
odia.com.br  I  SEGUNDA-FEIRA, 22/2/2021  I  Nº 25.076  I  R$ 1,50

PLANO  

DE METAS
PODER PÚBLICO 
ABRE OS OLHOS 
PARA AS FAVELAS 
DIANTE DA COVID 
INFORME  

DO DIA, P. 2

Veja dicas para passar 
no concurso do IBGE. ECONOMIA. P. 10

CENSO 2021

REGINALDO PIMENTA MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

ATAQUE, P. 8

VASCO ESTÁ 
PRATICAMENTE 
REBAIXADO 
DEPOIS DE 
EMPATE SEM 
GOLS COM O  
CORINTHIANS

SANTOS ARRANCA 
NA MARRA 
EMPATE DO 
FLUMINENSE, QUE 
ACORDA DO 
SONHO DE 
ENTRAR NO G-4 

ATAQUE, P. 9

A
T

A
Q

U
E

PEDÁGIO  
SÓ DEPOIS  

DE LICITAÇÃO

Via expressa 
tem trechos 
com mato alto e 
lixo: cenário de 
abandono em 
meio à disputa 
judicial. P. 3

LINHA AMARELA

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Daniel Silveira: 
advogados 
desistem de 
habeas corpus
Caso de deputado bolsonarista que ameaçou STF 
entra na pauta do Conselho de Ética na terça. P. 7

DEFENSOR PÚBLICO GERAL PRIORIZA COMUNIDADES. P. 6

ANTÔNIA 
FONTENELLE 
PROPÕE UM 
ACORDO A GISELLE 
ITIÉ. ENTENDA O 
BAFAFÁ LEGAL
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

Miliciano Tandera 
bancou fazenda 
com extorsões.  P. 5

O
 D

IA
 D

F
á

b
ia

O
liv

ei
ra

R
E

G
IN

A
LD

O
 P

IM
E

N
TA

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

SAIBA QUEM SÃO OS SAIBA QUEM SÃO OS 
10 ARTISTAS QUE VÃO 10 ARTISTAS QUE VÃO 
BOMBAR EM 2021.BOMBAR EM 2021.  P. 15 P. 15

Elana Dara é uma 
das apontadas 

pelo YouTube 
como futuras 

estrelas

Mengão vira  
o jogo sobre o  
Inter (2 a 1), 
assume a liderança 
do Brasileiro 
na penúltima 
rodada e, agora, 
só depende dele 
mesmo para ser 
campeão. P. 8

“DEMOS A VOLTA POR CIMA NO MOMENTO 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

As imagens das câmeras de 
segurança mostram as ações... 
Criminosos armados, pintan-

do e bordando com passageiros de 
várias linhas de ônibus da cidade. A 
prática não é nenhuma novidade, 
mas a sensação de que nada é feito 
para coibir os vagabundos é grande!

Além dos passageiros, quem tam-
bém sofre com o medo são os moto-
ristas. Quem dirige nas linhas 2334, 
2338, 2803 e 2804, diz que sai da garagem já 
esperando uma arma apontada pra cabeça!

O percurso, segundo eles, é bem manjado, 
talvez por causa da pandemia, já que as ruas 
ficaram mais vazias. “Os assaltos são cons-
tantes, quase que diários, e sempre na mesma 
rota! Às vezes, Avenida Brasil, mas a maioria 
dos bandidos entra na Avenida das Américas e 
fica no veículo até o Mato Alto”, conta um mo-
torista que pede pra não ser identificado.

É uma loucura pra qualquer um que tenha 
uma rotina como essa... Nem horário pra 
acontecer tem mais! É a qualquer momento, 
de dia ou à noite, usando todo tipo de violên-
cia e tortura psicológica.

“Meu ônibus já foi assaltado às 4 da tarde, 
com o carro cheio, pra que qualquer um visse. 
Eles riem na cara do perigo e fazem a gente sofrer. 
É arma em punho e até granada! Isso quando 
não agridem fisicamente”, desabafa um outro 
motorista que nos procurou pedindo ajuda.

Isso porque é Barra da Tijuca, Recreio, 
hein?! Área, considerada por muitos, nobre! 

Imagina como essa corja age pela Baixada e 
outras zonas... É muita covardia com o traba-
lhador. Já encheu o saco essa história do povo 
aqui no Rio sair de casa sem saber se volta, 
enquanto os ratos fazem a festa.

A coluna procurou a Polícia Militar que, em 
nota, informou que os batalhões de área e o 
Batalhão de Policiamento em Vias Expressas 
(BPVE) empregam seus respectivos efetivos em 
uma modalidade de patrulhamento voltada 
para prevenir delitos em coletivos. Segundo a 
polícia, as equipes trabalham alinhadas com a 
mancha criminal e fazem abordagens e revistas 
em pontos de ônibus e no interior dos coletivos 
nos horários de maior demanda da população 
para prevenir e combater práticas criminosas.

Foi informado também que houve redução 
de 39,9% nos crimes de roubo em coletivo no 
Estado do Rio quando comparados o ano de 
2020 e o ano de 2019.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 n O povo também gosta de dar sorte pro azar... 

A gente sabe que a euforia é grande, mas a 
torcida do Flamengo tinha que ir pra porta do 
Maracanã aglomerar do jeito que aglomerou?

Tem nova variante do coronavírus circu-
lando por aí! Mas a torcida também não tem 
culpa sozinha... Esse jogo não era pra ter sido 
aqui e nem lá no território do Inter.

Eita povo que tem preguiça de pensar. Se 
hoje já foi assim, eu nem quero ver semana que 
vem se o Mengão for campeão!

Bora colocar o Pingo no I...
Que venha o título, mas também a cons-

ciência. O campeonato vai acabar, mas o nosso 
jogo contra o vírus ainda continua.

TÁ FEIO!
 n Uma aglomeração de esgoto... É assim que os moradores 

da Avenida Luiz Pereira da Silva, em Queimados, definem 
o mar de água podre que jorra por lá.

“É um cheiro insuportável, a gente reclama e ninguém 
faz nada. Garanto que o problema não é falta de dinheiro”, 
conta o morador Armildo Cardoso.

É brincadeira... Num tempo de pandemia, onde higiene 
deveria ser prioridade, a população ser obrigada a viver 
dessa maneira.

E lá fomos nós atrás da Prefeitura de Queimados, que afir-
mou que a rua citada já está dentro do cronograma de repa-
ros e que uma equipe da Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos fará a desobstrução das redes de esgoto do local.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Bora 
consertar essa porcaria, e tenho dito!

De carona com o terror

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Imagens de câmeras de 
segurança mostram as 
ações de bandidos em 
ônibus

As mais lidas
Online

A desigual-
dade segue 
sendo 
o maior 
problema do 
Brasil”
WALDECK 

CARNEIRO,
Deputado estadual 
do PT-RJ

No final do ano passado, o governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro, sancionou uma lei que poderá 
ser um divisor de águas para quem mora em comu-

nidades de baixa renda. Trata-se do Plano de Desenvol-
vimento, Cidadania e Direitos em territórios de favela, ou, 
simplesmente, “Plano de Metas Favela Cidadã”. O objetivo 
é implementar políticas públicas como Educação bási-
ca, profissional e Superior; atenção primária em Saúde; 
geração de trabalho, emprego e renda; iniciativas de arte e 
cultura; ações de esporte e lazer; inclusão digital e inova-
ção tecnológica; saneamento básico; acesso à moradia, 
regularização fundiária como instrumento de acesso a 
crédito e como contenção da expansão de assentamentos 
sobre áreas de proteção ambiental; defesa civil e preven-
ção a catástrofes; Segurança Pública; mobilidade e acessi-
bilidade; assistência social e direitos humanos; e, combate 
à violência contra as mulheres.

DESIGUALDADE
Autor da lei, o deputado Waldeck Carneiro (PT) contou o 
que o inspirou: “A ideia é ter uma agenda de Estado com 
políticas duradouras para enfrentar, sem pirotecnia nem 
eleitoralismo, o desafio de incluir, de uma vez por todas, 
os territórios periféricos na cidadania republicana”. Para 
Carneiro, “a desigualdade segue sendo o maior problema do 
Brasil. Nos últimos cinco anos, esse quadro se agravou: mais 
pobreza, miséria, população em situação de rua”. 

AGORA É LEI

Plano de 
Metas para 
Favela

 n A secretária estadual de 
Cultura e Economia Criativa, 
Danielle Barros, vai estimu-
lar a doação de livros para o 
programa de Remissão de 
Pena pela leitura, que dimi-
nui o tempo de detentos em 
penitenciárias. 

InformedoDia

QUEM FOI  
A FAVOR DE 
SILVEIRA

DIVULGAÇÃO

Deputado Daniel Silveira (PSL)
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DOAÇÃO DE LIVROS 
PARA DETENTOS

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

A expectativa é de que amanhã novas vacinas cheguem ao Rio. 
Além de imunizar mais pessoas, é fundamental garantir a segunda 
dose àqueles que receberam a primeira. Para a semana fica tam-
bém a expectativa de assinatura do contrato para que a Fiocruz 
possa iniciar a produção de vacinas.

A interferência no comando da Petrobras se torna mais um tema 
que divide ao invés de unir o país. Os consecutivos reajustes nos 
preços combustíveis pesaram, e muito, no bolso dos consumidores. 
Mas intervir no preço, fato feito também pelo governo Dilma, é a 
receita de uma política desastrosa.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Lei proposta por Waldeck estabelece políticas públicas para favelas

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

CULTURA 
FLUMINENSE 
EM QUEDA

 n Dos deputados federais 
do Rio que votaram sobre a 
prisão de Daniel Silveira, 13 
foram a favor do deputado. 
PSL: Carlos Jordy, Del. An-
tônio Furtado, Helio Lopes, 
Luiz Lima, Major Fabiana, 
Márcio Labre, Professor Jo-
ziel. PSC: Otoni de Paula, Ri-
cardo da Karol. PSD: Hugo 
Leal. PL: Luiz Antônio Cor-
rêa. NOVO: Paulo Ganime. 
DEM: Sóstenes Cavalcante. 

São Paulo anun-

ciou para 2021 

investimento re-

corde em fomento 

cultural, em ProAC 

Direto e Editais, 

Juntos Pela Cul-

tura e instituições 

culturais. En-

quanto isso, o Rio 

passou para 15º 

lugar no ranking 

nacional. 

PM é preso saindo do 
Complexo da Maré com 

14kg de crack e uma 
pistola

RIO DE JANEIRO

‘Acho que estou meio 
afim da Sarah’, diz 

João Vicente de Castro
DIVERSÃO

Carlos Alberto de 
Nóbrega é internado no 
Hospital Sírio-Libanês, 

em São Paulo
FÁBIA OLIVIERA
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O
s cariocas só devem 
voltar a pagar pe-
dágio no próximo 
semestre, quando a 

Prefeitura do Rio estima já 
ter licitado nova concessão 
para a operação da Linha 
Amarela. A projeção foi con-
firmada, ontem, pelo secre-
tário de Governo e Integri-
dade, Marcelo Calero, que 
participou de nova etapa da 
encampação em edifício da 
Lamsa, no pedágio do cor-
redor que conecta a Ilha do 
Fundão à Barra da Tijuca. 

“O prefeito Eduardo Paes 
deixou muito claro durante a 
campanha que ele quer sim 
um preço justo, uma tarifa 
justa para os usuários da Li-
nha Amarela. Portanto, ha-
verá um encaminhamento 
de uma nova licitação, com a 
certeza de que por meio dela 
vamos conseguir uma tarifa 
justa para os usuários. Até a 
conclusão, a operação segue 
pela prefeitura e sem pedá-
gio”, afirmou Calero.

A ação de encampação de 
ontem teve por objetivo fa-
zer o inventário dos bens da 

ex-concessionária e a ade-
quação dos profissionais que 
devem assumir a operação 
da Linha Amarela. O grupo, 
formado por funcionários 
da CET-RIo, Centro de Ope-
rações e Guarda Municipal, 
trabalharão ao lado dos fun-
cionários da empresa até o 
próximo sábado, quando 
termina o prazo dado pela 
Justiça para a conclusão da 
transferência.

TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS
“Para que a via possa operar, 
para que ela possa dar segu-
rança aos seus usuários, esta-
mos fazendo a transição dos 
sistemas desse centro de ope-
rações da Linha Amarela ao 
COR, que é o Centro de Ope-
rações Rio. Há uma série de 
sistemas que são usados par-
ticularmente aqui na Linha 
Amarela, então hoje estamos 
revisando e trazendo para a 
operação regulada da prefei-
tura de modo que não haja 
nenhuma descontinuação do 
serviço”, explicou o secretário 
Governo e Integridade.

Além de Calero, participa-
ram da ação as secretárias 
dos Transportes, Maína Cale-
donio e Anna Laura, respec-
tivamente, o secretário de 
Ordem Pública, Breno Car-
nevale, o procurador-geral 
do Munícipo, Daniel Bucar, 
e os presidentes da Comlurb 
e CET-Rio. 

A etapa da encampação 
de ontem começou por volta 
das 8h e terminou às 11h30, 
quando equipes da CET-Rio 
e do Centro de Operações 
(COR-RJ) assumiram a ope-
ração ainda ao lado dos fun-
cionários da Lamsa.

