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NAÇÃO RUBRO-NEGRA SOFRE,
MAS LEVANTA A TAÇA

No desespero, Fla é campeão,
mesmo perdendo de 2 a 1
para o São Paulo. Empate
do Inter com o Corinthians
garante a conquista
do clube carioca. P.8
FLUMINENSE BATE O FORTALEZA POR 2 A 0, SÓ QUE A
VITÓRIA DO SÃO PAULO DEIXA O TIME FORA DO G-4 . P. 9

VASCO VENCE O GOIÁS POR 3 A 2, MAS JÁ ERA TARDE
DEMAIS, TODOS SABIAM: ESTÁ REBAIXADO. P. 10
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‘SÓ QUERIA TER O PRIVILÉGIO
DE ACORDAR EM PAZ’

Desabafo de moradora da Cidade
de Deus em mais uma manhã de
confrontos. P. 4

Ex-vereadora
Carminha Jerominho
detida por receptação
sorri na delegacia

Servidores municipais
reivindicam pagamento
de juros do 13º salário
não recebido
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Calendário de vacinação
de março sairá apenas
com a chegadas das
novas doses

Prefeitura: mais 82
escolas reabrirão para
aulas na próxima
quarta-feira
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A revolta das prefeituras
O

DIVULGAÇÃO

s prefeitos representados pela Associação Estadual de
Municípios do Rio de Janeiro (AEMERJ) estão preocupados com a manobra dos políticos do Centrão
que apoiam o presidente Jair Bolsonaro em só aprovarem o
auxílio emergencial aos brasileiros mediante a subtração de
recursos destinados para Educação e Saúde. Nota assinada
pelo presidente da AEMERJ, Luiz Antônio da Silva Neves, não
mede palavras. “Não podemos cair na armadilha que estão
colocando na chamada PEC Emergencial, que entre outras
coisas propõe acabar com os mínimos constitucionais para
a saúde e educação. Historicamente os Estados não cumprem os 12% da saúde que são sua obrigação e os sucessivos
governos da União nunca colocaram mais do que 3,8% na
saúde”, diz o documento.

MUDANÇA DE
BANGU 9 PARA
NITERÓI

Luiz Antonio, presidente da AEMERJ, assina nota com críticas à PEC Emergencial.

Twittadas do Nuno

Não podemos
cair na
armadilha
que estão
colocando na
chamada PEC
Emergencial”
LUIZ ANTÔNIO DA
SILVA NEVES,
Presidente da AEMERJ

@nuno_vccls

A postura do secretário de Planejamento Urbano do Rio, Washington Fajardo, em morar um tempo no Centro e agora ir para Campo
Grande merece reconhecimento. Se os responsáveis pelas pastas
sentissem na pele o reflexo de seus trabalhos, certamente desenvolveriam de forma mais justa.
Um ano depois do primeiro diagnóstico de Covid-19 no Brasil, o que
se viu foram medidas ineficazes que não aliviaram, mas agravaram
o problema. Negacionismo, gastos com remédios inúteis, ofensas
à ciência e, agora, a lentidão para aquisição de mais vacinas. Que
venham decisões melhores.

UNIÃO CONTRA A
CRISE NO TURISMO
n Diante do baque da pandemia no setor de turismo,
o Rio Convention & Visitors
Bureau e o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de
Janeiro se uniram na captação e a realização de eventos.
Acordo de cooperação prevê
formação de grupos de trabalho que vão articular diálogo entre setor de gastronomia e indústria do turismo
visando atrair mais visitantes para a cidade.

As mais lidas
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

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

Eles não pesam em você!

E

n Os deputados Hugo Leal e
Coronel Salema se reuniram
com secretário da Seap, Raphael Montenegro, sobre a
transferência de ex-agentes
de segurança que cumprem
pena em Bangu 9 para presídio em Niterói. Objetivo é
evitar que familiares sofram
constrangimentos ou até
mesmo ameaças de parentes
de quem foi preso por eles.

Online

ISABELE BENITO
sse texto vai para vocês, engravatados
deputados de Brasília.
Não dá nenhum pesinho não
consciência?
O que vocês estão fazendo com o povo brasileiro é mais do que um palavrão que eu gostaria
de escrever neste momento...
Escrevo aqui o que já soltei aos quatro ventos, a minha indignação com o acordo dos líderes dos partidos na Câmara, que deixaram para
a próxima semana a votação do projeto sobre a
volta do auxílio emergencial.
As pessoas estão passando fome! Por essa
falta de gestão na pandemia, o país já tem mais
250 mil mortes!
Isso tudo por vocês não terem competência em administrar, fiscalizar e punir, ou seja, a
ingerência se espalha pelos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.
São muitos os absurdos que estão acontecendo nesse Brasil em meio ao caos que se
instalou no mundo.
Se tá ruim pra quem nasceu nesse planeta,
nessa época de covid, imagine o que é ser brasileiro diante das rasteiras diárias.
E agora a gente tá aí, vendo tudo fechar de
novo... E vocês adiaram pra semana que vem a
votação da extensão do auxílio, que já deveria
ter sido votada antes do Carnaval, mas vocês
quiseram curtir a folguinha, enquanto o povo
não tira folga da fome, das contas que chegam
em casa.
O povo brasileiro tem desespero do dia a dia.
E o pior é o motivo do adiamento. A priori-

SABRINA PIRRHO

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

CORTES NA EDUCAÇÃO DO RJ

O PERIGO RONDA O CIDADÃO
A nota chama a atenção para o possível aumento da pressão
do munícipe. “Como o cidadão mora na cidade, e hoje em
média os municípios colocam 25% ou mais na saúde, mesmo
tendo 15% como referência mínima, essa desvinculação só
vai servir para a União e os Estados colocarem menos ainda,
e vai sobrar para os prefeitos a conta para pagar.Uma vergonha, já que o Brasil, somados todos os gastos públicos em
saúde, das três esferas de governo e ainda somados todos
os gastos privados, ficamos a 1/3 dos que gastam em saúde
per capita os países da OCDE e gastamos menos do que a
Argentina e o Uruguai, por exemplo. Na educação acabamos
de aprovar o novo Fundeb, que aumentou o compromisso da
União com a educação fundamental e vai ajudar os municípios a melhorarem sua situação, a incluir mais crianças nas
creches com financiamento adequado, e já querem tirar isso
de nós! Não podemos aceitar mais essa falsa dicotomia! Dar
auxílio aos mais pobres e tirar da saúde e educação! A conta
será dos municípios!”, alertam os prefeitos.

Com participação de:

PINGO NO I

DIVULGAÇÃO

dade desta semana é aprovar, em regime de
urgência, a proposta de emenda constitucional
que tá sendo chamada de “PEC da impunidade”, ou seja, pra dificultar a prisão e o afastamento dos nobres deputados...
Essa é a hora de olhar bem em quem a gente
botou... Olha aí a prioridade deles!
Achou mesmo que fosse o povo? Claro que
não! A prioridade é livrar o próprio.... Trazer de
volta os fichas sujas, os rabos presos de volta
pras cadeiras!
E o povo que se lasque, que se arrisque.
Só que a gente não pode ficar calado diante
de uma câmara que acha mais importante votar em um projeto desse do que botar comida
na boca do povo.
3,2,1... É DEDO NA CARA!

Globo se manifesta sobre
sintomas dos brothers e
suspeitas de Covid-19.
FÁBIA OLIVEIRA

n Até amanhã, tem vacina garantida...

E assim a gente caminha, aos trancos e barrancos.
A Secretaria Municipal de Saúde não tem outra
maneira a não ser sentar e esperar por mais uma remessa que vem do Ministério da Saúde, aquele que
é chefiado pelo general especialista em logística.
Calendário de março, só depois que chegar!
Imagina se ele não fosse especialista... Só Jesus
na causa! Às vezes bate aquele desânimo, não é só
em você.
O exemplo deveria vir de cima. Quando é que vão
parar de politizar o que é ciência?
A gente esperou tanto por esse momento e a
gente só queria um esforço a mais, empenho maior,
segurança de que tudo poderia ser feito, se estivessem cumprindo tudo à risca.
Mas não é o que vemos. Entra semana, sai semana é uma lambança só.
Bora colocar o Pingo no I...
Quando a gente escapar de tudo isso, fica a lição.
Nada aprendemos.

TÁ BONITO!
n E vai ter pedalada até Brasília, mas não é fiscal

não...
Um grupo de ciclistas pretende pedalar no próximo dia 21 de março daqui até Brasília, em protesto
contra a pedofilia, feminicídio e racismo.
O objetivo é chegar lá e encontrar com várias
autoridades, inclusive a Ministra da Mulher, Família
e Direitos Humanos, Damares Alves... Homem que
chegar lá de capacete rosa ou mulher de azul, ela
vai reclamar, tá ok? (Só pra descontrair)
É isso aí... Tem que mandar o recado! Mas que
disposição essa galera tem, hein?
A causa é nobre, e que com essa atitude eles
consigam chamar atenção para pautas tão importantes como essas.
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá
bonito... Pedala, meu povo, e tenho dito!

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

Carminha Jerominho
e dois PMs são
indiciados por
receptação e polícia
arbitrará fiança.
RIO

‘Coisa de psicopata’, diz
Gloria Perez sobre queixa
crime de Paula Thomaz.
FÁBIA OLIVEIRA

3

O DIA I SEXTA-FEIRA, 26.2.2021

RIO DE JANEIRO
BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

A

ex-vereadora Carminha Jerominho
foi indiciada por receptação e conduzida para prestar depoimento na Delegacia de Roubos
e Furtos de Cargas (DRFC),
na Cidade da Polícia, depois
que a Polícia Civil identificou
que a ex-vereadora comprou
aparelhos que são fruto de
um roubo de carga ocorrido no Galeão em março de
2020. Carminha disse que
se apresentou espontaneamente à delegacia, o que foi
contradito durante coletiva
de imprensa da Polícia Civil.
Dois policiais militares, do
9° BPM (Rocha Miranda) e
do 22ºBPM (Maré) também
estão entre os alvos.
Balanço parcial aponta 16
presos e 250 aparelhos celulares recuperados na operação Cegueira Deliberada.
O nome escolhido se refere
ao fato de muitos receptadores alegarem que não conheciam a origem ilícita dos
bens, mas deixam de verificar deliberadamente a origem dos produtos.
“Ela foi indiciada pelo crime de receptação e teve os
aparelhos apreendidos, tinha que vir prestar esclarecimento. Agora, será arbitrada
a fiança”, esclareceu o diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada
(DGPE), Felipe Curi.
Três empresários que comercializavam celulares
roubados foram indiciados
por receptação qualificada,
crime inafiançável, e foram
presos em flagrante. As lojas
ficavam no Centro, Campo
Grande (Zona Oeste) e no
Shopping Carioca, Vila da
Penha (Zona Norte).

