazella começou a gravar a novela 

‘Gênesis’. Letícia viverá a personagem Leora, que se 

envolve com o personagem vivido pelo ator Kayky 

Brito na fase da jornada de Abraão. Além da novela, 

a atriz trabalha junto a amiga Júlia Rodrigues no po-

dcast ‘Maternizando, que fala sobre a maternidade 

na visão das mães e das madrastas.

Era pra ser segredo, mas ainda bem que quase ninguém 
lê esta coluninha. A atriz Mariana Rios assinou recente-
mente um contrato com ninguém menos que a Netflix, 
a gigante do streaming que tem ganhado cada vez mais 
a preferência de grandes atores brasileiros da nova ge-
ração. Segundo apuramos, Mariana foi escalada para 
estrelar uma série, cujo nome vem sendo mantido à 
sete chaves. 

NOVA CONTRATADA

PAR ROMÂNTICO DE 
KAYKY BRITO

DIVULGAÇÃO 

Ex Participante da ‘Fazenda’ e do reality 
de casais ‘Troca de Esposas’, ambos da 
Record TV, Shayene Cesário fez a tão 
cobiçada LipoLAD com o médico da 
cantora Gretchen. “Quando participei do 
reality ‘A Fazenda’, fiquei muito próxima 
da Gretchen, uma mulher incrível com a 
qual tenho contato até hoje. Tive um 
incentivo e indicação dela e o apoio do 
meu marido para realizar a lipo LAD e o 
privilégio de ser avaliada e operada pelo 
abençoado Dr. Luiz Henrique Favali, em 
São Paulo, que cuida da Gretchen 
também, com todos os protocolos de 
segurança adequados ao período. Minha 
cirurgia transcorreu bem e ainda estou no 
pós-operatório”, conta Shayene.

LIPO COM 
INCENTIVO DE 
GRETCHEN

Mara Maravilha passa 

por cirurgia plástica 

em São Paulo
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O GOLPE TÁ AÍ, CAI QUEM QUER!

A apresenta-
dora assume 
que está 
ansiosa para 
ver o 
resultado 
final do 
procedi- 
mento

A coluna descobriu um ‘truque’ que vai mexer com o mercado da moda das celebridades. Acontece que alguns renomados 

estilistas tem oferecido seus seus serviços demonstrando possuir um bom acervo de luxuosas marcas de roupas e acessó-

rios, como a poderosa Channel, por exemplo. Mas o que ninguém sabe é que muitas dessas peças usadas pelas famosas 

que contratam esses serviços são réplicas idênticas. Existe uma empresa chinesa atuando em São Paulo, onde alguns 

desses profissionais têm comprado essas réplicas para apresentá-las às clientes famosas como originais. Ou seja, algumas 

artistas estão pagando estilistas para usarem produtos falsos de contrabando. Puxado!
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n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

PARA JULIETTE É DE CUNHO PESSOAL

MENSAGEM DE LUAN 
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Após Juliette Freire dizer no ‘BBB 21’, na festa da 

última quarta-feira, que tem o sonho de namo-

rar o cantor Luan Santana, e o sertanejo logo no 

dia seguinte enviar uma mensagem privada nas 

redes sociais da sister, muitos fãs começaram a 

especular sobre a possibilidade de Luan ter con-

vidado a paraibana para uma parceria musical. A 

especulação foi levantada porque Juliette já de-

monstrou diversas vezes no confinamento que 

sabe cantar muito bem. Mas esta coluna apurou 

com amigos próximos ao Luan, que garantiram 

que o contato dele nada tem a ver com trabalho. 

Na verdade, Juliette e Luan não são meros des-

conhecidos. A maquiadora já esteve em um 

show do artista, na Paraíba, e ainda ganhou 

passe VIP para o camarim, onde o visitou como 

fã e ainda tirou foto com ele. Quem conhece o 

Luan garante que a mensagem enviada à sister 

é de cunho pessoal mesmo. Há quem se arrisque 

a apontar um certo interesse do cantor na sister. 