Para os motoristas que 
circulam pela via, o valor 
cobrado pela Lamsa era 
motivo de reclamação

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

FOTOS REGINALDO PIMENTA

SEM PEDÁGIO 

ATÉ A LICITAÇÃO
Motoristas cariocas devem ficar sem pagar tarifa na Linha Amarela até conclusão do processo. 
Prefeitura do Rio começou ontem fase final de encampação para assumir operação total da via

Ação de encampação 
de ontem teve por 
objetivo fazer o 
inventário dos bens 
da ex-concessionária  > Para motoristas que cir-

culam pela via, o valor co-
brado pela Lamsa era mo-
tivo de reclamação. “Pagar 
R$ 15 para ir e voltar, por 
um caminho tão curto era 
absurdo. Espero que o pró-
ximo pedágio fique bem 
longe desse valor”, afirma 
o morador do Méier, Au-
gusto Neves, de 27 anos, 
que costuma passar pela 
via pelo menos quatro ve-
zes aos fins de semana.

No caso da motorista 
Maria Lenda, 55, que teve 
problemas em seu carro 
quando passava pela via 
ontem, o temor é pela pio-
ra no serviço de reboque e 
assistência. 

“A gente já vê a condição 
dos canteiros mais sujos e 
etc. Mas, o atendimento se-
gue sendo muito ágil. Pre-
cisei outra vez há menos de 
uma semana e me trataram 
super bem, rebocaram meu 
carro e me ajudaram. Es-

pero que isso não mude”, 
comenta a moradora do 
Itanhangá, na Zona Oeste, 
que foi atendida por um 
funcionário da CET-Rio 
após cerca de 15 minutos 
no acostamento. 

O relato de sujeira na 
pista da motorista tam-
bém foi f lagrado por 
ODIA, que encontrou 
canteiros sujos, com res-
tos de veículos e também 
má conservação de cantei-
ros, com vegetação alta e 
placas sujas, com capaci-
dade reflexiva reduzida. 

Trechos como o próxi-
mo ao fim da via, no senti-
do Barra da Tijuca, tinham 
detritos em ambos os lados 
da via. O mesmo foi visto 
na Saída 5, que dá acesso a 
Avenida Automóvel Clube. 
A área de acesso apresen-
tava vegetação sem poda 
nos canteiros, dificultando 
a visão de motoristas que 
faziam a curva.

Usuários que circulam pela via 
reclamam do valor cobrado

BUSCA PELO CONSENSO

 N O especialista em transpor-
tes e professor da Uerj, Ale-
xandre Rojas, acredita que a 
medida mais sensata e que 
provocaria menor impacto na 
operação da Linha Amarela 
seria uma nova tentativa de 
conciliação da Prefeitura do Rio 
com a Lamsa. 

“Acho que pode se chegar a 
um consenso. Nem R$ 3 nem 
R$ 7,50. Os custos de opera-
ção e manutenção são eleva-
dos. Devido ao impasse, uma 
nova licitação, nem sempre, é 

o melhor caminho. E se a melhor 
proposta for R$ 8? Se um picareta 
apresentar uma proposta super 
baixa? É um risco. Negociar seria 
melhor para os dois lados”, pon-
tuou o especialista.

No começo da ação de ontem, os 
agentes só conseguiram acesso ao 
edifício da Lamsa, às margens da 
Linha Amarela, por volta das 8h10, 
quando um funcionário da empresa 
permitiu a entrada dos secretários. 
O grupo fez o levantamento dos 
bens da concessionária para pros-
seguir com tomada de posse.

O prefeito Eduardo Paes, em 
entrevista no sábado, durante 
evento com subprefeitos e che-
fes de regiões administrativas 
da cidade, já havia confirmado 
que o município espera concluir 
até junho licitação para nova 
concessão. 

Segundo ele, a prefeitura 
acredita que a cobrança justa 
de pedágio seja de R$ 3. 

“A minha ideia é que a gente 
volte a licitar a Linha Amarela 
para uma empresa que cobre 
um valor justo”, disse.

Para especialista, tentar conciliar é melhor opção

Equipe da Prefeitura do Rio participou da ação de encampação da Linha Amarela em edifício da Lamsa

Maria Lenda teve problemas ontem no carro ontem e foi atendida
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Secretaria seguirá diretrizes de Brasília, 
que orientam a usar toda nova remessa

Estado não reservará 
vacinas para 2ª dose 

LUCIANO BELFORD

Ministério da Saúde orientou estados a usar novas remessas

A Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio confirmou 
ontem que seguirá as di-
retrizes do Ministério da 
Saúde para a distribuição 
de doses. Dessa forma, não 
serão reservadas doses, 
dentro da nova remessa, 
para a segunda aplicação 
da vacina.

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, preferiu não entrar 
em detalhes sobre como 
esse processo de vacinação 
ocorrerá na cidade. “Já pedi 
ao (Daniel) Soranz (secretá-
rio municipal de Saúde) que 
prepare um novo plano den-
tro dessas novas circuns-
tâncias, mas nós só vamos 
anunciar isso na hora que 
a vacina chegar aqui”, disse.

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que 
8.600 novas doses da vaci-
na foram liberadas na sex-
ta-feira pela Secretaria de 
Estado de Saúde. As doses 
serão usadas para conti-
nuar a vacinação de idosos 

acamados, que são atendidos 
em casa. 

No sábado, Paes confirmou 
a chegada amanhã de mais 
doses de vacina.

Para Chrystina Barros, pes-
quisadora em Saúde da UFRJ 
e membro do comitê de com-
bate ao coronavírus, é urgente 
que a vacinação no país seja 
acelerada, mas há um temor 
por não haver garantia de 
uma segunda dose ou um po-
sicionamento mais claro do 
Ministério. 

“Não há nenhum problema 
que as vacinas que estão hoje 
no Brasil sejam usadas para 
dar velocidade (ao processo 
de vacinação). A grande ques-
tão é garantir que haja uma 
segunda dose. Porque todos 
os estudos feitos até agora fa-
lam que essas vacinas são efi-
cazes com duas doses. Se não 
houver segunda dose para 
quem tomar a primeira, nós 
podemos estar jogando fora 
recursos preciosos”, afirma a 
pesquisadora.

Rio apura 13 possíveis casos 
da variante da covid-19
Uma investigação é sobre um grupo que se reuniu em Nova Friburgo

REPRODUÇÃO

Secretaria de Saúde: variante brasileira é mais contagiosa, mas tem mesmo grau de letalidade

U
ma investigação 
conduzida pela Se-
cretaria de Saúde 
do Estado do Rio de 

Janeiro identificou 13 pos-
síveis casos da variante do 
novo coronavírus do Reino 
Unido e de Manaus. Os infec-
tados com sinais e sintomas 
da Covid-19 têm histórico de 
viagem ou contato com pes-
soas oriundas de outros es-
tados e/ou países com a cir-
culação de novas variantes.

As autoridades sanitárias 
descobriram que um grupo 
de pessoas se reuniu em ja-
neiro em Nova Friburgo, na 
Região Serrana do Rio, e po-

dem ter sido contaminadas 
com uma das novas cepas. 
Um dos pacientes, já com a 
confirmação de contamina-
ção do novo variante alguns 
dias antes de manifestar os 
sintomas, esteve em uma re-
união de família, no dia 17 de 
janeiro, em Nova Friburgo, 
com oito pessoas. As equi-
pes de Vigilancia Sanitária 
do Estado descobriram que 
o dono da casa onde foi reali-
zado o encontro foi diagnos-
ticado com Covid-19 um dia 
após a reunião.

De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, o caso da cepa 
britânica pode ter ligação 
com essa reunião na Serra. 
O dono da casa em questão, 
no entanto, não disse ter feito 
viagem a locais em que a va-
riante esteja em circulação ou 
ter tido contato com pessoas 
que estiveram nessas áreas.

Na capital estão mais dois 
pacientes contaminados pela 
variante brasileira. Ambos já 
se recuperaram e só apresen-
taram sintomas leves. A SES 
diz que estudos apontam que 
a variante brasileira da Co-
vid-19 é mais contagiosa, mas 
a letalidade não difere da li-
nhagem inicial.

 N O governo brasileiro terá 
apenas metade das vacinas 
esperadas para distribuir aos 
estados no mês de fevereiro. 
O Ministério da Saúde projeta-
va contar com 11,3 milhões de 
doses dos imunizantes Coro-
naVac e Oxford/AstraZeneca , 
mas apenas 5,6 milhões serão 
disponibilizadas.

O atraso na entrega das 
doses ficou marcado por di-
vergências no acordo entre o 
Instituto Butantan, produtor 

da CoronaVac, e o governo 
federal. O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, afirma que 
sua pasta esperava contar com 
9,3 milhões de doses por parte 
do Instituto, mas apenas 3,6 
milhões serão entregues.

Segundo o Instituto, o des-
gaste diplomático entre Brasil 
e China atrapalhou a produção 
da vacina. O imunizante é feito 
com matéria-prima importada 
do país asiático, que demorou 
para chegar ao Brasil.

Saúde terá metade das vacinas 

Caso da cepa 
britânica pode 
ter relação com 
encontro na Região 
Serrana 
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DIVULGAÇÃO

Agentes da DRF apreendem material no ferro-velho do Tedy, na Comunidade da Gardênia Azul

Primeiro por dependentes 
químicos ou pessoas em si-
tuação de rua, depois por 
ferros-velhos e, por último, 
com um empresário da re-
ciclagem. Esse é o caminho 
feito pelos fios e cabos de co-
bre roubados todos os dias 
de postes na cidade. A infor-
mação faz parte de investi-
gações iniciadas em janeiro 
pela Delegacia de Roubos e 
Furtos (DRF) que já regis-
trou três ocorrências e apu-
rou denúncias em cerca de 
dez depósitos de reciclagem.

Segundo o delegado Gus-
tavo Rodrigues, o crime tem 
tido aumento por propor-
cionar dinheiro rápido para 
dependentes químicos. Em 
ferros-velhos, o cobre che-
ga a ser comercializado por 
até R$ 35 o kg. “Essa é só a 
primeira fase da receptação. 
Os fios que eles preferem 
são aqueles antigos, onde a 

quantidade de cobre no inte-
rior do cabo é maior. Às vezes 
com apenas um pedaço, eles 
conseguem quilos do metal”, 
comentou o delegado.

Rodrigues explica que, 
normalmente, esses peque-
nos depósitos de sucata, 
onde o cobre é vendido pelos 
dependentes químicos, cos-
tumam acumular uma quan-
tidade do metal e repassar o 
material para um segundo 
receptador. Nesse segundo, 
o cobre é reciclado mais uma 
vez e então é negociado para 
grandes empresários da reci-
clagem. “O preço vai aumen-
tando de uma cadeia para ou-
tra. Nós ainda estamos iden-
tificando essa escadinha da 
receptação do cobre. Por ora, 
chegamos a um médio”, disse 
o titular da DRF.

Os bairros mais afetados 
pelos crimes são Méier, Ca-
chambi e Jacaré, na Zona 
Norte. Na Zona Oeste, Fre-
guesia, Pechincha e Jaca-
repaguá também apare-
cem com alto número de 
ocorrências. 

Lucro de extorsão ‘financiou’ 
fazenda de miliciano na Baixada
Patrimônio foi descoberto durante investigações de esquemas de lavagem de dinheiro do paramilitar 

A 
Polícia Civil des-
cobriu que o mili-
ciano Danilo Dias 
Lima, conhecido 

como Tandera, conseguiu 
comprar uma fazenda e fa-
zia criação de cavalos, com 
os lucros que arrecadou das 
atividades de seu grupo pa-
ramilitar. O patrimônio foi 
descoberto durante inves-
tigações sobre os esquemas 
de lavagem de dinheiro de 
Tandera, que é apontado 
como uma das principais 
lideranças da organização 
criminosa no Estado do Rio 
de Janeiro e tem forte atua-
ção na Zona Oeste e em al-
guns municípios da Baixada 
Fluminense. 

De acordo com investiga-
ções da Delegacia de Com-
bate ao Crime Organizado e 
Lavagem de Dinheiro (DCO-
C-LD), o criminoso era pro-

prietário de uma fazenda em 
Prados Verdes, Nova Iguaçu. 
Em 2019, os agentes cumpri-
ram um mandado de busca 
e apreensão na propriedade 
que está em nome de outro 
homem, identificado como 
Fábio de Souza Lima. 

No local, um funcionário 
da fazenda confirmou que 
Fábio constava como dono 
do imóvel só no papel, por-
que na verdade, ele perten-
cia a Tandera. Inclusive, um 
dos 12 cavalos da proprieda-
de foi batizado com o apeli-
do do miliciano. Além dos 
equinos, a fazenda também 
contava com sete ovelhas e 
cinco gansos.

APREENSÃO
Os policiais apreenderam 
no imóvel aparelhos celu-
lares, notas promissórias 

‘Lavanderia’ 
de grana de 
organizações 
criminosas 

no valor de R$ 1 mil, uma 
anotação de conta bancária 
no nome de Tandera e três 
veículos.

As investigações da dele-
gacia especializada apon-
tam que o miliciano utiliza-
ria pessoas para ocultar seu 
patrimônio conquistado ili-
citamente através das diver-
sas extorsões cometidas por 
sua organização criminosa 
na Zona Oeste do Rio. 