CARMINHA JEROMINHO
É INDICIADA POR RECEPTAÇÃO
Balanço parcial da operação: 16 presos e 250 aparelhos celulares recuperados
REGINALDO PIMENTA

A ex-vereadora Carminha
Jerominho foi levada para
a Cidade da Polícia, onde
prestou depoimento

FOCO NA ZONA OESTE
INVESTIGAÇÃO

A operação é fruto de dois
meses de investigações sobre
o roubo de uma carga de 600
aparelhos de última geração
avaliados em R$ 3 milhões
no dia 7 de março de 2020.
“A DRFC vem fazendo um
trabalho de rastreamento
desses celulares. A especializada foca em grandes quadrilhas de roubadores de
cargas. Mas, uma diretriz
que eu passei para a delegacia foi o combate aos receptadores. É importante
rastrear o produto desses
grandes roubos e verificar
o destino. Saber quem está
roubando e quem está receptando”, disse o diretor da
Especializada, Felipe Curi.

Especializada vê indícios de ação da milícia na distribuição dos aparelhos
Encontramos
lojas que
comercializavam
esses produtos em
bairros em que há
controle de grupos
milicianos. O que
nos leva a crer que
haja participação
na distribuição”
VINÍCIUS DOMINGOS,
delegado

N O delegado da DRFC, Vinícius

Domingos, avalia que há indícios de que a milícia participe
da distribuição dos aparelhos.
“Encontramos lojas que comercializavam esses produtos em
bairros em que há controle de
grupos milicianos. O que nos
leva a crer que haja participação
na distribuição”, afirmou. Grande parte dos aparelhos foram
destinados a áreas dominadas
pelas milícias e revendidos a
moradores das regiões de Campo Grande, Sepetiba, Paciência,
Itaguaí, Curicica, Tanque e Rio
das Pedras, na Zona Oeste.

Carminha foi conduzida porque
seu celular não foi encontrado pela
polícia, incialmente. Os agentes
estiveram na casa da ex-vereadora, em um condomínio de luxo de
Campo Grande, Zona Oeste do Rio,
na manhã de ontem. A vereadora
foi encontrada na casa da vizinha.
“A minha irmã me ligou dizendo que
tinha uma busca e apreensão e fui
levar minha filha na casa da vizinha.
Eu vim voluntariamente (depor)”,
disse ao chegar para prestar depoimento. Segundo ela, os aparelhos
foram para presentear o pai, Jerônimo Guimarães, condenado por ser
um dos fundadores da milícia Liga

da Justiça, e o tio Natalino.
Ao encontrar a sobrinha na Cidade da Polícia, Natalino José Guimarães disse que sua família sofre
perseguição por parte da imprensa
e que sofreu um processo falho na
Justiça. “Só acho que há uma perseguição da imprensa em denegrir a
nossa família. Assim como fui preso
injustamente, eu fui absolvido de
todos os crimes. Não roubamos
nada da população. Não entendo
a imprensa que não gosta da gente.
Nossa prisão foi política. Eu sou um
chefe de família, trabalhador. Essa
perseguição continua”, disse.
A vereadora reconheceu que

comprou dois aparelhos em
uma loja de Campo Grande, na
Zona Oeste do Rio, mas disse
que pagou valor de mercado.
“A gente não tem que questionar o trabalho da polícia. Eu
comprei de fato dois celulares
numa loja. Tá tudo direitinho no
extrato, no cartão parcelado”,
disse na Cidade da Polícia, Zona
Norte do Rio. Segundo as investigações, Carminha Jerominho
adquiriu dois dos aparelhos
celulares roubados.
A Polícia Civil afirma que a
operação tem o objetivo de combater o delito de receptação.

Presa quadrilha que aplicava golpe do 14º do INSS
Na ação, 20 pessoas foram presas em um escritório na Baixada e autuadas pelo crime de associação criminosa e estelionato
Uma organização criminosa foi presa por agentes da
38ª DP (Brás de Pina) acusada de aplicar golpes em
beneficiários e pensionistas
do INSS. O grupo realizava empréstimos nos nomes
das vítimas, alegando que
elas teriam direito a receber um ‘14º salário’.
Durante a ação, 20 pessoas foram presas em um escritório em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e autuadas
pelos crimes de estelionato e
organização criminosa.
Segundo informações da
Polícia Civil, os golpistas
tinham uma listagem dos
pensionistas e beneficiários
para entrar em contato. O
grupo costumava ligar para
as vítimas questionando se
elas já teriam recebido uma
carta denominada pelos estelionatários como ‘Resgate
de Margem’, que supostamente daria o direito de re-

ceber um 14º salário, o que
não é pago pelo INSS.
Os golpistas utilizavam o
nome de uma ‘empresa fantasma’ chamada Safira consultoria, e afirmavam ser
terceirizados do banco para
oferecer um ‘retorno emergencial’ aos aposentados que
não tiveram direito ao auxílio. Ao final do atendimento,
eles marcavam uma visita
à casa das vítimas e, em seguida, as induziam a assinar
documentos, que na verdade
eram empréstimos consignados que iriam direto para
contas da quadrilha.
As investigações, conduzidas pelo delegado Maurício Mendonça, titular da 38ª
DP (Brás de Pina), partiram
da queixa de uma vítima
que teria perdido R$ 30 mil
para os golpistas.
Segundo Mendonça, um
ofício foi enviado à Polícia
Federal para investigar o

Cadernos tinham instruções de como os ‘consultores’ deveriam agir

eventual desvio das informações cadastrais de pensionistas e beneficiários do
INSS. Com os golpistas foram achados uma série de
dados, inclusive bancários,
das vítimas.
Em nota, a assessoria do
INSS informou que ‘os dados
dos segurados são sigilosos,
protegidos por lei, e que nenhum servidor tem autorização para repassá-los. E que
quando comprovada a participação de servidor público em atos ilícitos, o mesmo
está sujeito a sanções administrativas e penais previstas em lei. Vale destacar que,
como medida de segurança,
uma força-tarefa, composta
pelo Ministério Público, Polícia Federal e INSS, atua de
forma permanente na apuração e no combate a fraudes.
Além disso, o INSS realiza o
monitoramento constante
dos sistemas, em parceria

com a Dataprev, para que
seja assegurado o sigilo das
informações dos segurados
da autarquia.’
No escritório do grupo foram encontrados diversos
cadernos com instruções de
como os ‘consultores’ deveriam prosseguir para aplicar
os golpes de forma efetiva.
COMO NÃO CAIR EM GOLPES?

O delegado Maurício Mendonça, titular da 38 ª DP,
recomenda alguns atitudes
e medidas de segurança
para que o beneficiário não
seja lesado por golpistas:
sempre desconfie de qualquer benefício do INSS que
não seja tratado dentro de
uma agência do órgão. Na
dúvida, procure orientação com o gerente da sua
conta bancária. Jamais
transfira qualquer valor
para terceiros, mesmo que
seja para empresas.
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Cidade de Deus acorda ao som de tiros
Polícia apreende fuzil, pistola e drogas. Moradores da comunidade relatam pavor nas redes sociais
REGINALDO PIMENTA

O

s moradores da Cidade de Deus, na Zona
Oeste, foram acordados ao som de tiros na
manhã de ontem. A Polícia Militar fez uma operação no dia
que a comunidade completa
55 anos. De acordo com a corporação, o objetivo foi coibir
as atividades estratégicas da
facção criminosa que domina
a região. Os moradores relataram que os tiros começaram
pouco depois das 6h. “Só queria ter o privilégio de acordar
em paz”, comentou uma moradora nas redes sociais.
Ainda segundo a polícia, a
comunidade tem funcionado como ponto de reunião
de criminosos para realizar
confrontos para disputas
da região da Praça Seca. “Um
destes encontros estava programado para hoje (ontem),
e por conta disso, a ação foi
realizada”, afirmou a PM.
Nas redes sociais, quem
mora na comunidade falou
sobre a operação e a troca de
tiros. “Hoje (ontem) a Cidade
de Deus acordou debaixo de
bala”, comentou um.
Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuaram na região
com o apoio de um blindado. Após a chegada dos policiais, criminosos atearam

Só queria ter o privilégio de acordar em
paz”
RELATO DE MORADORA
NAS REDES SOCIAIS

FALSIDADE IDEOLÓGICA

Preso homem com farda da PM
WHATSAPP O DIA

N Um

Equipes da PM chegaram antes das 6h da manhã de quinta-feira na Cidade de Deus, na Zona Oeste

fogo em barricadas para dificultar o acesso dos agentes
na comunidade.
Durante a operação, policiais militares chegaram no
local conhecido como 15, na
Rua Jessé, e apreenderam
um fuzil 7,62, um carregador
de 7,62, 462 lança-perfume
black, 1 kg de maconha e 2
kg de cocaína. A operação
teve o apoio de unidades

subordinadas ao 2° CPA: 9°
BPM, 14° BPM, 27º BPM, 40°
BPM e 41° BPM.
TRÂNSITO

O Centro de Operações
(COR) informou que o trânsito teve interdições por conta da ação. A Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes
de Moraes e a Rua Edgard
Werneck ficaram bloquea-

das. Às 9h, as vias foram liberadas, mas o trânsito continuou lento na região até o
começo da tarde.
A recomendação, em dias
de conflito, é que o motorista
que trafega entre a Taquara
e a Barra da Tijuca siga pela
Estrada dos Bandeirantes. Já
entre o Tanque e a Freguesia,
a opção é a Avenida Geremário Dantas.

homem foi preso, na
tarde de quarta-feira, por
falsidade ideológica, em
Bangu, na Zona Oeste. De
acordo com a Polícia Militar,
agentes do 14º BPM (Bangu)
estavam em patrulhamento
pela Rua Francisco Real e ao
abordarem o suspeito no veículo, ele estava usando uma
farda da corporação com a
identificação de um outro
policial.
Ainda segundo a polícia,
os policiais solicitaram que o
homem mostrasse sua identificação e ele confessou que
não tinha. Ele foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu).
A farda completa da

Sonho de ser PM ou 171?
Polícia Militar, munições,
algemas, um cinto de guarnição foram apreendidos.
O carro também foi levado
pelos agentes.
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ESTEFAN RADOVICZ

Calendário só com novas doses
Vacinação segue até sábado para idosos de até 80 anos. Expectativa é vacinar 100 mil pessoas

O

ESTEFAN RADOVICZ

secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que aguarda
a confirmação do envio de
novas doses da vacina contra a covid-19 para anunciar o calendário de vacinação do mês de março. A
campanha de imunização
foi retomada ontem na cidade do Rio, com o público de 82 anos. Hoje serão
vacinadas pessoas com 81
anos e, no sábado, idosos
com 80 anos e todos aque-

Volta às aulas

Mais 82
escolas vão
abrir no Rio
> A cidade do Rio de
janeiro terá mais 82 escolas retomando suas
atividades presenciais
a partir da próxima
quarta-feira, totalizando 120 escolas abertas
no Rio. As aulas presenciais foram retomadas na quarta-feira,
com a reabertura de 38
colégios da rede municipal, com aulas para os
alunos da pré-escola, 1º
ano e 2º ano.
Com a reabertura
dessas 82 unidades de
ensino, 23,5 mil alunos poderão voltar a
frequentar as salas de
aula no Rio de Janeiro
já na próxima quarta-feira. Lembrando que
o retorno é opcional e
cabe aos pais e responsáveis a decisão de levar os alunos. Quem
não estiver na escola
vai poder continuar estudando regularmente
pelo modo remoto.
PRÓXIMA FASE