Ou seja, Juliette não está queimada na visão 

do cantor como ela especula, por conta de sua 

participação no programa.

Qualquer convite para trabalhar juntos está des-

cartado, uma vez que Luan acaba de entrar para 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
 

A ex-bbb Jaquelline Grohalski realizou uma rinoplas-

tia nesta quinta-feira (18). Apesar de nunca ter feito 

nenhum procedimento no nariz, a cantora revela que 

a decisão surgiu devido à pressão estética que sofreu 

nas redes sociais. Ela garante que as críticas derruba-

ram sua autoestima.

“Pra quem não me conhece e não sabe, eu nunca 

fiz plástica no meu nariz. Ele é assim estilo Michael 

Jackson igual vocês dizem. A abertura do meu nariz já 

era algo que me incomodava, e de tanto as pessoas 

comentarem na internet a respeito dele, passei a me 

sentir mal comigo mesma e pesquisei sobre o proce-

dimento e resolvi fazer”, diz a cantora, que foi operada 

pelo médico Thiago Marra.

Após ser vítima de roubo no momento em que saía de uma academia 
de dança na Rua Augusta, em São Paulo, e ter todos os seus pertences 
pessoais roubados, a musa fitness e ex-Miss Bumbum, Suzy Cortez, 
foi vítima de extorsão dos criminosos. Em posse do celular da morena, 
os bandidos tentaram extorquir Suzy exigindo o pagamento da quan-
tia entre R$ 10 mil a R$ 100 mil para que devolvessem a ela os acessos 
à suas redes sociais, que estavam logadas no aparelho roubado.

Suzy não cedeu à tentativa de extorsão e tentou recuperar sua 
conta no Instagram - com três milhões de seguidores - diretamente 
com os administradores da plataforma, mas não conseguiu. Ela en-
tão solicitou o bloqueio da conta para que os criminosos não pudes-
sem mais usar, mas acabou tendo seu acesso também bloqueado.

Após recorrer à Justiça, Suzy conseguiu, em janeiro deste ano, 
uma decisão favorável dando prazo de 48h para que seu acesso 
fosse devolvido. No entanto, no último dia 17, uma decisão judicial 
confirmou que o Facebook - responsável pelo Instagram - estava 
descumprindo a determinação judicial e determinou que no prazo 
improrrogável de 48 horas seja restabelecido o perfil @Suzycor-
tezOficial, sob pena da prática de crime de desobediência, com 
aumento do valor da multa inicialmente estipulada para o mon-
tante diário de R$ 1,5 mil.

Procurada, a assessoria do Instagram respondeu que não vai 
comentar o assunto.

BRIGANDO COM O INSTAGRAM

CEDEU AO PADRÃO
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POR AÍ
 n A banda de 

rock Criminais se 
apresenta hoje, 
às 21h, no Salo-
mé Bar, na Barra.

NA GLOBOPLAY

DALTON VIGH 

Contabilizando mais de 30 produções para TV, entre novelas, séries e 
minisséries, além de 12 filmes e 14 peças, Dalton Vigh vive um dos papéis 
centrais na série ‘A Divisão’, que tem duas temporadas disponíveis na 
Globoplay. Na trama, que conta a origem da Divisão de Antissequestros do Rio 
de Janeiro, ele interpreta um deputado estadual, Venâncio Couto, que almeja 
ser governador e tem a filha sequestrada, conflito principal da trama. “Foi um 
trabalho intenso e meticuloso, do qual fico muito orgulhoso por poder ter 
participado, foi um dos melhores roteiros que já li e acho que o personagem me 
trouxe desafios que me tiraram da ‘zona de conforto’, comenta o ator.

DIVULGAÇÃO 

Gabi Martins está tão apaixonada que resolveu fazer uma surpresa romântica para Tierry na 
frente do hotel em que estão hospedados, em Salvador. A ex-BBB contratou um carro de som 
decorado com bexigas coloridas para celebrar mais um momento do casal. Eles trocaram bei-
jos e dançaram coladinhos a música ‘Facas’, de Diego & Victor Hugo e Bruno & Marrone.