“Tandera também lava-
va o dinheiro da milícia em 
uma empresa de serviços 
de administração de con-
domínios, em Santa Cruz, 
do qual seu nome constava 
como sócio”, informou a Po-
lícia Civil. 

 NMoradora e comerciante no 
Pechincha, Solange Viegas, 
de 58 anos, diz que a situa-
ção piorou nos últimos anos. 
Segundo ela, o número de 
moradores de rua e usuários 
de droga circulando pelas 
ruas da região tem crescido. 
“Aqui na rua isso (roubo de 
cabos) acontece a cada 15 
dias”, conta.

Para ela, na Rua Coronel 
Francisco Lobo, onde fica sua 
loja de autopeças, as más 
condições de iluminação fa-
cilitam a ação: “São várias 
lâmpadas queimadas e a Rio 
Luz não vem ver. Acho que 
nessa escuridão, eles ficam 
ainda menos constrangidos 
de fazer essas coisas. Já ti-
vemos dias sem internet e 
telefone e dependemos dos 
serviços para funcionar”.

Moradores 
prejudicados

REPRODUÇÃO

PROMISSÓRIAS

R$ 1 MIL
policiais apreenderam no 
imóvel aparelhos celulares, 
notas promissórias de R$ 
1 mil, anotação de conta 
bancária e três veículos.

Recompensa 
por informações 
que levem 
à prisão de 
Tandera é de  
R$ 1 mil

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

DIVULGAÇÃO / DISQUE DENÚNCIA

Tandera também 
lavava o dinheiro 
da milícia em uma 
empresa de serviços 
de administração 
de condomínios, em 
Santa Cruz, do qual 
seu nome constava 
como sócio”
NOTA DA POLÍCIA CIVIL

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

 > As investigações con-
tra Tandera, um dos prin-
cipais chefes da milícia 
do Estado do Rio, é uma 
das mais de 100 investi-
gações que estão sendo 
conduzidas pela Delega-
cia de Combate ao Crime 
Organizado e Lavagem 
de Dinheiro (DCOC-LD). 
A especializada investiga 
grupos de milícia, tráfi-
co de drogas e contra-
venção, para desvendar 
como esses bandidos la-
vam o dinheiro do crime 
e investem sua renda ilí-
cita em patrimônios para 
despistar a polícia e obter 
ainda mais lucros. 

A especializada in-
tegra o Departamento 
Geral de Combate à Cor-
rupção, ao Crime Orga-
nizado e à Lavagem de 
Dinheiro (DGCOR-LD), 
que conta com um labo-
ratório financeiro, que 
realiza análises, quebras 
de sigilo bancário e fiscal 
e relatórios de inteligên-
cia financeira. 

A DCOC era um nú-
cleo do Departamento 
Geral e em 2020 se ex-
pandiu, virando uma  
com setor de inteligên-
cia, responsável por 
análises telemáticas, 
através de quebras de 
sigilo telefônico autori-
zadas pela Justiça.

Cavalo encontrado pela polícia no rancho. Funcionário do local confirmou que Fábio constava como dono do imóvel, mas só no papel

NO PECHINCHA

‘Caminho do cobre’: agentes chegam aos receptadores
Polícia Civil marca em cima de furto e roubo de cabos de internet e  fios, o que provoca falta de sinal na web e telefones ‘mudos’

Além dos equinos, a 
fazenda do miliciano 
Tandera tinha  
sete ovelhas 
e cinco gansos
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DIVULGAÇÃO

 N O senhor foi reeleito para o se-
gundo mandato. Quais lições tem 
a tirar do primeiro mandato? 

 L Estou cada vez mais convicto 
que somente uma Defensoria Pú-
blica autônoma e independente 
– nas esferas orçamentária, finan-
ceira e administrativa – cumpre 
a sua missão de garantir acesso 
à Justiça à população vulnerável. 
Autonomia não significa isola-
mento, portanto também é funda-
mental que a instituição dialogue 
com outros poderes, respeitando 
e compreendendo o papel de cada 
um deles para a preservação da 
democracia. Nessa gestão, além 
de acelerar essa virada tecnoló-
gica na Defensoria para atender 
a demanda cada vez maior e esti-
mular o ambiente de inovação que 
surgiu no último ano, vamos bus-
car que os serviços da instituição 
estejam cada vez mais próximos 
da população, além de investir em 
vários projetos de educação para 
direitos, pois é fundamental para 
a construção da cidadania e para 
o fortalecimento de uma cultura 
que respeite e valorize os direitos 
humanos. 

 N Quais os principais projetos 
e programas da Defensoria do 
Rio? 

 L Nos últimos anos, buscamos 
ampliar a atuação da Defensoria 
para além do acesso ao Judiciário. 
Com isso, criamos muitos proje-
tos que envolvem atendimento 
jurídico e educação para direitos, 
como o ‘Acelerando a escolarida-
de’ (voltado para a população em 
situação de rua); ‘Defensoras po-
pulares’ (capacitação de mulheres 
para criação de redes de combate 
à violência de gênero); ‘Diálogo 
cidadão’ (capacitação das equipes 
técnicas da PM, Bombeiros, Seap 
e Degase); ‘Defensoria, Polícia 

Militar e Bombeiros – construin-
do a cidadania’ (atendimento jurí-
dico de policiais militares e bom-
beiros nos batalhões e nos quar-
teis”). Lançamos há pouco tempo 
o ‘Defensoria em ação nas favelas’ 
que levará atendimento jurídico 
em todas áreas em várias favelas 
do estado, inclusive do interior, 
aos sábados, facilitando assim a 
vida da população que trabalha 
durante a semana e não consegue 
ir às nossas sedes. 

 N Qual o papel da Defensoria 
dentro das comunidades? 

 L Estamos vivendo, nos últimos 
anos, uma aproximação inédita 
da Defensoria com os moradores 
de favela. A existência de uma Ou-
vidora externa, liderada por um 
não defensor, foi fundamental 
para estreitarmos o diálogo com 
a sociedade e para chegarmos a 
locais historicamente esquecidos 
pelo Poder Público. Daí surgiram 
projetos como ‘Circuito Favela por 
Direitos’, criado durante a inter-
venção militar na segurança pú-
blica, o ‘Escuta das Favelas’, para 
ouvir as demandas dos moradores 
durante a pandemia, e, agora, o 
‘Defensoria em ação nas favelas’. 
Também posso citar várias ações 
que somente foram propostas em 
razão desse diálogo, algo que ve-
nho chamando de “litígio popu-
lar”, pois é uma junção do grande 
conhecimento jurídico dos defen-
sores públicos com a vivência das 
organizações que trabalham nas 
favelas. Exemplos dessa atuação 
conjunta foram as ações para ga-
rantir a merenda escolar e a cha-
mada ‘ACP da Maré’. 

 N Qual a importância da De-
fensoria no enfrentamento à 
covid-19? 

 L Tenho falado que a Defensoria 

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br 

 >NO CARGO de Defensor Público Geral do 

Estado do Rio de Janeiro, pelo segundo man-

dato seguido, desde o início de janeiro Ro-

drigo Baptista Pacheco, de 42 anos, reforça 

que o trabalho da Defensoria dentro das co-

munidades do Rio será tratado com priori-

dade, assim como os casos ligados à saúde, 

por conta da pandemia da covid-19. O órgão 

tem acompanhado de perto casos recentes, 

como o desaparecimento das três crianças 

em uma comunidade em Belford Roxo, na 

Baixada Fluminense. 

Outro caso de destaque que a Defenso-

ria está à frente é a morte do menino João 

Pedro, no Complexo do Salgueiro, em São 

Gonçalo, durante uma operação policial. A 

Defensoria tem buscado ampliar sua atua-

ção, além da ação jurídica. Ao jornal O DIA, 

o defensor explicou quais são os planos para 

os próximos dois anos à frente da DPGE.

População 
vulnerável terá 
mais acesso à 
Defensoria 
do Rio

Pública do Rio de Janeiro parti-
cipou dos principais temas rela-
cionados à pandemia. Na área de 
saúde, com várias ações coleti-
vas para restringir a circulação 
de pessoas, para manutenção 
dos hospitais de campanha, para 
abertura de leitos e para cobrar 
transparência dos municípios. 
Também atuamos individualmen-
te para as centenas de pessoas que 
nos procuraram 24 horas para ga-
rantir um medicamento, exame 
ou um leito de UTI.

Na educação, foram 22 ações 
coletivas contra municípios para 
garantir a merenda dos alunos 
da rede pública que não puderam 
assistir às aulas presencialmente, 
pois, para muitos, a merenda é a 
principal refeição do dia. Posso 
citar as ações em defesa do con-
sumidor para redução das matrí-
culas; na área de moradia com 
uma ação no STF para impedir os 
despejos durante a pandemia; a 
redução significativa de pessoas 
presas e adolescentes interna-
dos, especialmente os que eram 
do grupo de risco, sem que isso 
aumentasse os indicadores de cri-
minalidade do estado.

 N Houve aumento no atendi-
mento da Defensoria durante 
a pandemia? 

 L Os números de 2020, que ainda 
estamos consolidando, são im-
pactantes. Para a nossa Central 
de Relacionamento com Cidadão, 
foram dois milhões e meio de li-
gações e 140.000 e-mails. Nosso 
aplicativo “Defensoria RJ” pos-
sui mais 60 mil downloads e qua-
se 20 mil pessoas atendidas. Há 
também um número impossível 
de calcular que são as milhares de 
mensagens diárias de WhatsApp 
que as equipes da Defensoria re-
cebem em todos os municípios do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 N Nesse período, a Defensoria 
atuou firme para que presos em 
grupo de risco pudessem ganhar 
liberdade e se tratar em casa? 

 L Foram vários habeas corpus cole-
tivos que buscavam a manutenção 
em prisão domiciliar de idosos e 
pessoas com doenças graves, mas 
que infelizmente não foram aco-
lhidos. Por outro lado, tivemos vi-
tórias importantes a favor de grá-
vidas e lactantes, reduzindo o nú-
mero de mulheres presas a níveis 
nunca vistos na história recente 
do nosso estado. A medida de mais 
impacto foi a permanência de mais 
de 5 mil pessoas em prisão domici-
liar, impedindo que elas retornas-
sem às unidades e agissem como 
vetores da covid-19. Todas essas 
medidas levaram a termos, hoje, o 
mesmo número de pessoas presas 
em 2015 e, o mais importante, sem 
que isso levasse a uma explosão 
dos indicadores de criminalidade 
no nosso estado. 

 N A Defensoria acompanha o sis-
tema prioritário a imunização? 

 L A Defensoria vem acompanhan-
do o plano de vacinação dos muni-
cípios, mas não recebeu nenhuma 
denúncia de ‘fura-filas’. Diante da 
gravidade e da tragédia humanitá-
ria, a Defensoria do Rio se juntou 
a defensorias de 20 estados para 
buscar a liberação da vacina Sput-
nik, o que ampliará a capacidade 
de imunização da população. 

 N A chegada da vacina é um sinal 
de que as pessoas poderão reto-
mar a rotina normal? 

 L Certamente. A vacina é uma es-
perança para sociedade retornar 
à normalidade. Precisamos muito 
confiar na ciência e nos profissio-
nais de saúde e combater com vee-
mência o discurso negacionista.

ENTREVISTA RODRIGO BAPTISTA PACHECO, DEFENSOR PÚBLICO

Autonomia 
não significa 
isolamento, 
portanto 
também é 
fundamen-
tal que a 
instituição 
dialogue 
com outros 
poderes”

A Defenso-
ria do Rio 
se juntou 
a defenso-
rias de 20 
estados 
para buscar 
a liberação 
da vacina 
Sputnik”

Precisa-
mos muito 
confiar na 
ciência e nos 
profissio-
nais de saú-
de e com-
bater com 
veemência 
o discurso 
negacio-
-nista”

Nos últi-
mos anos, 
buscamos 
ampliar a 
atuação da 
Defensoria 
para além 
do acesso 
ao Judiciá-
rio”
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des sociais defendendo o fe-
chamento do STF e fazendo 
apologia ao Ato Institucional 
Número 5 (AI-5), que foi um 
dispositivo de repressão du-
rante a ditadura militar.

Silveira também é alvo 
de dois inquéritos no STF: 
o das fake news e o dos atos 
antidemocráticos.

O deputado está na Uni-
dade Prisional da Polícia Mi-
litar, em Niterói, na Região 
Metropolitana do Rio. O par-
lamentar foi acomodado na 
ala dos oficiais, o mesmo lu-
gar em que o ex-governador 
Luiz Fernando Pezão e o ex-
-ministro de Michel Temer, 
Moreira Franco, permanece-
ram quando foram presos.

Amanhã, o Conselho de 
Ética da Câmara dos Deputa-

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que ameaçou ministros do Supremo Tribunal Federal

11 VOTOS A 0, O QUE REPRESENTA

 N O resultado de 11 a 0 no Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
como no julgamento que man-
teve a prisão do deputado Da-
niel Silveira (PSL-RJ), ocorreu 
apenas dez vezes, segundo le-
vantamento do jornal O Estado 
de S. Paulo feito nas 393 ses-
sões plenárias transmitidas ao 

vivo pela TV Justiça desde 2016.
Não é incomum julgamentos 

do Supremo terem resultado unâ-
nime, mas o placar “11 x 0” é mais 
raro porque exige que todos os mi-
nistros da Corte estejam presen-
tes à sessão, que eles concordem 
integralmente entre si e tenham 
a mesma posição sobre o caso - e 

que nenhum deles se declare 
impedido ou suspeito.