A próxima fase, para
alunos do 3º ao 5º Ano,
6º Ano Carioca, 9º Ano
e Carioca II, tem início
no dia 17 de março. E a
Fase 3, para alunos de
creche, 6º ao 8º Ano,
Educação de Jovens e
Adultos e Classe Especial, a partir de 31 de
março. O nome das escolas pode ser encontrado em: https://cutt.
ly/HlTHmzU .

les que não puderam se vacinar nos dois dias anteriores. A estimativa é que até
sábado sejam imunizadas
até 100 mil pessoas.
“Estamos aguardando
as próximas doses da vacina para que possamos
anunciar o calendário de
março. Ainda não temos
estimativa e esperamos
a comunicação oficial do
Ministério da Saúde para
decidirmos os próximos
passos”, disse o secretário
Daniel Soranz, enquanto

acompanhava a vacinação
no Museu da República, no
Palácio do Catete.
Esta semana e até sábado estão sendo aplicadas
doses de Coronavac (21 mil
ao todo, com metade sendo reservada para a segun-

Quando chegar
o imunizante,
a secretaria
vai anunciar o
calendário de março

da dose) e 84 mil doses do
imunizante Oxford/AstraZeneca, que serão aplicadas em dose única.
“Decidimos fazer a reserva da segunda dose da
Coronavac. Se tivermos a
confirmação de mais doses
até esta sexta-feira, vamos
avaliar se utilizaremos a reserva para aplicar em primeira dose em mais pessoas”, afirmou Soranz.
Segundo o secretário, a
campanha de vacinação
pode ser interrompida no-

vamente caso novas doses
da vacina não cheguem à
cidade do Rio na próxima
semana.
“Desde início nós avisamos que a campanha pode
ser interrompida se não tivermos vacina suficiente.
Nossa estratégia é: recebe
vacina, aplica nas pessoas,
e interrompe até a chegada
de novas doses. Essa uma
opção da prefeitura para
vacinar as pessoas o mais
precocemente possível”, explicou Daniel Soranz.

Soranz no Museu da República
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DIVULGAÇÃO/POLÍCIA FEDERAL

O

relato minucioso de um esquema envolvendo empresas do
ramo de combustíveis, uma
das maiores tradings de mundo, enrolada na Lava Jato e, até a principal organização criminosa do país,
acendeu o alerta de agentes da Secretaria de Fazenda de São Paulo.
De acordo com as informações, a
formuladora de combustíveis Copape,
sediada em Guarulhos (SP), tem sonegado dezenas de milhões de reais todos
os meses ao importar, a partir da trading Vitol, gasolina acabada (A) como
se fosse nafta, derivado de petróleo necessário para a obtenção de gasolina A.
A Copape recebeu autorização da
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
para importar nafta – mas na realidade importa gasolina A de baixa qualidade, a qual deveria recolher muito
mais tributos federais e estaduais do
que o produto declarado nas importações, ou seja, a nafta.
A partir da sonegação, a Copape
montou, ao lado da distribuidora Aster, uma operação engenhosa que permite a venda da gasolina com margens de lucro 20 vezes maior que dos
concorrentes e, por isso, consegue expandir suas atividades para vários estados e seus lucros, que hoje já passam
de R$ 150 milhões por mês.
A gasolina A importada dos Estados Unidos a partir da trading Vitol é
rotulada como nafta e entra pelo Porto de Paranaguá (PR). Se fosse nafta,
como atestam as guias de importação,
a Copape teria de transportá-la até São
Paulo para o processo de formulação,
que consiste na transformação da nafta em gasolina A.
Para isso, a Copape teria custos logísticos de cerca de R$ 0,20 centavos por
litro no transporte, além de arcar com
os custos da produção. Além disso, teria
uma tributação três vezes maior do que
paga hoje declarando como nafta.
Só que na prática, de acordo com o
relato, a gasolina A, vinda dos Estados
Unidos, é misturada ao etanol pela Aster no próprio Estado do Paraná. Ato
contínuo, é vendida para os estados
do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.
A operação fraudulenta consiste em
importar gasolina como nafta, forjar o
transporte até a sede da Aster, em São
Paulo, onde deveria ser transformada
em gasolina para comercialização.
Umas das maiores compradoras do
produto da Copape é a distribuidora
Rodoil, que tem a trading Vitol como
controladora.
Segundo uma fonte de mercado,
que pediu anonimato, a economia obtida pela Copape e Aster com o esquema, desde a importação pela Vitol, até

R$ 3,7 milhões
apreendidos pela PF em
julho do ano passado

SONEGAÇÃO E FRAUDE

TURBINAM LUCRO
NO SETOR DE COMBUSTÍVEL
Empresas importam gasolina A e na nota consta como nafta. Manobra
de formuladora e distribuidoras de São Paulo gera lucro incalculável
REPRODUÇÃO

Suposta ligação
com criminosos

Gasolina A importada dos
Estados Unidos a partir da
trading Vitol é rotulada
como nafta e entra pelo
Porto de Paranaguá (PR)

> Segundo relatos, o idealizador da fraude é o empresário
conhecido como “Beto Louco”,
o qual, ainda segundo fontes
do mercado, teria ligação com
o Primeiro Comando da Capital (PCC). O receio de represálias por parte da organização
criminosa impede os agentes
da Secretaria de Fazenda de
São Paulo, responsáveis pela
fiscalização, que evitam tomar
medidas contra o esquema. O
receio também estaria inibindo
o trabalho da ANP.

a venda aos postos de combustíveis é
de R$ 1,50 por litro.
“Além de aumentarem seus lucros,
as empresas envolvidas na fraude comercializam produtos de baixa qualidade, verdadeiros refugos do mercado
americano. Quem deveria coibir essa
prática criminosa é a Receita Federal,
a Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Fazenda de São Paulo e a ANP,
pois a operação envolve a sonegação
de impostos federais e estaduais e
fraude na importação e venda de produtos de baixa qualidade”.
Ainda segundo relatos, a Secretaria
de Fazenda do Paraná provocou o Fisco
de São Paulo para que tomasse providencias e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) já foi alertada pelo sindicato
que representa o segmento de distribuição de combustíveis, mas nenhuma
medida foi tomada até o momento.

PRESIDENTE JÁ HAVIA ALERTADO

CONFIRA

Empresas envolvidas são velhas conhecidas das autoridades
N Tanto a Vitol que traz o produto dos EUA

e controla a distribuidora Rodoil no Paraná, como a Copape são velhas conhecidas
das autoridades públicas.
No caso da Copape, seu fundador o
empresário já falecido Carlos Santiago,
condenado e preso por crimes sexuais na
década de 90 e também foco da operação da Lava Jato. Santiago , qual ainda
era proprietário da Copape sofreu busca
e apreensão em seu escritório, onde a

Polícia Federal apreendeu em uma operação mais de R$ 4 milhões em espécie.
Após a sua morte, a família vendeu a empresa para um grupo misterioso, que seria
controlado pelo empresário “Beto Louco”.
Já Vitol também foi foco da operação
Lava Jato, a empresa firmou acordo de
leniência com a Lava Jato por meio do
qual se comprometeu a pagar R$ 232
milhões em multas por atos de corrupção
relacionados a esquemas de pagamentos

de valores indevidos a funcionários da
Petrobras em troca de favorecimentos
ilícitos em operações comerciais.
A Vitol pagou para ter informações
privilegiadas em processos de licitação
da estatal e para obter vantagens em
contratos. Apesar do compromisso firmado com o Ministério Público Federal
para cessar as práticas irregulares, a Vitol,
ao que tudo indica, continua a operar à
margem da lei.

A Vitol já esteve
envolvida em outros
casos semelhantes,
inclusive firmou
acordo de leniência
com a Lava Jato

Em recente postagem nas redes
sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou a atuação de
organizações ligadas ao crime
organizado no setor de combustíveis. No governo paulista,
a autoridade mais próxima ao
problema é o vice-governador
Rodrigo Garcia.
Segundo advogado consultado pelo O DIA, que prefere
não se identificar, as fraudes
de importação e a proximidade
do esquema com organizações
ligadas ao crime organizado
poderiam ser objeto de investigação da Polícia Federal.
INVESTIMENTO PESADO

A geração de lucro é tão grande que o grupo envolvido na
fraude já planeja a compra de
mais bases de armazenagem. A
próxima aquisição, que supera
a casa dos R$ 200 milhões, seria a base T-LIQ, localizada em
Guarulhos (SP).
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DE OLHO NO TETO O pacote de austeridade de Paes virá com reforma tributária e
um projeto de Emergência Fiscal, que terá gatilhos para o cumprimento rigoroso da LRF.
A prefeitura também vai atacar os salários que ultrapassam o teto do funcionalismo.

SERVIDOR
Paloma Savedra

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

Funcionalismo do Rio
quer 13º com correção

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

REFORMA NO MUNICÍPIO
BETH SANTOS/PREFEITURA DO RIO

Prefeitura define datas de depósito do abono de 2020 e categorias cobram juros
ARTE O DIA

O

governo Paes enfim
anunciou ontem o
pagamento do 13º
salário de 2020 a
100.024 servidores ativos,
aposentados e pensionistas
do Município do Rio que
ganham acima de R$ 4 mil
(confira ao lado). O depósito
será feito de forma escalonada e em folhas suplementares, a partir de julho, e se estenderá até junho de 2022. A
atual administração herdou
essa dívida da gestão Crivella, que deveria ter quitado o
abono até 20 de dezembro.
Diante desse atraso, as categorias querem cobrar juros
e correção.
Advogado da Federação das
Associações e Sindicatos dos
Servidores do Rio (Fasp), Carlos Jund afirmou que, diante
dos pedidos e reclamações do
funcionalismo carioca, a entidade cobrará a correção do
13º em ação que já tramita na
Justiça. O processo foi movido
em dezembro, com pedido de
arresto nas contas.
“Agora vamos adentrar
em mais essa discussão que
envolve a correção monetária”, declarou Jund. Ele ressaltou que acompanhará
“uma atuação efetiva juris-

Eduardo Paes detalha hoje diversos projetos aos vereadores

Nova alíquota pode valer esse ano
nO

dicional”: “Pois o atraso nas
decisões gera esse tipo de incerteza à sociedade”.
Funcionários públicos cariocas alegam que muitos re-

ceberão os valores com quase
um ano de atraso ou até mais.
E que, por isso, o pagamento
deveria ser feito com juros.
Já o 13º deste ano será

pago no mesmo prazo dos
últimos governos de Paes:
a primeira parcela sairá
em julho e a segunda em
dezembro.