SURPRESA ROMÂNTICA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

a Sony Music e não toma qualquer atitude rela-

cionada a sua carreira musical sem autorização 

prévia da gravadora. Sendo assim, já podemos 

shippar Luan e Juliette quando a morena sair da 

casa mais vigiada do Brasil?
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Não se deve subir os juros

O
s últimos acontecimentos 
na 21ª edição do Big Brother 
Brasil, o reality show mais 

famoso do país na atualidade, tem 
trazido à tona um debate importan-
te: a cultura do cancelamento. Isso 
porque, logo na primeira semana, o 
público já dividiu os participantes 
em dois grupos: os ‘canceladores’ – 
aqueles que apontavam o dedo para 
julgar as atitudes dos demais cole-
gas de confinamento – e os ‘cance-
lados’, o grupo que recebia o julga-
mento do restante.

Mas, engana-se quem pensa que 
esse debate está restrito somente 
às páginas de fofoca e aos usuários 

A
s previsões atuais dos merca-
dos financeiros apontam para 
um crescimento do PIB de 3,5% 

em 2021 e 2,5% em 2022, e que a infla-
ção suba para 3,4% nos próximos dois 
anos. Estima-se, assim, que a taxa de 
juros Selic feche 2021 em 3% ao ano e 
cresça para 4,5% no ano seguinte. Dá 
para aceitar isso?

Um ponto importante para indagar 
é se o auxílio emergencial para os me-
nos favorecidos, cuja duração e valor 
mensal ainda se discutem, será efetiva-
mente aprovado. Diante da pandemia, 
foram gastos no ano passado R$ 322 
bilhões com esse programa, tendo, as-
sim, ocorrido forte injeção de recursos 
na combalida Economia tupiniquim. 
Os burocratas do Ministério da Eco-
nomia estão resistindo, mas dado que 
a pandemia ainda está aí firme e forte, 
não vejo como o governo e o Congresso 
não aprovarem sua prorrogação. 

Outro ponto é que não devemos nos 
encantar com os 3,5% de crescimen-
to que se preveem para este ano, pois, 
mesmo que se materializem, são de 
certa forma ilusórios. Na verdade, o 
que se faz é comparar valores médios 
de um determinado ano contra valores 
médios do ano precedente.

Assim, como a trajetória da Econo-
mia assumiu a forma de um “V” no ano 
passado, no confronto dos dados do 
PIB de 2021 com os de 2020, mesmo 
que o nível de atividade continue ao 
longo de 2021 igual ao da ponta à di-
reita do “V”, se houver algum cresci-
mento (como os 3,5% que estão sendo 
projetados ante queda expressiva em 
2020), ele refletirá apenas uma espé-
cie de “efeito-carregamento”, devido à 
base de comparação ter ficado atipica-
mente deprimida.

O desejável é que o PIB cresça mais 
de 3,5%, pois só assim teremos um 
crescimento efetivamente acontecen-
do no ano corrente. Rezemos para que 
o auxílio emergencial venha, e a vaci-
nação aconteça o mais rápido, pois só 
assim os empregos crescerão.

Será preciso verificar com atenção a 

Cultura do Cancelamento afeta as marcas

Leandro Varges 
dir. Marketing 
Digital na  
Agência A+

Raul Velloso 
consultor 
econômico

da internet. A Cultura do Cancela-
mento pode trazer prejuízos reais 
para as marcas também, já que o 
público tem se mostrado cada vez 
menos paciente para erros ou po-
sicionamentos ultrapassados. E as 
empresas não escapam desse olhar 
apurado!

Apesar de difundida nas redes 
sociais, a Cultura do Cancelamen-
to não é defendida por grande par-
te das pessoas. De acordo com uma 
pesquisa do site UOL, 79% dos en-
trevistados se dizem contrários, en-
quanto 11% são a favor. Já outros 10% 
dos participantes da pesquisa res-
ponderam que não são favoráveis ao 
cancelamento, mas entendem que é 
uma postura ‘merecida’ quando os 
erros são difíceis de defender.