A votação unânime no Supre-
mo e a denúncia apresentada no 
mesmo dia pela Procuradoria-
-Geral da República contra Sil-
veira forçaram aliados do gover-
no Bolsonaro a rever a tentativa 
de tirar o deputado da cadeia.

Projeto do 
Museu 
Nacional a 
caminho

Daniel Silveira: 
defesa não pede 
habeas corpus
Para advogados, solicitação iria para o ministro 
Alexandre de Moraes, que determinou a prisão

O
s advogados do depu-
tado federal Daniel 
Silveira (PSL) não 
apresentarão mais 

ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) um pedido de habeas 
corpus. O motivo da desistên-
cia é o recurso ter caído nas 
mãos do ministro Alexandre 
de Moraes, relator do caso e 
responsável por determinar a 
prisão do deputado na noite da 
última terça-feira. As informa-
ções são da CNN.

O advogado André Rios e 
outros colegas que integram 
a defesa do deputado afir-
maram que estão estudando 
com mais cautela quais deve-
rão ser os próximos passos.

O deputado foi preso em 
flagrante depois de uma 
transmissão ao vivo nas re-

dos discutirá se Daniel que-
brou o decoro parlamentar. 
Os advogados terão 10 dias 
úteis para apresentar a defe-
sa do deputado. Após a defe-
sa, haverá a instrução do pro-
cesso, dedicada à colheita de 
provas e que antecede a apre-
sentação, discussão e votação 
do relatório, que deve ocorrer 
em até 60 dias.

O Conselho pode determi-
nar sanções como a censura 
verbal e escrita, suspensão 
de prerrogativas regimen-
tais, suspensão temporária 
ou perda do mandato.

O presidente da Câmara, 
deputado Arthur Lira (PP-
-AL), disse que conduzirá 
o caso com “com serenida-
de e consciência” de suas 
responsabilidades.

O Museu Nacional do Rio de 
Janeiro, atingido por um in-
cêndio destruidor em 2018, 
divulgou, no último sábado, 
imagens de seu novo projeto 
arquitetônico após a restau-
ração, com inauguração pre-
vista para 2022. 

O projeto ficará a cargo do 
consórcio H+F Arquitetos e 
Atelier de Arquitetura e Dese-
nho Urbano, vencedor de uma 
licitação realizada pelo Proje-
to Museu Nacional Vive. Sob a 
coordenação imediata da Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO), a licitação 
contou com o aporte técnico 
de renomados especialistas 
das áreas de arquitetura, pa-
trimônio cultural, engenharia 
e museologia; bem como de 
representantes de instituições 
especializadas como o Conse-
lho Internacional de Museus 
(ICOM Brasil) e o Instituto 
de Arquitetos do Brasil (IAB), 
que integraram uma comis-
são de análise das propostas 
criativas submetidas ao edital.

Segundo a instituição, a pro-
posta é que o museu seja ainda 
mais aberto à comunidade, in-
tegrado ao cotidiano da popu-
lação carioca e em diálogo com 
outros patrimônios históricos 
do bairro de São Cristóvão, na 
Zona Norte do Rio.

Imagem de como será o Museu

Prisão de Silveira é rara unanimidade no STF

MUSEU NACIONAL/UFRJ
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FLAMENGO

NA CHEGADA DO TIME

A uma vitória do título
Com o 2 a 1 de virada, Mengão ultrapassa o Inter e depende de si para ser octa

REGINALDO PIMENTA 

Gabigol festeja o seu gol, que deu a vitória de virada ao Flamengo

A 
história volta a se 
repetir. Assim como 
em 2009, o Flamen-
go assumiu a lide-

rança pela primeira vez na 
penúltima rodada e depende 
apenas de si para ser octa-
campeão. Tudo graças à dura 
vitória de virada por 2 a 1 so-
bre o Internacional, no Ma-
racanã, com um a mais du-
rante quase todo o segundo 
tempo. Arrascaeta e Gabigol 
foram os heróis, com Edenil-
son abrindo o placar.

O Rubro-Negro precisa ven-
cer o São Paulo, na quinta-fei-
ra, no Morumbi, para levar o 
título, enquanto o Colorado 
tem que bater o Corinthians, 
no Beira-Rio, e torcer por um 
tropeço do novo líder.

Ao fim do jogo, Arrascaeta 
festejou a mudança de rumo 
do time na reta decisiva: “De-
mos a volta por cima no mo-
mento certo. Mas ainda temos 
mais uma final”. 

No início do duelo, o Inter 

Tumulto e aglomeração 
no entorno do Maraca
Um tumulto que incluiu 
uso de bombas de gás la-
crimogêneo marcou a che-
gada da delegação do Fla-
mengo ao Maracanã para 
o jogo contra o Internacio-
nal. A confusão aconteceu 
quando houve a tentativa 
de dispersar centenas de 
torcedores rubro-negros, 
que foram ao local para re-
cepcionar a equipe.

Os torcedores começa-
ram a chegar ao Maracanã 
no início da tarde. Uma in-

tensa aglomeração foi vista na 
passarela que dá acesso ao es-
tádio. Não bastasse a enorme 
quantidade de pessoas reuni-
das em meio à pandemia, cha-
mou a atenção o fato de que a 
maioria não usava máscaras 
de proteção. Já no estaciona-
mento do estádio, foi possí-
vel ver latinhas de cerveja em 
cima do ônibus do Flamengo, 
resultado da “festa” promovi-
da pela torcida. Após a chega-
da, os torcedores foram aos 
poucos se dispersando. 

a palinha do apolinho
REGINALDO PIMENTA

QUEM SEGURA O MENGÃO?

EMPATE FATAL 
EM SÃO PAULO

PEDALADAS

 N O Vasco não saiu do 0 a 0 
com o Corinthians, em São 
Paulo, e decretou a queda 
para a Segunda Divisão do 
Campeonato Brasileiro, 
faltando uma partida. Na 
última rodada, na quin-
ta-feira, precisará de uma 
combinação de fatores a fa-
vor, entre eles tirar uma di-
ferença de 12 gols. A queda 
do Vasco será um desastre 
não só para o clube, suas fi-
nanças e sua torcida, como 
para o futebol do Rio de 
Janeiro, com ressonância 
no brasileiro. Será um ano 
duríssimo a ser enfrenta-
do com a união de todos os 
vascaínos.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 NConcordo que a expulsão 
de Rodinei foi injusta, o pisão 
no tornozelo de Filipe Luís foi 
acidental e mereceria, no má-
ximo, uma advertência. O ár-
bitro teve tempo para pensar, 
foi ao monitor, deu vermelho 
e estragou um jogo bonito. 
O Flamengo saiu perdendo, 
com gol de Edenilson, em co-
brança de pênalti cometido 
por Gustavo Henrique em 
Yuri Alberto. Mas Arrascaeta 
empatou e, após a expulsão de 
Rodinei aos quatro minutos 
do segundo tempo, o Flamen-
go tomou conta do jogo: Gabi-

gol fez o da vitória e Pedro ain-
da teve dois gols anulados por 
impedimento. A decisão será 
na quinta-feira: Interncional x 
Corinthians, no Beira-Rio, e São 
Paulo x Flamengo, no Morum-
bi. O Flamengo só depende dele 
para ser campeão. Na minha 
avaliação, esse jogo com o São 
Paulo será intenso e muito mais 
difícil. Rogério Ceni tem bom 
retrospecto de erguer taças no 
Morumbi como jogador e a ga-
lera rubro-negra espera que 
não tenha esquecido as lições. 
Prepare o seu coração para no-
vas emoções.

 NA vitória do Bahia sobre 
o Fortaleza, no sábado à 
noite, no Castelão, era até 
esperada pela necessida-
de de pontuar para esca-
par da degola. O que sur-
preendeu foi a facilidade: 
4 a 0 e foi barato.

 N O esquema de policia-

mento no entorno do Ma-
racanã, antes do jogo entre 
Flamengo e Internacional, 
teve dificuldades para con-
ter a galera. Seria mais fácil 
deixar o povão entrar.

 N Lesionado, Gabigol pode 
dar a brecha que Pedro espe-
ra faz tempo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NFlamengo é líder pela pri-
meira vez a uma rodada do 
fim do campeonato e só 
depende dele para erguer a 
taça. Rogério Ceni mandou 
bem cortando a euforia. 
Ainda não acabou.

 NExpulsão de Rodinei 
comprometeu a atuação 
do árbitro Raphael Claus 
e estragou o jogo. A pisada 
no tornozelo do Filipe Luís 
foi clara, mas acidental. 
No máximo, amarelo.

Torcedores se aglomeram para ver a chegada do ônibus

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Tricolor empata com o Santos

O Fluminense ficou muito per-
to de voltar ao G-4 do Brasi-
leiro. Até os 41 minutos do se-
gundo tempo vencia o Santos, 
por 1 a 0, na Vila Belmiro, mas 
a sequência de bobeadas no 
fim custou o empate na noite 
de ontem. Expulso por recla-
mação, Nino viu Jean Mota 
igualar o placar e devolver o 
‘status’ de pré-Libertadores 
para o Tricolor. Para carimbar 
o passaporte de forma definiti-
va, precisa vencer o Fortaleza, 
na quinta-feira, no Maracanã, 
e torcer pelo tropeço do São 
Paulo no confronto com o ar-
quirrival Flamengo.

Invicto nos últimos três 
compromissos como visi-
tante, o Tricolor manteve a 
consistência na busca pela 
vaga, também sonhada pelo 
Peixe. Um pouco mais abaixo 
na tabela, em oitavo, com 53 

Flu deixou escapar lugar no G-4

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

pontos, o atual vice-campeão 
da Libertadores lutava pela 
classificação na primeira 
fase da competição.

O gol de Lucca, aos 15 mi-
nutos, foi um banho de água 
fria para os donos da casa. 
Luiz Henrique enxergou 
bem a brecha entre Luiz Feli-
pe e Luan Peres para acertar 
um ótimo passe para o com-
panheiro de ataque chutar 

na saída de João Paulo: 1 a 0.
O gol despertou o San-

tos. Na base da vontade, os 
comandados de Cuca ten-
taram acelerar o jogo, mas 
tiveram dificuldade de su-
perar a marcação, que, além 
de encaixada, foi eficiente na 
transição iniciada por Marti-
nelli e Yago Felipe. 

O Santos cresceu no segun-
do tempo com a entrada de 
Soteldo. Machucado, Marti-
nelli foi substituído por Hud-
son e o Fluminense diminuiu 
a intensidade na marcação e a 
velocidade na transição com 
o passar do tempo. Ainda as-
sim, administrava o resultado 
até 40 minutos. A expulsão de 
Nino, após uma dupla adver-
tência pela falta e depois pela 
reclamação acintosa, custou 
caro ao Tricolor. Aos 41, numa 
bola aérea, especialidade do 
zagueiro, o Santos empatou 
com Jean Mota.

Alvinegro pega o São Paulo
Rebaixado e confirmado na 
lanterna do Campeonato 
Brasileiro, o Botafogo não 
tem muito mais a fazer na 
temporada a não ser dimi-
nuir a vergonhosa campa-
nha. Não será fácil, mas o 
Glorioso tem mais duas ro-
dadas para evitar entrar na 
história da competição por 
pontos corridos como a pior 
campanha no returno. A co-
meçar com o jogo de hoje, às 
20h, contra o São Paulo, no 
Nilton Santos.

Com apenas quatro pon-
tos conquistados em 17 
partidas no segundo turno 
do Brasileirão, o Botafogo 
amarga um aproveitamento 
de apenas 7%. Neste momen-
to, seria a pior campanha da 
história dos pontos corridos, 
que começaram a ser dispu-
tados em 2003. Para evitar 
essa marca negativa, o Glo-

Equipe alvinegra tenta evitar a pior campanha no returno

VITOR SILVA/BOTAFOGO

rioso precisaria de pelo me-
nos quatro pontos.

Isso porque, até 2020, os 
piores desempenhos são os 
do Avaí, em 2019, e do Améri-
ca-RN, em 2007. Os dois clu-
bes só somaram sete pontos 
nas 19 rodadas do segundo 
turno do Brasileirão. Logo 
depois vem o Paraná de 2018, 

com nove.
O próprio Glorioso já está 

nessa lista nada agradável. 
Quando foi rebaixado em 
2014, o clube só fez 10 pontos 
no returno. Pontuação ain-
da possível de alcançar em 
2020 se vencer os dois jogos 
que restam, algo difícil consi-
derando-se o Botafogo atual.

CAMPEONATO ITALIANO
Com gols de Laurato (2) e Lukaku, o Inter 

de Milão venceu o Milan por 3 a 0, no San 

Siro, e abriu boa vantagem na liderança.

fez valer o seu estilo de muita 
marcação e saída em velocida-
de, enquanto o Flamengo não 
impôs sua intensidade nem foi 
agressivo no ataque. Assim, o 
Colorado chegou com perigo 
aos 8 minutos, quando Gusta-
vo Henrique cometeu pênal-

ti em Yuri Alberto. Edenilson 
cobrou aos 11 e abriu o placar, 
que daria o título aos gaúchos.