prefeito Eduardo Paes
(DEM) detalha hoje aos vereadores os projetos que compõem
o plano de austeridade da Prefeitura do Rio. De todas as propostas, a reforma previdenciária
é considerada, até então, a mais
polêmica pelos parlamentares. Tudo indica que o texto virá
com a mudança da alíquota de
contribuição dos servidores, subindo de 11% (atual) para 14%.
Se a medida for aprovada,
já poderá valer este ano. Tudo
dependerá do período de votação da matéria. Caso o projeto
vá ao plenário da Câmara no
início deste semestre e passe pelo aval legislativo, será
preciso respeitar a noventena.
Assim, passados os três meses
da data da sanção da lei, o Município do Rio já aplicará o novo
percentual de 14%.
Na hipótese de uma eventual aprovação no segundo

semestre, dependendo do mês
em que isso ocorrer, o aumento
do desconto só valerá de fato
em 2022.
Os principais argumentos
dos governistas para defender
o aumento da alíquota é a determinação constitucional, prevista na Reforma da Previdência
nacional (Emenda Constitucional 103/19). Outro ponto ressaltado é que a Lei Orçamentária
Anual de 2021 já tem a previsão
da nova alíquota do funcionalismo e do aumento da contribuição patronal (paga pelo Tesouro). Ou seja, o governo já está
contando com esses recursos.
O déficit atuarial do Funprevi
(fundo previdenciário dos servidores cariocas), de acordo com
dados de dezembro de 2021, é
de R$ 38 bilhões. Só neste ano, a
previdência precisa de aporte de
R$ 1 bilhão do Tesouro municipal
para fechar as contas.
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JESUS DERROTADO. DE NOVO!
O Benfica, de Jorge Jesus, foi eliminado da
Liga Europa pelo Arsenal. Ex-Fla, o técnico
português se disse frustrado com a queda.
MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

E

m uma noite marcada
por emoções e falhas
de Hugo Souza, o Flamengo perdeu para o
São Paulo por 2 a 1, manteve
o tabu de ficar sem vencer o
Tricolor paulista (já são nove
jogos seguidos), mas mesmo
assim conquistou o título do
Campeonato Brasileiro 2020.
O título foi para o Rubro-Negro porque o Internacional,
que também brigava pela taça,
ficou no empate com o Corinthians. Os gols foram marcados por Luciano e Pablo, pelos
donos da casa, e Bruno Henrique para a equipe carioca.
O primeiro tempo foi marcado por nervosismo, disputa
no meio de campo e muitas
faltas, sendo 32 no total. O
São Paulo entrou em campo
com o time titular tendo três
zagueiros pela primeira vez no
Brasileirão, marcando atrás
do meio de campo e esperando um erro do Fla. Já o Rubro-Negro, como de costume,
marcou sob pressão e tentava
encurralar o adversário.
Aos 18, o primeiro lance
polêmico no jogo, com Igor
Vinícius dividindo com Isla
e caindo. Mas o árbitro mandou seguir. Já nos acréscimos
do primeiro tempo, Everton
Ribeiro derrubou Tchê Tchê
na entrada da área. Luciano
bateu no contrapé de Hugo,
que armou a barreira mal, e
estufou a rede.
No segundo tempo, após
cobrança de escanteio, Bruno
Henrique desviou para dentro
do gol. A alegria rubro-negra,
porém, não durou por muito
tempo. Aos 13, o São Paulo
voltou a ficar na frente, com
Pablo, em saída de bola errada do goleiro Hugo. O final foi
tenso. Quando acabou o jogo
no Morumbi, os jogadores do
Fla correram para o celular
para verificar um lance do Inter, que fez um gol, invalidado
pelo VAR. Com o apito final,
veio a alegria rubro-negra.

MENGÃO É
OCTACAMPEÃO
Mesmo perdendo para o São Paulo por 2 a 1, Rubro-Negro conquista com emoção
seu oitavo título brasileiro, já que o Internacional ficou no empate com o Corinthians
MIGUEL SCHINCARIOL/ESTADÃO CONTEÚDO

RELEMBRE
OS TÍTULOS
ANTERIORES
N O Flamengo conquistou o
bicampeonato consecutivo do Brasileiro, o oitavo de
sua história. Essa trajetória
gloriosa começou em 1980,
quando, liderado por Zico, o
Rubro-Negro foi campeão
nacional pela primeira vez.
Com uma campanha quase
perfeita — chegou à final com
apenas uma derrota —, bateu
o Galo por 3 a 2 na decisão no
Maraca lotado.
Campeão da Libertadores
e do Mundial Interclubes, o
Flamengo era o time a ser batido no Brasileiro de 1982. Na
final, após dois empates com
o Grêmio, venceu os gaúchos
por 1 a 0, gol de Nunes. No ano
seguinte, o Fla repetiu excelente campanha e chegou à
final com o Santos, vencendo
por 3 a 0 no segundo jogo.
O título de 1987 é o mais
polêmico da história do Flamengo. Bateu o Inter por 1 a
0 na final, mas não disputou
o fatídico cruzamento com
Sport pela Copa União.
Cinco anos depois, liderado por Júnior, venceu o Botafogo por 3 a 0 e levou o título
com um empate por 2 a 2.
Após 17 anos sem títulos, em
2009, bateu o Grêmio por 2 a
1 e faturou o hexa. Em 2019,
com campanha fantástica,
o Fla de Jorge Jesus quebrou
recordes conquistou o Brasil
com futebol avassalador.

CENI FAZ HISTÓRIA NO BRASILEIRO
N Rogério Ceni entrou para a

história ao conquistar o Campeonato Brasileiro ontem com
o Flamengo. O ex-goleiro agora
faz parte de uma seleta lista de
quem conseguiu conquistar o
torneio como jogador e como
técnico. Ele também foi campeão pelo São Paulo como jogador em 2006, 2007 e 2008,
quando era capitão da equipe.
Além de Ceni, a lista conta
com velhos conhecidos da torcida rubro-negra. Andrade, que
marcou presença nos títulos
de 1980, 1982, 1983 e 1987, ao

lado de Zico e cia, além da conquista com o Vasco em 1989,
comandou arrancada do Fla
para o título brasileiro de 2009,
marcado por grandes exibições
de Adriano e Petkovic. Já Paulo
César Carpegiani vestiu a camisa
rubro-negra como jogador no título de 1980 e esteve à frente da
equipe em 1982.
Joel Santana também conseguiu o feito. Como jogador, esteve no título do Vasco em 1974
e depois ajudou o Cruzmaltino a
conquistar novamente o torneio,
em 2000, como treinador.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

A trajetória
gloriosa
começou em
1980, quando,
liderado
por Zico, o
Rubro-Negro
foi campeão
nacional pela
primeira vez

VOCÊ SABIA
O título de 1987 é o mais polêmico.
Fla bateu o Inter por 1 a 0 na final,
mas não disputou O cruzamento
com Sport pela Copa União

Gustavo
Henrique subiu
mais que a
zaga do São
Paulo no lance
que resultou no
gol do Mengão

CAMPANHA DE ALTOS E BAIXOS
N As

temporadas de 2019 e
2020 foram bem diferentes no
Campeonato Brasileiro. Contudo, o desfecho foi o mesmo,
com o Flamengo campeão.
Enquanto no último torneio, o
Rubro-Negro ergueu a taça já
na 34ª rodada, neste, o título
veio na última partida.
O Fla esperava contar com o
multicampeão Jorge Jesus para
tentar o bicampeonato, mas o
português voltou à terra natal.
Às pressas, contratou o espanhol Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola. Dome

sofreu nas rodadas iniciais. O
estopim para sua demissão veio
com as goleadas por 4 a 1 e 4 a 0,
para São Paulo e Atlético-MG,
respectivamente.
Em seguida, o Fla trouxe Rogério Ceni, ex-Fortaleza. Logo
nos primeiros jogos do novo
técnico, o time foi eliminado da
Copa do Brasil e da Libertadores.
No Brasileiro, porém, Ceni não
conseguia manter a regularidade. Abriu 2021 com derrotas para
Ceará e Fluminense, mas depois
encontrou o caminho das vitórias e se sagrou campeão.
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LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

CLASSIFICAÇÃO
CLUBES
PT
Flamengo
71
Internacional
70
Atlético-MG
68
São Paulo
66
Fluminense
64
Grêmio
59
Palmeiras
58
Santos
54
Athletico-PR
53
Bragantino
53
Ceará
52
Corinthians
51
Atlético-GO
50
Bahia
44
Sport
42
Fortaleza
41
Vasco
41
Goiás
37
Coritiba
31
Botafogo
27

Libertadores

Fred comemora o primeiro gol do Fluminense contra o Fortaleza. Apesar da vitória de 2 a 0, Tricolor das Laranjeiras ficou em 5º lugar

37ª RODADA
Coritiba
0 x
Fortaleza
0 x
Flamengo
2 x
0 x
Corinthians
Sport
2 x
1 x
Santos
Grêmio
1 x
0 x
Goiás
Palmeiras
1 x
1 x
Botafogo
38ª RODADA / ONTEM
Fluminense
2 x
3 x
Vasco
São Paulo
2 x
Bragantino
1 x
2 x
Atlético-MG
Internacional
0 x
2 x
Bahia
Athletico-PR
2 x
2 x
Ceará
3 x
Atlético-GO

Flu ganha do Fortaleza
mas fica fora do G-4
Tricolor pode ir à fase de grupos da Liberta, caso Palmeiras vença a Copa do Brasil

O

Fluminense fez ontem a sua parte e derrotou o Fortaleza por
2 a 0. O ídolo Fred e o
zagueiro Matheus Ferraz, que
substituiu o suspenso Nino,
fizeram os gols cariocas. Com
o resultado, a equipe das Laranjeiras chegou aos 64 pontos e finalizou com vitória a
sua campanha no Brasileiro.
No entanto, o time não terminou no G-4. Isso porque o
Flamengo foi derrotado pelo
São Paulo por 2 a 1. O clube
das Laranjeiras ainda pode se
classificar à fase de grupos da
Libertadores, caso o Palmeiras conquiste a Copa do Brasil
contra o Grêmio.
A primeira boa chance
aconteceu aos 17 minutos
e foi do Fluminense. Danilo Barcelos cobrou lateral

e Nenê cruzou bem, Fred
apareceu dentro da área e
deu um peixinho, a bola carimbou a baliza do Fortaleza e acabou indo para fora.
O lance animou a equipe
carioca que abriu o placar
logo depois. Danilo Barcelos cobrou escanteio, Fred
cabeceou, o goleiro Felipe
Alves fez boa defesa e no
rebote o centroavante tricolor conferiu: 1 a 0.

O Fluminense ficou
em quinto lugar
no Brasileiro e se
classificou para
pré-Libertadores
em 2021

Atrás do placar, o Fortaleza seguia perigoso e quase conseguiu empatar no
lance seguinte. David girou
rápido e arriscou de fora da
área, o chute foi potente e
acabou assustando o goleiro Marcos Felipe, que fez
uma grande defesa. O Fluminense respondeu aos 30
minutos, em outra jogada
pela esquerda, o cruzamento foi feito por Danilo Barcelos e Fred quase ficou em
condições de finalizar.
O segundo tempo começou com o Fortaleza assustando. Luiz Henrique deu
bobeira e perdeu a bola para
Osvaldo. O atacante arrancou e finalizou para a boa defesa do goleiro Marcos Felipe.
Aos 15 minutos, o Flu chegou
ao segundo gol. Nenê cobrou
escanteio na cabeça de Matheus Ferraz, mandou para o
fundo das redes.