Apesar do grande percentual dos 
que são contrários ao cancelamento, 
a internet é dominada por um gati-

proposta de PEC que surgirá nos próxi-
mos dias, pois se o governo carregar o 
dedo na exigência de contrapartida de 
ajuste (algo com que eu pessoalmente 
não concordo, por achar que não faz 
sentido exigir qualquer contraparti-
da de ajuste quando se tem uma pan-
demia da dimensão da atual), pode 
dificultar ou atrasar a tramitação do 
auxílio, o que precisará ser levado em 
conta pelo impacto desfavorável que 
ocorrerá sobre a demanda agregada e, 
portanto, sobre o PIB.

Quanto à Selic, não consigo enten-
der por que os mercados estão pres-
sionando para ela voltar a subir, pois 
não vejo por que esperar aceleração 

relevante da taxa de inflação com uma 
Economia tão desaquecida e com a 
taxa de câmbio com oscilações já não 
tão fortes. Fazer isso só vai acentuar a 
desaceleração da Economia, a exemplo 
do que vinha ocorrendo nos anos ante-
riores aos de Bolsonaro.

Olhar agora para um período mais 
longo à frente é bastante complicado, 
pois são muitas incertezas diante do 
mundo todo, na presença, no Brasil, 
de uma visão a meu ver equivocada so-
bre a questão macroeconômica, seja de 
parte dos mercados financeiros, seja de 
parte do ministro da Economia, que, 
pelas confusões criadas, poderá nem 
sobreviver no cargo.

lho mental que existe mesmo antes 
da criação dos computadores: o efei-
to manada. Grande parte das pes-
soas reproduz comportamentos que 
observam na massa, sem questionar 
ou hesitar. No contexto das redes so-
ciais, é através desse gatilho que o 
cancelamento acontece.

Por isso, é tempo de refletir – e ter 
atitudes práticas – para evitar cri-
ses na sua marca. Primeiramente, é 
preciso entender que, para ser can-
celado, é preciso antes ser exposto. 
Dessa forma, analise a forma como a 
sua empresa tem se posicionado nas 
mídias. E não esqueça de ficar aten-
to as temáticas atuais, para enten-
der como é preciso adotar posturas 
responsáveis.

Afinal, as marcas estão cada vez 
mais sendo vistas como pessoas. E 
as pessoas, cada vez mais entendidas 
como marcas.

Informação a 
um clique de 
distância

Noelma Faria 
advogada e 
ouvidora da 
Fundação Ceperj

O 
acesso à informação é um 
grande instrumento de po-
der à disposição do povo. Em 

tempos de pandemia, é necessário 
ressaltar que todo e qualquer cidadão 
pode solicitar, através da internet, in-
formações públicas. Felizmente, não 
é preciso se expor aos perigos da co-
vid nas ruas, nem ao desconforto cau-
sado pelas máscaras em pleno verão 
para exercer este direito.

Com alguns cliques, por exemplo, a 
plataforma E-sic oferece ao cidadão a 
possibilidade de requerer dados, do-
cumentos e todo tipo de informação 
pública. Já o Fala.br, que é uma plata-
forma integrada de ouvidoria e acesso 
à informação possibilita que sejam 
enviadas sugestões, reclamações, elo-
gios e até mesmo denúncias.

A Constituição Brasileira de 1988, 
considerada uma das melhores do 
mundo, diz expressamente em seu 
Artigo 5º, inciso XXXIII, que “todos 
têm direito a receber dos órgãos pú-
blicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no pra-
zo da lei, sob pena de responsabili-

dade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado”.

Caso o órgão ou entidade públi-
ca não possa conceder ao cidadão o 
acesso imediato à informação, há um 
prazo de 20 dias para que ele o faça. 
O período pode ser prorrogado por 
mais dez dias mediante uma justifi-
cativa expressa.