O Flamengo parecia sentir 
a forte marcação adversária. 
Até que achou espaço quando 
acelerou. Filipe Luís lançou 
Bruno Henrique, que passou 

por Rodinei e cruzou para Ar-
rascaeta empatar, aos 28. 

O jogo equilibrado só pode-
ria ser definido em um lance 
decisivo, como aconteceu aos 
4 minutos do segundo tem-
po com Rodinei, que só jogou 
porque um torcedor colorado 
pagou a multa de R$ 1 milhão 
que o Inter tinha que dar ao 
Flamengo, que o emprestou, 
para escalá-lo. Com a ajuda do 
VAR, a arbitragem expulsou o 
lateral por um pisão sem que-
rer em Filipe Luís.

O Flamengo foi com tudo 
em busca da vitória. Ceni tirou 
Isla e colocou Pedro e depois 
fez outras mudanças que desfi-
guraram o time. Mas o Rubro-
-Negro virou aos 17, em grande 
lance coletivo desde a defesa, 
finalizado com lançamento 
perfeito de Arrascaeta para 
Gabigol ser decisivo. Pedro até 
marcou duas vezes, mas estava 
impedido em uma e a arbitra-
gem anulou com a ajuda do 
VAR, numa falta inexistente.

 > Santos 

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
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‘Virtualmente’ rebaixado 
e à espera de um ‘milagre’ 
Cruzmaltino fica no 0 a 0 com o Corinthians e depende de improvável combinação

 MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Semblante dos jogadores 
do Vasco ao fim do jogo 
revela a proximidade de 
mais um rebaixamento do 
clube para a Série B

À 
espera de um mila-
gre, o Vasco está ‘vir-
tualmente’ rebaixa-
do para a Série B do 

Campeonato Brasileiro. O 
melancólico fim da linha se 
aproximou com o empate sem 
gols com o Corinthians, on-
tem, na Neo Química Arena. 
Em 17º lugar, com 38 pontos, 
o Gigante da Colina precisa de 
uma improvável combinação 
para evitar o quarto rebaixa-
mento em 12 anos: vencer o 
Goiás, na quinta-feira, em São 
Januário, e ainda torcer pela 
derrota do Fortaleza para o 
Fluminense, no Maracanã, 
além da obrigação de tirar 
uma diferença de 12 gols de 
saldo do concorrente direto. 

Na ausência de Martín Be-
nítez, que, com dores mus-
culares, foi vetado, o desem-
penho do meio de campo 
no quesito criatividade foi 
pobre, um retrato do fute-
bol apresentado ao longo da 
temporada. Na base da von-

tade, Carlinhos e Yago Pika-
chu se dividiram na função 
de municiar o ataque forma-
do por Talles Magno e Cano. 
O Vasco tentou, mas não con-
seguiu vencer a experiente 
defesa composta por Gil e 
Jermerson.

Com a ‘corda no pesco-
ço’, o Vasco, por limitação 
técnica ou pressão, não as-

sumiu a postura agressiva 
de quem entrou em campo 
com a obrigação de vencer. 
Do banco, os jogadores re-
servas incentivavam aos 
gritos: ‘coragem’. Com todas 
as cartas na mesa, o técnico 
Vanderlei Luxemburgo não 
conseguiu apresentar trunfo 
algum, mas buscou a reação 

VASCO

 > São Paulo com a entrada de Juninho, 
Ygor Catatau e Gabriel Pec 
no segundo tempo.

A equipe melhorou. Na 
tentativa de cruzamento, 
Carlinhos surpreendeu Cás-
sio, mas a sorte parecia ter 
escolhido o seu lado quando 
a bola explodiu no travessão. 
Muito pouco para encerrar 
o jejum de dez anos contra 
o Corinthians e de gols em 
Itaquera. A saída de Germán 
Cano, embora apagado, para 
a entrada de Tiago Reis cau-
sou estranheza. Com 23 gols, 
13 no Brasileiro, o argentino, 
mesmo sem marcar há seis 
jogos, é a principal referên-
cia ofensiva.  

Há seis rodadas sem ven-
cer no campeonato, o Vasco 
não está matematicamen-
te rebaixado, mas tem uma 
missão considerada quase 
impossível na última roda-
da do Brasileiro. 

O semblante derrotista 
dos jogadores ao apito final 
foi mesmo uma triste consta-
tação em São Paulo. 

O Vasco está há 

seis rodadas 

sem vencer no 

Brasileiro

DIFÍCIL

 NA situação difícil do Vasco 
faz o técnico Vanderlei Lu-
xemburgo admitir a queda. 
Entretanto, ele conta com a 
anulação do jogo do Inter-
nacional no STJD para o Cruz-
maltino se manter na Série A.

“Eu não posso enganar o 
torcedor. Se falar em ganhar 
do Goiás e fazer 12 gols, es-
tou enganando. Mas há um 
jogo sub judice. Houve um 
erro gravíssimo, tanto que o 
STJD deu um parecer para a 
CBF mostrar o vídeo e os áu-
dios da partida contra o Inter. 
Esse jogo é importante para 
moralizar o campeonato. Ele 
manchou o Brasileirão. O juiz 
e o VAR cometeram erros gra-
víssimo. É complicado”, afir-
mou o treinador em coletiva 
após o jogo.

Luxa admite  
a queda

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 22.2.2021 ATAQUE   9
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candidato deve se preparar 
bastante porque existe uma 
quantidade enorme de vagas 
em um momento de crise eco-
nômica. Logo, muitas pessoas 
vão procurar essa alternativa 
para ter uma renda, ainda que 
temporária. O melhor com-

ECONOMIA

FIM DE BENEFÍCIOS 
PODE ALCANÇAR QUEM 
JÁ ESTÁ NO CARGO
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C
om o movimento 
no Congresso para 
priorizar a refor-
ma administrativa 

(PEC 32), parlamentares 
favoráveis ao texto se or-
ganizam para incluir os 
atuais servidores nas no-
vas regras. A avaliação é 
de que, neste caso, have-
rá resistência à ideia do 
fim da estabilidade para 
quem já está no serviço 
público. Mas, em contra-
partida, acreditam que 
emplacam a possibilidade 
de extinção de benefícios 
hoje previstos ao funcio-
nalismo da União, estados 
e municípios, como licen-
ça-prêmio, promoções au-
tomáticas, férias superio-
res a 30 dias e adicionais 
por tempo de serviço.

A PEC da reforma pre-
vê todas essas medidas 
somente para futuros fun-
cionários públicos. E ainda 
que deputados e senadores 
apoiadores da proposta 
defendam que a garantia 
de estabilidade não seja 
mantida para os atuais 
funcionários, nos basti-
dores, não apostam que a 
ideia avance. Até porque 
a medida provocaria uma 
enxurrada de ações na Jus-
tiça de sindicatos que re-
presentam as categorias.

O argumento dos ser-
vidores é de que se trata 
de direito adquirido. Eles 
também sustentam o mes-

5 VÍNCULOS MAU DESEMPENHO

MUDANÇA DEMISSÃO

 N A proposta de emenda cons-
titucional da reforma adminis-
trativa (PEC 32) reestrutura 
o serviço público brasileiro e 
também acaba com o regime 
jurídico único, criando cinco 
novos tipos de vínculos no fun-
cionalismo. Desse total, ape-
nas um mantém a garantia de 
estabilidade: as carreiras de 
Estado — aquelas sem parâ-
metros na iniciativa privada, 
que só podem ser exercidas na 
administração pública.

 NA reforma vai acelerar a dis-
cussão sobre o desligamento de 
servidores públicos. O Congresso 
terá que analisar um projeto 
que regulamenta a avaliação de 
desempenho na administração 
pública. Com isso, nenhum pro-
fissional do setor ficará blinda-
do: a regra valerá para todos que 
são alcançados pela PEC. Além 
disso, o reforma abrirá caminho 
para outros projetos, como o que 
tratará da redução do número 
de carreiras na União.

REFORMA ADMINISTRATIVA

Avaliação é de 
que extinção da 
estabilidade não 
emplaca, mas 
que outros itens 
podem avançar

PEC

32/20
Proposta foi entregue 
pelo governo federal ao 
Congresso em setembro. 
Texto engloba União, 
estados e municípios

mo entendimento em re-
lação às garantias, benefí-
cios e vantagens que estão 
previstos nas legislações 
que regem os funcioná-
rios públicos dos entes. 
No entanto, parlamen-
tares ressaltam que mu-
danças e atualizações na 
legislação são necessárias.

Inclusive, a Frente Par-
lamentar da Reforma Ad-
ministrativa, composta 
por deputados e senado-
res, já deixou claro esse 
compromisso quando 
entregou, em outubro de 
2020, uma agenda com 
essas e outras sugestões 
de emendas à PEC 32. As 
propostas de aditivos in-
cluem ainda no projeto 
os membros do Poderes 
Judiciário e Legislativo, 
além do Ministério Públi-
co, que não são alcança-
dos no texto.

Presidente da frente, o 
deputado Tiago Mitraud 
(Novo-MG) alega que é 
preciso dar “mais eficiência 
à máquina pública”. E diz 
que, hoje, não há mecanis-
mos efetivos para avaliar o 
desempenho de profissio-
nais do setor. Além dessa 
mobilização, o bloco de 
parlamentares ganha força 
com a escolha da senadora 
Kátia Abreu (PP-TO) como 
a relatora da reforma no Se-
nado. Ela integra a frente 
e vem defendendo publi-
camente as mudanças no 
serviço público.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

N e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

N site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Confira! Dicas para passar 
no concurso do IBGE 
Instituto abriu 204.307 vagas temporárias para atuar em 5.297 municípios do 
país. Especialistas explicam o que deve ser observado na hora de estudar

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Oportunidades temporárias são para recenseador, agente censitário supervisor (ACS) e agente censitário municipal (ACM)

O 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) publicou, 
na quinta-feira, dois 

editais para contratar tempo-
rariamente 204.307 pessoas 
para trabalhar na organiza-
ção e na coleta do Censo De-
mográfico 2021. As oportuni-
dades são para recenseador, 
que exige Nível Fundamen-
tal, agente censitário supervi-
sor (ACS) e agente censitário 
municipal (ACM), para can-
didatos que tenham Ensino 
Médio. Mas com tantas vagas, 
qual é a melhor forma de se 
preparar para o concurso? 

De acordo com o profes-
sor Erick Alves, do Direção 
Concursos, o primeiro passo 
para quem deseja participar 
da seleção é analisar o edital 
com atenção. “Ao ler o edital 
o candidato descobre quais 
conteúdos serão cobrados e 
passa a estudar com base nis-
so. Não basta ver que vai cair 
Português e sair estudando 
essa matéria de qualquer jei-
to”, aconselha.

Quando o assunto é sobre 
qual disciplina o candidato 
deve focar mais, Erick é enfáti-
co: “É só olhar a quantidade de 
questões que serão cobradas 
por disciplina na prova. Fa-

KARILAYN AREIAS
karilayn.areias@odia.com.br

zendo uma análise desse con-
curso vemos que o maior peso 
está nas disciplinas específi-
cas, de conhecimento técnico.  
Então, é nelas que o candidato 
deve focar e o estudo deve ser 
feito através das apostilas que 
o próprio IBGE disponibiliza”.

Apesar da importância 
de se estudar as matérias 
que têm mais peso na prova, 
Erick aconselha que o candi-
dato não deixe nenhuma dis-
ciplina fora do cronograma de 
estudo. “O esforço maior vai 
estar nesse conteúdo técnico, 
mas não se pode deixar de es-
tudar Português, Matemática 
e os outros assuntos que estão 
previstos no edital”.

Já Fernando Bentes, dire-
tor acadêmico do QConcur-
sos, frisa como é importante 
ter foco nos estudos apesar do 
grande número de vagas. “O 

portamento do candidato não 
é acreditar que ‘se são muitas 
vagas com certeza ela vai pas-
sar’. O melhor comportamen-
to do candidato é entender 
que ‘justamente por ter um 
número muito grande de va-
gas que muitas pessoas vão se 
candidatar’”, lembra. 

“Também sempre aconse-
lho que no estudo para con-
curso público o candidato 
faça uma divisão entre estudo 
teórico e prático, dividindo o 
tempo que ele tem de estudo 
entre essas duas modalida-
des. Por exemplo, o candida-
to estuda primeiro a teoria e 
depois faz questões de provas 
anteriores”, diz Bentes.

Por fim, o especialista em 
concursos Antônio Batist, 
acredita que cada candidato 
deve analisar a sua própria 
realidade a fim de encontrar 
mecanismos para se manter 
motivado. “É preciso enten-
der que existem diversos tipos 
de dificuldades: de aprendi-
zagem, financeiras, falta de 
tempo, entre outras. Uma boa 
dica para lidar com isso é ma-
pear quais são as dificuldades 
e verificar o que pode ser feito, 
como lidar com elas. Outro as-
pecto é pensar a longo prazo, 
pensar quais são os seus ob-
jetivos daqui a 2, 3, 10 anos. 
A partir disso, fica mais fácil 
avançar cada degrau”, finaliza.