BITTENCOURT:
DÁ PARA SER
CAMPEÃO
n O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt se mostrou otimista em relação à
disputa da Libertadores. No
entender do mandatário, o
Tricolor tem chances de vencer a competição. Apesar de
admitir que o orçamento é reduzido, o dirigente afirma que
o torneio, por ser eliminatório,
deixa as equipes niveladas.
“Vai parecer um contrassenso o que vou falar, mas
deixarei vocês esperançosos. Atingir o título da Libertadores é mais alcançável
com dificuldades financeiras do que o Brasileiro”, disse o presidente.

Pré-Libertadores

SALDO
V
E D
21
8 9
20 10 8
20 8 10
18 12 8
18 10 10
14 17 7
15 13 10
14 12 12
15
8 15
13 14 11
14 10 14
13 12 13
12 14 12
12
8 18
12
6 20
10 11 17
10 11 17
9 10 19
7
10 21
5
12 21
Sul-Americana

GP
68
61
64
59
55
53
51
52
38
50
54
45
40
48
31
34
37
41
31
32

GC S
48 20
35 26
45 19
41 18
42 13
40 13
37 14
51
1
36 2
40 10
51
3
45 0
45 -5
59 -11
50 -19
44 -10
56 -19
63 -22
54 -23
62 -30

Zona neutra

AP
62,3%
61,4%
59,6%
57,9%
56,1%
51,8%
50,9%
47,4%
46,5%
46,5%
45,6%
44,7%
43,9%
38,6%
36,8%
36,0%
36,0%
32,5%
27,2%
23,7%

Rebaixamento

RESULTADOS - SÉRIE A

FLUMINENSE

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

2
4
1
0
3
1
0
0
1
0

Ceará
Bahia
Internacional
Vasco
Atlético-MG
Fluminense
Athletico-PR
Bragantino
Atlético-GO
São Paulo

Couto Pereria
Castelão
Maracanã
Neo Quimica Arena
Ilha do Retiro
Vila Belmiro
Arena do Grêmio
Serrinha
Allianz Parque
Nilton Santos

0
2
1
0
0
0
0
0
1
1

Fortaleza
Goiás
Flamengo
Grêmio
Palmeiras
Corinthians
Santos
Sport
Botafogo
Coritiba

Maracanã
São Januário
Morumbi
Nabi Abi Chedid
Mineirão
Beira-Rio
Fonte Nova
Arena da Baixada
Castelão
Antônio Accioly

Pai dos goleiros Muriel e
Alisson morre afogado
A causa da morte de José Agostinho Becker, 57, pai dos goleiros Muriel, do Fluminense, e
Alisson, do Liverpool e da Seleção, foi afogamento. Segundo
laudo do Instituto Geral de Perícias do RS, não havia sinais
de violência no corpo.
José Becker desapareceu
na quarta-feira enquanto
mergulhava em uma barragem no Rincão do Inferno,

na zona rural de Lavras do
Sul, que fica a 320 km de
Porto Alegre, numa propriedade da família. O corpo foi
encontrado por por amigos e
funcionários da família.
Pelas redes sociais, houve várias manifestações de
pesar de clubes como Fluminense, Internacional, Vasco,
São Paulo, Botafogo, Atlético
Mineiro e Liverpool.

Comunicado
A TELEFÔNICA BRASIL S.A., denominada Vivo, comunica aos seus clientes residenciais, não residenciais e usuários em geral, que devido a motivos alheios a esta Prestadora e que
impactaram severamente na possibilidade de manter parcialmente a rede física na região do Rio de Janeiro/RJ, nos endereços mencionados abaixo, informamos a descontinuidade da
prestação dos serviços em 29/03/2021, bem como a rescisão contratual, livre de carências e multas.
Para verificar se os seus serviços serão impactados, solicitamos nos contatar através do telefone 10315, onde poderá obter mais informações. Pessoas com deficiência de fala/audição
ligue 142. Para outras informações acesse nosso site www.vivo.com.br.
CEPs:
20775020
20710300
20715002
20970390
20770005
20770240
20775000
20771450
20770006
21051440
21051071
20771480
20775170
20785354
20715030
20785270
20710350
20780000
20780020
20775040
20771001
20771330
20785010
20770180
20770270
20785110
20710330
21050490
20775182
20771421
21051020
20785050
20785341
20710260
20785292
20785293
21050000
20770130
20770290

20785000
20785224
20771410
20785480
20785510
20715070
20710310
20715003
20770160
21051060
20710200
21051520
20710030
20771631
20715010
20715310
20770250
20785342
20710003
20780200
20775050
20771445
20715040
20950340
20770150
20950380
20771340
20780050
20770010
20715080
21051470
20715260
20950370
20710010
20785080
20720012
20770004
20715020
20785020

20725010
20770000
20780030
20775001
20771420
20785370
20780080
20785170
21051900
20775100
20785060
21050700
20770210
20785310
20771000
20770460
21051040
20725050
20725040
20780370
20770001
20710370
20771360
20785390
20725020
21050720
20785470
20785130
20771370
20785420
20715200
20715170
20771530
21051120
20715005
20771500
20785353
21051030
20770110

20785355
20715140
20771470
20780010
20775181
20710280
20785070
20785300
20785500
21051460
20775010
20771320
20950330
20710040
20785400
20785295
20710060
20785294
20785330
20710230
20710020
20950420
20785225
21050840
20720010
20710080
20775065
20771310
20775150
20710290
20751002
20785223
20950390
21051052
20785430
20950311
20780070
20785260
20715004

21050530
21051450
20771632
20785352
20785410
20710270
20770280
20725001
20780060
20771490
20715230
21061751
20710360
20780090
20785360
21050435
20770140
20950312
20785490
20775110
20775120
20785222
20771540
20710070
20710005
21050434
20785240
21051010
20725000
20785030
20710000
20950400
20950360
20715210
20715100
21051070
21050690
21051510
20785380

20715120
21051000
20771380
20785901
20785040
20715160
20770170
21050144
21051540
20710100
20710090
21051490
20785450
20770002
20710250
21050730
20785440
20715270
20780120
20780130
20715090
20735120
21051480
20771550
20710130
20710140
20950300
20785230
20780140
20520900
20780100
20771003
20770120
20950092
20540341
21051545
20770230
20785120
20771400

20950410
20785460
20771350
20775632
20771510
20771422
21050680
20770971
21051500
21051530
21041231
20770008
20765170
20785320
20785255
20780330
20000000
20950331
20710150
20780190
20950320
20725030
20710050
20715180
20780160
20780110
20710160
20715250
20950325
20780150
20735080
20715220
20715191
20715290
20771004
21041232
20766720
20766721
21061750
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VASCO

Fim do jejum na despedida
No último jogo sob o comando de Luxa, o Cruzmaltino volta a vencer no Brasileiro: 3 a 2 sobre o Goiás
LUCIANO BELFORD

S

ão Januário foi o cenário da despedida do
Vasco no Brasileiro. A
vitória de virada sobre
o Goiás, por 3 a 2, ontem, não
foi suficiente para a mirabolante combinação necessária
para evitar o quarto rebaixamento do clube no intervalo
de 12 anos. Impedida de fazer
o ‘caldeirão’ ferver, parte da
torcida foi à Colina. Não para
apoiar, e sim para protestar.
Cano e Ricardo Graça, duas
vezes, marcaram para o Cruzmaltino e Fernandão, contando com a falha de Fernando
Miguel, no segundo gol, também fez dois.
Virtualmente rebaixado,
o Vasco recebeu o Goiás com
uma missão para lá de difícil, para não dizer impossível.
Com o desafio de vencer, ainda
torcia pelo tropeço do Fortaleza contra o Fluminense, além
da obrigação de tirar uma improvável diferença de 12 gols
para evitar a quarta queda.
Na despedida de Luxemburgo do comando, o Vasco
teve uma atitude que o torcedor não presenciou na sequência sem vitória. A perda
de Castan, com suspeita de
lesão muscular, no entanto,
foi um indicativo de que a

maré não estava boa para a
caravela cruzmaltina. Oportunista, Cano abriu o placar,
aos 14 minutos, aproveitando o rebote após finalização
de Carlinhos.
Fernandão travou um duelo
particular com Fernando Miguel. No primeiro gol, o VAR
confirmou que o goleiro fez a
defesa um pouco depois da linha do gol, aos 25. Aos 51, no
entanto, a falha ficou mais clara na falta de intermediária cobrada pelo atacante. Machucado, Cano deixou o gramado
ainda no primeiro tempo.
Após a entrada de Marcelo
Alves e Ygor Catatau no lugar
de Castan e Cano, machucados, Luxa mexeu no intervalo e voltou com Juninho
e Gabriel Pec no lugar dos
apagados Léo Matos e Talles
Magno. Aos quatro minutos,
Ricardo Graça aproveitou o
preciso cruzamento para
empatar.
Com Tiago Reis no lugar
de Andrey, Luxa usou seu
último recurso ofensivo. Na
base da vontade, o Vasco superou as limitações técnicas
para buscar o resultado digno
à sua história. Ricardo Graça
usou a cabeça mais uma vez
para virar o jogo, aos 46. Melancólica, a vitória marca o
início do doloroso projeto de
reconstrução do Vasco.

Autor do primeiro gol em São Januário, Cano saiu de campo ao fim do primeiro tempo, sentindo dores

ANOS DIFÍCEIS

Ídolos de período de glórias
lamentam o declínio do clube

em grandefase
Edilson Silva

n e-mail: edilson.silva@odia.com.br

ALEXANDRE VIDAL - FLAMENGO

O INTER VAI
RECLAMAR...

Campeões na Colina analisam o quarto rebaixamento do clube
LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br

Quatro vezes campeão brasileiro, o Vasco ostenta o número similar e negativo de
quedas para a Série B. Em 122
anos, o clube construiu uma
das mais belas histórias no esporte brasileiro, de inclusão
social e combate ao racismo
no futebol, e muitos títulos.
Jogadores que entraram para
a galeria de heróis da Colina
lamentam o célere declínio.
Com destaque no vitorioso
período do clube, Sorato lamenta: “O clube vive em dificuldade, acumulando um histórico administrativo e financeiro ruim. Tudo isso reflete no
atual momento. O torcedor é
o mais prejudicado, pois sofre
ao longo dos últimos anos com
campanhas que não condizem
com a grandeza do clube”.
O Vasco desenhou o descenso com uma campanha irregular, com pouco investimento em reforços e três técnicos
diferentes na competição. O

Gabigol no Morumbi: com dores na coxa, ele deu lugar a Pedro

DEIXARAM... E CHEGOU!
Mauro
Galvão
destaca
a falta de
continuidade
de técnicos

ex-zagueiro Mauro Galvão faz
coro com Sorato: “A gestão foi
totalmente sem ideia, forma
de trabalho e planejamento. Não houve continuidade
de técnicos, jogadores foram
contratados sem condição de
vestir a camisa do Vasco”.
Companheiro de zaga de
Mauro Galvão no período áureo do Vasco, Odvan destaca a

instabilidade política: “O rebaixamento é consequência
de uma sequência de decisões
erradas. Um candidato venceu
a eleição (Leven Siano), mas
não levou. O novo presidente
(Jorge Salgado) não tem projeto. Tudo que começa errado
não pode terminar bem”.
Colaborou o estagiário Leonardo Damico

BOTAFOGO

Derrota na última partida
Rebaixado, time carioca perde para o Ceará por 2 a 1, no Castelão
> Fortaleza

O Botafogo se despediu da
Série A do Brasileirão ontem
à noite. O time carioca foi ao
Castelão enfrentar o Ceará e
sofreu mais uma derrota, desta vez por 2 a 1. Pedro Naressi
e Saulo Mineiro marcaram
para a equipe nordestina e
Matheus Babi, de pênalti, fez
para os cariocas.

Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio de Vina,
Charles cabeceou e o goleiro
Diego Loureiro não segurou a
bola. Pedro Naressi aproveitou
o rebote e abriu o placar para
os donos da casa.
O Botafogo se abateu e viu o
adversário criar mais oportunidades. O intervalo fez bem
para a equipe de Lúcio Flávio,
que voltou mais ligada. Aos 10

minutos, o árbitro Raphael
Claus contou com o auxílio do
VAR para ver o toque na mão
de Klaus e marcar a penalidade máxima para o time carioca. Matheus Babi bateu e deixou tudo igual. O Vozão ainda
teve o zagueiro Klaus expulso
no fim da partida. Já no fim,
aos 48, Saulo Mineiro bateu
cruzado para marcar o gol da
vitória do Ceará.

Com quatro rebaixamentos no curto intervalo de 12
anos, o Vasco tem cultivado um círculo vicioso com
a Série B. A queda mais recente é um doloroso ‘déjà
vu’ para o torcedor e não foi
decretada no empate com o
Corinthians. Com uma dívida calculada em R$ 720
milhões, de acordo com o
presidente Jorge Salgado,
o clube paga um preço alto
de uma herança maldita
acumulada de más gestões
nas últimas duas décadas:
disputas políticas, atraso no
pagamento de salário, contratações equivocadas, ‘rodízio’ no comando técnico...
Com o orçamento limitado, o Vasco ficou atrás na
corrida por reforços numa
dura temporada marcada pela pandemia da covid-19. As evidentes carências superaram a criatividade e capacidade de estratégia de Abel Braga, Ramon
Menezes, Ricardo Sá Pinto
e Vanderlei Luxemburgo,
técnicos que comandaram desde o início de 2020.
Com falta de padrão tático e dependência do brilho
da dupla Benítez/Cano, o
Vasco se mostrou pouco eficiente, até em casa. E derrotas para concorrentes diretos como Coritiba pesaram
na hora de fazer as contas.

hegou. O Flamengo foi, devagar, tropeçando
e, depois, com uma série de vitórias, o campeão brasileiro de 2020. É incrível porque,
talvez, o Rubro-Negro tenha feito uma de suas
piores partidas na temporada. Mas a derrota
por 2 a 1 para o São Paulo foi o suficiente para,
com o empate entre Inter e Corinthians, o Rubro-Negro comemorar o segundo título seguido
do Brasileiro, o octa na história do clube. Uma
temporada dada praticamente como encerrada
após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, a pressão em cima de Ceni e, no fim, deixaram chegar. Na raça, na vontade, na camisa e
na qualidade de seus jogadores. Esse Flamengo
vai continuar disputando tudo o que for possível
e, se seus adversários não forem competentes o
suficientes, o time da Gávea vai seguir papando
os títulos e sendo protagonista. Pesou a experiência na hora de levantar o caneco. E, apesar dos
rebaixamentos de Vasco e Botafogo, o Flamengo
salvou a imagem do futebol carioca. Grande fase.
O título fica aqui.

n Foram dois gols anulados e
um possível pênalti não marcado para o Internacional na
partida contra o Corinthians.
Acho que não vai mudar em
nada, mas o Colorado vai
continuar reclamando e tratando a situação como absurda. Não culpo. Brigaram até
o fim, mas o que vale é a bola
no campo. A arbitragem é
péssima, mas para todo mundo. Como foi em Vasco x Internacional. Esse Brasileirão
foi marcado pela bizarrice do
VAR e da arbitragem.

C

AGORA É NO STJD
n O Vasco venceu o Goiás e se manteve vivo na briga na
Justiça pela permanência na Série A. Os áudios recebidos do jogo contra o Inter são absurdos. Mostram a clara
incompetência e o Gigante da Colina espera a decisão do
STJD sobre a anulação da partida. Menção honrosa para
Ricardo Graça, que fez dois gols e vai se tornando um dos
grandes jogadores do Vasco. Resta esperança...
Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

LUCAS MERCON

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br

Um círculo
vicioso
de erros

TIME DE
GUERREIROS
n O Fluminense deu orgulho a todo tricolor durante
esse Brasileiro. Estamos falando de uma equipe que
era encarada como um time
que brigaria para não cair e
terminou a competição entre os cinco primeiros. Trabalho bem feito, que conta
com a entrega de cada um
que vestiu a camisa do time
das Laranjeiras neste Brasileirão. Só parabenizar esse
grupo que surpreendeu e
merece seguir prosperando. Grande fase!
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FábiaOliveira
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

DESVENDADO!

Coluna descobre
quem é a ‘mãe de
amigo’ que Fiuk
se apaixonou

N

a tarde da última quarta-feira, os brothers do ‘BBB 21’ conversavam na beira
da piscina sobre amores. No bate-papo,
Fiuk revelou que chegou a se apaixonar pela
mãe de um amigo, mas sem citar nomes, é
claro, para que o público não desconfiasse de
quem se tratava. Fiuk contou que conviveu por
bastante tempo com a mãe do amigo e confessou que não imaginou que se apaixonaria tanto
por ela nos últimos anos. “Foi complicado”,
disse o irmão de Cleo.
Esta coluna, que assim como a sister Sarah
Andrade, adora resolver um mistério, descobriu,
através de amigos próximos ao filho do Fábio Jr,
que o tal amigo citado por Fiuk é o Lucas Jagger.

Sendo assim, Fiuk se apaixonou pela mãe do
filho do Mick Jagger, a apresentadora Luciana
Gimenez, da RedeTV!.
Segundo esta colunista apurou, o contato entre
Fiuk e Luciana Gimenez teria começado em agosto de 2018, mesmo ano em que a comandante do
‘SuperPop’ se separou de seu ex-marido, o empresário e apresentador Marcelo de Carvalho. Em

Urach x Universal

outubro daquele mesmo ano, Fiuk e Luciana
assistiram juntos, ao lado do Lucas, a um show da
cantora Shakira, em São Paulo (foto).
Quem acompanha a coluna já sabe bem da
amizade de Lucas Jagger e Fiuk. O Lucas, inclusive, vinha dando dicas de estilo para o cantor
antes mesmo de ele pensar em entrar na casa
mais vigiada do Brasil.

REPRODUÇÃO
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na Justiça contra
Andressa Urach decidiu mesmo entrar
os R$ 2 milhões
a Igreja Universal para pedir de volta
o e empresária
doados à instituição. Na ação, a model
reviver, já que
alega que precisa do dinheiro para sob
também admite
seus recursos financeiros acabaram, e
ceu por não ter
que seu afastamento do templo aconte
vida pessoal.
seguido as orientações da igreja em sua

LAURA KELLER
ESTÁ PODENDO!
SORVETÃO NO
CANTA COMIGO’
Casados há 26 anos, Andréa Sorvetão e
Conrado estão passando uma temporada em São Paulo para participarem das
gravações do ‘Canta Comigo’ versão para
adultos. A atração apresentada por Rodrigo
Faro tem sua estreia prevista para abril, na
Record TV e na Netflix.

Laura Keller escolheu passar alguns dias relaxando em Angra dos Reis antes da
comemoração dos sete meses do filho, Jorge Emanuel, no próximo dia 3. A influenciadora
tem usado e abusado das cangas e biquínis para mostrar que perdeu os 23 quilos ganho
na gestação do primogênito com muito esforço e reeducação alimentar. “Durante a
gravidez, eu fui feliz e comi como se não houvesse amanhã. Mas teve (risos) e precisei
correr atrás’, conta Laura que nos últimos tempos mostrou a sua rotina com os exercícios
físicos e cuidados com o bebê, que também não deixa de ser uma malhação. Laura sabe
que valeu muito a pena ter tido disciplina e força de vontade.
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Com participação de:

CASO EXTRACONJUGAL

MARIANA MORAIS

A mulher de um ator veterano famoso vem tendo encontros às escondidas com outra mulher. Em bate-papo íntimo, ao qual esta coluna teve acesso, ela, que também é atriz, diz que apesar de ninguém
saber que ela é bissexual, não teria vergonha de se assumir. Ela ainda diz à sua pretendente, com quem
já se encontrou duas vezes, que amou ‘chupar peito, ser chupada e de roçar’. E mais não digo!

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA
ana.lima@odia.com.br

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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coluna.
No almoço
do último dia
22, Caio deixou
os colegas de
confinamento e
o público
preocupados,
após relatar a
perda quase que
total de seu
paladar. Os
demais brothers,
no entanto,
suspeitaram que
o sintoma seja
uma reação à
medicação que
Caio vem tomando para tratar a fratura em seu
pé durante a prova do líder da semana passada.
O público, por sua vez, logo suspeitou da
Covid-19, uma vez que o participante Arthur,
que teve uma fratura no ombro, precisou deixar
a casa para ir a um hospital fazer exames e, com
isso, supostamente poderia ter levado o vírus
para dentro do confinamento.
Além do Caio, os telespectadores do reality
começaram a notar que Camilla de Lucas
começou a apresentar muita tosse, Viih Tube se
queixou de dor na garganta e Juliette espirrou
bastante.

CERVEJARIA TIRA PROVEITO
DE KAROL CONKÁ
A marca de cerveja Amstel aproveitou a noite da eliminação da Karol
Conká, no ‘BBB 21’ para pagar alguns influenciadores e famosos para
espalhar posts sobre empatia. Na verdade, assim como o terceiro break
aberto no programa, antes de Karol chegar ao palco, nada foi por acaso.
Apesar de pedir empatia com o pós-eliminação da Karol, a intenção
da marca era, na verdade, se associar de alguma forma ao nome da rapper, já que a cantora gerou um boom na noite desta terça-feira (23).
Tanto a influenciadora Pequena Lô, quanto a cantora Preta Gil foram
na contramão da internet, que só falava na eliminação da cantora.
É aquela história, cada um tira proveito como pode, não é? Mas que
ficou feio, isso ficou.