Apesar de ser um direito constitu-
cional fundamental, poucos são os 
cidadãos que realmente se utilizam 
do direito à informação em sua ple-
nitude. No entanto, é preciso ressal-
tar que este é um dos aparatos mais 
poderosos para que o povo exerça 
seu direito à cidadania sobre as ati-
vidades da Administração Pública.

Como advogada e ouvidora da 
Fundação Ceperj, minha missão 
atualmente é não somente atender 
àqueles que me procuram, mas tam-
bém contribuir com o desenvolvi-
mento de uma cultura de interesse 
no acesso à informação.

A Lei 12527/11 - mais conheci-
da como LAI, ou como Lei Acesso 
à Informação - e outros aparatos 
que trabalham no mesmo sentido 
- precisam ser disseminados e, prin-
cipalmente, assimilados por todos. 
Desta forma, espero dar minha con-
tribuição para que todos os cidadãos 
tenham uma vida mais digna e que 
consigam, através da informação, 
exercer outros direitos fundamen-
tais, como Saúde, Educação, mora-
dia, entre outros.

“Um ponto 
importante 
para 
indagar 
é se a 
prorrogação 
do auxílio 
emergencial 
será 
efetivamente 
aprovado”

“Engana-
se quem 
pensa que 
esse debate 
está restrito 
somente às 
páginas de 
fofoca e aos 
usuários da 
internet”

ARTE PAULO MÁRCIO

“Apesar de direito 
constitucional 
fundamental, poucos são 
os que realmente usam o 
direito à informação em 
sua plenitude”
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Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Alberto diz a Guiomar que se 
sente melhor depois de ter ido à 
consulta médica. Guiomar estra-
nha o comportamento carinhoso 
do filho. Donato e Bibiana visi-
tam Hélio na cadeia e prometem 
que conseguirão um advogado 
para o filho.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Apolo afirma a Dulce e a Isabel 
que Bia ficará com ele. Tancinha 
consegue fazer os passos de balé 
e Paloma não gosta. Carmela 
pensa em desistir do plano con-
tra Shirlei e Jéssica a repreende. 
Bia ouve que Dulce quer levá-la 
para o exterior e fica apavorada.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Zeca é socorrido por transeun-
tes, e Ruy escapa. Caio convida 
Jeiza para viajar. Mira questio-
na Irene sobre seu plano para 
a falsa gravidez. Guto e Nazaré 
descobrem que Zeca foi balea-
do e correm par ao hospital.Ruy 
confessa que atirou em Zeca. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos 
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E
le está de volta! Após participar 
das três primeiras edições do 
‘The Voice Brasil’ entre 2012 e 
2014, Daniel retorna como téc-

nico do ‘The Voice+’, edição do progra-
ma voltada a participantes com mais de 
60 anos. “Sempre me considerei parte 
desta família, mesmo de longe, estive 
sempre acompanhando e curtindo os 
programas. Chegar neste formato di-
ferente, tendo entre as vozes pessoas 
mais experientes, mais maduras, é um 
grande presente”, conta o cantor que, 
aos 52 anos, além da gratidão, vê os ca-
louros como inspiração.

“Eu fiquei muito feliz, muito lison-
jeado. Primeiro, pelo fato de ser lem-
brado, de estar sendo indicado para 
essa responsabilidade tão grande. Se-
gundo, por poder participar desse pro-
jeto que é diferenciado, por abrir portas 
para essas pessoas maduras, com uma 
bagagem de vida gigante. E, como eu 
ainda não tenho 60, mas estou quase 
chegando lá (risos), será uma fonte de 
inspiração a mais”, brinca o sertanejo.