SAIBA MAIS

O QUE?
 N Concurso do IBGE para 

preencher 204.307 vagas, 
sendo 181.898 vagas para 
recenseador, 16.959 para 
agente censitário supervisor 
(ACS) e 5.450 para agente 
censitário municipal (ACM).

ONDE?
 N O candidato deve se ins-

crever mo site da Cebraspe 
(https://www.cebraspe.
org.br/). 

QUANDO?
 N Para ACM e ACS as inscri-

ções vão de 19/02 a 15/03. 
Já para recenseador vão de 
23/02 a 19/03.

Local de 
inscrições, 
datas e site da 
Cebraspe

O candidato deve se 
preparar bastante 
porque existe uma 
quantidade enorme 
de vagas em um 
momento de crise”

FERNANDO BENTES

Petrobras: conselho avalia indicação
Intervenção do governo Bolsonaro faz empresa perder R$ 60 bilhões em valor de mercado

O Conselho de Administração 
da Petrobras vai avaliar ama-
nhã a indicação do general da 
reserva do Exército, Joaquim 
da Silva e Luna, para a presi-
dência da companhia. Com-
pondo a mesa de integrantes 
da estatal, 11 membros, entre 
eles dois militares, decidem se 
aceitam a indicação feita pelo 
presidente Bolsonaro, que ti-
rou Roberto Castello Branco 
do comando da empresa. A 
iniciativa fez a Petrobras acu-
mular perdas em suas ações 
que somavam R$ 60 bilhões 
até a última sexta-feira. 

Entre os membros do con-
selho, sete são indicados pelo 
acionista controlador, que é 
a União; três nomes vêm de 
outros acionistas e o último é 
escolhido por funcionários da 
Petrobras. Os 11 integrantes 
foram eleitos em Assembleia 
Geral Ordinária em julho para 
um mandato de até dois anos, 
admitidas no máximo três ree-
leições consecutivas.

O mercado estima que de-
vido a intervenção do gover-
no Bolsonaro na companhia 
devem chegar a R$ 100 bi. Os 
investidores já se preparam 
para vender as ações da esta-
tal. Os números consideram 

a desvalorização das ações na 
bolsa de valores e nas bolsas 
estrangeiras (onde são nego-
ciadas as ADRs, que são reci-
bos de ações da empresa nego-
ciados nos EUA).

Na sexta-feira, a estatal ti-
nha registrado um recuo de 
aproximadamente R$ 28,2 
bilhões em valor de merca-
do e outros 30 bilhões com 
papéis no exterior. A infor-
mação foi compartilhada por 
banqueiros sob a condição de 
anonimato para a Folha de 
São Paulo e reproduzida pelo 
Valor. Para dois dirigentes de 
bancos, as perdas superam as 
investigadas pela Lava Jato. 

 > Rio e Brasília PERDAS

R$ 60 BI

R$ 100 BI

Estatal registrou recuo de 
cerca de R$ 28,2 bilhões em 
valor de mercado e outros 
30 bilhões com papéis no 
exterior.

O mercado estima que 
devido a intervenção do 
governo Bolsonaro na 
companhia devem chegar a 
R$ 100 bilhões.

Tiago Mitraud e Kátia Abreu integram bloco que apoia reforma
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COCOTÁ R$ 170.000,00
Vende-se apartamento resi-
dencial ou comercial com 2 
quartos. Rua Capitão Barbo-
sa nº711 Ilha do Governador. 
Tratar Sr Valdir. Tel:98066-
6553
 

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
 

ENG.DENTRO R$900,00
Casa, quarto, sala, amplos, 
cozinha, banheiro, varanda, 
sem garagem, próximo Linha 
Amarela, 3 meses depósito.
Direto Proprietário. T.98246-
9922.
 

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.
 



FábiaOliveira

ENCRENCA JUDICIAL

Antônia Fontenelle 

propõe acordo ao MP 

em inquérito de Itié

A
ntônia Fontenelle esperneou, fez 
biquinho, bateu no peito e disse que 
não ia aceitar acordo em nenhum 

dos seus processos. Por tudo isso, esta 
humilde colunista que vos escreve levou 
um baita susto ao ser informada de que a 
influencer disse que gostaria de fazer um 
acordo com o Ministério Público no inquéri-
to que investiga a denúncia feita pela atriz, 
Giselle Itié, contra a loira. Fontenelle mani-
festou interesse em fazer um acordo para 
que  a queixa-crime não vire processo. O 
problema é que a lei exige que o acusado 
não tenha feito nenhum outro acordo 
semelhante nos últimos cinco anos e a loira 
deve ter esquecido que cumpriu uma tran-
sação penal em junho de 2018, na ação 
número 0013450-04.2016.8.19.0209, pelos 
crimes de ameaça e injúria. Se algum dos 
seis leitores desta coluna puder avisar... 
acho que ajuda.

“O indiciamento da Antônia Fontenelle 
está corretíssimo. O crime de racismo é 
claro e ela própria confessou, como a dele-
gada disse. Vamos agora mostrar ao Minis-
tério Público que a lei proíbe o acordo que 

ela está querendo fazer”, disse o 
advogado de Itié, André Perecma-
nis, com exclusividade à coluna. 
Neste momento, vale um parênte-
ses: Antônia então esteve na dele-
gacia prestando esclarecimentos 
sobre o caso, conforme esta coluna 
noticiou e ela negou, não é mesmo? 
Ah, tá. Sigamos...

ENTENDA O CASO

Giselle Itié resolveu fazer um comentário 
sobre o caso de assédio sexual envolvendo 
a humorista Dani Calabresa. A atriz, que é 
mexicana, demonstrou apoio à amiga e 
revelou que ela também foi vítima de 
assédio sexual aos 23 anos, pelo diretor de 
uma novela da qual participava. Itié não 
citou nomes, mas Antônia tomou as dores, 
já que na época, Giselle trabalhava numa 
novela dirigida por Marcos Paulo. O diretor 
e Antônia tiveram um relacionamento 
entre 2008 e 2012. “Desgosto. Triste saber 
que existem mulheres como você, dona 
Giselle. Volta pro seu país, é o melhor que 
você faz”, afirmou a influencer.

DA FILHA MAIS VELHA EM HOTEL

FERRUGEM COMEMORA 10 ANOS 
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O cantor Ferrugem não quis passar em branco o aniversário de 10 anos da sua primogênita Júlia, 

fruto do seu relacionamento com Juliana Barbosa, que faleceu em julho de 2015 após compli-

cações em uma cirurgia de lipoaspiração. O pagodeiro e a atual mulher, Thaís Vasconcellos, 

organizaram uma festa intimista neste final de semana em Teresópolis, Região Serrana do Rio, 

só para a família. O ponto alto foi a hora do parabéns de  Júlia. Ela  e as irmãs, Sophia e Aurora, 

amaram a decoração colorida nos balões, painéis e das mesas dos doces e bolo com o tema da 

celebração: ‘As Meninas Superpoderosas’. 

Urach não quer julgamentos

Andressa Urach 
sempre gostou de 
tatuagens e aos 
poucos vai 
retocando os 
desenhos mais 
antigos. A 
apresentadora 
passou cinco horas 
em um estúdio em 
Porto Alegre neste 
final de semana 
decidiu mostrar o 
resultado para 
seus seguidores e 
acabou deixando o 
bumbum à mostra 
em cliques no 
Instagram. Antes 
dos haters criticá-
la pela ousadia na 
rede social, 
Andressa já 
mandou a letra: 
“Pecado é julgar e 
machucar as 
pessoas com as 
palavras”. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO/MONTAGEM
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BRUNA GRIPHAO

A MARAVILHOSA 

REPRODUÇÃO

‘RESPONDA O SEU FILHO, POR FAVOR’, 
PEDE EX DE MARCOS ARAÚJO
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Anitta resolveu se pronunciar após o vídeo em que 
aparece fazendo uma tatuagem anal ter vazado nas 
redes sociais, já que as imagens haviam sido publi-
cadas exclusivamente na plataforma OnlyFans e 
acabaram vazando. A cantora explicou que o vídeo 
era tão antigo, que precisou retocar o desenho. “É tão 
antigo que eu tive que retocar [a tatuagem]. Então, 
para quem fizer tatuagens nesses locais, saiba que 
ela desbota. Tem que ficar retocando”, disse ela, em 
meio a risos. “Mas quem quiser saber a história toda 
precisa pagar”, anunciou. A Poderosa abriu a conta no 
site para adultos há menos de um mês e o conteúdo 
exclusivo e explícito custa cerca de R$ 27 por mês e 
para maiores de 18 anos.

Demitido da SporTV no final de 2019, o narrador esportivo 

Paulo Stein fez uma revelação no canal ‘Só Esportes’ do 

Youtube, comandado por Ted Sartori e Anderson Firmino. 

Ao ser questionado o motivo de ter sido tão pouco apro-

veitado nos oito anos que passou na empresa, o jornalista 

detonou a antiga casa.

 “Você sonha trabalhar na Globo? Muitos jornalistas 

sonham, a empresa paga bem, você sonha? Na TV Globo, 

locutor e narrador não podem ser gordos, lá não pode. 

Você conhece algum? A razão pela qual eu fui demiti-

do foi por causa disso. Se você não fizer um regime e se 

manter no peso... O próprio Bonner já admitiu que vive 

fazendo regime”, contou.

‘GORDO NÃO PODE’

TATUAGEM ÍNTIMA

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

a ausência do 
Carnaval, a equi-
pe da revista 
mais querida 
da Sapucaí – o 
Roteiro dos 
Desfiles – está 
promovendo 
uma campanha 
de financiamen-
to coletivo para 
lançar a 12ª Edi-
ção Especial – a 
revista trará um 
registro histó-
rico das escolas 
campeãs da últi-
ma década com 
fotos, entrevis-
tas,  exibições de 
desfiles, oficinas 
carnavalescas e 
palestras.

Mantido a sete chaves dentro da Globo, o programa ‘No Limite’, está de volta.  O primeiro 
reality show brasileiro, que foi ao ar em julho de 2000 e comandado por Zeca Camargo, já 
tem uma equipe trabalhando em uma sala na área de produções da emissora. Os 
produtores correm agora atrás de competidores e locação ideal em uma praia nordestina, 
que seja isolada, mas que tenha próximo um lugar com infraestrutura para abrigar o time 
de mais de 50 pessoas.  O nome do apresentador ainda é sigilo, mas todo mundo aposta 
que será Marcos Mion. 
 A volta do ‘No Limite’ é uma prova que a direção da Globo descobriu que faturamento é 
com realities shows e vai investir neste segmento no ano 2021. Após ‘BBB 21’, o núcleo do 
diretor Boninho irá trazer o ‘Mestre do Sabor’ na grade de programação, depois entraria a 
nova produção, com ‘The Voice’ fechando o ano. 
 ‘No Limite’ teve três temporadas seguidas e depois de oito anos, o quarto ano estreou 
em julho de 2009, também sob o comando de Zeca Camargo, mas não deu muito certo e a 
atração foi cancelada. 

Pétala Barreiros resolveu criticar publicamente o ex-marido Marcos Araújo por 
não responder as mensagens nem atender as ligações do filho mais velho do 
casal, Lorenzo, de 6 anos. “Sei que você me segue pelos fakes, então, te peço: 
responda o seu filho, responda o Lorenzo, por favor. Ele está tentando falar com 
você há dias. Mandou mensagens, te ligou, te enviou uma dm e até comentou 
a sua última publicação no Instagram. Ele é uma criança e sente falta do pai’, 
reclamou a modelo, que tem outro filho com o dono da AudioMix, Lucas de 
dois meses de vida.
Ela ainda revelou que pai e filho não se veem há seis meses e  descobriu que o 
atual namorado de Lívia Andrade trocou o número de telefone. “Tudo isso para 
não ter que bloquear o filho e não ter uma desculpa melhor para respondê-lo. 
Lamentável”, explanou. 
Pétala Marcos se conheceram quando a jovem tinha apenas 14 anos. Os dois 
ficaram juntos por um tempo e se separaram em 2016. Três anos depois, ele 
se reconciliaram e a nova separação no ano passado.

Quem disse que domingo é dia de abrir mão dos exercícios físicos. Ontem, Bruna 
Griphao pegou firme na musculação e mostrou aos seguidores a sua série, que 
cansou esta humilde colunista só de assistir o vídeo nas redes sociais. Mas, todo o 
esforço da atriz tem uma explicação: o corpaço da moça. De biquíni preto tomara 
que caia, Bruna provou que está maravilhosa! 

EQUIPE JÁ BUSCA COMPETIDORES 
E LOCAÇÃO NO NORDESTE PARA 
NOVO ‘NO LIMITE’

REPRODUÇÃO

Marcelo D2 lamentou a morte da mãe, ontem. “A vida fica mais triste sem a presença da dona Pau-
lete, sinceramente me bate um medo enorme de continuar, minha mãe viveu tão intensamente 
que eu nunca pensei que iria estar aqui nesse momento falando sobre isso e apesar de sabermos, 
nós nunca estamos preparados”, homenageou o cantor. A causa da morte não foi divulgada.

MARCELO D2 LAMENTA MORTE DA MÃE

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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MERCADO

Na garagem
 N Jorge Sampaoli, o téc-

nico hermano que se des-
pede do Atlético Mineiro, 
colocou à venda sua Ran-
ge Rover blindada por R$ 
419 mil.