REPRODUÇÃO

Após o
participante Caio
Afiune apresentar
um dos principais
sintomas da
Covid-19, a perda
do paladar, e
outros brothers
do ‘BBB 21’ se
queixarem de
alguns sintomas
que também
estão ligados ao
coronavírus, a
TV Globo se
manifestou
para esclarecer
que as suspeitas de Covid na casa não passaram
de especulações do público do reality.
“Por precaução e seguindo o protocolo de
segurança, todos foram testados na manhã de
quarta-feira, algo que já aconteceu
anteriormente e pode se repetir, garantindo que
a rotina de cuidados e protocolos preventivos
ao COVID-19 sejam respeitados. Todos os
resultados apontaram que os participantes
negativaram para a presença de Covid 19.
Lembramos que os brothers seguem sendo
acompanhados pela equipe médica do
programa durante todo o confinamento”,
informa a emissora em comunicado enviado à

JOÃO COTTA / TV GLOBO

GLOBO SE MANIFESTA SOBRE
SUSPEITAS DE COVID-19

POR AÍ

‘COISA DE PSICOPATA’,

n Arranco de Varsó-

DIZ GLORIA PEREZ

REPRODUÇÃO

Após esta coluna divulgar a queixa-crime que Paula Thomaz, assassina de Daniella Perez, abriu contra
Gloria Perez, mãe da atriz brutalmente assassinada, a autora se pronunciou sobre a denúncia. “Coisa de
psicopata. Logo, é preocupante que essa mulher esteja tentando se introduzir, através da filha, em meu
ambiente de trabalho. Quem corre risco sou eu”, desabafou a autora em entrevista ao site Metrópoles.
Gloria ainda relembrou um trecho da decisão do juiz José Geraldo Antônio, no dia 17 de maio de
1997, que condenou Paula Thomaz (que agora se chama Paula Peixoto) pelo assassinato de Daniella
Perez: “A melhor descrição de Paula Peixoto (ex-Thomaz) é do juiz que a condenou: ‘A conduta da ré
exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde quando contribuiu consciente e voluntariamente para destruir a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar do ataque
de seus algozes, pois, além da desvantagem na força física, o fato se desenrolou em local onde jamais
se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima. Demonstrou a ré assim, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social e com inegável potencial de periculosidade’”, escreveu a autora.
Paula Thomaz (atual Paula Peixoto) abriu uma queixa-crime contra a autora da TV Globo na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Decav), no Centro do Rio, no final do mês de dezembro,
após Gloria, no Facebook, responder alguns comentários de seus seguidores sobre o fato de Paula estar
investindo na carreira artística de sua filha mais nova. “Essa criminosa não tem limites. Não preservou
o filho que tinha na barriga quando se fez assassina e não preserva a filha de um meio (artístico) onde
terá sempre como referência ser filha de uma assassina”, escreveu a autora. No boletim de ocorrência,
Paula e o marido, Sérgio Peixoto, citaram algumas ameaças dos seguidores de Gloria como: “Vai Gloria,
agora manda matar a filha dela”.

via faz hoje, às 20h,
o show ‘Samba de
Cartola - Ao Vivo’’.
A transmissão será
no youtube.com/
tvziriguidum.
n No próximo dia

ALELUIA

04/03 (quinta)
o cantor carioca
LUAN lançará seu
novo single, ‘Hipnose’, sucessor do
hit ‘Larissa’, lançado com Pedro Sampaio e que já está
com mais de 20
milhões de visualizações no YouTube.

Depois de um ano e meio fechada para o amor, após
a polêmica separação do jogador Hulk, Iran Ângelo
confessa que agora está com o coração cicatrizado e
pronto para receber um namorado. Ela não esconde
a empolgação depois da previsão nas redes sociais
de uma sensitiva de que o boy está chegando. “Aleluia, senhor! A sua filha está pronta para receber um
homem de caráter, bonitão, maravilhoso e gostoso.
Estou pronta”, conta em conversa com a sua personal
trainer em meio à musculação pesada.

ESCASSEZ
Quem acompanha a programação
da Record TV muitas vezes se perde. Isso porque a emissora costuma
repetir o apresentador em vários
produtos diferentes. Nem a regrinha
básica usada em outras emissoras,
aquela que separa os setores jornalismo e entretenimento, é usada na
casa por conta da tamanha escassez de nomes.
Vejam só: Luiz Bacci e Celso Zucatelli são do jornalismo, mas acabam deslocados para atrações do
entretenimento como o ‘Hoje em
dia’, o ‘A noite é nossa’, entre outros.
Já nomes como Rodrigo Faro podem ser vistos na ‘Hora do Faro’, na
versão infantil do ‘Canta Comigo’ e
agora também na versão adulta da

atração. Os titulares do ‘Hoje em
dia’, Cesar Filho e Ticiane Pinheiro,
também podem ser vistos no comando de outras atrações da casa.
É claro e evidente que a emissora
faz isso porque não há um número
variado de profissionais no entretenimento e porque já não possui
muitos profissionais, ainda mais
depois da saída Xuxa e Marcos Mion
recentemente e da morte de Gugu
Liberato em novembro de 2019. Há
boatos que outros dois apresentadores estão sendo sondados por
outra emissora para deixar o canal.
À emissora da Barra Funda ainda
faltam grandes nomes para refazer seu casting de apresentadores que mingua a cada dia mais.
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CAIXA VAZIO
N Centenas de prefeitos eleitos, de todos os estados, fazem filas imensas na porta dos Anexos da Câmara dos
Deputados, há dias, atrás de verbas de emendas parlamentares do Orçamento vindouro. A pressão é tamanha
que eles ainda trouxeram a Brasília líderes partidários
locais e vereadores – os grandes cabos eleitorais de deputados. Com acesso restrito aos prédios por causa da
pandemia do coronavírus, as filas duram horas debaixo
de sol ou chuva, mas eles não arredam os pés, confiantes
das promessas dos políticos aliados da capital. Todos
saem com a garantia de que boa parte será atendida.

União...
N A PEC 3/21, já chamada

de a PEC da Imunidade –
por dificultar a prisão em
flagrante de mandatários
de qualquer instância
pela Justiça – conseguiu
unir em Brasília os lobbies
das Polícias Civil, Federal
e do Ministério Público.

...contra a impunidade
N Procuradores e delegados esqueceram as diferenças das carreiras – e
sobre projetos confrontantes de interesses das

classes – e voltaram ao
Congresso Nacional para
pressionar deputados e
senadores a derrubarem
a proposta. Em telefonemas, também.

Afago de Lira
N Aliás, essa PEC da Imuni-

dade também já é apelidada
de Emenda Daniel Silveira,
em alusão ao deputado preso por decisão monocrática
do ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por ataques aos
ministros da Corte.

CASA NOVA
REPRODUÇÃO/TV CÂMARA

N Daniel Silveira vai estrear no PTB, conforme antecipamos, e
deve disputar vaga para o Senado no ano que vem.

Sobe e desce
N Há

uma correria no
mercado para a compra
de ações da Petrobras,
depois da mega desvalorização em poucas horas,
com a demissão do presidente da empresa, Castello Branco. Os investidores apostam em lucro alto
assim que a petroleira se
recuperar do susto. Essa
corrida, aliás, lembra o
que houve no tombo gigante da empresa durante
a operação Lava Jato, da
Polícia Federal, que desvalorizou o preço da ação.
Muita gente apostou que a
petroleira se reergueria. E
acertou. E ganhou muito.

Bailando sozinho
NO

único candidato ao
Governo de Pernambuco
que tem mídia gratuita
em todo o Nordeste é o
líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra
Coelho (MDB). Em todas
as obras que o presidente
Bolsonaro inaugura, ele
está lá com o discurso afinado para desancar seus
adversários. Com o sorriso sempre pronto, não
perde um flash.

‘Lei’ do retorno
N O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas, decidiu que as
rodovias do Paraná terão
100% dos recursos do leilão aplicados no estado.
A definição foi feita junto com parlamentares da
bancada federal do Paraná, por uma mudança no
projeto de concessão de
mais de três mil quilômetros de rodovias.

Em suma
N Com

a decisão do ministério, qualquer valor

usado para desempate na
licitação será utilizado integralmente em obras na
própria rodovia.

Pé no freio 1
N O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), usou as mídias
sociais para divulgar que
a situação atual mostra
uma combinação perigosa
com números crescentes
da pandemia da covid-19
e a lotação acima de 90%
dos leitos de UTI. Câmara decidiu suspender as
atividades econômicas e
sociais em 63 municípios
das 20h às 5h, a partir de
hoje. Eventos e aulas em
escolas municipais estarão proibidas até 12 de
março.

CRÔNICAS E ARTIGOS

O dilema da conservação
ARTE KIKO

Associação das Empresas de
Engenharia do Rio (AEERJ)

A

s consequências da pandemia da covid-19 no Brasil são
avassaladoras: grande número de mortes - já são mais de 250
mil no país -, Economia em queda e
mudanças radicais no modo como
nos relacionamos. Os efeitos sobre
a Economia brasileira a médio e
longo prazos são ainda difíceis de
mensurar. Apesar de a probabilidade de uma pandemia desse porte
sempre ter rondado o mundo, não
podemos dizer que a proporção alcançada era previsível.
Já os grandes problemas enfrentados no Rio de Janeiro a cada começo de ano, seja devido à falta de
dragagem, queda de encostas, pavimentação degradada etc, são mais
do que recorrentes e poderiam ser
mitigados com planejamento. A conta é simples: sem investimento em
manutenção e conservação o resultado é sempre o mesmo. A calamidade
que vem acompanhada do período
de chuvas, por exemplo, não é surpresa para ninguém. Mas e se é esperada, por que não são adotadas
medidas prévias?
A Associação das Empresas de Engenharia do Rio Janeiro (AEERJ),
levando em consideração os projetos
realizados em 2019 e 2020 por dois
órgãos da Prefeitura do Rio, a Geo-Rio e o RioÁguas, identificou uma
queda de 61% no orçamento total
destinado para conservação na cidade do Rio de Janeiro. São obras como
contenção e limpeza de encostas e
esgotamento sanitário, entre outras,
essenciais para o funcionamento da
cidade e que não foram realizadas
no ano passado.
Por outro lado, mesmo antes da
pandemia se instalar, o Rio de Janeiro já vivia uma crise econômica sem
precedentes. Foram anos de falta de
planejamento, péssimas gestões e
acúmulo de dívidas, que resultaram
na quebra total do estado. E esse é
o grande dilema: como investir apenas no que é básico – como é o caso
da conservação – se não há arrecadação e recursos suficientes?
Com estado e munícipio literalmente falidos e sem fôlego para
investir, as Parcerias Público-Privadas (PPPs) podem ser uma ala-

O curioso...
N ...essas decisões é que
governadores e prefeitos
esperaram o feriadão de
Carnaval. Mesmo que não
tenha havido festas, os comércios funcionaram normalmente. E em muitos
casos com aglomerações
nas ruas.

Adeus, nanicos
N A Câmara decidiu colocar no comando da subcomissão que analisa a reforma eleitoral um deputado da forte bancada do
Republicanos. O Progressista também se destaca
entre os titulares. Não haverá vida fácil em breve
para os partidos ‘nanicos’.