N site: odia.com.br N e-mail: odiad@odia.com.br N tel.: 2222-8000
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EXPERIÊNCIA
Aliás, entre os técnicos — Ludmilla, 
Mumuzinho e Claudia Leitte —, Daniel 
é o que tem mais experiência na área 
musical, com 32 anos de carreira. O 
cantor avalia as vantagens de ter tanto 
tempo de estrada. “O amadurecimento 
vem com o aprendizado de tantas coi-
sas que passei. Outro benefício é poder 
chegar aqui com uma experiência mui-
to maior, mas com a mesma essência, 
com a mesma identidade, com os mes-
mos objetivos. Então, acho que o maior 
benefício é esse, de poder ter minhas 
conquistas, mas também a criança 
que existe em mim hoje, num homem 
maduro. Além de conseguir levar as 
coisas de um modo diferente, de uma 
forma mais tranquila, mais calma, de 
saber que tudo que tiver que aconte-
cer irá acontecer”, explica Daniel, que 
completa. 

“Apesar de ter tido dúvidas ao longo 
do caminho, hoje eu olho para trás e 
não consigo me ver fazendo outra coisa 
que não seja cantar. Hoje, eu me sinto 
melhor com minhas escolhas, o amadu-
recimento traz isso”.

TIME VENCEDOR
Mas será que toda essa maturidade e 
dedicação vão ajudar Daniel a mon-
tar um time vencedor? “Certamente, 
é mais complexo do que quando eu es-
tive como técnico do ‘The Voice Bra-
sil’, mas estamos ali para somar, para 
agregar, pois passamos a fazer parte 
diretamente da vida de muita gente”, 
conta o sertanejo, que deixa uma dica 
para os calouros.

“A orientação que eu posso passar é 
a seguinte: seja você mesmo, seja na-
tural, entenda que naquele momento, 
apesar do nervosismo, que alguns de 
vocês possam vir a sentir e apesar da 
desenvoltura que muitos possam ter, 
tentem ficar calmos e entendam que 
aquele espaço é seu. Aquele momento 
é seu, ele é único, é exclusivo. É colocar 
o coração na garganta e soltar a sua voz, 
acho que é mais ou menos por aí. Es-
quecer que tem aquelas câmeras com 
aquelas luzinhas vermelhas apontadas 
para você e que existem quatro cadeiras 
que irão virar ou não pra você. Sintam 
a música e se soltem, se entreguem”, 
completa.

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br

Aos 52 anos, o cantor Daniel 

comemora volta ao ‘The Voice’ 

e conta que maturidade trouxe 

tranquilidade na tomada das 

decisões. “Não consigo me ver 

fazendo outra coisa”, diz

FOTOS JOÃO MIGUEL JÚNIOR 

Sempre me considerei 

parte desta família. 

Mesmo de longe, estive 

sempre acompanhando 

e curtindo os programas

DANIEL,  
cantor e técnico do ‘The Voice+’
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Horóscopo

A Lua facilita bastante a sua comunicação, algo muito 
útil para o trabalho. Faça contato com os seus amigos. 
No romance, muito companheirismo vai surgir. Cor: 
preto.

Ótimo momento para as suas finanças, aproveite. 
Você pode conquistar uma promoção no seu emprego. 
Na paquera, a exigência marcará os flertes. Cor: 
branco.

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: animado, arte, cadela, cera, corte, crânio, cravo, dano, doca, 
dominar, ledo, mineral, moeda, móvel, navio, nível, noiva, nova, novelo, 
ocre, orla, polvo, prole, raio, renal, tenro, trave, valor, vela, vodca.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

O campo astral aumenta seu desejo de se aventurar 
por aí. Cuidado com a pandemia e com a saúde. No 
romance, estimule o diálogo com o seu parceiro. Cor: 
azul.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Livre-se de algumas energias que estão te 
atrapalhando. Enfrente seus problemas e confie na 
sua intuiçãos. Na vida a dois, a intimidade vai 
esquentar. Cor: cinza.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A Lua favorece as amizades e parcerias que estão por 
vir. Relações profissionais e pessoais estarão em 
harmonia. A estabilidade irá surgir na relação.  Cor: 
amarelo.