Banca digital
 NMais um grande jornal 

migrará para o digital, se-
guindo tendência da comu-
nicação. O Diário do Nor-
deste, de Fortaleza, após 39 
anos de impresso.

DOIS PESOS...

Um levantamento da Unesco pu-
blicado recentemente mostra 
que o Brasil é um dos quatro 

países no mundo que mantiveram 
suas escolas fechadas por mais tempo 
durante a pandemia do coronavírus.

A entidade alerta para os múltiplos 
efeitos da interrupção do convívio es-
colar: perda de vínculos, evasão, pro-
blemas psicológicos etc. e recomenda 
a prioridade à elaboração de planos de 
retomada e atenção total à vacinação 
de profissionais da Educação.

Uma pesquisa realizada pelo Insti-
tuto Datafolha aponta que, em todo o 
país, quatro milhões de alunos/as aban-
donaram os estudos durante a pande-

A volta do “coronavoucher” vai 
ser um tiro no pé do presiden-
te. A oposição está feliz da vida 

com esta possibilidade, a mídia só é 
respeitosa com o presidente quando 
toca no assunto. Veneno na veia. Tem 
de melhorar o Bolsa Família, agregar 
mais uns poucos milhões e lutar pela 
retomada do emprego, do investi-
mento, da normalidade no comércio, 
indústria e serviços, pela via da vaci-
nação acelerada e desburocratizada.

O mundo todo corre atrás da mes-
ma coisa: atrair investimentos num 
mercado altamente líquido, portanto, 
com dinheiro para alocar em bons pro-
jetos. Mas o Brasil só pode entrar nes-
ta disputa com as reformas, que são 
mais profundas do que as colocadas na 
pauta pelo Congresso. Mas mesmo sim 
sem uma dívida impagável e de difícil 
rolagem com estes juros.

Como pode atrair algum investi-
mento na produção, um país em que 
o Judiciário, no caso Trabalhista, pela 
decisão monocrática de um juiz exigir 
que uma fábrica desativada mante-
nha seus funcionários, não podendo 
os despedir com todos os direitos ga-
rantidos, é claro. Foi o caso da Ford, 
de naturais repercussões externas. A 
insegurança jurídica está ainda sendo 
restabelecida com as mudanças que 
procuram anular a inquestionável di-
minuição da corrupção no país.

Primeiro, a questão da segunda ins-
tância, agora aceitando provas ilegais, 
colocando em risco todo e qualquer ci-
dadão ou empresa pela via da violação 
de seus e-mails e telefones. Foi-se o tem-
po em que a violação de mensagens era 
crime grave. Pela Constituição de 1946, 
a correspondência era inviolável.

O presidente tem sido um desastrado 
nessa área. A começar pelo convite ao 
juiz Moro para seu ministério, sem per-
ceber que ele, apesar das qualidades de 
magistrado, não passaria de um provin-
ciano, deslumbrado com a notoriedade 
e o aplauso nacional. Agora já se percebe 
que errou na escolha do ministro do STF, 
quando poderia ter recrutado um jovem 
valor nas bancas de advogados de nossas 
principais capitais, ricas em talentos.

O ministro Paulo Guedes é nota dez, 
na teoria, e cinco, na prática. Não sabe 

Economia com responsabilidade

A hora da Educação

Vinicius Wu

sec. municipal de 
Educação de Niterói

Aristóteles  

Drummond 
jornalista

mia. No Ensino Fundamental, os índi-
ces de evasão praticamente quadru-
plicaram. Os mais pobres e os negros/
as tendem a ser os mais prejudicados. 

Estamos, portanto, diante do risco 
de experimentarmos uma profunda 
agudização das desigualdades em ter-
mos de direitos e oportunidades edu-
cacionais no Brasil dos próximos anos 
e somente um grande pacto em favor 
da Educação poderá impedir que a es-
cola se torne uma fonte de aprofunda-
mento das disparidades econômicas, 
sociais e raciais no país.

Nenhum gestor público responsá-
vel seria imprudente ao ponto de co-
gitar uma reabertura de escolas sob 
quaisquer condições. Mas é preciso 
preparar imediatamente um abran-
gente plano nacional de retomada que 
envolva a criação de condições sani-
tárias nas escolas, a consolidação de 
protocolos, a redução do número de 

fazer política e exerce cargo político, 
não luta pelas boas causas que abra-
ça e acabou se tornando vulnerável, 
pouco popular na equipe ministerial. 
O presidente deveria ter indicado um 

bom assessor parlamentar e de im-
prensa para ele.

Prioridade para o futuro político do 
presidente, para a confiabilidade no 
país, é concentrar todas as atenções na 

alunos em sala de aula, investimentos 
em inclusão digital, organização de 
planos locais de adaptação com parti-
cipação da comunidade escolar, den-
tre outras medidas.

É preciso também atrair organizações 
da sociedade civil, setor privado e dife-
rentes instituições públicas em torno 
de uma grande mobilização em defesa 
da educação. A cada semana de escolas 
fechadas, mais difícil se torna a retoma-
da. A reabertura deve se tornar uma ver-
dadeira obsessão nacional e, a exemplo 
de outros países, instituições de ensino 
devem se tornar prioridade, sendo as 
últimas a fechar e as primeiras a abrir, 
dependendo da evolução da pandemia. 

É hora de inserirmos a Educação no 
centro da agenda nacional e garantir 
condições para uma retomada segura 
às atividades escolares, assegurando, 
ao mesmo tempo, o direito à vida e o 
direito fundamental à Educação.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N # Procon-SP e Associação Brasileira de Relações Institucio-
nais e Governamentais debatem hoje sobre implementação da Lei 
Geral de Proteção de Dados. # 5àsec anuncia novo modelo de negócio, 
o HUB. # Sem Parar anuncia o PIX como nova opção de pagamento. 
# O Instituto Democracia e Sustentabilidade promove quarta-fei-
ra, das 10h às 11h30, na 1ª Roda de Conversa com Jornalistas. 

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

 NA seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, merca-
do, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou finan-
ceira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

MAIORIA APOIA CONDENAÇÃO
Uma sondagem nacional da Paraná 
Pesquisas exclusiva para a coluna re-
vela que a maioria da população bra-

sileira concorda com a condenação judicial do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do tríplex 
do Guarujá, que o tirou das eleições presidenciais em 
2018 e o mantém ficha-suja. Entre os ouvidos, 57% con-
sideram justa a condenação, 37,6% injusta – e 5,4% não 
opinaram. Entre os jovens de 16 anos e adultos até 44 
anos, o índice similar foi maior, chegou a 59% a favor da 
condenação. O Supremo Tribunal Federal (STF) incluirá 
em breve na pauta do plenário a ação da defesa do líder 
político, que pede anulação da condenação baseada na 
suspeição do então juiz federal Sérgio Moro.

...DUAS MEDIDAS
 N Mas a rádio corredor das bancas espalha que no ‘caso Nythal-

mar’, o prodígio advogado que atuou na Lava Jato Rio, há troca de 
mensagens no mínimo curiosas entre El Hage e o advogado, além de 
mensagens a serem questionadas no material da Operação Spoo-
fing. A troca de mensagens envolve também o juiz Marcelo Bretas.

 N Ao passo que 
e m  C u r i t i b a ,  o 
procurador Del-
tan Dallagnol saiu 
ofuscado com o 
encerramento da 
O p e ra ç ã o  L ava 
Jato, no Rio de Ja-
neiro o procurador-
-chefe Eduardo El 
Hage já foi alçado 
ao cargo de chefe 
do novo Gaeco. 

Radiografia popular
 N Na Região Nordeste, 

onde o petista é forte elei-
toralmente, houve empate 
em 47% entre contra e a fa-
vor. As maiores discrepân-
cias foram nas Regiões Sul 
(63,8% a favor da condena-
ção, 30,1% contra) e Norte/
Centro-Oeste (61,5% a fa-
vor, 33,5% contra).

Em queda
 N  Um dado curioso é o que 

aponta que Lula vem per-
dendo apoio da população 
de baixa renda. A Paraná 
ouviu 2.264 pessoas por te-
lefone em 200 cidades de to-
dos os estados, entre os dias 
16 e 19 de fevereiro. Mais de-
talhes no portal da coluna.

Quem demitiu
 N  A decisão de expulsar o 

deputado federal Daniel 
Silveira (RJ) do PSL partiu 
principalmente do advoga-
do do partido e vice-presi-
dente, Antônio Rueda, que 
não quer se indispor com 
ministros do STF e TSE.

Bala na agulha
 N  Eram 5h45 da manhã 

quando um concurseiro 
soltou um berro no Aero-
porto de Cumbica e fez o 
salão de embarque, lota-
do, cair em choro e revolta 
ontem pela manhã. Prove-
nientes de variados voos de 
diferentes capitais, a turma 
iria para Curitiba, para a 
prova da Polícia Civil, que 

abriria 400 vagas para dele-
gado, escrivão e papilosco-
pista. O grito foi o anúncio 
do cancelamento da prova.

Balela 1
 N  A Funpar/UFPR, orga-

nizadora do concurso para 
mais de 100 mil inscritos, 
de todo o país, emitiu um 
comunicado às 5h42 da 
madrugada de ontem (isso 
mesmo) alegando que 
“após checagem na ma-
drugada” constatou que 
nenhuma das instalações 
para aplicação das provas 
estava adequada diante da 
pandemia da covid-19.

Balela 2
 NA balela revoltou os con-

cursados, e a organizadora 
pode esperar enxurrada de 
ações na área cível. Bastido-
res dão conta de que a ban-
ca não conseguiu dar conta 
do trabalho, como contra-
tar fiscais suficientes e cui-
dar da logística de entrega e 
coleta das provas. Um con-
trato de realização de um 
concurso do porte passa 
dos sete dígitos de lucro. 

 Fora da curva
 NTrês deputados do PDT 

e quatro do PSB, partidos 
de oposição, votaram con-
tra a prisão do bolsonaris-
ta Silveira decretada pelo 
ministro Alexandre de 
Moraes, do STF. O partido 
Novo, o Novo.. também foi 
pró-Silveira.

pauta econômica,  com velocidade. Não 
estamos sozinhos na caça ao capital. E 
somos vulneráveis no endividamento 
público, na fragilidade dos ativos decor-
rentes do endividamento de estados e 
municípios. As ideias são boas, a execu-
ção, no entanto, é lenta e divide espaço 
com a política menor. O Congresso está 
em boas mãos. O presidente deve obser-
var que seus ministros de reconhecido 
sucesso, como Tarcísio Freitas e Tereza 
Cristina, não se envolvem em disputas, 
em atritos, concentrados na eficiência 
no cumprimento da missão recebida.

Assim como o saudoso Ibrahim 
Sued, alvo de críticas, que não respon-
dia e terminava suas colunas com fina 
ironia, com a seguinte frase: “Os cães la-
dram e a caravana passa”. Quando esta-
va fazendo esportes de inverno na Suí-
ça, substituía o “passa”, pelo “esquia”.

Bolsonaro deve cuidar da obra que 
vem realizando e do futuro, dele e do 
país. Chega de breguice! E responder 
aos cães que ladram...

“O presidente 

tem sido um 

desastrado nessa 

área. A começar 

pelo convite ao juiz 

Sergio Moro para 

seu ministério”

PAULO MÁRCIO
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Youtube faz lista dos 10 artistas que vão se destacar em 2021. Previsão 

da plataforma é baseada em análise de dados, volume de streaming, 

visualizações e tendências de buscas no Google

ELES VÃO 

N
o final de cada ano, são comuns as 
retrospectivas com um levantamento 
dos assuntos que mais se destacaram 
no período. E no começo do ano, o que 

acontece? Bom, as principais plataformas co-
meçam a fazer suas apostas do que vai ser ten-

dência. E, no caso do Youtube, as previsões são 
muito mais do que apostas. A partir de uma 
metodologia baseada na análise de dados dos 
usuários, combinação de informações, verifi-
cação do volume de streaming, contagem de 
visualizações, tendências de buscas no Google 
e discussões nas redes sociais, a plataforma 
identificou quais os potenciais artistas que 
irão ganhar mais relevância em 2021 e podem 

alcançar novos públicos. 
A lista oficial conta com 10 nomes, de di-

versos gêneros musicais e regiões do país. 
Eles são Elana Dara, Guga Nandes, Japinha 
Conde, Kyan, Majur, Marina & Mateus, Pet-
ter Ferraz, Salvador da Rima, Samuel Mes-
sias e Tarcísio do Acordeon. Confira o ritmo 
apresentado por cada um deles e um pouqui-
nho de suas histórias!

JULIANA PIMENTA 
juliana.pimenta@odia.com.br 

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

MALHAÇÃO

 n Gael, Marcelo, Pedro e Duca 
ajudam Bianca a descer do poste 
em segurança. Bianca acusa 
Karina de tê-la trancado fora do 
quarto intencionalmente, e Gael 
repreende as filhas.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano agradece a Alberto 
por salvar Ester. Juliano fica feliz 
com as novas regras da casa. 
Aurora descobre o plano de fuga 
de Dionísio. Juliano acorda Carol 
e Ludmila.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Tancinha diz a Apolo que pre-
cisa conversar com Beto. Beto 
teme o jeito de Tamara. Carmela 
se preocupa com Shirlei. Camila 
acredita que Giovanni não explo-
diu o Grand Bazzar.