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

“Os problemas no
Rio a cada começo
de ano são mais
do que recorrentes
e poderiam ser
mitigados com
planejamento”

tura e a busca de parcerias com o
setor privado para a realização de
empreendimentos públicos são essenciais para a retomada econômica
de todo o país e, em especial, do Rio
de Janeiro.
Contudo, a decisão da Prefeitura
do Rio, ano passado, de romper o
contrato com a concessionária que
administra a Linha Amarela, a Lamsa, chegando a destruir praças de
pedágio com retroescavadeira, é um
exemplo de arbitrariedade que gera
desconfiança em potenciais parceiros. As PPPs só poderão ser uma saída para a nova gestão se forem efetivamente estabelecidas bases sólidas
para garantir a segurança jurídica
aos investidores.

Construção civil permanece aquecida
Renato Las Casa
dir comerc
empresa de revest.
sustentáveis

Pé no freio 2
N Na Bahia, o governador
Rui Costa decretou lockdown de hoje à noite até
às 5h da segunda-feira
em todas as cidades, exceto para atividades não
essenciais.

vanca importante para retomada do
crescimento. Por catalisar empregos
e renda e impactar diretamente a
redução do chamado “Custo Brasil”, o investimento em infraestru-

A

construção civil foi o setor
que mais gerou empregos em
2020. Segundo informações
do Cadastro Geral dos Empregados
e Desempregados (Caged), os empreendimentos imobiliários foram
responsáveis por abrir 157.881 novos
postos de trabalho formais entre janeiro e novembro do ano passado.
Mesmo em meio à pandemia de covid-19, o número foi 34,6% maior em
relação ao mesmo período de 2019.
E a boa notícia é que a curva de
crescimento deve se manter em 2021.
O otimismo ampara-se no próprio
aquecimento do mercado imobiliário, que continua registrando altas

em sequência. As taxas e juros que
vêm sendo aplicados pelos bancos
para os financiamentos imobiliários,
na casa dos 6% a 8% ao ano, vêm aumentando a fila de consumidores.
É um círculo virtuoso. Juros baixos atraem mais compradores. Mais
compradores aumentam a demanda,
estimulando a construção. Isso faz

“Boa notícia é que a
curva de crescimento
deve se manter. O
otimismo amparase no aquecimento
do mercado
imobiliário”
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FOTOS DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Novelas

sempre contando a mesma história.
Durante essa pandemia já lançamos
mais de 25 músicas. Esse é mais um
projeto para dar continuidade ao nosso trabalho porque quando os shows
voltarem, eu quero estar com o hit na
boca do público”.

TABATA UCHOA | tabata.uchoa@odia.com.br

W
MALHAÇÃO
17h45 | GLOBO | Livre
n Wallace acusa Cobra de querer

ferí-lo de propósito. Bete confisca o celular de Sol e a prende em
casa. Duca é levado ao hospital.
Tomtom e Delma reclamam do
mau-humor de Marcelo.
FLOR DO CARIBE
18h30 | GLOBO | Livre
n Cassiano compra mais buggies

para a agência. Taís recebe convite para desfilar em Paris. Ester
indica Dr. Muniz para Donato e
Bibiana. Nicole e Quirino conversam sobre ter filhos.
HAJA CORAÇÃO
19h30 | GLOBO | 12 anos
n Teodora explica que foi salva

DIVULGAÇÃO

por Epaminondas e anuncia que
ele irá morar na mansão. Bruna finge ser amiga de Camila.
Chantageado por Jéssica, Felipe
termina o namoro com Shirlei.

GÊNESIS
21h | RECORD | 12 anos
n Danina revela que Gurik não é

o pai da criança. Kissare tenta se
lembrar de algo antes do acidente. Morabi é questionado antes
de deixar a cidade. Nadi anuncia
seu casamento com Terá.

esley Safadão faz sua estreia como apresentador
no reality show ‘Hit Estourado’, uma parceria com a
Endemol Shine Brasil e a Skol. A atração mostra os bastidores da criação de
uma música, além de dar rosto a alguns
dos compositores que criaram grandes
hits da atualidade. Dividido em quatro
episódios, a disputa vai ao ar todas as
sextas-feiras a partir de hoje, às 19h, no
canal do YouTube de Safadão e também
no da cervejaria.
O local escolhido para a gravação foi
a fazenda do cantor, em Fortaleza, no
Ceará. Os compositores foram divididos em grupos e buscaram inspiração
para criar dezenas de canções, mas no
fim, só uma delas foi escolhida por Wesley para se transformar em sua nova
música de trabalho.
“Nós reunimos 17 compositores, levamos lá para a minha fazenda, um
cantinho super especial... A música leva
alegria, leveza, mexe com o sentimento das pessoas. Era meu sonho mostrar para as pessoas como tudo é feito.
Muitas vezes o público só vê a música
pronta, mas não sabe como surgiu a
ideia, quem são os compositores”, explica Safadão.
“O público participou dando ideias
de como poderiam ser as músicas, indicando temas... São quatro episódios
mostrando a chegada dos compositores, como tudo iniciou. Solange Almeida chegou lá para nos ajudar também.
O público vai poder presenciar música
sendo feita em cinco minutos. Foram
mais de 40 músicas. E o único problema foi que eu só poderia escolher uma
entre as 40 que foram feitas. Foi muito
desafiador”, completa.
Ao fim do reality show, o público vai
poder votar em um nome para a canção através de uma votação na internet.
“Nós escolhemos a música e o nome da
música o público que vai escolher. Essa
será a minha próxima música de trabalho. O público tem a participação mais
importante e fundamental”, diz o cantor.
A escolha dos compositores foi feita a
dedo. “Se você puxar hoje as 20 músicas
que mais estão estouradas no Brasil, são
composições dos caras que estavam lá.
É a nata da nata. Grandes profissionais.

Wesley Safadão estreia
‘Hit Estourado’, reality
show que mostra
compositores disputando
para ter uma música
gravada por ele

REALITY SHOW

Esta é também a estreia de Safadão em
um reality show. As câmeras o acompanharam em todos os momentos, mas o
cantor garante que curtiu a experiência. “Eu me senti super bem, se eu fosse
para algum reality show eu ia me sentir
bem. A gente sabia que o pessoal estava
filmando, mas a gente também esquecia. Eu acho que quando o pessoal fala
besteira nesses realities é porque dá
pra esquecer que tem câmera”, brinca.

Tenho certeza que vamos colher grandes frutos. O mercado da música muda,
tem horas que está mais para um tipo
de música, tem horas que está pra outro.
A nossa decisão foi buscar uma música
que possa tocar em todas as plataformas
digitais e que tenha dança no meio. Hoje
todo mundo quer uma dancinha. Queríamos uma música leve, alegre. Busquei
uma música que tivesse todos esses aspectos”, analisa Safadão, que gostou do
desafio de apresentar um programa.
“A gente vai aprendendo a cada dia.
Nas lives, também, a gente foi tendo
essa experiência. A gente era meio cantor, meio apresentador. Foi muito prazeroso porque a forma que o projeto foi
criado foi muito leve, muito natural”.
Para reunir tanta gente em meio a
uma pandemia, muitos cuidados foram
tomados. “Quando eu cheguei na fazenda, eu vi que a produção tomou vários
cuidados. Cuidados ao extremo. Tinha
equipes de seguranças, enfermeiros.
Todo mundo fez teste de covid-19. Tive
que entregar a lista com o nome do pessoal 30 dias antes. Eles tiveram que dizer se tinha alguém na família deles
que já tinha pegado covid. Quando eu
subi a ladeira da minha fazenda, que
eu vi toda a estrutura montada, todos
os cuidados, foi muito mais do que eu
imaginava. Graças a Deus, pós-reality
não tivemos nenhum caso de covid. Estamos todos bem”.
O cantora também conta como está
fazendo para ficar próximo aos fãs no
período de isolamento social. “Hoje, a
forma que eu tenho de me conectar, de
me manter aceso, vivo, dentro das casas
das pessoas, é lançando coisas novas
para o público. Eu sou um contador de
histórias. Eu não vou conseguir entrar
na casa de pessoas novas se eu estiver

FORRÓ

O forró é um gênero musical que está
ganhando cada vez mais espaço no coração das pessoas de todo o Brasil. Para
Wesley, é muito importante a contribuir para que o ritmo atinga cada vez
mais ouvintes. “Há dois meses, o forró
e os artistas do Nordeste estavam em
sete das 10 músicas mais tocadas no
Spotify. Eu sempre digo: ganha um, ganham todos. E essa turma que estava
na minha fazenda trabalha com todos
esses artistas, muitos deles têm a raiz
do Nordeste. Isso pra mim é muito prazeroso. Isso é um ganho geral para todo
mundo. Todo mundo sai vencedor. Tenho certeza que as músicas que foram
feitas na fazenda, também vão cair na
boca de outros artistas e vão ter um resultado maravilhoso”.
AUTORES

CHIQUITITAS
20h30 | SBT | 10 anos
n Na casa de Carol, Bruno explica

como era sua relação com Letícia, diz que namoraram, mas
que se separaram e ele foi para o
exterior.
A FORÇA DO QUERER
21h30 | GLOBO | 14 anos
n Rubinho é preso e Bibi pede

ajuda a Alessia para voltar ao Rio
de Janeiro. Jeiza intercede por Ritinha, mas Joyce e Zu despistam
a policial para proteger Ruy.

Wesley Safadão
no comando do
reality show ‘Hit
Estourado’, com
um punhado de
compositores
(acima) e ao lado
com GKay e Tirulipa

Compositores de diversas regiões foram convidados para participar do programa. Entre eles, estão os cearenses
Dyeguinho, Junior Gomes, Jota Reis,
Neto Barros, Benício Neto, Renno
Poeta e Conde Macedo; os potiguaras
Vine Show, Ranieri Mazille e Cabeção
do Forró. Também compõem a lista de
convidados goianos Day Camargo, Elcio di Carvalho e Vinícius Poeta; o paranaense Junior Pepato, a mineira Lara
Menezes, o paraibano Gabriel do Cavaco e o carioca Renato Moreno.
“Nós fizemos uma triagem de alguns
compositores. Tem uma turma que faz
parte da minha história. De 2004 até
2012, tem uma turma lá de sete compositores que estiveram comigo. Mas
também tem gente que conhecemos
agora. Também tivemos compositoras,
um ambiente diverso”, explica o cantor.
‘Hit Estourado’ ainda terá participações especiais da cantora Solange
Almeida, do produtor Rod Bala, do
humorista Tirullipa e da comediante
Gkay. “Tirulipa é meu irmão. Quando
eu vou lançar uma música, ele é uma
das pessoas que eu mando. Ele está 24
horas envolvido com o público. A GKay
também. Eu disse ‘gente, vamos trazer
os dois’. E não foi fácil. A participação
deles foi fundamental. Eles são o povo.
Eles falam por milhões de pessoas. O
Tirulipa sabe do que o público vai gostar. Foi uma ajuda muito importante”,
afirma Safadão.