LEÃO
23/7 a 22/8

A carreira será a sua prioridade hoje. Terá que se 
esforçar bastante, mas vai ter resultados. Na vida a 
dois, uma conquista conjunta vai pintar. Cor: azul-
claro.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você vai aprender muitas cosias novas no dia de hoje. 
Junte-se aos seus colegas que muitos bons frutos 
podem vir a surgir. Seu charme vai atrair na paquera. 
Cor: lilás.

LIBRA
23/9 a 22/10

Excelente dia para realizar uma faxina na casa e se 
livrar do que não usa mais. Se possível, doe o que 
estiver em bom estado. Na vida a dois, astral positivo 
e muita diversão. Cor: laranja.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

No trabalho, una-se aos seus colegas. Sua criatividade 
vai te ajudar bastante hoje. Na conquista, o dia é 
ótimo para abrir seu coração e se declarar, mas tenha 
cautela. Cor: pink.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Vários astros indicam boas oportunidades 
profissionais hoje. Aumente a sua produtividade e 
aproveite. No amor, desfrute da estabilidade com o 
par. Cor: vermelho.

O campo astral vai te proporcionar atividades 
prazerosas. Fortaleça as suas relações e desfrute da 
sorte. Namore e se divirta bastante na relação. Cor: 
prata.

A Lua fortalece o convívio com a sua família. Tenha 
cuidado com fofocas e mentiras, abra os olhos. 
Namorar escondido pode ser bem estimulante para 
você. Cor: vermelho. 

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’: 
Arthur fala 
da ‘saidinha’ 
ao hospital
Durante a prova do líder do ‘BBB 
21’, na quinta-feira, Arthur Piccoli 
acabou machucando o ombro. Por 
isso, o brother precisou deixar o 
confinamento e se dirigir a uma 
unidade hospitalar por volta de 1h 
da manhã de ontem. Ao retornar 
ao reality show, às 5h, o brother 
foi recepcionado por Karol Conká 
e João Luiz.

Questionado por Projota e Car-
la sobre o estado do seu ombro, 
o brother respondeu: “Sem uns 
ligamentos, mas estamos aí”, dis-
se. “Demorou pra caramba para 
colocarem (o ombro) no lugar. Eu 
estava com muita dor. Quase apa-
guei duas vezes na ambulância”, 
prosseguiu.

Ele ainda disse que terá de fi-
car com o ombro imobilizado por 
alguns dias. “Duas semanas de 
tipoia. Só tirar para lavar e vida 
que segue. Fiquei com soro, que 
doideira. Vida normal. Eu fiz até 
ressonância. Fui bem atendido”, 
relatou.

O crossfiteiro ainda detalhou 
pontos curiosos da sua “saidinha” 
e disse ter sentido como se fosse 
uma estrela. “Foi engraçado na 
ressonância. O médico chegou 
para mim e falou assim: ‘nada que 
contenha metal. Está com cartei-
ra, chave ou celular?’ e todo mun-
do começou a rir”, lembrou.

Em seguida, o participante con-
fessou que ficou surpreso com as 
pessoas sabendo de seu nome 
antes de qualquer apresentação. 
“Velho, muito engraçado, nin-
guém podia pegar o telefone. Eu 
me senti muito popstar lá. Todo 
mundo sabia o meu nome antes 
de eu falar”, completou ele.

Sarah diz que 
não vota em 
Karol Conká 

Após vencer a prova do líder, 
Sarah conversou com Juliette e 
Gilberto sobre estratégias para o 
paredão. Com o poder de indicar 
alguém direto à berlinda, a brasi-
liense não omitiu. “A minha pri-
meira opção de voto é a Pocah. Eu 
vou mandar ela”.

“Eu não a vejo como uma pessoa 
100% verdadeira. E desde a primei-
ra semana, eu não falava o nome, 
mas falei para ele (Gil): ‘tem uma 
pessoa aqui que eu sinto um negó-
cio ruim quando chego perto’, mas 
não queria falar quem era até eu ter 
certeza. Quando vi a briga dela com 
ele, que a vi fazendo assim para ele, 
indo com o peito aberto, falei: ‘ago-
ra confirmou tudo que eu imagina-
va’”, justificou Sarah.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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