 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 Bel agradece a ajuda que Rafa, 
mas diz que é melhor deixar Jan-
jão e Tatu levarem sua bicicleta. 
Rafa vai embora. Bel não concor-
da, mas também não diz nada.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Aurora aceita abrigar Ritinha 
e Ruyzinho. Eugênio a firma a 
Joyce que não quer envolver Caio 
na situação de Ruy, por seu en-
volvimento com a polícia.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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BOMBAR!

Elana Dara
Gênero: R&B/ Pop

 n Sempre acompanhada de seu 
violão, a curitibana Elana Dara é 
uma das apostas do pop nacional 
com uma sonoridade que transita 
pelo pop, R&B, trap e MPB. Em 
2020, lançou quatro singles, en-
tre eles ‘Ninguém dá certo cmg’, 
com mais de 7 milhões de views no 
YouTube, além de parcerias com 
nomes como Nilo, Papatinho, PK e 
Xamã. Para 2021, Elana pretende 
lançar mais um single e prepara 
seu primeiro EP autoral. 

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

Guga Nandes
Gênero: pagode

 n Guga Nandes é a nova aposta de 
pagode no Brasil. O cantor carioca 
iniciou na música cantando na 
igreja e em programas de calouros 
na TV. Apadrinhado por Mumu-
zinho e Ferrugem, viralizou em 
2020 com a faixa ‘Presentinho’, 
do projeto ‘Pra Não Desgrudar’, 
que também virou DVD. Este ano, 
iniciou uma proposta que prevê 
lançamentos de EPs pela Univer-
sal Music.

Japinha Conde
Gênero: Forró

 nNatural do Rio de Janeiro, Lor-
raine Silva, a Japinha Conde, as-
sumiu os vocais do Conde do Forró 
em maio de 2020 e virou sucesso 
instantâneo, impulsionada por 
‘Romance Desapegado’, hit que 
soma mais de 180 milhões de views 
no YouTube. Ascensão meteórica 
que fez o tradicional grupo de forró 
eletrônico apostar as fichas em sua 
carismática vocalista, que promete 
voar ainda mais alto em 2021, com 
regravações de canções do Conde 
do Forró e parcerias com grandes 
nomes da música brasileira.

Kyan
Gênero: Rap

 n Mesquita da Silva cresceu na 
Praia Grande, na Baixada Santista, 
ouvindo os relíquias locais do funk 
ostentação. Após quase desistir da 
música em 2019, partiu para o trap, 
deixou de ser Renan MC e renasceu 
como Kyan. Aliando-se ao produ-
tor MU540 e atualmente como 
parte do time da Ceia, ao lado de 
nomes como Djonga e Clara Lima, 
promete lançar singles com gran-
des participações em 2021.

Majur
Gênero: MPB

 n Majur dos Santos Conceição nas-
ceu em Salvador (BA). Começou a 
cantar aos 5 anos e, em 2016, mon-
tou uma banda para se apresentar 
nas noites de sua cidade. Lançou 
seu primeiro trabalho em 2018, 
Colorir, um EP de 3 faixas. Em junho 
de 2019, apareceu como artista 
convidada na música ‘AmarElo’, 
junto de Emicida e Pabllo Vittar. 
Lançou seu primeiro single solo em 
agosto do mesmo ano, ‘20ver’. O 
ano de 2021 promete o lançamen-
to de seu primeiro álbum, que será 
dividido em duas partes.

Mariana & Mateus
Gênero: Sertanejo

 n Os irmãos Mariana & Mateus, 
de Londrina (PR), cantam desde 
pequenos. Eles se arriscam por 
diversas variações do sertanejo — 
modão, vaneira, funknejo, român-
tico —, e já gravaram com Naiara 
Azevedo e Thaeme & Thiago. O 
EP ‘Lado a Lado - Vol. 01’ - que 
conta com o hit ‘Ela Na Farra E Eu 
Na Fossa’, com mais de 2 milhões 
de views no YouTube -, fechou 
o ano da dupla em alta. O ritmo 
de lançamentos deve se repetir 
em 2021, que já começa com o EP 
‘Lado a Lado Vol. 02’.

Petter Ferraz
Gênero: Bregadeira/Brega 
Funk

 n Aos 25 anos, o baiano João Paulo 
Oliveira Nascimento, mais conhe-
cido como Petter Ferraz, viu sua 
vida mudar graças ao hit ‘Amor ou 
o Litrão’, bregadeira que produziu 
e canta ao lado de Menor Nico, e 
que soma mais 100 milhões de 
views no YouTube. Há dois anos 
dedicado 100% à música, Petter 
entrou em 2021 com outro sucesso 
no YouTube, ‘Minha Crush Me Blo-
queou’, repetindo sua parceria com 
Nico. O vídeo já conta com mais 
de 10 milhões de views e Petter 
promete outros sucessos ao longo 
do ano.

Salvador da Rima
Gênero: Funk consciente

 n Fábio Gabriel Araújo Salvador 
começou sua carreira fazendo ver-
sos nas batalhas de rima da cidade 
de São Paulo. Nascido e criado na 
zona leste da cidade, Salvador da 
Rima transita entre o rap e o funk 
e consagrou seu nome na Bata-
lha da Aldeia, ficando ainda mais 
conhecido depois do vídeo viral ri-
mando em um vagão do metrô no 
Rio de Janeiro. O artista é um dos 
nomes da faixa ‘Ilusão (Cracolân-
dia)’, que ultrapassou os 120 mi-
lhões de views no YouTube, e em 
2021 lançará seu primeiro álbum.

Samuel Messias
Gênero: Gospel

 n O cantor e compositor carioca, Samuel 
Messias, chamou atenção da gravadora 
MK Music por meio de uma composição 
própria, ‘Prioridade’, que se tornou hit 
na voz da cantora Midian Lima com 
mais de 216 milhões de views no vídeo 
oficial no YouTube. Além de compor, ele 
revelou uma voz potente e interpretação 
marcante em seu primeiro EP, ‘Planos de 
Deus’. Aos cinco anos já cantava e com-
punha suas próprias músicas, ainda na 
adolescência começou a escrever e logo 
depois fez parte de um grupo vocal, o 
MeloSweet.

Tarcísio do Acordeon
Gênero: Forró

 nTarcísio do Acordeon já é dono de um 
dos hits de 2021: ‘Meia Noite (você tem 
meu Whatsapp)’, canção com mais 
de 50 milhões de views no YouTube, 
do álbum ‘Diferente dos Iguais’, lança-
do em dezembro de 2020. Natural de 
Campos Sales, no sertão do Ceará, o 
sanfoneiro de 27 anos tem voz sofrida 
e mistura a batida da pisadinha com 
o tradicional forró de vaquejada, sua 
maior influência. Ele também é dono de 
sucessos como ‘Nega’ e ‘Roxinho’, e tem 
tudo para ser um dos grandes nomes do 
ano, com novas parcerias e hits.



Horóscopo

Passar mais tempo junto de quem ama vai te fazer 
bem. Você será produtivo no trabalho hoje. Um 
romance secreto pode surgir. Tome cuidado. Cor: 
vermelho. 

Você poderá contar com os seus amigos para alcançar 
aqueles objetivos desejados. Dia bom para quem 
busca um emprego. Na união, a paz vai surgir. Cor: 
amarelo.

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: ácaro, acorde, agora, alarde, alcorão, alma, arca, balde, balé, 
cadela, calma, carro, clarão, coral, cordão, córrego, erro, gorda, gorro, lacre, 
ladrão, macarrão, mala, ordem, pedra, placar, porca, poro, preá, roer.

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

Ganhar dinheiro será um ótimo estímulo para você. A 
Lua indica um bom momento para as suas finanças. 
Na vida a dois, lutem pelos desejos do casal. Cor: 
preto.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O desejo de acolher pessoas queridas vai te marcar. 
Você vai se sentir estimulado para estudar. Na 
conquista, pode se atrair por um antigo conhecido. 
Cor: verde.

CÂNCER
21/6 a 22/7

É um bom momento para refletir sobre o que vem te 
incomodando. Mude um pouco a sua rotina. O astral 
promete ainda mais cumplicidade no amor. Cor: 
verde-claro.

LEÃO
23/7 a 22/8

Trabalhe em equipe e estimule mais parcerias. Você 
pode sentir vontade de fazer contato com seus 
amigos. As afinidades estarão no foco da paquera. 
Cor: marrom.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Muita produtividade vai marcar o seu dia de hoje. 
Aproveite o estímulo para realizar as suas tarefas. 
Pode conquistar alguém muito disputado na paixão. 
Cor: branco.

LIBRA
23/9 a 22/10

Você vai contar com muita sorte hoje. Aposte na 
simpatia para se entender com as pessoas. A 
promessa é de uma fase repleta de carinho no 
romance. Cor: amarelo

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Seus laços com a família serão fortalecidos. É um bom 
dia para tornar seu lar ainda mais aconchegante. Na 
vida a dois, relaxe bastante com o seu par, aproveite. 
Cor: branco.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O contato com os seus colegas vai te ajudar no 
trabalho. A sua criatividade estará em um grande 
momento. Um namoro recente pode ficar mais sério. 
Cor: azul-vivo. 

A Lua garante muita disposição para cumprir as suas 
tarefas. Você pode incrementar seus ganhos. No 
romance, você saberá valorizar quem  te ama. Cor: 
azul.

Você se sentirá confiante hoje. Conseguirá convencer 
as pessoas. Charme e simpatia serão seus trunfos para 
atrair alguém que deseja, use a conquista a seu favor. 
Cor: amarelo.

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

Em meio a conversas 
sobre paredão, brothers 
tentam descobrir quem 
está se engraçando 
para o lado de Thais

Festa do 
‘BBB 21’: 
tombos e 
flechada

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Caio escorregou em uma poça

A 
festa da última madruga-
da no “BBB 21” foi marcada 
por conversas sobre pare-
dão, quedas de Caio e Pocah 

e por uma flechada misteriosa em 
Thais. Karol Conká acredita que 
deve ir para a berlinda, Caio de-
monstrou medo de ir com seu amigo 
Projota e seu affair, Carla Diaz.

A noite começou animada com 
o show de Daniela Mercury. Fiuk 
puxou trenzinho e os brothers dan-
çaram e cantaram pela casa. Ao che-
gar perto da piscina, Pocah levou 
um tombo. Ela levantou, rindo, com 
ajuda de Arthur. Quem também deu 
uma risadinha do tombo foi a canto-
ra Daniela Mercury. 

Outro tombo, bem mais grave, 
preocupou. Caio estava andando 
com a ajuda de Rodolffo, quando 
escorregou em uma poça d’água e 
bateu a cabeça. O fazendeiro já es-
tava com o pé fraturado por conta 
de lesão na prova do líder, na última 
quinta-feira. Sarah e Rodolffo aju-
daram Caio a chegar até o confes-
sionário para tratamento médico. 
Após o tratamento, Caio não quis 
voltar para a festa e decidiu dormir 
por conta das dores. 

Depois de brigar com Camilla de 
Lucas, Karol Conká resolveu dar sua 
versão dos fatos para Juliette na fes-
ta. “Aí está o perigo, ela não tem no-
ção que nossa imagem...baixaria, é 
feio. Ela é uma grande influencer. É 
barraco”, disse Karol Conká.

Arthur conversou com Viih Tube 
e disse estar com medo de ir ao pa-
redão com Projota e Carla Dias, de 
quem é mais próximo na casa. “Eu 
conversei muito com Carla ontem. 
Falei que não queria ir com ela e com 
o Projota... Mas um paredão que eu 
não queria ir é este. Hoje esse pa-
redão machucaria bastante”, disse. 

Envolvida nas duas brigas que 
aconteceram no sábado, Karol 
Conká disse a Pocah que não conse-
gue se ver fora do paredão. “Vou pela 
casa”, disse a rapper. Pocah, no en-
tanto, estava pensando em suas pró-
prias questões. A funkeira ficou um 
bom tempo reflexiva e demonstrou 
medo de estar sendo influenciada. 

“A gente acaba sendo influencia-
dor e influenciável. Não transfiro 
a responsabilidade, mas descobri 
aqui dentro que sou influenciável. 
Me bateu essa reflexão”, disse. 

Projota conversou com Pocah e 
se posicionou contra a amiga Ka-
rol Conká nas brigas deste sábado. 
“Isso me dá a sensação de ter algu-
ma coisa com a Camilla. Pra chegar 
no ponto de falar de arrumar treta 
com mina preta é forte, é uma acu-
sação muito forte. Outra pessoa ali 
perdia a cabeça e fazia barraco mes-
mo”, disse o cantor. 

Será que Fiuk mudou de ideia? 
Thais levou uma flechada neste 
sábado e os brothers ficaram na 
expectativa para descobrir quem 
foi. “Ele está muito em cima dela 
hoje”, disse Pocah sobre Fiuk. “A 
gente estava especulando que era 
você”, disse João Luiz para Pocah. 
“Eu não”, disse a funkeira. 

Viih Tube, no entanto, disse que 
o autor da flechada em Thais era 
Juliette. “Ah, que saco”, reclamou 
João Luiz, que torcia pelo casal. 

16    SEGUNDA-FEIRA, 22.2.2021  I  O DIA


